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^Narodne listine
zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
J®nije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organizira^ kriminalu - EPA 725
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU
V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU - EPA 725
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. čl®*13
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30/6-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
ALBANIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU,
ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZIRANEMU
KRIMINALU.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
.
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notran)
zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu
z mamili in organiziranemu kriminalu
se kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na 0
ene od pogodbenic in podatki kažejo na območje
pogodbenice.

1.£len
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu,
ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu,
podpisan 24. novembra 1993 v Tirani.

2. član

,eevaniu
Pogodbenici bosta sodelovali pri odkrivanju in prepre'
tern
kriminala, še zlasti organiziranega kriminala in pri

2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem jeziku* glasi:

1"
sporočali druga drugi podatke o osebah, vpletenih nv o 9 c|j«
ran kriminal, podatke o povezanosti storilcev, ' '° -janj" j,
o organizacijah in skupinah kriminalcev, tipičnem81od"
^
storilcev in skupin, dejstva, posebno čas, kraj in n -1" 0nskfl ^
dejanja, napadene objekte, posebne okoliščine, 1 -,e to
predpise, ki so bili kršeni in ukrepe, ki so jih izved« ' njyih
v določenih primerih nujno za preprečitev hudin
dejanj;

DOGOVOR
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU
V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU
PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZIRANEMU
KRIMINALU.

na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki jih dovolj '
zakoni zaprošene pogodbenice!

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta v prizadevanju, da:
- prispevata k razvoju dvostranskih stikov;
- sodelujeta v boju proti kriminalu, posebno organiziranemu
kriminalu in nedovoljenemu prometu z mamili, v boju proti
terorizmu in za njegovo učinkovito preprečevanje;
- povečata skupna prizadevanja v boju proti terorizmu in
zlorabi mamil;
- uskladita svoje akcije proti mednarodno organiziranemu
kriminalu;

15
3.
redP ' jtfti
sodelovali pri preiskavah v skladu s tem dogovorom. P^1 #r(
držav pogodbenic in z veljavnim sporazumom med Prhanj ' )t(
nicama o izročitvi int pravni pomoči v zvezi s kaznivin^^j in
z usklajenimi policijskimi ukrepi ob kadrovski, mat®
organizacijski pomoči;

4.
1_|jKah,
izmenjali podatke in izkušnje o metodah in novih od
jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu;

ob upoštevanju mednarodnih pogodb, ki veljajo za ta
področja, sklenili tale dogovor:

5.
.„ dru«1,
1
izmenjali rezultate kriminalističnih, krlminoloških „rM18
raziskav kaznivih dejanj, se medsebojno obvešča"
d«
preiskovanja dejanj in o uporabi metod in sred*
z namenom njihovega nadaljnjega razvijanja;

l.član
(1) Pogodbenici bosta ob upoštevanju določil predpisov svojih držav sodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljenega prometa z mamili, organiziranega kriminala, pri odkrivanju in pregonu teh oblik kriminala ter pri preprečevanju,
odkrivanju in preganjanju drugih oblik kriminala.

6.
.rnfltOVi .fj
na zaprosilo izmenjali informacije ali vzorce Pre „Lso"
izvirajo iz kaznivega dejanja, in predmetov, s kateric
storjena kazniva dejanja;
{
j
p/r s
1
izmenjali strokovnjake za skupno ali vzajemno izP^tjc'i'
'
nje kot del boja proti organiziranemu kriminalu, *8»
K

(2) Pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih primerih, ko
'Besedilo dogovora v albanskem jeziku le na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
poročevalec, it. 28
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3.
izmenjavo pravne ureditve in izkušenj v zvezi s tujci oziroma
migracijo;

možnosti svojim strokovnjakom za pridobitev višje
°pnje strokovnih znanj, za vzajemno spoznavanje sredstev
!ti "letod boja proti kriminalu in sodobnih rezultatov kriminali'ne tehnike;
8.
Po
Potrebi in pri določenih preiskavah organizirali delovna
!r
®4anja v zvezi s pripravami in izvajanji usklajenih ukrepov.

izmenjavo tistih informacij, ki so za drugo državo pogodbenico pomembne v boju proti tihotapljenju ljudi in nedovoljeni
trgovini z delovno silo.
6. člen

3. člen

(1) Pooblaščeni organi pogodbenic:

?? Preprečevanje prepovedanega gojenja, proizvodnje, prido'vanja, izvažanja, uvažanja in tranzita mamil, psihotropnih
"ovi in prekurzorjev ter ilegalnega prometa z njimi bosta
™9odbenici ob upoštevanju zakonov obeh držav predvsem:
1.
I ^Poročali podatke o osebah, udeleženih pri pridobivanju in
'odaji mamil, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in
"Činih storitve, o kraju izvora in kam je blago namenjeno ter
sebne podrobnosti določenih kaznivih dejanj, če je to
trebno za preprečevanje kaznivih dejanj ali v določenih
iH&erihr
— •hudih kaznivih dejanj zoper.—.
i za preprečitev
javni red;

- s strani Republike Albanije - Ministrstvo za javni red;
- s strani Republike Slovenije - Ministrstvo za notranje
zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo;
bodo na svojem delovnem področju in pristojnosti v interesu
izvajanja dogovora neposredno in delovno sodelovali in pri
tem bodo konkretna področja in način sodelovanja lahko
opredelili v zapisnikih o sodelovanju.
(2) Informacije med predstavniki sodelujočih organov, če se
ti ne dogovore drugače, se izmenjavajo v angleškem jeziku.
7. člen

"Mrt,
podatke o običajih in novih načinih ilegalne mednaan
e trgovine z mamili in druga spoznanja v zvezi s tem;

Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in si jih pogodbenici izročita v okviru sodelovanja, veljajo ob upoštevanju
zakonodaje pogodbenic tile pogoji:

i
j)r-"ia» rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav
9°vini z mamili in njihovi zlorabi;
«.
j^®ljali vzorce novih mamil rastlinskega ali sintetičnega
ra
in psihotropnih snovi;
»
S.

1.
pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja samo
v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, in jih je izročila, in
ob pogojih, ki jih je postavila;
pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo pogodbenice, ki jih je izročila, dala informacije o uporabi izročenih
podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo pomočjo;

C®nia'i izkušnje o nadzoru zakonitega prometa mamil, psi^Pnih snovi in prekurzorjev glede na možnosti ilegalnega
: njimi;

3.
podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izročiti izključno
pristojnim organom oziroma organizacijam za zatirarjje kriminala in pristojnim organizacijam v boju proti terorizmu, mamilom in organiziranemu kriminalu. Dajanje podatkov drugim
organom oziroma organizacijam je mogoče le s predhodnim
pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je dala podatke;

Jenici
bosta
ukre e za

*
usklajeno izvajali z zakoni dovoljene poli%nn" 'n psihotropnih
P
preprečevanje
nedovoljenega pridobivanja
snovi.
4. člen
» Dj
!y0Jn Preprečili terorizem, bosta pogodbenici na podlagi
*akonov in ob upoštevanju določil tega dogovora:

pogodbenica, ki je podatke poslala, se mora prepričati o pravilnosti izročenih podatkov in tudi o tem, ali je izročitev nujna
in ali je v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega je treba
upoštevati predpise druge strani pogodbenice, ki se nanašajo
na omejevanje dajanja podatkov po njenem nacionalnem
pravu. Ce se izkaže, da so bili izročeni nepravilni podatki ali
podatki, ki se ne bi smeli predati, je o tem treba pogodbenico,
ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je
podatek sprejela, mora nepravilen podatek popraviti, pomotoma oziroma nedovoljeno predan podatek pa takoj uničiti;

C'rti spoznanja in podatke o načrtovanih ali izvršenih
akcijah, udeleženih osebah, načinu izvedbe in
n n|cnih sredstvih, ki so bila uporabljena pri izvedbi;
s znan a in
P°
i
podatke o terorističnih skupinah, nji5,j danih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja
'Ni!?1.'Htoresom
"a območjuj druge
pogodbenice
na njenoterorizma
škodo, proti
tv.T
so potrebni
za ustavitev
ali
"Bcr;®vanja hudihn kaznivh dejanj.

upravičeni osebi je treba na njeno prošnjo pojasniti podatke,
ki obstajajo o njej in o njihovi predvideni uporabi. Dajanje
pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določene države tega
ne predpisuje. Pri dajanju pojasnil o osebnih podatkih je
odločilno nacionalno pravo tiste pogodbenice, ki bo podatke
dala;

5. člen
Vli6,0v

anje pogodbenic zajema tudi:
pogodbenica, ki daje podatke v skladu s svojim pravnim
redom, bo ob njihovi izročitvi določila tudi veljavne termine za
izbris podatkov. Neodvisno od tega je treba podatke, ki se
nanašajo na posredovano osebo, ob prenehanju potrebe
izbrisati. O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu zato je
treba hkrati s tem obvestiti pogodbenico, ki je poslala
podatke. Vsi dobljeni podatki se ob prenehanju dogovora
uničijo;

avo

^9n'
informacij o pravni ureditvi v zvezi s kaznivimi
^
ki jih zajema ta dogovor;
Vtn- Vo
<S,i informacij v zvezi s koristmi, ki si jih kdo pridobi
"Mm dejanjem;
leb
3
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11. člen

7.
pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podatkov
o osebi voditi evidenco;

Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadev^
da lahko vzajemno določita po eno osebo, ki bo vzdrz
stike s pooblaščenimi organi druge pogodbenice.

8.
pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zaščititi,
da nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo in
da jih ne objavijo.

12. člen
Določila tega dogovora se ne nanašajo na druge dvostra^ ®
in večstranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili
blika Slovenija in Republika Albanija.

8. člen

13. člen

(1) Pogodbenici zagotavljata tajnost podatkov, ki jih je katera
od pogodbenic ocenila kot zaupne in če so kot tajni opredeljeni po predpisih države, ki jih je izročila.

(1) Ta dogovor je potrebno ratificirati. Veljati začne
dan po izmenjavi diplomatskih not o ratifikaciji tega
vora.

(2) Pošiljanje gradiv, ki so bila predana v skladu z dogovorom, dajanje podatkov in tehničnih sredstev za tretje države,
je mogoče samo ob pisnem soglasju pristojnega organa
pogodbenice, ki jih je izročila.

(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbe^
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved zaćnen0(jbepo šestih mesecih od dneva, ko jo je prejela druga p°9
niča.

9. člen

Sestavljeno v Tirani, dne 24. 11. 1993 v dveh izvirnikih
venskem in albanskem jeziku, besedili sta enako »
stojni.

(1) Pogodbenici bosta za pospeševanje in ocenjevanje sodelovanja po tem dogovoru ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se bosta o sestavi te komisije pisno obveščali po
diplomatski poti.

ZA VLADO(
"SS®
Agron rMusaraJ '•

ZA VLADO REPUBLIKE
■SLOVENIJE
Ivan Bizjak, I. r.

(2) Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za
sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka od pogodbenic po
potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki
Sloveniji in Republiki Albaniji.

3. člen

10. člen

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje

Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni sodelovanje, svojo podporo ali postavi zanjo določene pogoje, če bi to
omejevalo njeno nacionalno pravo, ogrožalo njeno varnost ali
druge bistvene interese oziroma kršilo njen nacionalni pravni
red.

zadev*

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnei"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

listu

OBRAZLOŽITEV

:s ir
podatke o osebah, izmenjavale informacije, sp°?n ^1}
izkušnje o kriminalističnih raziskavah in terorističniri .^r
izmenjavale vzorce mamil, sodelovale in si pomagale P ^
skavah, na zaprosilo izvajale policijske ukrepe in P°°

Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu
prometu z mamili in organiziranemu kriminalu sta podpisala
minister za notranje zadeve Republike Slovenije - Ivan Bizjak
in minister za notranje zadeve Republike Albanije Agron
Musaraj v Tirani dne 14. 11. 1993.

Dogovor z zakonom ratificira Državni zbor Republike
nije.

Dogovor ureja medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in
odkrivanju organiziranih oblik kriminala, še zlasti terorizma in
ilegalnega prometa z mamili.

Zaradi uveljavitve tega dogovora ni potrebno ^'H^obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega pre t
Za izvajanje tega dogovora ne'bo potrebno zagotovitic
nih sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Na podlagi tega dogovora si bosta obe strani sporočali

P
d
39
L. J
•"k,
k

A
^8|
V
poročevalec, št. 28
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redlog zakona o RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O SODELOVANJU
v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU - EPA 276
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30/6-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED
»LADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MAKEDONIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORU. ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZI^NEMU KRIMINALU,
vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
<>3. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove'I® in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

re

dlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Publike Makedonije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu
Hlgrciili in organiziranemu kriminalu
e

1. člen

(2) Pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih primerih, ko
se kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na območju
ene od pogodbenic in podatki kažejo na območje druge
pogodbenice.

Se
^°9ovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado
'69alne u^al<
edonije o sodelovanju v boju proti terorizmu,
50(jni. an Prometu z mamili in organiziranemu kriminalu,
28. oktobra 1993 v Skopju.

L
j|ggj.0r

2. člen

2. člen
se v

Pogodbenici bosta sodelovali pri odkrivanju in preprečevanju
kriminala, še zlasti organiziranega kriminala in pri tem:
«*
1.
sporočali druga drugi podatke o osebah, vpletenih v organiziran kriminal, podatke o povezanosti storilcev, informacije
o organizacijah in skupinah kriminalcev, tipičnem obnašanju
storilcev in skupin, dejstva, posebno čas, kraj in način storitve
dejanja, napadene objekte, posebne okoliščine, kazenske
predpise, ki so bili kršeni in ukrepe, ki so jih izvedli, če je to
v določenih primerih nujno za preprečitev hudih kaznivih
dejanj;
2.
na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki jih dovoljujejo
zakoni zaprošene pogodbenice;

izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku

SSgy°R MED VLADO REPUBLIKE
%E-N|J
E IN vlado REPUBLIKE
tfc£*P0N,JE O SODELOVANJU V BOJU PROTI
!Mai
MU, ILEGALNEMU PROMETU
AM|
LI IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
9da|i^epu')'''<e Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v
1%jrnVa.niu: pogodbenici) sta glede na obstoječe skupne
lin.
'""o z,e ln Prijateljske vezi med obema državama skozi vso
9odovino in v' želji,da:
želji
,Va,

sodelovali pri preiskavah v skladu s tem dogovorom, predpisi
držav pogodbenic in z veljavnim sporazumom med pogodbenicama o izročitvi in pravni pomoči v zvezi s kaznivimi dejanji,
z usklajenimi policijskimi ukrepf ob kadrovski, materialni in
organizacijski pomoči;
4.
izmenjali podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, ki
jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu;
5.
izmenjali rezultate kriminalističnih, kriminoloških in drugih
raziskav kaznivih dejanj, se medsebojno obveščali o praksi
preiskovanja dejanj in o uporabi metod in sredstev dela
z namenom njihovega nadaljnjega razvijanja;

a k razvoju dvostranskih stikov na področju var-

M^eiu a v bo u ro,i
»
i P
kriminalu,
posebno
organiziranemu
tr»..r dlu in nedovoljenemu
prometu
z mamili,
v boju proti
° i*m 1 n 23
"eaovoijenemu
prometu z mamin, v t
n
Pove*Cata
'
iegovo učinkovito preprečevanje;
W,
skupna prizadevanja v boju proti terorizmu in
•^amn;
sv
Jii^a oje akcije proti mednarodno organiziranemu
^fof?»š,eyaniu mednarodnih pogodb, ki veljajo za ta
I®' sklenili tale dogovor:
1. člen
db

arj ° ®nici bosta ob upoštevanju določil predpisov svosodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljeni in ^eta z mamili, organiziranega kriminala, pri odkriva0nu teh
\vannre
oblikdrugih
kriminala
pri preprečevanju,
)u 9in preganjanju
oblikter
kriminala.

na zaprosilo izmenjali informacije ali vzorce predmetov, ki
izvirajo iz kaznivega dejanja, in predmetov, s katerimi so bila
storjena kazniva dejanja;
7.
izmenjali strokovnjake za skupno ali vzajemno izpopolnjevanje kot del boja proti organiziranemu kriminalu, zagotavljali

,Cf"°a dogovora v makedonskem jeziku je na vpogled
%e * Mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje
5
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študijske možnosti svojim strokovnjakom za pridobitev višje
stopnje strokovnih znanj, za vzajemno spožnavanje sredstev
in metod boja proti kriminalu in sodobnih rezultatov kriminalistične tehnike;

4.
izmenjavo
njavo tistih informacij, ki so za drugo državo P09^
nico pomembne v boju proti tihotapljenju ljudi m n
trgovini z delovno silo.

8.
po potrebi in pri določenih preiskavah organizirali delovna
srečanja v zvezi s pripravami in izvajanji usklajenih ukrepov.

6. člen
(1) Pooblaščeni organi pogodbenic:

.
s strani Republike Slovenije - Ministrstvo za notranj
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo

3. člen
Za preprečevanje prepovedanega gojenja, proizvodnje, pridobivanja, izvažanja, uvažanja in tranzita mamil, psihotropnih
snovi in prekurzorjev ter ilegalnega prometa z njimi bosta
pogodbenici ob upoštevanju zakonov obeh držav predvsem:

zadev<

s strani Republike Makedonije - Ministrstvo za n°,r
deve
bodo na svojem delovnem področju in Pristo'n^]ovali
izvajanja dogovora neposredno in delovno soa' :g
tem bodo konkretna področja in način sodei°
opredelili v zapisnikih o sodelovanju.
_ov i«56
(2) Informacije med predstavniki sodelujočih orga ' j|al.
ne dogovore drugače, se izmenjavajo v anglesKe

Sporočali podatke o osebah, udeleženih pri pridobivanju in
prodaji mamil, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in
načinih storitve, o kraju izvora in kam je blago namenjeno ter
posebne podrobnosti določenih kaznivih dejanj, če je to
potrebno za preprečevanje kaznivih dejanj ali v določenih
primerih za preprečitev hudih kaznivih dejanj zoper javni red;

7. člen

Izmenjali podatke o običajih in novih načinih ilegalne mednarodne trgovine z mamili in druga spoznanja v zvezi s tem;

Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in U
benici izročita v okviru sodelovanja, veljajo ob P
zakonodaje pogodbenic tile pogoji:

3.
izmenjali rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav
o trgovini z mamili in njihovi zlorabi;
4.
izmenjali vzorce novih mamil rastlinskega ali sintetičnega
izvora in psihotropnih snovi;

pogodbenica, ki je podatke prejele, jih lahko ^P°'""Zf0tW'
v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, in jih I©
ob pogojih, ki jih je postavila;

5.
izmenjali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa mamil, psihotropnih snovi ih prekurzorjev glede na možnosti ilegalnega
prometa z njimi;

pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo
ki ji je izročila, dala informacije o uP°r®,n pol"0'
podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo

6.
pogodbenici bosta usklajeno izvajali z zakoni dovoljene policijske ukrepe za preprečevanje nedovoljenega pridobivanja
mamil in psihotropnih snovi.

^iti it'
podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izr0.|ranj9*".
pristojnim organom oziroma organizacijam za
zati^
nala in pristojnim organizacijam v boju proti ter°r!£oV d
lom in organiziranemu kriminalu. Dajanje podam
organom oziroma organizacijam je mogoče le s P
pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je dala poda

4. člen
Da bi preprečili terorizem, bosta pogodbenici na podlagi
svojih zakonov in ob upoštevanju določil tega dogovora:

pogodbenica, ki je podatke poslala, se mora Prep'«jtev
vilnosti izročenih podatkov in tudi o tem, ali jee
in ali je v sorazmerju s ciljem Izročitve. P°'
upoštevati predpise druge strani pogodbenice, kin*0#*
na omejevanje dajanja podatkov po njenem
.j#
pravu. Če se izkaže, da so bili izročeni nepravilni iy
podatki, ki se ne bi smeli predati, je o tem treba PP^piC*
ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pog°ar p°1
podatek sprejela, mora nepravilen podatek P°P ^0j i)"
toma oziroma nedovoljeno predan podatek pa

1.
izmenjali spoznanja in podatke o načrtovanih ali izvršenih
terorističnih akcijah, udeleženih osebah, načinu izvedbe in
o tehničnih sredstvih, ki so bila uporabljena pri izvedbi;
2.
izmenjali spoznanja in podatke o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja
dejanja na območju druge pogodbenice na njeno škodo, proti
njenim interesom in so potrebni za ustavitev terorizma ali
preprečevanja hudih kaznivih dejanj.

5.
itj pA
upravičeni osebi je treba na njeno prošnjo P°iasl\,j. PJL
ki obstajajo o njej in o njihovi predvideni upor®
pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določene
ne predpisuje. Pri dajanju pojasnil o osebnih P
odločilno nacionalno pravo tiste pogodbenice, ki
dala;

S. člen
Sodelovanje pogodbenic zajema tudi:
1.
izmenjavo informacij o pravni ureditvi v zvezi s kaznivimi
dejanji, ki jih zajema ta dogovor;

6.
A
pogodbenica, ki daje podatke v skladu s svoj (fli
redom, bo ob njihovi izročitvi določila tudi veljavne ^
izbris podatkov. Neodvisno od tega je treba P° „
nanašajo na posredovano osebo, ob prenoha J /Sj
izbrisati. O izbrisu prevzetega podatka in o razi?'tf pj
treba hkrati s tem obvestiti pogodbenico, k! ji
podatke. Vsi dobljeni podatki se ob prenehani"
uničijo;

2.
izmenjavo informacij v zvezi s koristmi, ki si jih kdo pridobi
s kaznivim dejanjem;
3.
izmenjavo pravne ureditve in izkušenj v zvezi s tujci - oziroma migracijo;
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da lahko vzajemno določita po eno osebo, ki bo vzdrževala
stike s pooblšačenimi organi druge pogodbenice.

Pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podatkov
®bi voditi evidenco;
8.
Pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zaščititi,
o® nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo in
P® jih ne objavijo.
0 0s

12. člen
Določila tega dogovora se ne nar.ačajo na druge dvostranske
in večstranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili vladi
Republike Slovenije in Republike Makedonije.
13. člen

8. člen

(1) Ta dogovor je treba ratificirati. Veljati začne trideseti dan
po izmenjavi diplomatskih not o potrditvi tega dogovora.

jI) Pogodbenici zagotavljata tajnost podatkov, ki jih je katera
oo Pogodbenic ocenila kot zaupne in če so kot tajni opredeleni po predpisih države, ki jih je izročila.

(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati
po šestih mesecih od dneva, ko jo je prejela druga pogodbenica.

(2) Pošiljanje gradiv, ki so bila predana v skladu z dogovorom,
®«ianje podatkov in tehničnih sredstev za tretje države, je
?°9oče samo ob pisnem soglasju pristojnega organa pogod0W
"Ce1 ki jih je izročila.

Sestavljeno v Skopju, dne 28. 10. 1993 v treh izvirnikih v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna.

9. člen

Če bi se med izvajanjem tega sporazuma pojavila morebitna
nesoglasja, se bo za pojasnjevanje pomenov določb tega
sporazuma uporabljala angleška verzija.

0
Lvanja
9°dbenlci
bosta za ustanovili
pospeševanje
in ocenjevanje
sodep0 tem dogovoru
mešano
komisijo. Pogodenici se bosta o sestavi te komisije pisno obveščali po
'Piomatski poti.

ZA VLADO REPUBLIKE
MAKEDONIJE
Ljubomir Frčkoski I. r.

ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Ivan Bizjak, I. r.

mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za
Dni n?daljnjih sestankov lahko da vsaka od pogodbenic po
r. 0y
"®bi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki
eniji in Republiki Makedoniji.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

10. člen
3. člen

J*"
Pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni sodelova3 Svojo podporo ali postavi zanjo določene pogoje, če bi to
dn 6 va'° nieno nacionalno pravo, ogrožalo njeno varnost ali
feđ bistvene interese oziroma kršilo njen nacionalni pravni

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen

11. člen

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

°9odbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve,

OBRAZLOŽITEV
Sovor
-• med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
0
sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu
tu 2
tiinjl? a mamili in organiziranemu kriminalu sta podpisala
in r>,jn fer
* notranje
zadeve Republike Slovenije - Ivan Bizjak
bo/n, r '2Fr za notranje zadeve Republike Makedonije - Ljučkoski v Skopju dne 28. 10. 1993.
0Vor
0(j^°i "reja medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in
^nju organiziranih oblik kriminala, še zlasti terorizma in
">ega prometa z mamili.

podatke o osebah, izmenjavale informacije, spoznanja in
izkušnje o kriminalističnih raziskavah in terorističnih akcijah,
izmenjavale vzorce mamil, sodelovale in si pomagale pri preiskavah, na zaprosilo izvajale policijske ukrepe in podobno.
Dogovor z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uveljavitve tega dogovora ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.
Za izvajanje tega dogovora ne bo potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Podlagi tega dogovora si bosta obe strani sporočali

7
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O ZRAČNEM PROMETU
MED NJUNIMA OZEMLJEMA IN ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ - EPA 73^
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P0®'0
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.0 cien
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije d '®;''
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zDO
in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 7/7-1994 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA OZEMLJEMA IN ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63 člena zakona o zunanjih
zadevah.

- g. Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- g. Ludvik BOKAL, direktor Uprave za zračno plovbo.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Nizozemsko o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj
1. člen

upravljanje voda ali v obeh primerih katero koli os ^
organ, pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih zdaj op
omenjena organa;
ki i® ^
c) »določeni prevoznik« pomeni zračnega prevoznika,
določen in je dobil dovoljenje v skladu s 4. členo
sporazuma;
n it
d) »ozemlje« v zvezi z državo ima pomen, kot je, določ«
členu konvencije;
z
revo "
e) »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«, "P nik« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo P
določen v 96. členu konvencije;
^

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Nizozemsko o zračnem prometu med njunima ozemljema in
zunaj njunih ozemelj, podpisan 24. novembra 1993 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
OPOMBA: sledi tekst protokola v angleškem jeziku
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO
NIZOZEMSKO
O ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA
OZEMLJEMA IN ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ

in v želji, da skleneta sporazum, katerega cilj je uvesti zračni
promet med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj,

f) »dogovorjeni promet« in »določene proge« pomenit® ^
narodni zračni promet v skladu z 2. členom tega spo f>.
oziroma proge, določene v ustrezni točki priloge tega
zuma;
bo3'1
g) »zaloge« pomeni predmete, ki so pripravljeni za en
Pj^j t>
prodajo na zrakoplovu med letom, vključno s p'
komisijsko prodajo;
0
h) »sporazum« pomeni ta sporazum, njegovo pri lof
katero koli spremembo sporazuma ali priloge;
n«5®'
i) »tarifa« pomeni kateri koli že zaračunan znesek ali j|p
ki ga bo za zračni prevoz zaračunal prevoznik direktri oV|
agentih kateri koli osebi ali organizaciji za prevoz p°,n
njihove prtljage ter tovora, razen pošte, vključno s:

dogovorili o naslednjem:

I. pogoji, ki določajo veljavnost in primernost tarife,in

Republika Slovenija in Kraljevina Nizozemska kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, odprte za
podpis v Chicagu 7. decembra 1944, sta se
v želji, da prispevata k razvoju mednarodnega civilnega letalstva

8,

II. cenami in pogoji za kakršnekoli dopolnilne storit"
prevoznik nudi ob takem prevozu;

1. člen
DEFINICIJE

ji1"

|V0f
j) »zamenjava zrakoplova« pomeni, da lahko določeni P.
nik dogovorjeni promet na določeni progi opravlja' .^jS
del te proge leti z zrakoplovom, ki ima drugačno zm0H
od tistega, ki ga uporablja na drugem delu proge.

Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo,
razen če kontekst zahteva drugače, naslednji pomen:
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto v skladu z 90.
členom omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, v tisti meri,
v kateri sta obe pogodbenici te priloge ali spremembe sprejeli
ali ratificirali;

2. člen
PODELITEV PRAVIC
1. Vsaka pogodbenica podeli drugi pogodbenici,
drugače določeno v prilogi, pri opravljanju medna ^
zračnega prometa, ki ga bo opravljal določeni P
druge pogodbenice, naslednje pravice:
i
br«z
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice
stanka;

b) »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze. Republiško upravo za zračno plovbo,
in za Kraljevino Nizozemsko ministra za promet, javna dela in

V
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") pravico do pristanka na tem ozemlju v nekomercialne
"»mene;
c) med opravljanjem dogovorjenega prometa na določenih
J'°9ah pravico do pristanka na svojem ozemlju z namenom
™Jp®ti in izkrcati v mednarodnem prometu potnike, tovor in
s
'°, ločeno ali kombinirano.

a) če prevoznik ne more dokazati pristojnemu organu te
pogodbenice, da izvaja zakone in predpise, ki jih ti organi
normalno in primerno uporabljajo v skladu s konvencijo;
b) če prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov te pogodbenice;
c) če nima zadostnih dokazov, da sta pretežno lastništvo in
dejanski nadzor nad prevoznikom, ki ga je druga pogodbenica določila, dejansko v rokah te pogodbenice ali njenih
državljanov;
d) če prevoznik ne opravlja prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Razen če je takojšnja akcija nujna za preprečitev nadaljnje
kršitve zakonov in predpisov, ki so navedeni zgoraj, bodo
pravice, naštete v 1. odstavku tega člena, uporabljene samo
po posvetovanju s pristojnim organom druge pogodbenice.
Razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se bodo
taka posvetovanja pričela v šestdesetih (60) dneh od dne, ko
je bil prejet zahtevek.

Nobeno določilo 1. odstavka tega člena ne daje prevozniku
"8
pogodbenice pravice sodelovati v zračnem prevozu med
ra
li na ozemlju druge pogodbenice.
če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
2adov' Političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih in
'"Običajnih okoliščin ne more opravljati prometa po normalni
|. °9ii si bo druga pogodbenica prizadevala omogočiti nadaJvjnje prometa z ustreznimi spremembami prog, vključno
Podelitvijo pravic za čas, ki je potreben za normalno oprav1 n
l® prometa.

6. člen
TARIFE

3. člen
ZAMENJAVA ZRAKOPLOVA

1. Tarife, ki jih bosta zaračunavala določena prevoznika obeh
pogodbenic za prevoz med njunima ozemljema, bodo tiste, ki
jih bosta odobrila pristojna organa obeh pogodbenic in bodo
določene na primernih ravneh, pri čemer bo primerna pozornost posvečena vsem pomembnim dejavnikom, vključno
s celotnimi stroški operacije, primernim dobičkom in tarifami
drugih prevoznikov na katerem koli delu določene proge.

dolo en

' l prevoznik lahko na katerem koli ali vseh
In po lastni odločitvi, zamepogodbenice
ali v katerem
aju na določenih proaah, pod
pogojem da:

v do v
nia» rako
9° orjenem prometu
Kr
kont P'ov na ozem'iu druge
0

Zrakoplov, ki bo uporabljen od kraja zamenjave dalje,
raz
rak°
P°rejen v skladu s prihajajočim ali odhajajočim
b) j °Plov°m, odvisno od posameznega primera;
ob zanr|
lite i
enjavi zrakoplova na ozemlju druge pogodbejf., ln kadar je od kraja zamenjave dalje uporabljenih več
L PP'ovov, samo en zrakoplov enako velik in noben večji
tet« °P'0V' ki se uporablja na področju pravice tretje in
svobode.
!

2. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se bosta, kadarkoli bo
mogoče, določena prevoznika dogovorila po postopku za
določanje tarif, uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju. Kadar to ne bo mogoče, se
bosta določena prevoznika o tarifah dogovorila. V vsakem
primeru pa morata tarife odobriti pristojna organa obeh pogodbenic.
3. Vse tako dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev
pristojnima organoma obeh pogodbenic najmanj šestdeset
(60) dni pred dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev,
razen če sta se pristojna organa v posebnih primerih dogovorila o skrajšanju tega roka.

|

etov'°Zaćeni
Prevoznik
lahko uporablja
različne ali iste številke
sektorje,
na katerih
zamenja zrakoplove.
4. član
DOLOČITEV IN IZDAJA DOVOLJENJA

4. Odobritev tarif je lahko izrecna. Če nobeden od pristojnih
organov ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh
od dneva ko so bile tarife predložene v skladu z določili 3.
odstavka tega člena, se bo štelo, da so tarife odobrene. Če bi
bil rok za predložitev skrajšan, kot je predvideno v 3. odstavku
tega člena, se lahko pristojna organa dogovorita, da se rok,
v katerem je treba sporočiti nestrinjanje, ustrezno skrajša.

.pSftjj-«
organa obeh pogodbenic imata pravico s pisnim
OCl
'Om Dristninnmii rimam i Hrnnn nnnnHhftnirp rinlnčiti
#l,
0Qa revoznika
pristojnemu organu druge pogodbenice določiti
d 0P
za opravljanje zračnega prometa na pro"•»stft-" z drugimv prevoznikom
Pr'lo9'' 'n PreJ določenega prevoznika nadoi?re'erriu takega sporočila in v skladu z določili tega
PreVo ,sta pogodbenici nemudoma izdali tako določenemu
u dru e
'toje
9 pogodbenice ustrezno operativno dovo3,
re
'dga Pena
jemu takega operativnega dovoljenja iz 2. odstavka
Ijati h'
lahko določeni prevoznik kadar koli prične opravil^ °9ovorjeni promet delno ali v celoti, če izpolnjuje doloraz
* 'kladau z8P°
uma
in če so
za tak promet določene
določili
6. člena
tegatarife
sporazuma.

5. Če se o neki tarifi ni mogoče dogovoriti v skladu z 2.
odstavkom tega člena ali če je v roku iz 4. odstavka tega člena
pristojni organ sporočil drugemu pristojnemu organu svoje
nestrinjanje s tarifo, o kateri je bilo dogovorjeno v skladu z 2.
odstavkom tega člena, se bosta pristojna organa obeh pogodbenic zavzela za sporazumno določitev tarife.
6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o tarifi, ki jima
je bila predložena v skladu s 3. odstavkom tega člena, ali
o določitvi tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, bo spor
razrešen v skladu z določili 17. člena tega sporazuma.

?■ Vi
Sa d Vopoen
9°dbenica ima pravico odkloniti izdajo operativt>0(j tai° .'i ia 'z 2. odstavka tega člena ali izdati dovoljenje
0|
m
" o(n nl ' P°9oji, za katere meni, da so nujni zato, da lahko
'&ga ._ Prevoznik uveljavlja pravice, določene v 2. členu
J
"liStv>razuma' Ce nima zadostnih dokazov, da je pretežno
Norih e0 incadejanski nadzor nad prevoznikom, ki ga je druga
"i»nih^.
določila, dejansko v rokah te pogodbenice ali
n,f| ?'
državljanov.

7. Tarife, uveljavljene v skladu z določili tega člena, ostanejo
veljavne, dokler ne bodo določene nove tarife.
8. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta po najboljših
močeh prizadevala, da bi zagotovila, da bosta določena prevoznika spoštovala dogovorjene tarife, ki bodo registrirane
pri pristojnih organih obeh pogodbenic, in da noben prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

5. člen
PREKLIC IN SUSPENZ DOVOLJENJA

7. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI

ni or an

Sio^
imapiavozniku,
pravico odreči
* 0Q| dovoljenj9 iz 4.vsake
člena pogodbenice
tega sporazuma
ki ga
Stenj,
druga
pogodbenica,
taka
dovoljenja
preklicati
ali
WBn
diratl ali določiti pogoje:

1. Določenima prevoznikoma obeh pogodbenic bo na vzajemni podlagi dovoljeno:
9
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a) na ozemlju druge pogodbenice ustanoviti urade za promocijo zračnega prevoza in prodajo letalskih vozovnic kot tudi
druge objekte, ki so potrebni za zagotovitev zračnega prevoza;
b) na ozemlju druge pogodbenice neposredno ali, če se tako
odločijo, preko agentov prodajati zračni prevoz.

z odobritvijo carinskih organov te pogodbenice, ki
zahtevajo, da so ti predmeti pod njihovim nadzorom, o
niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s
skimi predpisi.
11. člen
DVOJNO OBDAVČENJE

2. Določenemu prevozniku ene pogodbenice bo dovoljeno
pripeljati in imeti na ozemlju druge pogodbenice svoje
vodilno, komercialno, operativno in tehnično osebje, ki je
potrebno v zvezi z zagotavljanjem zračnega prevoza.

1. Dohodek in dobički od uporabe zrakoplovov v
nem zračnem prometu bodo obdavčljivi samo v
v kateri ima sedež uprava podjetja.

3. Potrebe po osebju lahko določeni prevoznik po lastni
presoji zadovolji z lastnim osebjem ali z uporabo storitev
katerekoli druge organizacije, podjetja ali prevoznika, ki
deluje na ozemlju druge pogodbenice in ima dovoljenje za
opravljanje takih storitev na ozemlju te pogodbenice.

2. Zaslužki od odtujitve zrakoplovov, uporabljenih v
rodnem zračnem prometu, bodo obdavčljivi samo v
v kateri ima sedež uprava podjetja.

I
J

3. Kapital, ki ga predstavljajo zrakoplovi, ki opravljaj9iTlfoslorodni zračni promet, in premično premoženje, kisodl t^avi,
vanju s temi zrakoplovi, bosta obdavčljiva samo v
v kateri ima sedež uprava podjetja.
k

4. Navedene dejavnosti bodo opravljali v skladu z zakoni in
predpisi druge pogodbenice.

4. Določila 1. odstavka tega člena se nanašajo tudi n?Jjjjali
dek in dobičke od skupnega poslovanja, skupnih po")
od sodelovanja v mednarodnih agencijah.

8. člen
POŠTENA KONKURENCA
1. Določena prevoznika obeh pogodbenic bosta imela
poštene in enake možnosti sodelovati v mednarodnem zračnem prevozu, za katerega velja ta sporazum.

12. člen
TRANSFER DENARJA

2. Pogodbenici bosta v okviru svojih pristojnosti storili vse,
kar je mogoče, za odpravo vseh oblik diskriminacije ali nepoštene konkurence, ki bi škodovala konkurenčnemu položaju
prevoznika druge pogodbenice.

1. Določena prevoznika obeh pogodbenic bosta
prodajala storitve zračnega prevoza na ozemljih oben M
benic neposredno ali pFeko agentov v katerikoli valu
lahkO "feZ
2. Določena prevoznika obeh pogodbenic bosta lan e(T,|ja
kakršnegakoli dodatnega dovoljenja transferirala z^ grjjn
prodaje na domače ozemlje na ozemlju prodaje
u
presežek prejemkov nad izdatki. V tak neto tranS
'
neps
vključeni dohodki od prodaje zračnega prevoza sl rjjev
ali preko agentov ter dopolnilnih ali dodatnih jgSi
normalne komercialne obresti na take dohodke za
naloženi v bankah čakajo na transfer.
. pra^c<"i£J
3. Določena prevoznika obeh pogodbenic irn 7,a čl®"8,
transferirati presežek, omenjen v 2. odstavku teg ta|<e
vključno z normalnimi komercialnimi obrestmi
r„5tf>
dohodke, medtem ko naloženi čakajo na ,rans'®r'u iok<
konvertibilno valuto po uradnem menjalnem tečaju
valute na dan nakazila v tujino.

9. člen
RED LETENJA
1. Določena prevoznika obeh pogodbenic bosta petinštirideset (45) dni pred nameravano uveljavitvijo predložila pristojnemu organu druge pogodbenice vozni red svojega nameravanega prometa s specifikacijo frekvenc, tip zrakoplova, razporeditev in število sedežev, ki jih bosta ponudila javnosti.
2. Zahteve za odobritev opravljanja dodatnih letov lahko prevoznik predloži neposredno pristojnemu organu druge
pogodbenice. Taka zahteva mora biti v načelu vložena najmanj dva (2) delovna dneva pred takim letom.
10. člen
DAVKI, CARINE IN TAKSE

UPORABA ZAKONOV^ PREDPISOV IN POST0PK°V

%
1. Zakone, predpise in postopke ene pogodben'0®'^!
nanašajo na prihod na njeno ozemlje ali odhod } t nl0i
ozemlja zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni
ali na uporabo in vodenje takih zrakoplovov, b° ^
prevoznik druge pogodbenice spoštoval pri vstop s te
ozemlje, med zadrževanjem na njem in ob odhoo
ozemlja.
ta
2. Zakoni, predpisi in rpostopki ene pogodbenic®
_
priseljevanja, potnih listov ali drugih odobrenih P°karant^a 8'
mentov,
iv, vstopa,
voiufja, carinskega
k.ai iiior\^ga postopka, carine '^i^nv,
'po9°
bodo spoštovani s strani ali v imenu posadk, potnag
Ste v* l.iunu^iudii
zrakoplovih uumuui
določenega prevoznika- dr",9zadri0V
in pOŠte
benice pri vstopu na ozemlje te pogodbenice, meo
njem na tem ozemlju in ob odhodu s tega ozemlja•J V"
3. Prispevki in takse, ki se zaračunavajo na ozeza? upo'0
pogodbenice prevozniku druge pogodbenice
epo^V^,
letališč in objektov za zračno plovbo na ozemlju P
benice, ne bodo višji od tistih, ki se zaračunavajo
•,
koli prevozniku, ki opravlja podoben promet.

1. Zrakoplovi, ki jih uporabljata v mednarodnem zračnem
prometu določena prevoznika obeh pogodbenic, kot tudi
njihova običajna oprema, rezervni deli, zaloge goriv in maziv,
zaloge na zrakoplovu (vključno s hrano, pijačo in tobakom)
kot tudi oglasno in propagandno gradivo, ki je v takem zrakoplovu, bodo ob prihodu na ozemlje druge pogodbenice
oproščeni vseh carin, inšpekcijskih taks in podobnih nacionalnih ali lokalnih obremenitev ali taks, če taka oprema in
zaloge ostanejo v zrakoplovu, dokler niso ponovno izvožene.
2. Glede običajne opreme, rezervnih delov, zalog goriv in
maziv in zalog na zrakoplovih, ki jih pripelje na ozemlje ene
pogodbenice določeni prevoznik druge pogodbenice ali
nekdo drug zanj, ali ki so vkrcane v zrakoplov, ki ga upravlja
tak določeni prevoznik, in so namenjene samo za uporabo
v zrakoplovu med opravljanjem mednarodnega zračnega prometa, se davki in takse, vključno s cenami in inšpekcijskimi
taksami, ki se zaračunavajo na ozemlju prve pogodbenice, ne
bodo zaračunavali, tudi če bodo te zaloge uporabljene na
delih potovanja nad ozemljem pogodbenice, v kateri so bile
vkrcane.
Za omenjene predmete se lahko zahteva, da so pod carinskim
varstvom in nadzorom.

4. Nobena pogodbenica ne bo dala kateremu koli
prevozniku prednosti pred določenim prevozni*
pogodbenice pri uporabi carinskih, priselitvenin^ Z|#(!VSi
ških in podobnih predpisov; ali pri uporabi letališ ^
poti in služb zračnega prometa ter s tem povezani"
Ss
ki jih nadzoruje.

3. Običajna oprema v zrakoplovu, rezervni deli, zaloge goriv in
maziv in zaloge, ki so v zrakoplovih ene ali druge pogodbenice, so lahko izkrcane na ozemlju druge pogodbenice le
poročevalec, št. 28
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obvestita druga drugo, da so izpolnjeni ustrezni ustavni predpisi.

14. člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ

4. O kakršni koli spremembi priloge tega sporazuma se bosta
pisno sporazumela pristojna organa in bo pričela veljati tisti
dan, ki ga bosta omenjena organa določila.

pričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje5 W jih je izdala ali potrdila ena pogodbenica in ki so
avna, bo druga pogodbenica priznala kot veljavna za
^avljanje dogovorjenega prometa na določenih progah,
J? P°9ojem, da so bila taka potrdila ali dovoljena izdana ali
!' ijs'Bna v sk'adu s standardi, določenimi na podlagi konven-

17. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Če pride med pogodbenicama do spora v zvezi z razlago ali
izvajanjem tega sporazuma, si bosta pogodbenici zlasti prizadevali, da bi ga rešili z medsebojnimi pogajanji.

al^a Pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za prelete
i- ^°jim ozemljem ne prizna spričeval o sposobnosti in
'•
i® nj®ninf1 državljanom izdala druga pogodbeir

2. Če pogodbenici ne moreta doseči rešitve s pogajanji, je
lahko spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice predložen
v odločitev arbitraži treh razsodnikov, od katerih vsaka
pogodbenica določi enega, tako izbrana razsodnika pa se
dogovorita o tretjem, ki ne sme biti državljan ene ali druge
pogodbenice. Vsaka pogodbenica bo imenovala svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko je po diplomatski poti prejela zahtevo druge pogodbenice, da se spor reši
z arbitražo, in tretji razsodnik bo dogovorjen v naslednjih
šestdesetih (60) dneh. Če katera koli pogodbenica ne imenuje
svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh ali če o tretjem
razsodniku ni dogovorjena v predvidenem času, lahko katera
koli pogodbenica zahteva od predsednika Sveta Mednarodne
organizacije civilnega letalstva, naj določi razsodnika ali razsodnike.

15. člen
VARNOST

pogodbenici si bosta zagotavljali medsebojno pomoč, če
^Potrebna, da bi preprečili nezakonite ugrabitve zrakor0v|V|n druga nezakonita dejanja proti varnosti zrakoplo|i '6'aliSč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje
°s« zračne plovbe.
^Pogodbenici se strinjata, da bosta spoštovali nediskri^ ®'|ske in splošno veljavne varnostne predpise, ki jih zah■o u9a pogodbenica za vstop na svoje ozemlje, in da da
0 5t na
!tijta Primeren način pregledali potnike in njihovo ročno
»Vali'
®bezahtevo
Pogodbenici
tudi z naklonjenostjo
obravifJ ^ko
druge bosta
pogodbenice
za uvedbo posebnih
1

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi 2. odstavka tega člena.

h
ukrepov za njene zrakoplove ali potnike zaradi
edne grožnje.

W8r

4. Arbitražno razsodišče določi svoj postopek. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika. Preostale stroške
arbitražnega razsodišča krijeta pogodbenici v enakih deležih.

jtebenici bosta ravnali v skladu z ustreznimi določili
X *ki Varnosti, ki jih predpiše Mednarodna organizacija
,eta,stva
! ftSr ,ahk
- če ena pogodbenica ne bi spoštovala takih
S Drv0
o druga pogodbenica zahteva posvetovanja
P°9odbenico. Če se pogodbenici ne dogovorita druW Shd
*aka posvetovanja pričela v šestdesetih (60)
L dneva, ko je bila taka zahteva prejeta. Če se ne
2ad
°voljivo sporazumeti, je to lahko razlog za upo1% 17
'• Člena tega sporazuma.
P
e ^nhrik00'0' bos,a ravnali v skladu z določili Konvencije
taiih
dejanjih in nekaterih drugih dejanjih storjenih na
ijtj' Podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane
hai^Hr decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonir
tu jo *°P®
varnost civilnega letalstva, podpisane v Monse
Ptembra 1971 in njenega dopolnilnega Protokola
t i»tir«
u neza
ijjio •
konitih nasilnih dejanj na letališčih za mednaI krmilno zarakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24.
il>n6nla i998, če sta obe pogodbenici tudi pogodbenici teh
0
''
''^^Bkoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
k 8|j Zakonitih dejanjih proti varnosti zrakoplovov, letae 'jga .^ovigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali
s tem da bosta
'
poskrbeli za komunikacije in
bitre e in varno
' ''oinj'a'56'0,8 se
'
končal tak incident
1
16. člen
POSVETOVANJA IN DOPOLNITVE

18. člen
ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno po diplomatski
poti sporoči drugi pogodbenici svojo odločitev, da odpoveduje sporazum.
2. Tako sporočilo bo hkrati poslano Mednarodni organizaciji
civilnega letalstva. V takem primeru bo sporazum prenehal
veljati dvanajst (12) mesecev po dnevu, ko druga pogodbenica prejme sporočilo o odpovedi, razen če je sporočilo
o odpovedi sporazumno umaknjeno pred iztekom tega roka.
Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejele štirinajst (14) dni po dnevu, ko
ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
19. člen
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI
CIVILNEGA LETALSTVA
Ta sporazum in kakršna koli njegova sprememba bosta registrirana pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
20. člen
UPORABA VEČSTRANSKIH SPORAZUMOV
1. Določila konvencije se bodo uporabljala za ta sporazum.

{i Vijc l1u tesnega sodelovanja bosta pristojna organa pogodJ-^Diieve'a občasna posvetovanja z namenom zagotoviti
ijV, anje in primerno spoštovanje določil tega sperete
. Pogodbenica lahko zahteva posvetovanja s ciljem
w|.ra>ni,i ta sporazum ali njegovo prilogo. Taka posvetova6e
i® dogovorjeno drugače, se bodo pričela v šest||^ '60) dneh po prejemu zahteve druge pogodbenice.

2. Če nek večstranski sporazum, ki se nanaša na karkoli, kar je
predmet tega sporazuma, in ki ga sprejmeta obe pogodbenici,
prične veljati, bodo ustrezna določila takega sporazuma
nadomestila določila v tem sporazumu.
21. člen
UPORABA
Kar zadeva Kraljevino Nizozemsko, se ta sporazum uporablja
samo za kraljevino v Evropi.

^on SprerT,emba tega sporazuma, za katero se pogodbe9ovorita, prične veljati tisti dan, ko pogodbenici pisno
11
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22. člen
UVELJAVITEV

2. Določeni prevoznik iz Kraljevine Nizozemske ima pravico
opravljati zračni promet na spodaj določenih progah:
kraji na Nizozemskem
- vmesni kraji - kraji v Sloveniji
- naslednji kraji in vice versa.

Ta sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca, ki bo
sledil dnevu, ko bosta obe pogodbenici pisno obvestili druga
drugo, da so v njunih državah izpolnjeni notranjepravni
pogoji za njegovo uveljavitev.

3. Katerekoli ali vse kraje na določenih progah lahko
prevoznik, če to želi, izpusti na posameznem ali na vsen

V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ki sta imela za to
ustrezno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum.

4. Določena prevoznika obeh pogodbenic lahko °Pr®^aj'
lete na omenjenih progah brez omejitev glede frekven
tipa zrakoplova, ne glede na konfiguracijo.

Sestavljeno dne 24. novembra 1993 v Ljubljani v dveh izvodih
v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek I. r.

5. Vsak določeni prevoznik ima pravico, da izvrSuje
popolne pete svobode na vseh vmesnih in naslednjih ^ ^
po svojem pregledu prog v Evropi ali zunaj Evrope. .
o tem dogovorita določena prevoznika obeh pogodben

Za vlado
Kraljevine Nizozemske
C. H. A. Plug I. r.

PRILOGA
3. člen

Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Nizozemsko.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in
- Uprava za zračno plovbo.

1. Določeni prevoznik iz Republike Slovenije ima pravico
opravljati zračni promet na spodaj določenih progah:

-tjQ70 ■

4. člen

kraji v Sloveniji
- vmesni kraji - kraji na Nizozemskem
- naslednji kraji in vice versa.

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

listu

OBRAZLOŽITEV
Sporazum prične veljati prvi dan drugega meseca^P0i"'^
ko bosta obe pogodbenici obvestili druga drugo, da so
njeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko
o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih
ozemelj sta 24. novembra 1993 v Ljubljani podpisala Igor
Umek, minister za promet in zveze in C.H.A. Plug. veleposlanik Kraljevine Nizozemske na Dunaju.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
m<
zadevah (Ur. I. RS, st. 1/92-1) sporazum ratificira Držav
Republike Slovenije.
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali sP'rt«*
niti veljavnih predpisov.

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapacitet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi
carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferju
dobička, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.
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V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo "ai
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti-
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predlog zakona o RATIFIKACIJI PROTOKOLA TER DRUGEGA
STRTEGA IN PETEGA PROTOKOLA K SPLOŠNEMU SPORAZUMU
Privilegijih in imunitetah sveta evrope - epa 730
y'ada Republike Slovenije je na seji dne 7/7-1994 določila
besedilo:
rf Redloga zakona o ratifikaciji protokola ter
DRUGEGA, četrtega in petega protokola
5 SPLOŠNEMU sporazumu o privilegijih in imuni'ETAH SVETA EVROPE,
«' varTi ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
.3. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni
ie in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
*adevah

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:
- g. Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- g. Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za zunanje zadeve.

j*redlog zakona o ratifikaciji protokola ter drugega, četrtega in petega protokla
l^Plošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope
sestankih odborov in pododborov Posvetovalne skupščine in
na poti v kraj ali iz kraja sestanka, ne glede na to ali skupščina
sama v tem času zaseda ali ne.

1. člen
in ilIlC'r?'0 se Protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih
pr iJJhitetah Sveta Evrope z dne 6. novembra 1952, Drugi
Svfit Evro
' ^ Splošnemu
sporazumu o privilegijih in imunitetah
k Sni
Pe z dne 15. decembra 1956, Četrti protokol
fvro°pe*dne 16.
sporazumu
privilegijih
in imunitetah
Sveta
decembra o1961
in Peti protokol
k Splošnemu
s
r v le
h in imuni,etah
^8*1990 ° P ' ' 9'''
Sveta Evrope z dne 18.
2. člen

4. člen
Stalni predstavniki članic Sveta Evrope bodo med opravljanjem svojih funkcij in med potjo v kraj ali iz kraja sestankov
uživali privilegije, imunitete in ugodnosti, ki jih običajno uživajo diplomatski poslaniki primerljivega ranga.
5. člen

^°li se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slo*em jeziku glasijo:

Privilegiji, imunitete in ugodnosti so predstavnikom članic
podeljeni z namenom, da se zagotovi neodvisno opravljanje
njihovih funkcij v povezavi s Svetom Evrope in ne zaradi
osebnih koristi omenjenih posameznikov. Zato članica nima
samo pravice, ampak tudi dolžnost, da svojemu predstavniku
odvzame imuniteto v vsakem primeru, kadar bi po mnenju
članice imuniteta ovirala uresničevanje pravice, in jo je moč
odvzeti brez škode za namen, zaradi katerega je bila podeljena.
6. člen

^®MBA: sledi tekst protokola v angleškem Jeziku
K

PROTOKOL
SP0RAZUMU 0

i2i? ITETAH SVETA EVROPEpr|V|LEG|J,h
'ladp _ .
,,
ijtg/j.^dpisnice Splošnega sporazuma o privilegijih in imuv
Par'*uSveta
Evrope, ki sporazum),
je bil podpisan 2. septembra 1949
(v nadaljevanju
So Se v
da bi razširile določbe sporazuma, dogovorile:

Določbe 4. člena ne veljajo v zvezi z organi države, katere
državljan je oseba, ali članice, katere predstavnik je oziroma
je bil.
7. člen

1. člen
'$aka edan
MsnirCa S( ja ali prihodnja članica Sveta Evrope, ki •ni podr
"ralr
°tok Usporazurr|
pristopi k slednjemu in k temu
ra|
u ta <0, claa.delahko
r»eW.°l
da deponira
>ern°'Sekr
Ponira svojo pristopno listino pri genel '
za
etarju Sveta Evrope, ki bo o tem obvestil članice

a) Ta protokol bo odprt za podpis vsem članicam, ki so
podpisale sporazum. Protokol bo ratificiran hkrati s sporazumom ali kasneje. Ratifikacijske listine bodo deponirane pri
generalnem sekretarju Sveta Evrope.
b) Ta protokol začne veljati z dnem, ko ga ratificirajo vse
podpisnice, ki so na ta dan ratificirale sporazum, vendar pod
pogojem, da podpisnic, ki so ratificirale sporazum in protokol, ni manj kot sedem.

2. člen
e
^bod°'k
'V- dela sporazuma bodo vel|ale za predstavnike,
Q
° prisotni na srečanjih namestnikov ministrov.

c) Za vsako podpisnico, ki bo protokol ratificirala kasneje,
začne ta veljati z dnem deponiranja njene ratifikacijske listine.

nj**.
iv. dela sporazuma bodo veljale za predstavnike,
v
aiin Predstavniki v Posvetovalni skupščini, ki bodo sodeloval ječanjih, ki jih bo sklical Svet Evrope in bodo potekala
ne bo zasedal niti Odbor ministrov niti njihovih
Si
1,!
k0V pr emer a
*an h ' ' '
P predstavniki, ki sodelujejo na teh
"flkrjip ' ne bodo oproščeni aretacije in pregona, kadar jih
Pr s,ori,vi
hdejanja
' ali dakaznivega
dejanja, dejanje.
poskusu storitve kazso storili kaznivo

d) Za članice, ki so pristopile k sporazumu in k protokolu
v skladu s 1. členom, bosta sporazum in protokol pričela
veljati:
(I) z datumom, kot je navedeno v odstavku
(b) v primerih, ko je bila pristopna listina deponirana pred tem
datumom, ali

3. člen
&0I,
s
1
ena
kuD4Asporazuma
bodo
veljale
za predstavnike
Pscini^'in^'njihove
namestnike,
kadar
koli bodo
prisotni na

(II) z datumom deponiranja pristopne listine v primerih, ko je
ta dokument deponiran kasneje po datumu, navedenem
v odstavku (b).
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odvzeti brez škode glede na namen, zaradi katerega je
podeljena.
5. člen

V dokaz česar so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta
protokol.
Sestavljeno v Strasbourgu dne 6. novembra 1952 v angleščini
in francoščini; besedili sta enako verodostojni v enem samem
izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar bo poslal overjene kopije vsem vladam podpisnicam
in pristopnicam.

Ta protokol bo odprt za podpis članicam Sveta Evrope,
lahko postanejo pogodbenice bodisi:

ki

(a) s podpisom brez pridržka glede rafitikacije ali
(b) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, ki mu bo sledila
ratifikacija.

DRUGI PROTOKOL
K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJIH
IN IMUNITETAH SVETA EVROPE
DOLOČBE O ČLANIH EVROPSKE KOMISIJE
ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Ratifikacijsko listino bodo deponirale pri generalnem sekr*
tarju Sveta Evrope.
6. člen
1. Ta protokol bo pričel veljati takoj, ko ga bodo v skladus 5
členom tri članice Sveta Evrope podpisale brez pridržka s
ratifikacije ali pa ga bodo ratificirale.
itokol
2. Za katero koli članico, ki bo kasneje podpisala pr°' ^
brez pridržka glede ratifikacije ali pa ga bo ramlc''"'w
pričel veljati z dnem podpisa ali deponiranja ratifiKan
listine.
7. člen
C^gtd
Generalni sekretar Sveta Evrope bo obvestil Danice
Evrope o datumu pričetka veljavnosti tega protokola_ini »r
čil imena vseh članic, ki so ga podpisale brez pridrži «
ratifikacije ali pa so ga ratificirale.

Vlade podpisnice tega protokola, članice Sveta Evrope,
so glede na določbe 59. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana 4.
novembra 1950 v Rimu in ki članom Evropske komisije za
človekove pravice (v nadaljevanju Komisija) med opravljanjem njihovih funkcij podeljuje privilegije in imunitete iz 40.
člena Statuta Sveta Evrope in iz sporazumov Sveta Evrope;
glede na to, da je treba podrobno navesti in določiti omenjene
privilegije in imunitete v Protokolu k Splošnemu sporazumu
o privlegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil podpisan 2.
septembra 1949 v Parizu,
sklenile:
1.člen
Člani Komisije bodo med opravljanjem svojih funkcij in med
potjo v kraj in iz kraja sestanka uživali naslednje privilegije in
imunitete:

V dokaz česar so spodaj podpisani pooblaščenci podpis8'1
protokol.

(a) imuniteto pred osebno aretacijo ali priporom in pred
zasegom svoje osebne prtljage ter imuniteto pred kakršnim
koli sodnim postopkom v zvezi z ustnimi ali pisnimi izjavami,
ki bi jih dali ob izvajanju svojih uradnih pooblastil;

Sestavljeno v Parizu 15. decembra 1956 v angleščini
^
enem s
coščini, besedili sta enako verodostojni, v ene
GeTrera.m1
izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope,
sekretar bo poslal kopije vsaki od vlad podpisnic.

(b) nedotakljivost vseh listin in dokumentov;

ČETRTI PROTOKOL
ilU
K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJ"1
IN IMUNITETAH SVETA EVROPE
_
DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA EVROPSKO
SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

(c) oprostitev zase in za svoje zakonce iz imigracijske omejitve ali pri registriranju tujcev v državah, kamor potujejo ali
skozi katere potujejo, med opravljanjem svojih funkcij.
2. člen

5
Vlade podpisnice tega protokola, članice Sveta Evrope.
,
glede na to, da so članice Evropskega sodišča za č,oV0
ifi
ra ic
pravice po 59. členu Konvencije o varstvu človekovih P %a
temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana v Rimu 4. novejV
1950 (v nadaljevanju konvencija), pri opravljanju svojih.'^,
cij upravičene do privilegijev in imunitet, ki jih dolofi®*^
člen Statuta Sveta Evrope in na njegovi podlagi sprejeti r
razumi;
.^
in glede na to, da je treba podrobno opisati in določiti"
njene privilegije in imunitete v Protokolu k Splošnemu sp |r
zumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil P"
san v Parizu 2. septembra 1949;
sporazumele:
1. člen

1. Prosto gibanje članov Komisije v kraj in iz kraja sestanka
Komisije ne sme biti administrativno ali kako drugače omejevano.
2. Člani Komisije uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru
(a) s strani svojih vlad enake ugodnosti, kot so predvidene za
višje funkcionarje, ki potujejo v tujino zaradi začasnih uradnih
dolžnosti;
(b) od vlad drugih članic enake ugodnosti, kot so podeljene
predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih dolžnostih.
3. člen

V tem protokolu izraz »sodniki« pomeni sodnike, ki s0,'^jC
Ijeni v skladu z 39. členom konvencije, kot tudi vse
sodnike, ki jih imenuje država udeleženka po 43. členu 11
vencije.
2. člen

Da bi članom Komisije zagotovoili popolno svobodo govora in
popolno neodvisnost pri opravljanju njihovih funkcij, jim bo
podeljena imuniteta pred sodnim procesom zaradi izgovorjenih ali napisanih besed ter vseh dejanj, ki so jih storili pri
opravljanju svojih funkcij, in to tudi potem ko ne bodo več
opravljali takih dolžnosti.
4. član

Sodniki bodo med opravljanjem svojih funkcij in med P°'°VJi
nji pri opravljanju svojih funkcij uživali naslednje privilefl'1 ,|u
imunitete:
^
J i>|
(a) imuniteto pred osebno aretacijo ali priporom inm
zasegom svoje osebne prtljage ter imuniteto pred kakrs%
^
koli vrstami sodnih postopkov zaradi izgovorjenih ali naPv 1 j \
nih besed ter dejanj, ki so jih storili pri opravljanju $
funkcij;

Privilegiji in imunitete so članom Komisije podeljeni z namenom, da bi se zagotovila neodvisnost opravljanja njihovih
funkcij in ne zaradi osebnih koristi posameznikov. Komisija je
pristojna, da odvzame imuniteto svojim članom; ne le njena
pravica, ampak tudi dolžnost je, da odvzame imuniteto enemu
izmed svojih članov v vsakem primeru, ko bi po njenem
mnenju le-ta ovirala uresničevanje pravice, in ko jo je mogoče
poročevalec, št. 28
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•oprostitev vseh omejitev zanje in za svoje soproge glede
•"Ode gibanja pri izhodu iz države, kjer živijo, in pri vrnitvi
lo ter pri vstopu v državo, v kateri opravljajo svoje funkcije,
j*1 izstopu iz te države; oprostitev obveznega registriranja
državi, ki jo obiskujejo ali skozi katero potujejo med
sijanjem svojih funkcij.
3. člen

2. Veljavnost protokola se bo razširila na ozemlje ali ozemlja,
ki bodo imenovana v obvestilu, trideset dni po tem, ko bo
generalni sekretar Sveta Evrope prejel to obvestilo.

'''potovanji, na katera se odplavijo zaradi opravljanja svo""kclj, bodo sodniki pri carinski in devizni kontroli uživali:

(a) s podpisom brez pridržka ratifikacije ali
(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije, ki mu sledi ratifikacija.

''strani svoje vlade enake ugodnosti, kot so jih deležni višji
Jne1 funkcionarji, ko potujejo v tujino zaradi začasne
dolžnosti,

Ratifikacijske listine bodo deponirane pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

9. člen
Ta protokol bo odprt za podpis za članice Sveta Evrope, ki
lahko postanejo članice;

10. člen

H* ništreni vlad drugih članic enake ugodnosti, kot so jih
vodje diplomatskih misij.

1. Ta protokol bo pričel veljati takoj, ko ga bodo tri članice
Sveta Evrope v skladu z 9. členom podpisale brez pridržka
glede ratifikacije ali ga bodo ratificirale.

4. člen
u,

|E nenti in listine Sodišča, sodniki in register so nedo4e se nanašajo na delo Sodišča.

2. Za članice, ki bodo protokol podpisale kasneje brez pridržka ratifikacije ali ga bodo ratificirale, bo pričel veljati
z dnem podpisa ali z dnem deponiranja ratifikacijske listine.

'w"a korespondenca in druga uradna sporočila Sodišča
f
'un°V'h "anov ter registri se ne smejo zadrževati ali
5. člen

11. člen
Generalni sekretar Sveta Evrope bo obvestil članice Sveta o:

Poln Soc
'ni'<orn zagotovili popolno svobodo govora in
"lit t nepred
°dvisnot
pri opravljanju njihovih dolžnosti, jim bo
sodn
tisa
t
im postopkom zaradi izgovorjenih in
l
iih!) besed ter dejanj, ki so jih storili med opravljanjem
J?°«nosti,
dodeljena tudi potem, ko ne bodo več opravl8h
dolžnosti.
6. člen

(a) imenih vseh podpisnic in depozitu vsake ratifikacijske
listine;
(b) datumu, s katerim bo ta protokol pričel veljati.
V doku dogovorjenega so podpisani s polnim pooblastilom
v ta namen podpisali ta protokol.

^9'ii in imunitete so sodnikom podeljeni, da bi zagotovili
trnlk10 opravljanje njihovih funkcij in ne zaradi njihovih
^'" koristi. Sodišče bo imel
imelo pravico, da med plenarnim
«aar!Mcl arT1 odvzame
imuniteto
sodnikom; to ni le njegova
a
iikn
P
k
i®
njegova
dolžnost
v vsakem
ko bi
i,]°9ovem mnenju imuniteta lahko
ovirala primeru,
uresničevanje
zakonitosti,
in
kadar
jo
je
mogoče
odvzeti
brez
škode
^er>, zaradi katerega je bila podeljena.

Sestavljeno v Parizu 16. decembra 1961, v angleščini in francoščini; besedili sta enako verodostojni in bosta v enem
izvodu deponirani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
bo poslal overjene kopije vsem vladam podpisnicam.
PETI PROTOKOL
K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJIH
IN IMUNITETAH SVETA EVROPE

7. člen
k?'°čbe 2. in 5. člena tega protokola bodo veljale za
"ie ja Sodišča in za namestnika registratorja, kadar
'lita!6 nie9°vi funkciji, brez škode za vse privilegije in
ta/'u , do katerih sta upravičena po 18. členu Splošnega
ma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope.
Udi be
«iitM,a 18. člena Splošnega sporazuma o privilegijih in
h Sveta Evrope veljajo za namestnika registratorja
za njegovo delo, kadar ne nastopa kot registrator.
Vil,
n
imunitete,
na katere
se nanašata
1. in 2.
te-ga' člena,
so podeljeni
registratorju
in njegovemu
ijrJJ'ku zaradi lažjega izpolnjevanja njunih dolžnosti in
K, njunih osebnih koristi. Samo Sodišče ima pravico,
C Plenarnim zasedanjem odvzame imuniteto svojemu
I gorju in njegovemu namestniku; to ni le njegova praU | Pak tudi dolžnost, da odvzame tako imuniteto v vsa)C ifij*9vaeru. ko bi po njegovem mnenju ta imuniteta ovirala
!j. nju načela zakonitosti, in kadar jo je moč odvzeti
°de glede na namen, zaradi katerega je bila podeljena.

il
'«>
.j
'

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so
glede na določbe 59. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju konvencije), ki
je bila podpisana v Rimu 4. novembra 1950, in ki članom
Evropske komisije za človekove pravice (v nadaljevanju Komisije) in Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju Sodišča) med opravljanjem njihovih funkcij podeljuje privilegije in imunitete iz 40. člena Statuta Evrope in iz sporazumov, sklenjenih po tem Statutu;
sklicujoč se na to, da so bili omenjeni privilegiji in imunitete
določeni in opredeljeni v Drugem in Četrtem protokolu, ki sta
bila podpisana v Parizu 15. decembra 1956 oziroma 16.
decembra 1961, dodatno k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, podpisanem v Parizu 2. septembra 1949;
glede na to da je zaradi sprememb pri delovanju kontrolnega
mehanizma konvencije treba dopolniti zgoraj omenjeni
splošni sporazum s še enim protokolom,
sklenile

8. člen
L.a
0, država lahko ob podpisu brez pridržka glede ratifikaij, Ratifikaciji ali kadar koli kasneje z obvestilom, naslovC* 9eneralnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da bo
,e a
Ha
9 protokola
razširilapovezave
na vsa jeali odgovorna
na nekatera
^ • 8za katerih
mednarodne
in
kladu s 63. členom Konvencije o varstvu človekovih
temeljnih svoboščin omenjena konvencija Uporablja.

l.člen
1. Člani Komisije in člani Sodišča so oproščeni davkov na
plače, honorarje in dnevnice, ki jim jih plača Svet Evrope.
2. Izraz »člani Komisije in člani Sodišča« vključuje člane, ki so
po tem, ko so jih zamenjali, še naprej obravnavali primere,
s katerimi so se že prej ukvarjali, kakor tudi katerega koli ad
hoc sodnika, imenovanega v skladu z določili konvencije.
15
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kom 3. člena, se
- rpodpisnice
.
strinjajo,
. . da pričnejo 110
' lisa, če je to t "
uporabljati protokol z datumom podpisa
v skladu z njihovimi ustreznimi predpisi.

2. člen
1. Ta protokol je odprt za podpis držav članic Sveta Evrope, ki
lahko izrazijo svoje privoljenje, da jih obvezuje:

5. člen

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve ali

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice
o:
•

b) podpis s pridržkom glede ratifikacije, sprejema ali odobritve, ki mu sledijo ratifikacije, sprejem ali odobritev.

Sveta

2. Nobena država članica Sveta Evrope ne more podpisati
tega protokola brez pridržka glede ratifikacije niti ga ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni že ratificirala Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ali če ga hkrati
ne ratificira.

a) vsakem podpisu;
.■ oljj
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu a
britvi;
rntoW"
c) vsakem datumu pričetka veljavnosti tega oro
v skladu s 3. členom;
d) vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu
s tem protokolom.

3. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri
generalnem sekretarju Sveta Evrope.

V dokaz dogovorjenega so podpisani s polnim
v ta namen podpisali ta protokol.
.
anfltotfjjjf
Sestavljeno
v Strasbourgu 18. junija 1990
v
francoščini; besedili sta enako verodostojni in bostaj^^
izvodu deponirani v arhivu Sveta Evrope. Generalni se
bo poslal overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta t

3. člen
1. Ta protokol prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi
trimesečnemu obdobju po datumu, ko so tri države članice
Sveta Evrope dale svoje privoljenje, da je protokol zanje
obvezujoč v skladu z določili 2. člena.

3. člen

d9"f
Za izvajanje protokolov skrbijo Ministrstvo za zunanje ž®
Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance.

2. Za državo članico, ki kasneje izrazi svoje privoljenje, da je
protokol zanjo obvezujoč, prične ta veljati prvega dne
v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu
podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
4. člen

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Dokler ne prične ta protokol veljati v skladu s 1. in 2. odsta-

OBRAZLOŽITEV

/
Ijanjem svojih funkcij in med potjo v kraj ali iz kraja se*1^
uživali privilegije in imunitete, ki jih običajno uživafi
matski poslanci primerljivega ranga.
EV
Privilegiji in imunitete so predstavnikom podeljeni■ *11$jd
nom, da se zagotovi neodvisno opravljanje njihovih
v povezavi s Svetom Evrope.

1.
S tem ko je Slovenija postala članica Sveta Evrope in pogodbenica Statuta Sveta Evrope mora zdaj priznati, da predstavniki držav članic in sekretariata uživ$jo na ozemlju Slovenije
imunitete in privilegije, ki so potrebni za opravljanje njihovih
funkcij (40. člen Statuta Sveta Evrope). Tako je za uresničitev
40. člena Statuta Sveta Evrope 2. septembra 1949 sprejet
Splošni sporazum o imunitetah in privilegijih Sveta Evrope, ki
je bil kasneje dopolnjen z Dodatnim sporazumom z dne 18.
marca.

B.
Drugi in Četrti protokol urejata privilegije in imunitete \/[
Evropske komisije za človekove pravice in EvroP$
sodišča za človekove pravice glede na določbe
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
Sveta Evrope, ki članom komisije in sodišča za
pravice med opravljanjem njihovih funkcij podeljuje P ^
gije in imunitete iz 40. člena Statuta
sporazumov Sveta Evrope.

Slovenija je k sporazumu z dodatkom pristopila 27. maja
1994, Protokol, Drugi, Četrti in Peti protokol k sporazumu pa
je podpisala 27. maja 1994.
Tako Splošni sporazum z dodatkom ter Protokol, Drugi, Četrti
in Peti protokol k Splošnemu sporazumu o imunitetah in
privilegijih Sveta Evrope spadajo med temeljne akte Sveta
Evrope in so pomembni za izvajanje Statuta Sveta Evrope.

C.
Peti protokol dopolnjuje drugi in četrti protokol k Spl°^l
sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope^
sprememb pri delovanju nadzornega mehanizma vars<
"
vekovih pravic Konvencije o varstvu človekovih p1 <i
temeljnih svoboščin.

Protokol razširja določbe sporazuma in njegovega dodatka,
tako da dopolnjuje Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, kar pomeni, da bodo določbe splošnega
sporazuma veljale tudi za predstavnike, ki bodo prisotni na
srečanjih namestnikov ministrov, in v določenih primerih tudi
za predstavnike, ki niso predstavniki Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in ki bodo sodelovali na srečanjih, ki jih bo
sklical Svet Evrope.

S
Z izvajanjem protokolov ne bodo nastale nei
finančne obveznosti.

Razširja se tudi 15. člen sporazuma za predstavnike v skupščini in njihove namestnike, kadar so prisotni na sestankih
odborov in podoborov Posvetovalne skupščine.

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje1lAd
predpisov.

Stalni predstavniki članic Sveta Evrope bodo tudi med opravporočevalec, št. 28
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO
fLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA SLOVENSKI
ŽELEZNIŠKI PROJEKT II - EPA 748
Republike Slovenije navedeni zakon obravnava na prvi
naslednji izredni seji Državnega zbora, zaradi izrednih
potreb države.

Vlada Republike Slovenije je na 95. seji 21. julija 1994
določila besedilo:
; PREDLOGA zakona o ratifikaciji pogodbe med
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO
BANKO ZA SLOVENSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT II,

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

jj'z vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
]3. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Meta BOLE, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,

V'ada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor

^edlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
JDi^sticijsko banko za slovenski železniški projekt II
1. člen

Z OZIROM NA TO,

se
o s
fecira

Republiko
Slovenijo
jVr p k° Garancijska
investicijsko pogodba
banko za med
slovenski
železniški
proPodpisana v Ljubljani dne 11. julija 1994.

- da je v okviru Protokola (v nadaljevanju imenovanega
»Protokol«) o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo (zdaj Evropsko skupnostjo) (v nadaljevanju imenovano »ES«) in Republiko Slovenijo, ki je bil podpisan v Luksemburgu, dne 5. aprila 1993, GARANT zaprosil
BANKO, da odobri kredit Slovenskim železnicam (v nadaljevanju imenovanim »posojilojemalec«) za namen financiranja
projekta, ki ga sestavljata delna obnova in modernizacija
magistralne slovenske železniške proge v smeri vzhod-zahod:

2. člen
Previ?*.. ® Pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
j

sle<

*>!ku

"

tel(st

garancijske pogodbe v angleškem

- da se je s pogodbo (v nadaljevanju imenovano »FINANČNO
POGODBO«), sklenjeno med BANKO in POSOJILOJEMALCEM, dne 7/11 julija 1994, banka dogovorila, da odpre v korist
POSOJILOJEMALCA kredit v znesku, enakem 13,000.000 ECU
(trinajst milijonov) (vrednost ECU je določena v Prilogi A te
pogodbe):

^OP:SKA INVESTICIJSKA BANKA
SLOVENSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT II
GARANCIJSKA POGODBA
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
in
evropsko investicijsko banko

- da so obveznosti BANKE v okviru FINANČNE POGODBE
odvisne od predhodnega podpisa in izročitve garancije Republike Slovenije o POSOJILOJEMALČEVEM izvrševanju njegovih finančnih obveznosti v okviru FINANČNE POGODBE in od
izročitve ugodnega pravnega mnenja o tem;
- da se je GARANT v skladu s členom 12 Protokola obvezal,
da bo dal dolžnikom, ki so koristniki posojil, odobrenih
v skladu s Protokolom, ali garantom takih posojil, na razpolago valuto, ki je potrebna za plačilo obresti in provizije in za
odplačilo takšnih posojil;

;p

ti

0QiODBa
JE SKLENJENA MED:

ta liziko
Slovenijo, ki jo zastopa g. Mitja GASPARI, minister
'nance,

- da se je v skladu s členom 10 Protokola GARANT strinjal, da
bo obresti in vsa druga plačila, dolžna z ozirom na posojila, ki
jih odobri BANKA v skladu s finančnim sodelovanjem, oprostil
vseh državnih in lokalmh dajatev ali finančnih stroškov;

a<Jal

ievanju imenovano: »GARANT»ni strani

#

- da je sklenitev te pogodbe odobril parlament Slovenije
(Ankes I),
SE ZATO ZDAJ S TEM DOGOVORI, KOT SLEDI:

C*k° investicijsko banko s sedežem na 100 Boulevard
i SenTbIO|^enauer, Luxembourg-Kirchberg, ^ Grand Duchy,
.n Jrg, ki jo zastopa g. Bruno EYNARD, predstojnik
' 9- Michel DELEAU, predstojnik urada.

ČLEN 1
Finančna pogodba
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen z roki, pogoji in
določbami FINANČNE POGODBE, katere pristni izvodi, podpisan s strani pogodbenic, mu je bil izročen.

iju imenovano: »BANKO«
A alru

9" strani.
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ČLEN 2
Obveznosti GARANTA

5.02 GARANT takoj obvesti BANKO o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki bi lahko ogrozil izvrševanje njegovih obveznost
v okviru te pogodbe.

2.01 GARANT kot prvi zavezanec in ne samo porok v okviru
FINANČNE POGODBE v celoti jamći za popolno in točno
izvrševanje finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA
nasproti BANKI, vključno z vsemi plačili obresti brez kakršnekoli omejitve, vključno s provizijami, priložnostnimi stroški in
drugimi izdatki, in za vse vsote, ki jih POSOJILOJEMALEC
dolguje BANKI v okviru katerekoli določbe FINANČNE
POGODBE, ko garancija stopi v veljavo.
2.02 Če bi GARANT po tem odobril neki tretji stranki jamstvo
za izvrševanje katrekoli obveznosti zunanjega dolga ali kakršnokoli preferenco ali prioriteto s tem v zvezi, mora o tem
GARANT BANKO obvestiti in mora, če BANKA tako zahteva,
priskrbeti BANKI enakovredno preferenco ali prioriteto.
GARANT potrdi, da zdaj ne obstaja nobeno takšno jamstvo,
preferenca ali prioriteta.

5.03 GARANT BANKO obvesti o vsakem jamstvu, ki ga da neki
tretji stranki za namen v skladu s členom 2.02.
ČLEN 6
Spremembe FINANČNE POGODBE
6.01 BANKA GARANTA obvesti o spremembah ki ne P°^ujejo obveznosti GARANTA, ki jih v FINANČNI POGUUDi
BANKA postavlja za namen izboljšanja ali okrepitve položaj
BANKE nasproti POSOJILOJEMALCU.

<

BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU odobri podaljša;
nje rokov do tri mesece z ozirom na vsako vračilo glavnice
plačilo obresti in katerihkoli drugih priložnostnih stroškov, j
se ji zdijo primerni, ne da bi zato bila zavezana, da predio
svojo odločitev GARANTU.

Nič v tem členu 2.02 se ne nanaša na kakršnokoli pravico
prodajalca do zaplembe ali do kakršnekoli obremenitve, ki
zavaruje samo nabavno ceno za neko zemljišče ali blago.

Katerokoli spremembo v FINANČNI POGODBI, razen teh, opj
sanih v zgornjih odstavkih člena 6, je treba predložiti v odOD
tev GARANTU. Le-ta lahko odkloni svojo odobritev, ce
predlagane spremembe lahko bile zanj kot garanta škodiji

2.03 GARANT se obveže:

ČLEN 7
Garancija ES

a) da bo ukrenil vse potrebno, da bo zagotovil pravočasno
dovršitev PROJEKTA:

7.01 Ta garancija ni odvisna od garancij, ki jih BANKI da
GARANt se s tem odreče vsaki pravici do prispevka ali jams
s strani ES. Če ES izvrši plačilo BANKI na račun katere i
garantirane vsote, ES lahko zahteva tako plačani znesek na
od GARANTA.

b) da bo priskrbel informacije o zakonodaji ali okviru zakonske ureditve v zvezi z železniškim sektorjem, kar bi lahko
vplivalo na realizacijo PROJEKTA.
ČLEN 3
Uveljavitev garancije

ČLEN 8
Davki, stroški in izdatki

3.01 Takoj, ko POSOJILOJEMALEC ni izpolnil vseh ali dela
svojih obveznosti, ki jih garantira člen 2.02 te pogodbe, se
lahko uveljavlja zahteva v okviru te pogodbe.

8.01 Davke ali finančne stroške, pravne stroške in druga
izdatke, ki nastanejo pri izvršitvi ali izvajanju te karane j^
pogodbe, nosi GARANT. V okviru te pogodbe mora G"!;, „h
ali
izvršiti plačila brez pridržka ali odbitka na račun davka
finančnih stroškov.

3.02 GARANT se s tem nepreklicno odreče vsakemu ugovoru
ali izjemi po zakonu do popolne ali deljene uveljavitve te
garancije. Obveže se, da bo izvršil svoje obveznosti na zahtevo v obliki pisema ali telegrama, ki ga pošilja BANKA,
kadarkoli pride do zahteve, in da bo plačal dolžne vsote brez
kakršnekoli omejitve, pridržanja ali pogoja, ne da bi BANKA
morala predložiti kakršnokoli drugo posebno dokazilo v podporo svoje zahteve, razen razloga za zahtevo v okviru te
garancije. BANKA ni dolžna dokazovati, da je vložila tožbo
proti POSOJILOJEMALCU; pred uveljavitvijo te garancije ni
obvezana, da vnovči varščino ali uveljavlja katerokoli drugo
jamstvo, ki ga je vzpostavil POSILOJEMALEC ali neka tretja
stranka.

ČLEN 9
Pravni režim pogodbe
9.01 Veljavno pravo
Pravna razmerja med strankami te pogodbe, oblika in
nost pogodbe se podrejajo francoskemu pravu.
9.02 Izvedba

3.03 Plačilo GARANTA zapade na petnajsti dan po datumu, na
katerega je bila zahteva dana.

Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.
9.03 Pristojnost sodne oblasti

3.04 V primeru, da BANKA pošlje zahtevo, ima GARANT pravico, da v okviru pogojev, navedenih v FINANČNI POGODBI,
takoj izpolni vse finančne obveznosti POSOJILOJEMALCA
v okviru finančne pogodbe, ki še niso plačene ob času takšne
izpolnitve.
ČLEN 4
Subrogacija (prenos pravic)

Stranke te pogodbe se podrejajo izključni pristojnosti
oblasti Sodišča Evropkih skupnosti in vse spore v zvezi
Garancijsko pogodbo se predloži takšnemu sodišču.
Odločitev sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in
morajo stranke kot tako sprejeti brez omejitve ali pridrz

4.01 Ko je garant izvršil plačilo BANKI,' preidejo nanj v obsegu
takšnega plačila pravice in tožbe v zvezi s tem plačilom, ki jih
BANKA ima proti POSOJILOJEMALCU; ta pravica subrogacije
se ne sme izvršiti na škodo BANKE.

9.04 Odrekanje
Stranke te pogodbe se strinjajo, da je ta Garancijska p°9 0fn
komercialne narave in se s tem obvežejo, da se odrečejo. ^
imunitetam, ki bi jih zdaj ali kasneje imeli v takšni drza
pristojnosti sodne oblasti Sodišča Evropskih skupnosti-

ČLEN 5
Obveščanje

9.05 Dokazilo o zapadlih vsotah

5.01 BANKA obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku,
za katerega izve, da bi lahko ogrozil POSOJILOJEMALČEVO
plačilo ali vračilo vsot, ki se jih s tem garantira; poti pogojem,
da BANKA ni zavezana iskati takšne informacije in ne prevzema nobenih dolžnosti v zvezi s to določbo.
poročevalec, št. 28

veljav-

Pri vsakem pravnem postopku, ki izhaja iz te Garal?iolžan
pogodbe, je potrdilo BANKE za katerikoli znesek, 0 c{e
BANKI v okviru te Garancijske pogodbe, dokaz prima
o takšnem znesku.
18
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06 Začetek veljavnosti

v Uradnem listu Evropskih skupnosti 30. decembra 1978 (št.
L 379), in dopolnjeno z uredbo Sveta št. 2626/84 15. septembra 1984, objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti 16.
septembra 1984 (št. L 247) in z uredbo Sveta št. 1971/89 19.
junija 1989, objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti 4.
julija 1989 (št. L 189) in še posebej z njenim prvim členom, in
v skladu z objavo Evropskih skupnosti, objavljeno v Uradnem
listu 21. septembra 1989 (št. C 241), je ECU definiran kot vsota
naslednjih zneskov valut držav članic ES:

T* pogodba stopi v veljavo potem, ko jo je ratificiral parla"tent Republike Slovenije.
ČLEN 10
Končne določbe
10.01 Obvestila

nemška marka
francoski frank
funt sterling
italijanska lira
nizozemski gulden
belgijski frank
luksemburški frank
španska pezeta
danska krona
irski funt
grška dahma
portugalski escudo

Obvestila in druga sporočila, ki se jih pošilja v tem okviru, se
Pošilja na ustrezne naslove, navedene spodaj, razen obvestil,
"Mih je GARANTU v zvezi s pravdo v teku ali s katero se grozi,
'r«ba poslati na naslov, naveden spodaj pod 2), kjer si
^RANT izbere domicil:
:

GARANTA: 1) Ministrstvo za finance
Pančičeva 3, 61000 Ljubljana

<u

j)5 Slovenian Embassy
Jr' BD Charlemagne 1040
° ussels Belgium
BANKO: 100 Boulevard Konrad Adenauer
"50 Luxembourg-Kirchberg

0,62452
1,332
0,08784
151,8
0,2198
3,301
0,130
6,885
0,1976
0,008552
1,440
1,393

Vsaka sprememba sestave ECU, ki je določena v skladu s členom 2 Uredbe št. 3180/78 se avtomatsko nanaša na sedanjo
definicijo.

^Saka od strank lahko z obvestilom, ki ga pošlje drugi stranki,
temeni svoje zgoraj navedene naslove, pod pogojem, da se
»Slov pod 2) zgoraj lahko zamenja samo z drugim naslovom
dotraj ES.

Če bi BANKA menila, da se bo ECU nehal uporabljati v okviru
evropskega monetarnega sistema (kot je določeno z Resolucijo Evropskega sveta z dne 5. decembra 1978) in za ureditev
transakcij med centralnimi monetarnimi oblastmi držav članic
Evropskih skupnosti in institucijami, ki so ustanovljene
s pogodbami ali na osnovi pogodb, ki ustanavljajo Evropske
skupnosti mora o tem obvestiti POSOJILOJEMALCA. Z datumom obvestila bo ECU nadomeščen z zneski valut, iz katerih
je bil sestavljen po zadnji definiciji ECU, ki jo je določil Svet
Evropske unije pred datumom tega obvestila.

'"•02 Oblika obvestil
pestila in druga sporočila, za katera so določeni roki v tej
!®9°dbi ali v katerih so določeni roki, ki so zavezujoči za
•slovnika, se izročijo osebno, s priporočenim pismom, telesom, teleksom, potrjenim faksom ali nekim drugim sredam obveščanja, ki omogoča dokazilo, da je prejemnik
ločilo prejel.

Vrednost ECU v katerikoli valuti mora ustrezati tisti, ki jo je
določila Komisija Evropskih skupnosti na osnovi dnevnih
tržnih deviznih tečajev. V primeru izostanka takšne določitve,
se vrednost ECU v katerikoli valuti določi s pomočjo povprečja tečaja med to valuto in neko drugo valuto, navedeno
v dnevnih tabelah, ki jih objavlja Komisija Evropskih skupnosti. Če nobena od obeh prej navedenih metod ni uporabna, je
vrednost ECU v vsaki valuti enaka vsoti ekvivalentnih zneskov
valut v tej valuti, ki so navedeni v prvem odstavku zgoraj.

jJJum oddaje ali prejema sporočila je odločilen za določitev
°Ka.
' °3 Uvodne navedbe, priloga in aneksi
-Jy9r°dne

navedbe in Priloga A (Definicija ECU) tvorijo del te
° ancijske pogodbe.
^Bj pogodbi je priložena tudi priloga:

Menjalni tečaji med ECU in nacionalnimi valutami, s katerimi
se najbolj na široko trguje na mednarodnih deviznih trgih, so
dnevno na razpolago in se občasno objavljajo v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.

&r

"oga I - Pooblastilo podpisnika

'&OKAZ TEGA so stranke sklenile to pogodbo - v treh
^nikih v angleškem jeziku.
financijskoj pogodbo
|
je parafiral za Slovenijo g. Andrej KAV^' in 7«
rai
za BANKO
g. Stefania CALTABIANO.

3. člen

»^Pisano za in v imenu
J^UBUKE SLOVENIJE
""Mer za finance

Slovenske železnice Ljubljana sklenejo z Ministrstvom za
finance pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva
Republike Slovenije. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru
statusnih sprememb.

^Pisano za in v imenu
ROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
^stojnik urada
I"!ia GASPARI I. r.
Bruno EYNARD I. r. Michel DELEAUI. r.
Julij 1994, v Luksemburgu
julij 1994, v Ljubljani

4. člen
Za izvajanje te grancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi Ministrstvo za finance.

PRILOGA A
^PlNICIJA ECU

5. člen

t5r kladu

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

z uredbo Sveta Evropskih skupnosti (zdaj Sveta
°Pske unije) št. 3180/78 z 18. decembrom 1978, objavljeno
19
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OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj javnega podjetja
Slovenske železnice Ljubljana p. o. na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje železniške dejavnosti
(Uradni list RS St. 43/34 in RS št. 33/92).

banko dne 11. julija 1994 v Ljubljani. Posojilo je na (je to
v znesku 13 mio ECU (trinajst milijonov ECU-jev).
V imenu Republike Slovenije je poroštveno pogodbo med
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko podpis*
minister za finance Republike Slovenije dne 11■ julijo 1W
v Ljubljani.

Gradivo je pripravljeno na osnovi Finančnega protokola med
Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, iz katerega
izhaja, da bo Republika Slovenija najela pri Evropski investicijski banki posojilo za modernizacijo Slovenskih železnic.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
pogodb o najetju posojila Evropske investicijske banke za
obnovo Slovenskih železnic je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na svoji 22. seji.

Finančno posojilo je dogovorjeno v posojilni pogodbi Slovenski železniški projekt II za obnovo Slovenskih železnic, podpisani med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko

poročevalec, it 28
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redlog odloka o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH

SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA
p
UNA R SLOVENIJE - EPA 278
Vlada Republike Slovenije je na podlag: 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 7. julija 1994
določila besedilo:
~ PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA R SLOVENIJE,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Zavoda Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

W vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
Prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
1
66. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora dne 19. julija 1994.
I
—————————-————————————
re

dlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
^dnjeročnega družbenega plana R Slovenije
1.2. CILJ IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANOV
NA PODROČJU CESTNE IN ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

'UVOD
ocena stanja in razlogi za spremembe in
ITVE PLANSKIH AKTOV REPUBLIKE SLOVENIJE
•bvi
j. geostrateški položaj in usmeritve Republike Slovenije ter
weme
'
....
J^menjene
mednarodne prometne razmere narekujejo
plan
1le je drugačnih prometnih povezav kot doslej. S spremem
ss
in dopolnjenim prometnim sistemom kot sesiavmm
sestavnim
ju" m
1 evr s e a
'"eri*sem
°P k 9 prometnega sistema želimo vzpostaviti
i|0rs ,
pogoje za skladen gospodarski, poselitveni in proj, *' razvoj v prostoru Republike Slovenije ter dobre kopenuavPametne povezave s sosednjimi in drugimi evropskimi
' ami.

Osnovni namen in cilj predlaganega odloka o spremembah in
dopolnitvah planov je zagotoviti novo zasnovo cestnega in
železniškega omrežja kot strokovno in pravno podlago za
izdelavo podrobnejših načrtov in pripravo investicij. Pri izdelavi so predlagatelja vodila predvsem naslednja načela:
(a) Z daljinskmi hitrimi cestami in železnicami je treba povezati predvideni policentrični sistem slovenskih regionalnih
središč med seboj in navzven v homogen cestni in železniški
prometni sistem.
(b) Mednarodne prometne povezave skozi Republiko Slovenijo morajo služiti predvsem potrebam medregionalnega
povezovanja med središči najširšega regionalnega pomena
Republike Slovenije: Ljubljana, Maribor, Koper, čimbolj pa
tudi povezovanju središč širšega regionalnega pomena Republike Slovenije, kot centrov nacionalnega razvoja in nikakor
ne smejo biti le koridorji, namenjeni tranzitu.

ij^anje težnje ekstenzivne urbanizacije na eni strani ter
,'eve p0 racionalnejšem gospodarjenju s prostorom ter
'SiDreirr)en.rn
'ubookol
Ja in naravnih
virov
na drugi strani
zasnove
prometne
infrastrukture
takonarekujejo
na naci)a ni
J|lr| in regionalni ravni kot tudi na ravni urbanističnega in
skega načrtovanja.
tgoječa zasnova cestnega območja Republike Slovenije, ki
Useljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
1r
u>K
Slovenije
za obdobjeSlovenije
od leta 1986
do leta od
2000leta
in
lenega
plana Republike
za obdobje
ljr d° leta 1990 (v nadaljevanju: Prostorske sestavine)
C .zgolj navedenega za področje načrtovanja cestne in
'L u ■ e infrastrukture ni več povsem ustrezna. V Državnem
tjl ie bila tudi podana zahteva, da se opredeli zasnova
rs e
^rp?.
k ga omrežja, ki ga dosedanja zasnova prometnega
e
'ia ni vsebovala.

(c) Pri uveljavljanju interesov Republike Slovenije za boljšo
vključitev v evropsko prometno omrežje je treba izkoristiti
njeno središčno geografsko lego v evropskem prostoru,
v smeri Sredozemsko morje - Alpe ter v smeri jugozahodna
- vzhodna Evropa.
(č) Z oblikovanjem prometnih rešitev prispevati k zmanjševanju negativnih teženj tako k preveliki koncentraciji kot tudi
k preveliki razpršenosti poselitve in družbene ter gospodarske infrastrukture v Republiki Sloveniji.

spremembi
gospodarskega in političnega sistema je bil
: Jn6nrdotedanji sistem družbenega planiranja, v katerem so
1 |® očni družbeni plani imeli predvsem funkcijo določati
^Uk
!aievatitega
investicije
planskih obdobjih.
CJHitvijo
sistema vpaposameznih
je obstoj dokumenta
s takšno
ln
ijj ° postal nepotreben. V novih razmerah pa ga delno
w/feščajo
novi instrumenti (finačni načrt države, naciJ1n' Programi posameznih dejavnosti in podobno). Zato
' o obstoječega Družbenega plana Republike Slovenije
°dje 1986-1990 nadomeščamo s sestavinami prostorV®baPlana Republike Slovenije. Predlagana je tudi spreig naslova, zato ker so v skladu z zakonom o planiranju
Cianju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
iJ'a v veljavi samo še prostorske sestavine Dolgoročnega
Republike Slovenije za obdobje od leta 1986-2000.

(d) Prispevati k racionalizaciji trajne izgube naravnih in kulturnih dobrin, zmanjšanju ostalih negativnih vplivov na okolje na
najmanjšo možno mero ter upoštevanju omejitve in meril
prostora Republike Slovenije.
1.3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE
Finančna sredstva za pripravo predvidenih sprememb in
dopolnitev Prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije so že predvidena
v okviru proračuna Republike Slovenije. Predlagane spremembe in dopolnitve Prostorskih sestavin Dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije same
po sebi ne bodo povzročile drugih finančnih obveznosti.
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V proračunu za leto 1994 so predlagana finančna sredstva za
pripravo lokacijskih načrtov za posamezne odseke tras avtomobilskih cest in železniških prog. Za leto 1995 bodo
finančna sredstva odvisna od obsega del, ki bodo predvidena
v posameznih resorjih. Finančne posledice in dinamika
izgradnje cest in druge infrastrukture bodo opredeljene
v nacionalnih programih.

2. člen
(Zagotavljanje javnosti)
pr0Sl 3
(1) Kartografski del sprememb in dopolnitev
V' T
d 0 0lnite
P je izdelalo
^^L°MiSrsestavin RS iz 10. člena tega odloka, ki. jih
M"1'
stvo za
•aivu
t.a okolje
uiNuije ni
in prostor,
yjiusiur, itivoo
Zavod nepuuime
Republike oiuvcmj«
Slovenije ^
za P[^
P
storsko planiranje pod štev. proj. 020-00-68 /93 v juniju
je sestavni del tega odloka.

1.4. PRAVNA PODLAGA

(2) Karta št. III. Prostorskih sestavin (Zasnova državnegaodlcest
nega omrežja) in publikacijske karte iz 10. člena tega °
se objavijo sočasno s tem odlokom. Kartografske dokumen
cije iz 10. člena tega odloka se hrani na ministrstvu, pns i
nem za okolje in prostor ter na ministrstvu, pristojnem
promet.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije
sprejema Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) z odlokom. S 166. členom v povezavi s 172. členom Poslovnika
državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93) je opredeljeno,
da Državni zbor RS sprejema odloke, kadar tako določa zakon
oziroma z odlokom ureja zadeve splošnega pomena v skladu
z zakonom.

(3) Strokovno tolmačenje kartografskega dela iz
tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, za
Republike Slovenije za prostorsko planiranje v sK
z določbami prvega oziroma četrtega odstavka 18. c
zakona o organizaciji in delovnem področju reput"
uprave (Uradni list RS, št. 27/91).

BESEDILO ODLOKA

3. člen
(Cilji in usmeritve razvoja prometa)

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/
90) ter na podlagi 166. člena v povezavi s 172. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji,
dne
1994 sprejel naslednji

Besedilo točke 3.1.31. podpoglavlja Promet in zveze
.
Prostorskih sestavin se v točki, ki se nanaša na cestni pro
nadomesti z naslednjim besedilom:
(1) »Cilji razvoja prometa so:
gm
(a) izgrajevanje optimalne strukture prometnega orr» .
v Republiki Sloveniji ter čim boljša povezanost z medna
nim prometnim sistemom, z namenom:
. ol0- k
- omogočiti uravnotežen prostorski razvoj z izgradnjo P
metne infrastrukture:
- dosegati čim boljše prometne dostopnosti središč z u
jevanjem razvoja omrežja naselij in razvoja omrežja 1
strukturnih sistemov, zlasti prometnih:
. trap(b) izboljšanje kakovosti prometnih storitev in znižanje
športnih stroškov;
(c) racionalna poraba energije v prometu;
-jgi(č) ter zmanjševanje negativnega vpliva prometa in Pr
nega omrežja na okolje.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije
1. člen
(splošne in uvodne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/
87 in 12/89 ter Uradni list RS št. 36/90) (v nadaljevanju:
Prostorskih sestavin) in sicer:

(2) Za zagotavljanje izvajanja politik, strategij in raZ11gtj>
nalog prostorskega razvoja se v zasnovi prometnega o"1
zasledujejo naslednje usmeritve razvoja prometa:
var(a) v infrastrukturno - fizičnem pomenu: kompleksnost
nost in humanost prometa;
n0st
(b) v infrastrukturno - funkcionalnem pomenu: raznovrs
in
in multifunkcionalnost prometa in prometnega omrežja'

(a) naslov dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 se nadomesti z naslovom »Sestavine
prostorskega plana Republike Slovenije« (v nadaljevanju:
Sestavine PP RS);

V odvisnosti od zasnove urbanega sistema, kateremu (e.
sistem prometnih vozlišč, ki so ustrezno funkcionalno>
gorizirana, je zasnovana in ustrezno kategorizirana
metna infrastruktura. Z vključevanjem središč in n]i g?
vplivnih območij v mednarodne prometne tokove je olvenije
čena vključitev in aktivna vloga urbanega sistema Slo ^
v širše evropsko omrežje mest. S tako povezavo je uveU3 f0. ■arn
interes Slovenije za boljšo vključitev v omrežje evrops^ "
metne infrastrukture.
ii)F
. z\lfi H
(3) Z zasnovo prometnih vozlišč se vzpodbuja tudi ra e(n
javnega potniškega prometa. Vozlišča so tam, kjer s° ,jžai(i
najlažje dosegljiva: v središčih in vozliščih v regiji in sre"
ter vozliščih nižjega reda.
(4) Zaradi posebnega poudarka na razvoju integralneg^/• 11$
.^a,
sporta je poleg primarnih transportnih vozlišč (Ljye,
Maribor, Koper) ter regionalnih transportnih vozlišč ( pfi
Novo mesto, Sežana, Vrtojba, Nova Gorica in Otiški vr' ^
Dravogradu) opredeljena tudi posodobitev in izgradnja ^ii
prometnih terminalov tako, da bodo zgrajeni v vseh re
sf®'.^i Jo
širšega regionalnega pomena. To pomeni, da so P ,0\ ■o
razen v navedenih še v naslednjih središčih: KrškoJ
Kranj, Murska Sobota, Zagorje-Trbovlje-Hrastnbik- s ^0
vozlišči se bo slovensko prometno gospodarstvo vklj^jtif
11
tudi v mednarodno delitev dela z organiziranjem
N

(b) v tekstualnem delu se besedilo in vsebina točk 3.4.4.,
3.1.31., 3.1.32., in 3.1.33. v Prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-2000 nadomesti s 3., 4., 5., 6. in 7. členom tega odloka:
(c) v kartografskem delu Prostorskih sestavin Dolgoročnega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-2000 se nadomesti vsebina:
- karte štev. III. Zasnova državnega prometnega omrežja,
v merilu 1:250000 v delu Cestno-prometne povezave in železniško-prometne povezave;
- Publikacijskih kartah: štev. III. 9. Zasnova cestnega omrežja
in štev. III. 10. Zasr;ova železniškega omrežja:
- kartografska dokumentacija v delu: Zasnova cestnega
omrežja in Zasnova železniškega omrežja:
s kartografskim delom Sestavin PP RS, kot je določeno v 10.
členu tega odloka.
(2) Družbeni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986-1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89) se nadomesti s spremenjenimi in dopolnjenimi »Prostorskimi sestavinami«.
poročevalec, št. 28
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'"uskih con in drugih gospodarskih con in izvoznega zbirka prometa. V okviru teh vozlišč bodo zgrajene tudi regih i, ne in lokalne javne skladiščno pretovorne zmogljivosti,
v
rkaterem je locirana prosta carinska cona ali njena
>- o,|!?vaL 'eži ob daljinskih cestnih povezavah ali prometnem
t, (r . H' železniški progi, blagovno transportnem centru, luki
'stališču, odprtim za mednarodni javni promet.«.
ta

6. člen
(Zasnova državnih cestnih povezav)
Besedilo točke 3.1.33. podpoglavja Promet in zveze Prostorskih sestavin se nadomesti s točko 3.1.33.1. z naslednjim
besedilom:
(1) Državno omrežje cestnih povezav v funkcionalnem smislu
sestavljajo (A) daljinske, (B) glavne, in (C) regionalne cestne
povezave.

4. člen
(Prometna vozlišča)

r
a

vozlišča so stičišča elementov prometnih sistemov
'' različnih vrst.

(A) Daljinske cestne povezave (D) so namenjene predvsem:

a

(a) povezovanju slovenskih makroregij med seboj in s tem
integraciji slovenskega gospodarskega in kultumo-socialnega prostora;

>«na vozlišča praviloma sovpadajo s prikazano hierar3 5
2asnov
' omrežja
središč
razen, kadar
prostorski
J on ^ogočajo.
Umestitev
prometnih
vozlišč
v prostorpogoji
se pri
em
J obi° '®
načrtovanju opredeli glede na regionalne in
3 y|0^® Prostorske in druge pogoje, ter usmeritve iz tega

(b) povezovanju pomembnejših evropskih regij s Slovenijo in
preko njenega ozemlja med seboj;
(C) vstopno - izstopnim interesom povezovanja Slovenije
s sosednjimi državami in drugimi evropskimi državami.

5. člen
(Zasnova državnih železniških povezav)

(B) Glavne cestne povezave (G) so razvrščene v dve podkategoriji:

^'o
točke 3.1.32. podpoglavja Promet in zveze ProstorSe
stavin se nadomesti z naslednjim besedilom:

- glavne cestne povezave 1. reda (G1) so cestne povezave, ki
so namenjene delu daljinskega prometa, ki ne poteka po
daljinskih cestnih povezavah in navezavi središč najširšega
regionalnega pomena na omrežje daljinskih cestnih povezav.

(I l' Osnovi državnih železniških povezav v Republiki Slovesni0 zen'ezn'ca prednostno prometno sredstvo za tovorni in
ji P°! iški promet. Državno železniško omrežje tvorijo tri
' J)Q |rins
'e železniških prog:
'in r2avne
J' ke povezave so namenjene prvenstveno povezovai0v
ga in drugih pomembnejših regionalnih središč
an> u meci seboj in z evropskim železniškim omrežjem ter
i) q" ; Ravzrščamo jih na:
•akc,3
povezave 1. reda, ki so namenjene za hitrosti
'llareb, s centralno
km/h (vpostajo
potekuv Trst-Ljubljana-Zidani
^?
Ljubljani in prestopnimimosttoč2a
'
Koper, Postojno-Pivko, Zidani most, Krško-Bre-

Posben tip so G1' cestne povezave, ki potekajo skozi mestna
območja (mestne hitre ceste: ljubljanska severna obvoznica,
mariborska hitra cesta in obalna hitra cesta Koper-lzola-Lucija).
- glavne cestne povezave 2. reda (G2) so - cestne povezave,
ki so namenjene navezavi središč regionalnega pomena na
omrežje cestnih povezav višje kategorije in medsebojnemu
povezovanju središč širšega regionalnega pomena ter njihovemu povezovanju s središči višje stopnje.

■ 'finske povezave 2. reda, ki so namenjene hitrim vlakom
{ prra
°s'i do 160 km/h (v potekih Zidani most-Maribor-Šena'ra 9ersko-Murska Sobota-Hodoš, Ljubljana - predor
bi anke, Pivka-Reka, Koper-priključek) za navezavo na
e
!) Qp
povezave 1. reda.
avne
!rU(J
železniške povezave so namenjene povezovanju
ile ^regionalnih
središč med seboj in navezavi na daljinske
n|
ške povezave 1. in 2. reda. Razvrščamo jih:

(C) Regionalne cestne povezave (R) so razvrščene v tri podkategorije:
- regionalne cestne povezave 1. reda (R1) so cestne povezave, ki so namenjene navezovanju središč najširšega in širšega lokalnega pomena na omrežje cestnih povezav višje
kategorije (povezavam s središči višjih stopenj) ter povezovanju središč regionalnega pomena z vsemi sosednjimi središči
enake ali višje stopnje,

ne
in[?y
železniške povezave 1. reda, ki so namenjene ha
us
'i vlakov do 120 km/h;

- regionalne cestne povezave 2. reda (R2) so cestne povezave, ki so namenjene navezovanju središč lokalnega pomena
na omrežje cestnih povezav višje kategorije (povezavam s središči višjih stopenj) ter povezovanju središč najširšega in
širšega lokalnega pomena z vsemi sosednjimi središči enake
ali višje stopnje.

1

Vne
'lrnlr
železniške povezave 2. reda, ki so namenjene za
stl
vlakov do 100 km/h.

)|U sgionalne
železniške povezave so namenjene povezovaj0/®dyidenih središč širših lokalnih skupnosti med seboj in
° i^j6 dal''nsk'h 'n 9lavnih železniških povezav. Razvrš1)R .
iu.=9ionalne železniške povezave 1. reda, ki so namenjene
°sti vlakov do 80 km/h,

- regionalne cestne povezave 3. reda (R3) so cestne povezave, ki potekajo vzporedno z daljinskimi cestnimi povezavami (R3-V), ki potekajo k mejam Slovenije s sosednjimi
državami, kjer ni cestnih povezav, razvrščenih v višjo kategorijo, ter navezujejo obstoječe meddržavne mejne prehode na
državno omrežje cestnih povezav, v kolikor ti še niso povezani
s cestnimi povezavami višje kategorije (R3-M) in tvorijo sklenjen obroč obmejnih cestnih povezav in ki povezujejo za vso
državo pomembnejša turistična in rekreacijska območja in
točke z omrežjem cestnih povezav višje kategorije, (R3-T).

ijL.e,r9ionalne železniške povezave 2. reda, ki so namenjene
°sti vlakov do 60 km/h.
^daljinskih železniških povezavah 2. reda ter vseh glavnin r?9'°nalnih
se naj načrtuje
prednje
sedanjih železniških
železniških povezavah
postaj in postajališč
ter izgrad°vih tako, da bo zagotovljen neposreden prehod potni* vlakov na druga prometna sredstva in obratno.
[)a
1Cci n bi pospešili prenos tovornega prometa s cest na železih 6c)
3j se načrtujejo v območjih vseh regionalnih središč in
narodnih železniških mejnih prehodih transportnol^ovni terminali, ki bodo omogočali hiter, gospodaren in
Imenom varovanja okolja ter varčevanja z energijo, sklaK
°rribiniran tovorni transport.«

(2) Osnovno hrbtenico daljinskih in pomembnejših G1 cestnih
povezav tvori glavna smer Koper/Trst-Ljubljana-Maribor-madžarska meja s prečnimi smermi skozi vozlišča v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
Vsa središča regionalnega pomena, ki niso neposredno povezana z omrežjem daljinskih cestnih povezav se povezujejo
v omrežje daljinskih cestnih povezav, kakor tudi med seboj in
s podobnimi središči v sosednjih državah z glavnimi cestnimi
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povezavami. Na tej ravni cestnih povezav bo tako omogočena
dobra povezanost vseh makroregionalnih središč, ki tvorijo
ogrodje gospodarskega in kulturno-socialnega prostora Slovenije.

Vrsta priključka/
križišča:
I - izvennivojski
K - kanaliziran
nivojski
N - nekanaliziran
nivojski
Semaforizacija
ne
Karakteristični
prečni profil:
1 - eno vozišče
2 - dve (ločeni)
vozišči
Vozni pasovi za
da
počasna vozila
v vzponih
Prostor za krajše da
ustavljanje zunaj
vozišča
Pospeševalni/
da
zaviralni pas
Ločitev motornega obvezno
in drugega cestnega
prometa
Možna računska
100-120
hitrost4
km/h

Središča lokalnega pomena so navezana na prometno
omrežje višje kategorije in povezana med seboj in s podobnimi središči sosednjih dežel z regionalnimi cestnimi povezavami. Regionalne cestne povezave, ki potekajo ob slovenski
državni meji, tvorijo obroč obmejnih cestnih povezav Slovenije.
(3) Smeri cestnih povezav vseh kategorij potekajo tako, da po
njihovi izgradnji v vplivnem območju posameznih središč
zajemajo kar največ prebivalcev. Zasnova omrežja cestnih
povezav omogoča večini prebivalcev vplivnega območja razvojnih središč dostop do prvega razvojnega središča v maksimalnem času 30 minut z javnimi prevoznimi sredstvi.
(4) Glavni tehnični elementi cest, ki potekajo na smereh
daljinskih, glavnih in regionalnih povezav, so določeni na
podlagi prometno-tehnične kategorizacije, ki temelji na funkcionafni razvrstitvi cestnih povezav in sicer tako, da:
daljinski cestni povezavi ustreza tehnična kategorizacija avtoceste,
glavni cestni povezavi 1. reda ustreza »hitra« cesta (oz. magistralna cesta 1. reda),

I,K2

K
skupni
priključki
za skupine
hiš

pogojno2
2 ali 1

pogojn0

da

pogojno

da

da

da

pogojno

obvezno

pogojno

90-100
km/h

70-90
km/h

Regionalne
ceste
2. reda
R2
navezovanje
središč
lokalnega
pomena na
omrežje cest
višje ravni,
povezovanje
središč
najširšega in
širšega
lokalnega
pomena
s središči
enake ali višje
stopnje

Regiona
ceste 3
3. reda
R3-V

posebnemu tipu glavnih cestnih povezav ustreza mestna hitra
cesta (ozu. magistralna cesta 1. reda),
glavni cestni povezavi 2. reda ustreza magistralna cesta 2.
reda, regionalni cestni povezavi 1. reda ustreza pokrajinska
cesta 1. reda, regionalni cestni povezavi 2. reda ustreza
pokrajinska cesta 2. reda, in regionalni cestni povezavi 3. reda
ustreza pokrajinska cesta 3. reda.

Funkcionalna
razvrstitev ceste:
Funkcija ceste

(5) Kategorizacija cestnih mejnih prehodov temelji na funkcionalni razvrstitvi cestnih povezav, tako da so:
(a) mednarodni cestni mejni prehodi najmanj na regionalnih
cestnih povezavah 2. reda ali višje kategorije,
(b) meddržavni cestni mejni prehodi najmanj na regionalnih
cestnih povezavah 3. reda.
7. člen
(Funkcionalne značilnosti cestnih povezav)
FUNKCIONALNE ZNAČILNOSTI CESTNIH POVEZAV
FUNKCIONALNA DALJINSKE GLAVNE
GLAVNE
RAZVRSTTIEV
CESTE
CESTE
CESTE
CESTE:
1. REDA
2. REDA
G1
G2
Funkcija ceste
povezovanje navezovanje navezovanje
državnih
središč
središč
središč,
širšega
regionalnega
ceste
regionalnega pomena na
evropskega pomena na omrežje
pomena
omrežje
daljinskih in
daljinskih
G1 cest,
cest,
povezovanje
povezovanje središč
središč
širšega
najširšega regionalnega
regionalnega pomena
pomena,
s središči
mestne hitre enake ali
ceste,
višje stopnje
povezovanje
z daljinskimi
cestami
Priključki posam. nedopustni pogojno
pogojno
objektov
dopustni'
dopustni
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Regionalne
ceste
1. reda
R1
navezovanje
središč
najširšega in
širšega
lokalnega
pomena na
omrežje cest
višje ravni,
povezovanje
središč
regionalnega
pomena
s središči
enake ali višje
stopnje

Priključki posam.
pogojno
objektov
dopustni
Vrsta priključka/
K
križišča:
skupni
I - izvennivojski
priključki
K - kanaliziran nivojskiza skupine
N - nekanaliziran
hiš
nivojski
Semaforizacija
pogojno'
Karakteristični prečni 1
profil:
1 - eno vozišče
2 - dve (ločeni) vozišči
Vozni pasovi za
počasna vozila
v vzponih
Prostori za krajše
ustavljanje zunaj
vozišča
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pogojno
dopustni

pogojno
1

ne

KSS«
prometa
vzproedno
Z daljinski"1
cestami'
odpiranj«
obmejni'11
turističnih
območij m
njihovo
povezofJ«
s središč"
urbanega
sistema
Slovenijf ^
pogojno
dopust

pogojn^.

^speševalni/zaviralni ne

ne

ne

f'tev motornega in ne
"Sega cestnega
Nieta

ne

ne

!£računska

50-80 km/h

40-80 km/h

70-80 km/h

- varovanje naravnih in kulturnih vrednot prostora (naravna
in kulturna dediščina, identiteta, struktura, pestrost, enkratnost, simbolna vrednost);
- ohranjanje ekološke pestrosti (izjemni biotopi, pestrost
vrst, naravno ohranjeni ekosistemi);
- ohranjanje oziroma omogočanje prehodnosti prostora za
divjad.
(č) upoštevana mora biti gospodarnost, ki jo določajo zlasti:
- uresničljivost predlogov glede na stvarne tehnološke možnosti gradnje;
- višina stroškov naložbe (gradnja, odkupi, odškodnine, projektiranje in drugo);
- interna stopnja donosnosti naložbe: zagotovljeno mora biti
vračilo naložbe v obliki koristi uporabnikov v določenem
obdobju z določeno obrestno mero;
- prilagajanje tehničnih elementov značilnostim prostora ter
predvidenemu obsegu in vrstam prometa;
- omogočanje postopne (etapne) gradnje glede na prometne
potrebe in ekonomske možnosti;
- preprečevanje podvajanja zmogljivosti obstoječih cestnih
povezav z novimi povezavami.
(d) Istočano mora biti za podrobnejše načrtovanje cestnih
povezav preverjena družbena sprejemljivost gradnje in
v okviru možnosti vključeni širši lokalni interesi. Kot usmeritve za detaljnejše načrtovanje se uporabi poleg planskih tudi
obrazložitveno in analitsko gradivo.
(2) Pri podrobnejšem načrtovanju je potrebno zagotoviti
ustrezen standard daljinskih cest, predvsem s:
(a) priključki
- ustrezno število priključkov, ki so na stičiščih z drugimi
državnimi cestami (po prioriteti funkcionalne klasifikacije
cestnih povezav) in obvezno primarnimi mestnimi cestami.
Priključki so tudi prestopi na druge prometne sisteme in
priključki prometnih terminalov, letališč in luk;
- priključki so obvezni tudi za priključevanje prosto-carinskih
in gospodarskih con.
(b) cestninski sistem
Uvede se tak cestninski in tarifni sistem, pri katerem ne bo
ustavljanja vozil in ki bo vzpodbujal prenos medregionalnega
in regionalnega prometa na daljinske ceste in hkrati destimuliral tovorni cestni tranzitni promet preko Slovenije.

'fjjj? no
skupni priključki za naselja ali skupino hiš.
il,9 '® od velikosti prometa in predpisov o varnosti prometa in
'ftj,
Pogojev
prostora.
J^jtiezna
funkcionalne
značilnosti cestnih povezav 3. reda se lahko
!
«na\lnR3
'ai°T v odvisnosti od vrste teh cestnih povezav: R3-V (vzpotonS.
" (turistična), R3-M (mejna) in v odvisnosti od specifičnih
i^erv prostoru.
j,i na računska hitrost je pojem, ki zamenjuje dosedanje določilo,
J [ačunska hitrost odvisna le od PLDP in vrste terena. Predlog je
s«P°
RUC-u oz. nemškem vzorcu. Pri tem je zlasti pomembno, da
,L'lna voznega pasu definira glede na kategorijo ceste in ne na
'(Pp 0<lvi
"itrost, zato je pri različnih možnih računskih hitrostih izbor
)ro nosen od kategorije in hitrosti, ki je značilna za določeno
obremenitev (nivo uslug).
8. člen
(Usmeritve za načrtovanje cestnih povezav)
rtovan u
'otek na
povezav, določanju možnih trasnih
V '
ter na iravcestnih
in
%at Van
P
ukrepov v zvezi z njihovo gradnjo in
lo hk° ^em J® P°trebno upoštevati naslednje usmeritve, ki
lilev•' meri|a za vrednotenje primernosti načrtovanih re-

!i) p0
ini«|e '' za regionalni in urbani razvoj in njegovo vzpodbuso zlasti:
iJVe^e3 aral3a
prostora, zaradi česar je za nove cestne povestrnir. 6 v največji možni meri uporabiti obstoječe infraoh ankoridorje'
ifra ,ran
) je in razvoj potencialov prostora za poselitev,
ru
iciin 'ln kturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti ter rekreturizem;
^L0tavlianje funkcionalne zaokroženosti naselij in drugih
de avnosti v
*ustv
'l! arian')e pogojevprostoru;
za razvoj obstoječih in novih proizvod'o'meta H'*1 <er stori,ven'h dejavnosti, odvisnih od cestnega
i J[lrrani,ev
ornobstoječih in nadomestitev prekinjenih povezav,
b) 2a
ogočiti nemoteno prehodnost prostora.
i0(, povijena mora biti prometna učinkovitost, ki jo omoy Predvsem:
a Vn0težen e
i S| 0Ven e i povezovanja središč, vozlišč in območij znoW,
ij zaradi vzpodbujanja skladnejšega regionalnega
)reJa 2 njihovo gospodarsko in prostorsko integracijo ter
!r
an a
aja
' tokov mednarodnega tranzitnega prometa, ki se
C« le90 na mednarodnih prometnih smereh in vključes stem
nim l '
evropskih cest;
% T1 Vld
krajša dolžina trase in ustrezna razporeditev priključ'^a e ika zmanjševanja preevoženih razdalj in voznega
Po * h vozil na omrežju (zmanjševanje prometnega dela);
'aj^^nost in usklajenost z ostalim prometnim omrežjem
He^St''ev priključkov, prestopi na druge prometne siJ
st^e^anje prometne varnosti, ki jo zagotavlja predvsem
i*b r standard povezav glede na značilnosti prometa;
e
'Hin?Ve anide
Prometne dostopnosti (ravni prometnih uslug)
^o> 'j' ' prebivalstva;
^tai n izvedbe takšnih tehničnih elementov ceste (hori''om
' vertikalni
izgubljene
višine, prečni profil),
C)V ogočajo
varen invzponi,
gospodaren
promet.
Rvanje življenjskega okolja ljudi in naravnih sestavin
* {'*> Pomeni:
ma
^a* ernisi
njše obremenitve
ljudi in njihovega življenjskega
hr
"nhr n an ieami
(
up,
plini,
prah
in druge);
*rnanjševan
' i ine 'zboljšanje bivalnih in delovnih pogojev;
1
j negativnih
vplivov
glede na
nevtralizacijsko
'ir3r,6ngeneracijsko
sposobnost
sestavin
naravnega
okolja
\^voda, tla, rastinski in živalski svet) ter celotnega ekosi'
Sikanje
količine in kakovosti naravnih virov (kmetijska
s
ca, gozdovi, vodni viri, rudnine, energetski viri);

Cestnina se v nobenem primeru ne sme pobirati znotraj posameznih regij.
(c) oprema daljinskih cestnih povezav
Osnovno opremo daljinskih cest predstavlja omrežje oskrbnih
servisov, katerega elementi so:
- oskrbni center, ki bi moral vsebovati: motel, oskrbo vozila,
bencinski servis, drobno prodajo, turistično trgovino, rekreacijo, turistično informacijo - na nacionalni, regijski in
lokalni ravni. Praviloma naj bi bil poleg osrednjega takega
centra v Ljubljani po en center na vsaki prometni smeri na
vsakih 80 km avtocestne razdalje oz. ob središčih širšega
regionalnega pomena ali turiščno atraktivnih točkah;
- oskrbna postaja, ki bi morala vsebovati: gostišče, oskrbo
vozila, bencinski servis, drobno prodajo, turistično informacijo - na regionalni in lokalni ravni. Medsebojna razdalja
oskrbnih postaj naj bi bila v principu 30-40 km, oziroma
v zaledju središč regionalnega ali širšega lokalnega pomena;
- počivališče bi moralo vsebovati najmanj: sanitarije, izjemoma tudi drobno prodajo in turistično informacijo (na
lokalni ravni). Za lociranje počivališč velja kriterij razglednosti
izbrane lokacije, gostoto medsebojnih razdalij pa naj bi določal kriterij prometne obremenjenosti posameznih odsekov
daljinskih cest. Počivališča so med dvema oskrbnima postajama, če to dopuščajo prostorski pogoji in v odvisnosti od
oddaljenosti teh oskrbnih postaj.
Vzdrževalne baze in drugi objekti ter naprave, namenjene za
vzdrževanje in zagotavljanje normalnega obratovanja cest ne
smejo biti locirane v vidnem polju avtoceste temveč praviloma
v komunalnih in podobnih conah.
9. člen
(Zasnova državnih kolesarskih povezav)
Besedilo točke 3.1.33.2. podpoglavja Promet in zveze Prostorskih sestavin:
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(1) »Omrežje kolesarskih poti zagotavlja možnost varne in
zdrave uporabe kolesa za zadovoljevanje vsakodnevnih
potreb dela in bivanja (dostop do delovnih mest, nakupi itd.),
rekreacijskih in športnih potreb, dostopa do najpomembnejših turističnih območij naravnih znamenitosti v Sloveniji in
v širšem prostoru.

10. člen
(Kartografski del)
V kartografskem delu Prostorskih sestavin RS se:
(1) Vsebina karte št. III. Zasnova prometnega
v delu, ki se nanaša na cestno prometne povezave
in zel
ško prometne povezave, nadomesti s plansko kart0.vtTTlama
1:500000 z naslovom SESTAVINE PROSTORSKEGA rL«'
REPUBLIKE SLOVENIJE - ZASNOVA PROMETNIH POVt^
s temami:

Omrežje je oblikovano s ciljem, da se zagotovi varnost kolesarjev, izboljša stanje okolja s tem, da se posamezna območja
razbremenijo motornega prometa ter ustvarijo boljše možnosti prebivalcem, da skrbijo za zdravje.
Kolesarske povezave so glede na funkcijo razvrščene na kolesarske povezave:

- Zasnova državnih cestnih povezav;
- Zasnova državnih železniških povezav;
- Zasnova državnih kolesarskih povezav.

(a) I. reda: daljinske kolesarske povezave, ki omogočajo navezavo omrežja na omrežje evropskih kolesarskih povezav in
omogočajo tranzit skozi Slovenijo. Potekajo v smeri daljinskih
cestnih povezav in cestnih povezav G-1;

(2) Publikacijske karte št. III. 9i. ZASNOVA CESTNEGA
OMREŽJA IN ŠT.. III. 10. ZASNOVA
.
,SNOVA ŽELEZNIŠKE^
OMREŽJA se nadomestijo s publikacijskimi kartami
skih sestavin RS:

(b) II. reda: glavne kolesarske povezave, ki omogočajo povezavo med središči regionalnega pomena v skladu z zasnovo
glavnih cestnih povezav,

- 111.9.1. ZASNOVA DRŽAVNIH CESTNIH POVEZAV,
- III.9.2. ZASNOVA DRŽAVNIH KOLESARSKIH POVEAZ.7
- 111.10. ZASNOVA DRŽAVNIH ŽELEZNIŠKIH POVEZAV.

(c) III. reda: regionalne kolesarske povezave, ki omogočajo
povezavo središč lokalnega pomena ter dostop do najpomembnejših turističnih območij ali središč ter območij izjemnih naravnih znamenitosti v R Sloveniji skladno z zasnovo
regionalnih cestnih povezav,

(3) Vsebina kartografske dokumentacije kartografskega^
Prostorskih sestavin se v delu, ki opredeljuje zasnovo ce
železniških povezav, v celoti črta.
(3) Vsebina planskih odločitev pod točko (1) in (2) te9a "^rase podrobneje variantno trasno prouči in kot strokovno^,
divo reši v REGIONALNIH RAZDELAVAH SESTAVIN
r
STORSKEGA PLANA RS v kartah 1:50000, ki jih kot •zh0
" ein r
za izdelavo detajlnejših planov lokacijskih načrtov ^jjj
memb občinskih planov pripravi Zavod Republike Slo
za prostorsko planiranje.

(č) IV. reda: lokalne kolesarske povezave, ki omogočajo
dostop med ostalimi naselji in območji v skladu z namenom in
cilji zasnove omrežja kolesarskih povezav in kolesarske poti
znotraj naselij.
Kolesarske povezave I.,
sarsko omrežje.

II. reda sestavljajo državno kole-

11. člen
(Obvezna izhodišča in dopustna odstopanja)

(2) Tehnične lastnosti omrežja kolesarskih povezav
Omrežje kolesarskih povezav je praviloma zasnovano na
načelu ločevanja kolesarskega prometa od prometa z motornimi vozili. Glede na tehnične lastnosti so kolesarske povezave razvrščene v 3 kategorije:

(1) Kartografski del Prostorskih sestavin je podlaga^
pravo prostorskih izvedbenih načrtov objektov in n Ladržavnega pomena iz 41. člena ter 45.a člena Zakona o
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRSi .j jp
84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93).

(a) 1. kategorija: samostojna kolesarska pot,
(b) 2. kategorija: na cestišču ustrezne širine posebej označena kolesarska pot,

(c) Kolesarske povezave se morajo praviloma navezovati na
postajališča in postaje javnega potniškega prometa oziroma
parkirne površine za motorna vozila,

(2) Če se v postopku priprave prostorskega izvedbej
načrta za posamezni objekt oziroma napravo iz P'e>
odstavka ugotovi, da je potrebno posamezni odsek os ■
traso takšnega objekta oziroma naprave zaradi fun Le
nega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka o (0
spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna 1(
ranca, kadar se z njo varujejo naravne in kulturne dOj "
ohranja naravni in kulturni značaj krajine in zmanjšuje!®e -uf
na okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani vi"
močja.
12. člen
(Pričetek veljavnosti"
lisi11
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

(č) Kolesarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno
tehnično-servisno infrastrukturo (servisi za popravilo koles,
parkirišča...)

Številka:
Ljubljana, dne

(c) 3. kategorija: kolesar na cestišču.
(3) Usmeritve za izvedbo zasnove:
(a) Omrežje kolesarskih povezav mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja,
(b) Posamezni redi kolesarskih povezav morajo biti medsebojno povezani,

Predsednik
Državnega zbora Republike Slovemi'
mag. Herman Rigelnik IS

(d) Nove kolesarske povezave bodo zgrajene tam, kjer za ta
namen ni mogoče uporabiti obstoječih cest, ki nimajo več
ustrezne vloge v cestnem omrežju, istočasno pa ustrezajo
kriterijem za kolesarske poti,
(e) V omrežje kolesarskih povezav bodo vključene ustrezne
kmetijske poti, gozdne ceste ali opuščene trase drugih infrastruktur ipd., ki ustrezajo kriterijem za kolesarske poti.
Na omrežje državnih kolesarskih povezav se lahko navezujejo
lokalne kolesarske poti, ki ne spadajo med državne kolesarske povezave.
poročevalec, št. 28
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OBRAZLOŽITEV
'UVOD
OSNOVNA IZHODIŠČA
&adi zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega razvoja
st/f?"6' 9Moljenja
povezanosti s svetom, izboljšanja življenjihrin,
P° večje
°jev■ izbire
varstva
okolja, varstva
in kulturnih
prometnih
sredstevnaravnih
in uveljavitve
pravičlse
Porazdelitve stroškov in koristi je omrežje cestnih povelet*asnovan°, upoštevajoč usmeritve razvoja vseh vrst pro-

kakovosten sistem javnega prometa. Dopolnilni sistem pa
bodo omrežja za osebni, motorni in kolesarski promet. Na tej
podlagi bo:
(a) pospešen razvoj javnega in kolesarskega prometa,
(b) zmanjšana uporaba osebnega avtomobila.
Pospeševanje razvoja infrastrukture za javni promet bo pomenilo za uporabnike boljšo dostopnost in bogatejšo ponudbo
dobrin vseh vrst, izboljšanje fizičnega in socialnega prostora,
zmanjšanje odvisnosti od osebnega avtomobila, s tem pa
manjšo porabo prostora, manj negativnih vplivov na okolje in
manjšo porabo energije. Iz teh razlogov bo tudi pri tovornem
prometu imel železniški promet prednost pred cestnim povsod, kjer bo na podlagi harmonizacije to ekonomsko upravičeno in funkcionalno smiselno.

s'lf°.rsl<' razvoj, smotrna raba prostora ter funkcionalna,
to/«'t
■in estetska
prostorskih
struktur,
d' 'Miza
področje(kuturna)
prometneskladnost
infrastrukture,
je na območju
Publike Slovenije zagotovljena z veljavno zakonodajo ozi^PKdpisi. veljavnimi planskimi akti in prostorskimi izvedakti. Veljavna zakonodaja za področje planskih aktov
J6rt k 0 Uradni
P!aniranju in urejanju prostora v prehodnem
C J"'
Ust RS, št. 48/90) določa, da veljajo na
) ur
^Publike
rostora Slovenije do sprejema novih predpisov
P
prostorske sestavine družbenih planov
- '^e in občin. Tako veljajo tudi za področje prometa in
iroma za cestno omrežje prostorske sestavine dolgo,0 -3 plana RS za obdobje 1986-2000, ki so bile sprejete
len >erleta 1985 in nato še trikrat spremenjene oz. dopol'■bdnh ■
Prostorske sestavine družbenega plana RS za
198e
%ie dvakrat
~ 1990,
ki so bileoz.
sprejete
v začetku leta 1986 in
spremenjene
dopolnjene.

Zaradi zagotovitve povezanosti celotnega ozemlja republike,
oblikovanja ključnih razvojnih osi ter povezav države s svetom
je v republiškem prometnem omrežju nujen predvsem radikalnejši kakovostni premik na področju železniškega omrežja.
Potrebna bo dograditev, preureditev in modernizacija železniške infrastrukture, da bo skupaj z omrežjem avtobusnih linij
postala osnova prostorskega razvoja (poselitve) Slovenije.
Potrebna bo vpeljava intercity, regionalnih, primestnih in
mestnih prometnih sistemov.
Prometna povezanost regionalnih središč Slovenije med
seboj in z evropskimi središči bo dosežena z vpeljavo visoko
zmogljivih tirnih sistemov za železnico visoke hitrosti, ter
z izgradnjo sistema daljinskih in glavnih cest med republiškim
ter morebitnimi •>deželnimi« in »okrajnimi« središči Slovenije.
Omrežje regionalnih središč Slovenije bo z železnicami in
daljinskimi cestami povezano z deželnimi in državnimi središči sosednjih držav in Evrope. To omrežje bo hkrati lahko
služilo tudi tranzitnim interesom transevropskega povezovanja drugih držav preko Slovenije ter povezovanju z omrežjem
javnih letališč in luko Koper pri povezovanju s širšim prostorom in svetom.

n
Ce?en
e i° geostrateški položaj Slovenije po osamosvojitvi
%.'
presojo
celotnega koncepta prometnega sistema
egaenu'/®> zasnove prometnega omrežja v celoti in v okviru
■je di zasnove cestnega omrežja. Po osamosvojitvi Slovejos_ 'efu 1992 oziroma po pričetku odpiranja slovenskega
se e u
%re°- arstva
i
9°tovilo, da zasnova prometnega
ot
n!f
^
1°
opredeljujejo
veljavni
državni
in posledično
^driski planinski dokumenti,
ni več
ustrezna
oziroma da
3 ve
'flo.sfav
^ Potreb stvarnosti v vseh ozirih. l/se to je bilo
i|e
ljeno ob prvi obravnavi Nacionalnega programa gradHo^'ocesfnega sistema Republike Slovenije v Državnem
RS v sredini leta 1993, ko je Državni zbor RS s sklepi
da
hOru "S
oado
Nacionalni
program
predloži Državnemu
v drugo obravnavo
skupaj
s predlogom
potrebnih
err,
t> in dopolnitev državnih planskih aktov.
M n
%*** °vi osnovnega prometnega omrežja in zasnovi
cestnih povezav so bili upoštevani vsi relevantni
ktjjl8 .za modeliranje posameznih variantnih rešitev kakor
tih 'zbor same planske rešitve. To so predvsem podatki, ki
°bstoječe stanje v prostoru, veljavno plansko stanje,
težnje in stanja posameznih prostorsko pomembnih
\,°.i
razvoja. V kategoriji vhodnih podatkov so tudi vse
•kri?le<~e in planirane prostorsko razvojne planske kon% ti nMed njimi so predvsem podatki, ki zadevajo prostor\i '1ev na republiški, regionalni, subregionalni in lokalni
»o
omrežja naselij. Za cestno infrastrukturo so zlasti
'a „J^bna presečišča in stičišča sistemov kot je to prikazano
%:?*'°žitveni karti št. 11: Predlog prestopov iz cestnega
%ih na druge prometne sisteme. Kriterij za oceno ome4Sri Vevh°dnih podatkov kakor tudi variantnih rešitev in same
(o/, ° omrežja cestnih povezav so podatki, ki zadevajo
JatL- razvoia na različnih področjih, predvsem pa tisti
l/f/Lk° razvoja
^ zadevajo
politikoinfrastrukturnih
razvoja mest insistemov,
naselij in
pa
posameznih
pred\><o
** Prometnih

1.2. SPLOŠNE IN UVODNE DOLOČBE
Dolgoročni plan SR Slovenije je bil narejen v precej drugačnem sistemu planiranja, v katerem nismo poznali samostojnega prostorskega planiranja, ampak je bil prostor upoštevan
le v okviru prostorskega vidika družbenega planiranja. Če bi
se povsem odrekli dolgoročnemu družbenemu planu, bi ostali
tudi brez vseh prostorskih odločitev, ki jih je ta plan vseboval.
V času do izdelave novega protorskega plana Slovenije torej
še vedno potrebujemo tisti del dolgoročnega družbenega
plana, ki se nanaša na prostorski vidik planiranja. Ta del je
potreben popravkov, ki jih uveljavljamo s tem odlokom. Ker se
s tem bistveno spreminja tudi vsebina tistega dela dolgoročnega družbenega plana, ki ostaja v veljavi, je treba spremeniti
tudi njegov naslov in sicer iz: Dolgoročni plan SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 v: Sestavine prostorskega
piana Republike Slovenije.
S tako spremenjenim in dopolnjenim planskim aktom, se
nadomesti tudi Družbeni plan SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 1990, ki glede na obdobje na katero se nanaša ni
več aktualen, poleg tega pa za urejanje našega prihodnjega
ravnanja s prostorom na državni ravni zadošča en sam planski
akt. V prehodnem obdobju do izdelave in sprejema prostorskega plana RS so to s tem odlokom uveljavljene Sestavine
prostorskega plana Republike Slovenije.

itfot-rnben del osnovnega prometnega omrežja Slovenije
\iharnreč prometna vozlišča, kjer se bodo praviloma vsre\ i Povezovati železniško in cestno omrežje ter tuki Koper
H' J?'®3 Ljubljana, Maribor in Portorož z oprtnimi termini nar
'ntegralno prometno omrežje Slovenije ter tako omogo. r odno-gospodarsko in za okolje najbolj ustrezno deli°T)eta po posameznih delih prometne infrastrukture.
tt*.
e
W '' bodočega republiškega sistema prometne infrastrukitoJPkeključni element republiške, regionalne in lokalne proPolitike bo moral biti tudi visoko zmogljiv, povezan in

2. OMREŽJE SREDIŠČE
(a) Jasno strukturirano omrežje naselij, z razpoznavno hierarhijo vodilnih - centralnih naselij, je osnova za celostno urejanje prostora, Urbani sistem, kot prostorsko najstablnejši element, je izhodišče za politiko rabe zemljišč, razvoj infrastrukturnih omrežij, razmestitev storitvenih in proizvodnih dejavnosti, javnih in upravnih služb, stanovanj in delovnih mest.
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Zasnova omrežja središč zagotavlja dostopnost do storitev
vseh ravni, ki jo pogojuje optimalna gostota storitev v prostoru in njihova funkcionalna koncentracija.

povezav so središča v omrežju naselij in njihova hierarhija
Predlog cestnega omrežja v Republiki Sloveniji upošteva vs
vidike razmestitve in funkcij središč v slovenskem prostoru
njihovo medsebojno povezovanje.

V Dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1986
do leta 2000 je bila sprejeta dolgoročna strategija usmerjanja
poselitve in razvoja urbanega sistema. Regionalna središča
so bila tisto ogrodje, na katerega so se navezovala hierarhično nižja središča in tvorila omrežje naselij.

Vsako od središč je tudi prometno vozlišče, stičišče,
hično raznovrstnih cest. Izjemi sta Dravograd in Metlika, kis
zaradi svoje lege sistemski vozlišči višje ravni, po svoji tun
cijski moči pa te ravni ne dosegata in v prometnem smi
nadomeščata funkcijsko močnejši sosednji središči Slov j
Gradec in Črnomelj.

Omrežje regionalnih središč, določeno na osnovi oskrbnostoritvenih in proizvodnih funkcij ter policentrične politike
poselitvenega razvoja, je bilo obvezno izhodišče dolgoročnega plana.

3. ZASNOVA DRŽAVNEGA CESTNEGA OMREŽJA
V SLOVENIJE

Hierarhično najvišje ogrodje središč v Dolgoročnem planu so
bila središča širšega in ožjega regionalnega pomena. To so
bila centralna naselja, višje in srednje stopnje, ki so zaposlitvena, proizvodna, storitvena in prometna središča in vozlišča.

Izhodišče zasnove je zahteva, da mora planirano
omrežje državnih cest omogočati dobro prometno po
nost Slovenije navznoter in navzven.

(b) Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana izdelujemo
in sprejemamo v prehodnem obdobju, ki pomeni čas intenzivnega preoblikovanja teritorialne členitve Slovenije, tako
samoupravne na lokalni ravni kot upravne na državni. Politika
razvoja poselitve temelji na hierarhično strukturiranem policentrizmu, kar pomeni hierarhično določena regionalna središča, na katera se navezuje omrežje lokalnih središč različnih ravni.

Notranja gospodarska in socialna integracija S/o^enj/e
teva ustrezno cestno povezovanje med vsemi naselji, ki -rU
prevzela vlogo središč ustrezne hierarhične ravni v o
.
urbanega sistema, oziroma vozlišč ustrezne hierarhične
v okviru prometnega sistema. Omrežje cest oziroma ce
povezav je torej prvinsko povezano z zasnovo urba
sistema (glej publikacijsko karto št. III. 9.1.: Cestne pov
z mejnimi prehodi).

Dosedanjo policentrično politiko poselitvenega razvoja nadomešča strukturiran policentrizem, ki ga predstavljajo hierarhično razmeščena regionalna središča, kot pogoj za usklajen
in enakomeren razvoj.

Učinkovit urbani sistem je mogoč samo ob ustrezni Pr°meJgf.
infrastrukturi pri čemer je skupaj z železniškim, vloga
nega omrežja primarnega pomena.

3.1. IZHODIŠČE ZASNOVE

Slovenijo je treba tudi čim bolje integrirati v evropsko
omrežje pri čemer njen interes ni v tranzitnosti, temve J^ejše
vsem v učinkovitem in hitrem vključevanju v najpomemv
evropske cestne smeri tako, da bodo slovenske dal ^
ceste hkrati v čimvečji meri služile tudi notranjemu pr ^
To pomeni, da je zanjo primarnega pomena povezav
startom (ciljem) v Sloveniji in ciljem (startom) zunaj nJ .-)<or ji
žitni promet je za Slovenijo zanimiv le v toliko, ko
prinaša določene koristi in prednosti, ki pa jih je vean ^
primerjati s slabostmi in škodami, ki jih tak promet pr

(c) Pri izdelavi zasnove prometnega omrežja smo kot izhodišče upoštevali v Dolgoročnem planu sprejet urbani sistem
in planske strokovne osnove, ki so dokumentacija k planu, iz
Ustave izhajajoče možnosti teritorialne delitve R Slovenije in
razvojne značilnosti, ki so se dogajale v času po sprejemu
Dolgoročnega plana.
Značilnost slovenske poselitve je velika razpršenost naselij.
Na 20.256 kvadratnih kilometrih je kar 5.946 naselij in le v 38
živi več kot 5.000 prebivalcev. To pomeni, da so naselja po
številu prebivalcev majhna in v večini njih ni posebnih dejavnosti ali delovnih mest. V približno 370 naseljih je zaposlenih
okoli 90% vseh zaposlenih v R Sloveniji. Ta naselja - središča
nudijo raznovrstne storitve svojemu zaledju in so ogrodje
urbanega sistema od spodaj navzgor.

3.2. KRITERIJI ZA FUNKCIONALNO RAZVRSTITEV
CESTNIH POVEZAV
Pri snovanju učinkovitega cestnega omrežja je treba
^
vati temeljni namen (funkcije) posameznih delov Oi™ '^
značilnosti prometa, ki se bo po njem odvijal (S"
obseg, smeri in razdalje).

Na osnovi analiz gravitacijskih območij, lokacije in strukture
posameznih storitvenih dejavnosti, dnevne migracije in ne
nazadnje števila prebivalcev v središčih in njihovih zaledjih, je
bil določen model hierarhične zgradbe urbanega sistema.

Povezovanje Slovenije z Evropo in tranzitni promet in6ci
Slovenije imata to bistveno značilnost, da sta star lglJ]emedsebojno precej oddaljena in to od sto ali nekaj sto ^ano,
trov pa do več tisoč (Ljubljana-Zagreb, LjubljanaL/ubljana -Budimpešta, Ljubljana-Stockholm, Bar
-Kijev itn.). Promet, ki se odvija praviloma na večjo ^u
poimenujemo daljinski promet, cestne povezave, ki
prometu služijo, pa daljinske cestne povezave.

Zasnovo omrežja središč tvorijo centralna naselja. Na regionalni ravni je omrežje središč razdeljeno v štiri stopnje tako,
da je omogočena optimalna dostopnost do proizvodnih in
storitvenih dejavnosti kar daje tudi vzpodbudo razvoju
v obrobnih in slabo dostopnih območjih in enakomerno ter
krajinskim značilnostim prirejeno členitev prostora.

(č) Osnovno izhodišče za razvoj infrastrukturnih omrežij in
sistemov je usklajenost z razvojem omrežja naselij.

Za notranji promet v Sloveniji in za promet med
deli Slovenije in bližnjimi sosednjimi (obmejnimi) p°* 'grt in
je značilno, da se odvija na krajše razdalje, njegov p sfe(jjšC
obseg pa je odvisen od velikosti in pomembnosti ^ 1
oziroma območij, ki se medsebojno povezujejo. "-.uforeSe'
krajših razdaljah med posameznimi mezo po" '
jami in znotraj njih služIjo glavne in regionalne
eza" ,e'zave. Potrebnost in pomembnost posameznih p° rerpi,
njihovo funkcionalno razvrstitev utemeljujemo s te jgoreftii
so prikazani v kartogramih in razloženi v točki 3.3. - z pjo
povezav. Ti teoremi so podlaga za funkcionalno gtpeffl
povezano tehnično kategorizacijo cest v državnem
omrežju.
^

Cilj zasnove cestnega omrežja je optimalna dostopnost tako
znotraj ozemlja R Slovenije kot tudi povezava navzven na
evropske ceste in središča. Podlaga za razvrščanje cestnih

Pri razvijanju teoremov smo ob postopnem
dišč nižjih hierarhičnih stopenj uporabljali dva krite i
rij povezovanja in kriterij vključevanja.

Regionalna središča so državno središče, središča najširšega
in širšega regionalnega pomena in središča regionalnega
pomena. Na omrežje regionalnih središč se navezuje omrežje
lokalnih središč, ki so, z ozirom na gravitacijsko zaledje in
vrste storitvenih dejavnosti: središča najširšega in širšega
lokalnega pomena. Vsa dosedanja občinska središča so vsaj
središča širšega lokalnega pomena, poleg teh pa smo pri
zasnovi prometnega omrežja upoštevali še središča lokalnega
pomena.
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Kriterij povezovanja je kriterij po katerem je treba vsa
aišča določene hierarhične ravni čimbolj neposredno
Povezati z vsemi središči enake ali višje ravni.

sredne povezanosti prilagojen dejanskim prometnim težnjam
v prostoru in prometnogeografskim dejavnikom, ki vplivajo na
možnost neposrednega povezovanja po najkrajši poti. Neposredna povezava med Ljubljano in Celovcem poteka po daljinskem omrežju cestnih povezav skozi Karavanški predor oziroma preko Beljaka, ki v prometnem smislu kot vozlišče
v cestnem omrežju nadomešča Celovec. Ker pa ta povezava
precej odstopa od najkrajše, sta Ljubljana in Celovec povezana še z alternativno bolj neposredno zvezo preko Ljubelja,
ki pa je zato, nekoliko izgubila na pomenu in predstavlja G2
cestno povezavo.

re

• Kriterij vključevanja v omrežje je kriterij po katerem morajo
" vsa središča določene ravni vključena v omrežje tako, da
Vezana
rav°
neposredno
vsajdveh
z dvemi
središči
višje
®*ni in sicerčimbolj
mora biti
eno od teh
središč,
središče
Katerega gravitacijsko območje spada središče, ki ga vklju61 0 V omre e
tud
?
^i - Vključevanje
v omrežje
mora szagotavljati
J3'čimbolj
neposredno
povezavo
tega središča
središčem
ob .ga regionalnega pomena, v katerega gravitacijskem
^očju se nahaja središče, ki ga vključujemo v omrežje.
•2-7. Daljinske cestne povezave

3.2.2. Regionalne cestne povezave
Cestne povezave, ki služijo predvsem povezovanju med posameznimi slovenskimi mezo- in mikroregijami so regionalne
povezave.

Rovanju Slovenije z Evropo bodo v prihodnje služile
tegorizirane evropske ceste (E-ceste), ki potekajo ali bodo
Ha>e skozi Slovenijo (v Ljubljani, Mariboru in na obali). Te
. cdelijo na tri hierarhične stopnje: glavne, vezne in priključne
es(e. Na obrazložitveni karti št. 3, Evropsko omrežje E-cest
J*nje so prikazani poteki glavnih E-cest, v obrazložitveni
So
'• Omrežje E-cest - stanje v Republiki Sloveniji, pa
...Prikazani poteki veznih in priključnih E-cest v Sloveniji in
okolici. Ker današnja mreža E-cest v Sloveniji ne
«0 v
za učinkovito povezovanje Slovenije z Evropo in za
ezovanje evropskih makroregij preko Slovenije, predlartiM nieno razširitev na tistih smereh, ki imajo dovolj velik
prodni pomen. V publikacijski karti št. III. 9.2.: Prekate"ecija omrežja E-cest so prikazani predlogi za vključitev
Jo* cest v omrežje E-cest in spremembe nekaterih njihovih
Učenjih potekov. Vse kategorizirane E-ceste in tiste, ki
ton precllagane kot spremembe in dopolnitve Evropskega
J.Huma o glavnih mednarodnih cestah (AGR), bodo v Slo'm11 UVrščene v kategorijo Daljinskih cest, in Glavnih cest 1.
Jrt3' Njihova poglavitna funkcija je povezovanje na ravni
sre
i//m"I središč,
dišč
in pomembnejših
makroregionalnih
(»deželoziroma
vozlišč (v nadaljevanju:
središč).

3.2.3.1. R1 cestne povezave
Regionalne cestne povezave 1. reda (R1) služijo povezovanju
središč najširšega in širšega lokalnega pomena (v RS je takih
58 - vsa sedanja občinska središča) v omrežje povezav višje
stopnje ter medsebojnemu povezovanju središč regionalnega
pomena (v RS 20 središč), ki niso med seboj povezana s cestnimi povezavami višje ravni.
3.2.3.2. R2 cestna povezave
Regionalne cestne povezave 2. reda (R2) služijo povezovanju
središč lokalnega pomena (v RS 111 središč) in vseh mednarodnih mejnih prehodov v omrežje povezav višje stopnje ter
medsebojnemu povezovanju središč najširšega in širšega
lokalnega pomena, ki niso med seboj povezana s cestnimi
povezavami višje ravni.
3.2.3.2. R3 cestne povezave
Regionalne cestne povezave 3. reda (R3) služijo kot vzporednice daljinskim cestam, kot cestne povezave ob slovenski
državni meji, kjer ni cest višje kategorije in povezovanju za
državo pomembnejših turističnih točk in območij s cestnim
omrežjem višje ravni.

G lavne cestne povezave
3.2 p t

G1 cestne povezave

Sineke ceste služijo prvenstveno daljinskemu prometu,
:$lQ.r Poteka po njih tudi pomemben del regionalnega in
o^.Jokalnega
prometa. Del daljinskega prometa pa se ne
•t s*/a v smereh glavnih daljinskih povezav ampak poteka
c»ereh glavnih cestnih povezav, ki predstavljajo vezne
cesfe."ied kraki daljinskega omrežja. Temeljna funkcija teh
Wa"'^ P°vezav nl pretok daljinskega prometa, temveč povevečjih in pomembnejših regionalnih središč (raven
sre
'svo
dišč). Posebne G1 cestne povezave so tiste poves0 ' ki hitro in učinkovito priključujejo večja mesta in
C« (središča najširšega in širšega regionalnega
na: omrežje daljinskih cest. Sem spadajo hitre
tes( e (Maribor, Koprsko primorje) in hitre mestne obvezne
Ha.* (Ljubljana), ki jih tudi uvrščamo v najvišjo kategorijo
cest.

3.3. TEOREMI POVEZAV
Različne teorije o prostorskih strukturah in razvoju omrežja
naselij ter njegovi hierarhični strukturi so bile utemeljene na
heksagonalni mreži urbanih središč in najkrajših povezav
med njimi. Seveda pa se idealno zamišljena heksagonalna
mreža zaradi dejanskih geografskih, gospodarskih in družbenih razmer ter tudi zgodovinskega razvoja v pokrajini močno
spremeni in je v svoji idealni obliki neizvedljiva. Posebno velja
to za Slovenijo, ki leži na stičišču štirih različnih naravnogeografskih enot (Alpe, Sredozemlje, Dinaridi, Panonska nižina)
in štirih jezikovno različnih skupin (romanske, slovanske,
germanske in ugrofinske). Konec koncev je bila Slovenija
dolga leta tudi na meji dveh političnih in gospodarskih blokov
v tako razdeljeni Evropi. Naravnim mejam se tudi na majhnem
prostoru pridružujejo še državne, ki zaradi svoje velike
gostote trgajo idealno heksagonalno shemo centralno-naselbinskega sistema. Zato ga ponekod zaznavamo le v fragmentarni obliki.

G2 cestne povezave
"om"6 ces,ne povezave 2. reda imajo še vedno značaj
i0fr®^pnejših državnih cest, katerih naloga je učinkovito
!
ce , e Povezovanje Slovenije, kjer to ni že omogočeno
90(S( m' Povezavami višje stopnje. Predvsem morajo omotnit Vsempovezovanje
središčem višjih
in srednjih
hierarhičnih
stopenj
e°Wf°
s središči
višjih stopenj
oziroma
njiD<L ^Ijučevanje v omrežje glavnih in daljinskih cestnih
% /aVi Pr' oblikovanju zasnove omrežja glavnih in regionalsmo upoštevali že opisano hierarhijo središč. Cestne
Hli Jave' ki bodo povezovale v omrežje državnih cest najvišK^gorij vsa središča širšega regionalnega in regionalni pa°rnena in bodo medsebojno povezovala vsa središča
teS( 9 regionalnega pomena so G2 cestne povezave (glavne
\ Povezave 2. reda). Vseh dvajset središč regionalnega
iay ar v Republiki Sloveniji je vsaj v dveh smereh povezano
%e aV t G2 cestno povezavo. Prav tako je vseh 12 središč
%nP1 regionalnega pomena medsebojno povezanih naj' G2 cestno povezavo. Pri tem je seveda kriterij nepo-

S teoremi, ki so prikazani na kartah, pojasnjujemo hierarhično zasnovanost omrežja cestnih povezav in povezanost te
zasnove s funkcionalno hierarhijo urbanih središč.
3.3.1. Teorem O
Na izhodiščnem teoremu (obrazložitvena karta št. 8.1. : Torem
0) je prikazano heksagonalno omrežje daljinskih povezav in
glavnih povezav 1. reda, ki bi lahko v nekem idealnem smislu
pokrilo ozemlje Slovenije in sega v njeno sosedstvo toliko,
kolikor so tam središča pomembna tudi za posamezne dele
Slovenije. Na tem teoremu so prikazane potrebne povezave
med središči, ki so deželna središča (Celovec, Gradec, Trst),
oziroma bi to lahko bila, ali pa zaradi svojih funkcij, promet33
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nega pomena in lege prevzemajo vlogo deželnih središč,
čeprav to niso in za to tudi nimajo možnosti.
Tako kot Ljubljana in Maribor v Sloveniji se tudi vsa sosednja
središča zunaj Slovenije povezujejo s po šestimi vezmi
s sosednjimi središči, le pri dveh obmorskih središčih je šesta
(peta) vez (črtkana na obrazložitveni karti) usmerjena proti
morju (predstavlja pomorsko vez s svetom) oziroma manjka.

prometno vlogo Črnomlja), Velenje ter v Avstriji
'
Deutschlandsberg, Feldbach in Jennersdorf. Zaradi n1
bojnega povezovanja središč širšega regionalnega porn
so v teorem vključene G2 cestne povezave KVanj-k®
^
(Celovec v prometnem smislu prevzema vlogo v ,ir0m&
šega regionalnega pomena in se mora s Kranjem °e _nre.
z Ljubljano povezati z G2 povezavo), Kranj-Celje, CelJ
žice, Celje-Krapina-Varaždin-Zalaegerszeg. ^ v
/va
zujemo varianto neposredne povezave Ljubljana- K'anja
to povezavo se priključuje tudi neposredna povezava k
z Novo Gorico.

3.3.2. Teorem 1
Ta teorem (obrazložitvena karta št. 8.2.: Teorem 1) predstavlja
prvo prilagoditev dejanskemu stanju. Ljubljana je s Celovcem
povezana preko prometnega križišča v Beljaku, ki v prometnem smislu prevzema vlogo koroškega deželnega središča.
V Tržaškem zalivu zaradi državne meje obstajata namesto
enega dve do neke mere konkurenčni središči: večji in tradicionalno močnejši Trst ter manjši in novejši Koper. Teorem
prikazuje le daljinske cestne povezave, ki v bistvu med seboj
povezujejo državna središča in G1 povezave, ki med seboj
povezujejo središča najširšega regionalnega pomena. Na tem
teoremu so že vidni temeljni obrisi smeri potrebnih avtocestnih povezav v Sloveniji. Teorem kaže tudi vpetost slovenskega
avtocestnega sistema v avtocestne sisteme sosednjih držav.
Daljinski promet zaradi svojih značilnosti in predvidenega
obsega na teh meddržavnih smereh namreč že zahteva ali pa
bo zahteval v bližnji prihodnosti zgraditev sodobnih avtocest.

3.3.5. Teorem 3
Na tem teoremu (obrazložitvena karta št. 8.5.: Teorer" s
v omrežje dodatno vključena središča najširšega /n»'
lokalnega pomena. Na teh se na novo lomi že 00 i
omrežje daljinskih in glavnih cestnih povezav. A/ovocj
središča, ki ne ležijo na tem omrežju pa porajajo regio,eC.
povezave 1. reda (R1) (npr. Mozirje in Kamnik povezavo
-Mozirje-Kamnik-Domžale).
R1 omrežje tvorijo še neposredne povezave
regionalnega pomena (Npr. Kočevje-Črnomelj-"'
Sežana-Nova Gorica itn.)
Poleg variante s prejšnjega teorema (neposredna p° .}.
Ljubljana-Nova Gorica- Videm z odcepom v vozliščua
■j
tec) je v ta teorem vključena tudi varianta poteka^" J
povezave med Celjem in Ljubljano skozi Zasavje,
ki
P
boljšo povezanost tega območja z državnim sre f)!ri0t]i U
drugimi pomembnejšimi slovenskimi gospodarskimi 00 j}
S to varianto poudarjamo pomen čimboljšega vkljiic ^
tega dela Slovenije v omrežje daljinskih cest, kar bo «®
izboru najustreznejše variante trase avtoceste med Uu
H
in Celjem še posebej upoštevati.

3.3.3. Teorem 2
Ta teorem (obrazložitvena karta št. 8.3: Teorem 2) je naslednji
približek dejanskemu stanju in sicer na ta način, da so vanj
vključena poleg državnih središč in središč najširšega regionalnega pomena še središča širšega regionalnega pomena.
Na tem teoremu se daljinske povezave lomijo v vseh na novo
vpeljanih središčih skozi katera tečejo daljinske povezave.
Poleg daljinskih so v tem teoremu prikazane tudi glavne
povezave 1. reda in sicer Postojna-Nova Gorica-Palmanova
(navezuje na omrežju daljinskih cestnih povezav Novo Gorico
in povezuje Ljubljano z Vidmom),' Koper-Reka (povezuje
Trst in Koper z Reko) Maribor-Dravograd-Celovec in Postojna-Reka (povezuje Ljubljano z Reko). Ta zadnja cestna povezava je zaradi predvidenega večjega deleža daljinskega prometa tako pomembna, da se predlaga njena razvrstitev med
E-ceste tako, da se sedanja E-cesta Trst-Reka preko Kozine-Rupe prenese na traso cestne povezave Postojna-Reka.
Zaradi tega nekoliko izgubi na pomenu neposredna povezava
Trst-Koper-Reka, ki ostane glavna cestna povezava zunaj
sistema E-cest. Prilagoditev dejanskemu stanju, ki jo zahteva
prometni sistem je tudi ta, da je pri povezavi Maribora s Celovcem v teorem vključen Dravograd, ki v prometnem smislu
nadomešča Slovenj Gradec kot središče širšega regionalnega
pomena. Podobno vlogo imajo Brežice v primerjavi s Krškim.
Na karti je prikazana tudi varianta poteka glavne povezave 1.
reda med Ljubljano in Vidmom (Palmanova). Prednost te
variante je v tem, da bolj neposredno povezuje predvsem
severni del Primorske z osrednjo Slovenijo, kar ima izreden
integrativni učinek na to regijo, ki sicer zelo gravitira navzven
namesto navznoter. Hkrati pa taka povezava krepi povezanost
osrednje Slovenije s severno Italijo.

3.3.6 Teorem 3a
Ml5"
Na tem teoremu (obrazložitvena karta št. 8.6.: Teorem ^
v omrežje dodatno vključena središča lokalnega pome
-p
teh se na novo lomi že dobljeno omrežje daljinskih, gla ^
R1 cestnih povezav. Novododana središča, ki ne
omrežju pa porajajo regionalne povezave 2. reda (n
Videm povezavo Velike Lašče-Videm-Grosuplje itn.)-

J
R2 omrežje tvorijo še neposredne povezave meo " pit 'ai
'«/
najširšega in širšega lokalnega pomena (npr. Sen'1
Celju-Sevnica, Ilirska Bistrica-Sežana itn.).
$ \
Tudi na tem teoremu se pojavljata obe varianti s prei^ ton
teorema.
s
j. "s
i
Končno zasnovo regionalnih povezav smo dobili Ze Z*
tvijo mednarodnih mejnih prehodov, do katerih P 'r>
Ur)
manj R2 cestne povezave.
dV
Preverjene so bile tudi številne druge izpeljave teore ^ i %
delno spremenjenimi kriteriji) vendar so bili rezultatin
Is
manj podobni, kar kaže na to, da je rešitev, ki je P°
ustrezna.

3.3.4. Teorem 2a

3.4. ZASNOVA DRŽAVNIH CESTNIH POVEZAV
(PUBLIKACIJSKA KARTA ŠT. III. 9.1.)

Nadaljnjo razdelavo omrežja cestnih povezav prikazuje (obrazložitvena karta št. 8.4.: Teorem 2a). Na njem so v omrežje
vključena še središča regionalnega pomena. Na tej ravni je
dodatno razlomljeno omrežje daljinskih in glavnih cestnih
povezav iz prejšnjega teorema in sicer na tistih dodanih
središčih, ki so že na smereh daljinskih in G1 povezav. Tista
novododana središča, ki jih z lomljenjem cestnih povezav iz
prejšnjega teorema ni mogoče vključiti v omrežje, generirajo
po kriteriju vključevanja nove G2 povezave. Tako zahteva G2
povezavo Idrija (v teoremu Ljubljana-ldrija-Tolmin-Nova
Gorica). S tem dobi G2 povezavo tudi Tolmin. Nove G2 ceste
so zahtevali še Kočevje, Metlika (cestno vozlišče, ki prevzema
1
V prometnem smislu Videm nadomešča Palmanova kot cestno
vozlišče, žato je stičišče povezav na tem teoremu v Palmanovi in ne
v Vidmu, ki igra prometno manj pomembno vlogo.
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Z razdelavo funkcionalnega povezovanja na vseh ravi .
s pomočjo opisanih teoremov oblikovali zasnovo
S
državnih cestih povezav Slovenije. Narejenih je bilo 1
a nt možnega povezovanja in hierarhične razdelitve,£,">
povezav. Poleg ponujene osnovne rešitve ponujamo
jemo še variantno. Vsaka od variant je imela svoje preo%/
slabosti. Vse variante so bile dopolnjene z regi°n
cestami najnižje regionalne ravni - R3 in sicer:
(a) zaradi obrambnih interesov države,
*3 i
(b) turističnega odpiranja posameznih območij,
ufi *91
0
(c) gospodarskega in prebivalstvenega oživljanja in
nja obmejnih območij,
34

c

Wa lf

" omogočanja regionalnega in medregionalnega pro\rt>'' pomeni
omejitev
prometnihpreusmeritve
koridorjih daljinskih
cest,prokar
tudi vmožnost
daljinskega
a a
;., " druge še ustrezne državne ceste, kadar je to
0
tefiv
' ta način
smo vdaljinskim
zasnovo omrežja
cestnih
povezav
m/, turistične
(R3-T),
vzporedne
(R3-V)
in
cestne povezave in povezave proti meddržavnim
Prehodom (R3-M).

Poseben kriterij pri izboru primerne lokacije za oskrbne centre in postaje je možnost navezave na turistično zanimive
programe in ureditve v okolici.
Osnovni tipi spremljajočih oskrbnih objektov ob avtocestah
naj bi bili glede na obseg storitev naslednji:
- oskrbni center bi moral vsebovati: motel, oskrbo vozila,
(drobno prodajo, turistično trgovino, rekreacijo, turistično
informacijo - na nacionalni, regijski in lokalni ravni). Praviloma naj bi bil eden turistično oskrbni center na vsakih 80 km
avtocestne razdalje in osrednji pri Ljubljani;
- oskrbna postaja bi morala vsebovati: gostišče, oskrbo
vozila, (drobno prodajo, turistično informacijo - na regionalni in lokalni ravni). Medsebojna razdalja turistično oskrbnih postaj naj bi bila v principu 30-40 km;
- bencinski servis naj bi obsegal: oskrbo vozila, manjšo
trgovino in gostinski lokal. Bencinski servisi, ki so sicer vključeni v oba prej navedena tipa spremljajočih objektov, naj bi
bili locirani na razdalji 25 do 30 km;
- počivališče bi moralo vsebovati: sanitarije, izjemoma tudi
drobno prodajo in turistično informacijo (na lokalni ravni). Za
lociranje počivaiišč velja kriterij razglednosti izbrane lokacije,
gostoto medsebojnih razdalj pa naj bi določal kriterij prometne obremenjenosti posameznih odsekov dalinskih cest.

e 3 ,dr*avnih cestnih povezav sledi logiki zadnjega
Sem
">a (Teorem 3a), vendar upošteva tudi kriterij sedanjega
^ 93 prometa na posameznih obstoječih cestah. Povsod
■/Mn,frJe na cesti, ki predstavlja G2 cestno povezavo,
!
%(
'efr" dnevni promet (PLDP) manjši od 1000 vozil
'cesfno povezavo spremenili v R1 (npr. Kočevje-Novo
■ Cerknica-Kočevje, Kranj-Nova Gorica-Beljak...).
H*,.
e n 6. na cesti• ki predstavlja Rl.ceJ[n°nnpove.favo;
ŠniZI
f i letni dnevni promet (PLDP) večji od 1500 vozil smo
wa povezavo spremenili v R1 (npr. Lesce-Bled-BoBistrica, Lenart-Trate-Gornja Radgona itn.).

tOp°Sf 'a^ne zasnove je, da je varčnejša od variante, kjer
ttM ,p upoštevan, saj ima precej manj cest najvišje glavne
*9/0/1 , zaradl obsega prometa pa se zelo poveča dolžina
Jonuu e9a cestnega omrežja najvišje ravni (R1). Slabost
'bnis zasnove
Pa je v tem, da je preveč vezana na sedanje
<7 Prostoru in na prometno privlačnost, ki je lahko
Posledica neustrezne prometne infrastrukture.

Posebno vrsto spremljajočih objektov predstavljajo vzdrževalne baze, iz katerih se zagotavlja normalno obratovanje
avtocest, zlasti njihova nemotena prevoznost. Optimalna razdalja med bazami je 40 do 60 km, pri čemer je potrebno
upoštevati tudi različne klimatske pogoje v Sloveniji oziroma
zahtevnost zimskega vzdrževanja. Glede na predvideno dinamiko graditve avtocest bo potrebno na posameznih krakih
urediti začasne baze.

i Potr turska Sobota-Szombathely ne poteka skozi Gorgi'novce kot je prikazano v teoremu, ampak po daljinskih
'h cestnih povezavah preko Lentija.
Jg
i^OVA DRŽAVNIH CESTNIH POVEZAV - VARIANTA
UKACIJSKA KARTA ŠT. III. 9.1.)

4.2. VLOGA PRI OBLIKOVANJU POSEBNE
TURISTIČNE PONUDBE

zasnove državnih cestnih povezav strogo sledi logiki
teorema. Tako kot na osnovni varianti sta tudi'tu
°be podvarianti s teorema 3a. Ker sta dosledno
■ kk!Vana tako kriterij vključevanja kot kriterij povezovanja
.,«,*> omrežje izrazito povezovalno in deluje na slovenski
%er«redno integrativno ter v največji možni meri podpira
% J}'"ični razvoj Slovenije. Seveda pa je ta varianta tudi
hicJ?a,saj ima zelo veliko glavnih cest visoke kategorije
j° . 'udi tam, kjer do sedaj obseg prometa ni kazal potrebe
ti■ P°vezanosti. Ob ustreznih še drugih prostorsko1 ukrepih bi bile take povezave smiselne tam, kjer bi
%ja ■ "hko vzpostavili višjo raven medregionalnega sodelo■ ns tem razmeroma veliko povečanje prometa.
-c'nost
!
°®9a /f vanante ie v ,em' da dopušča možnost spremeni Za 0 e9a prometa med regionalnimi središči različne
'"gj/, „ ' izboljšanja prometne dostopnosti ob hkratnih
°9o i'0st°rskih in gospodarskih ukrepih in se ne podreja
£9^ sedanjega obsega prometa, ki se ga ekstra polira
iriic'

Ker so avtomobilske ceste pomemben dejavnik za oblikovanje
posebne turistične ponudbe v sklopu posameznih turističnih
središč ali območij skozi ali mimo katerih potekajo, postanejo
nekatere turistične lokacije prav zaradi tega nadvse privlačne
in primerne za turistično gospodarsko izrabo, saj so odlično
dostopne in (čeprav s sezonskimi nihanji) je dotok gostov
stalen in velik. Vse take kategorije turistično oskrbnih centrov
in postaj lahko z ustrezno ponudbo in kvalitetno informacijo
prispevajo k temu, da tranzitni gost spozna Slovenijo kot
turistično deželo ter se zaradi turističnih programov v Sloveniji ustavi.
5. OPIS POSAMEZNIH SMERI IN KRAKOV DALJINSKIH
CEST
Predlagani poteki daljinskih cestnih povezav so v trasnih
potekih prikazani na obrazloživenih kartah in v nadaljevanju
topografsko opisani. Na kartah prikazujemo tudi variantne
rešitve, ki so podrobneje razdelane tudi v kartograski dokumentaciji. Variante smo pripravili na podlagi predhodnih strokovnih in drugih razprav ter različnih študij in pobud, predlogov in pripomb. Variante podajamo k predlogu za prvo obravnavo, ker pričakujemo, da se bodo do druge obravnave predloga odloka v tej fazi obravnave še prisotne nejasnosti celovito uskladile in izbrale najustreznejše variante potekov tras
avtocestnih odsekov iz funkcionalnega, krajinskega, ekološkega, kmetijsko varovalnega, finančnega ter drugih vidikov.

'oii)j asn
<|: ' Poteki so prikazani tako za cestne povezave, ki
nov
i*
ih trasah, kot za tiste, za katere se trenutno še
%n, Kar
i la ° novih trasnih potekih (novogradnjah) (obrazlotl 8.8. in 8.9.).
(
[f&^0ST ZASNOVE CESTNEGA OMREŽJA
\jlČcSN0 IZRABO IN OPREMLJENOSTJO
SKIHCEST
°SkRBNA OPREMLJENOST DALJINSKIH CEST

5.1. GORENJSKI KRAK

otr,
yh
krgjPnsl<0
ik naj bi imel možnost postanka predvsem na
*ra<j/ Dl!0rn
aH drugače zanimivih točkah ali odsekih, tudi
Aa/j b °cije naše turistične ponudbe. Predvsem na teh
"K q.° realizirana oskrbna opremljenost avtomobilskih
'!%0
centri in postaje bi morali biti locirani nepoKm sm
„ avtocesti in v turistično informacijskem in anima.
'slu uporabljeni:
** infor™30'!0 0 Sloveniji kot turistični deželi;
ac
0
*a ProrJ?
turistični
ponudbi
v regiji;
močijo'i°bližnjih
turističnih
lokacij.

Avtomobilska cesta na gorenjskem kraku je v večjem delu že
zgrajena, dograditi je potrebno le še odseka na območju
Ljubljane med Kosezami in Šentvidom ter na Gorenjskem
med Kranjem in Vrbo.
Ljubljanski odsek bo deloma zgrajen v predoru, na ostalem
delu pa bo potekal po krajinsko in ekološko pestrem primestnem prostoru, ob robu večjih stanovanjskih območij. Vplive
avtomobilske ceste na tako raznovrstne sestavine okolja bo
35
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potrebno omiliti s prilagojenimi tehničnimi rešitvami in
ukrepi, ki bodo morali zagotoviti zlasti omejitev emisij ter
prilagoditev krajinski strukturi.

C) Primerjava Domžalske in Moravške variante AC
(a) Domžalska varianta
Prednosti:
jh0,j
- glede identitete prostora je Domžalska varianta naj
sprejemljiva, ker poteka po prostoru Črnega grabna, J
v primerjavi s Tuhinjsko, Motniško in Moravško dolino sia
ohranjal arhitekturno in krajinsko identiteto:
. ntg
- glede vplivov na vrednote okolja je Domžalska var
najbolj sprejemljiva:
. ,
w0/,W
- glede prometne dostopnosti na AC je varianta pu u
Radomlje sprejemljiva, ker razmeroma enakomerno P
zema nase med - in znotrajregionalni promet.
Pomankljivosti:
.
afj.
- glede vpliva na splošno rabo prostora je DomžalsKS^^
n
anta v celoti sprejemljiva, na odseku med Ihanom '
,ya
pa zaradi vplivov na kmetijska zemljišča manj sprejemi/

Severno od Kranja do Naklega bo ob že zgrajeni polovični
avtomobilski cesti dograjen drugi prometni pas, za katerega
so večinoma že izvedeni ukrepi za omilitev vplivov na okolje.
Med Naklim in Podtaborom bo rekonstruirana obstoječa
magistralna cesta, z vidika vplivov na okolje pa je bila pri
načrtovanju posebna pozornost namenjena reštivam, ki bodo
zagotovile varstvo voda pred onesnaženjem.
Tudi med Podtaborom in Vrbo naj bi bila avtomobilska cesta
v največjem delu zgrajena v koridorju obstoječe ceste, vendar
so na širšem območju Radovljice in Lesc še proučevane
variante trase zaradi poteka skozi izredno ranljiv prostor
s posebno kvalitetnimi naravnimi in ustvarjenimi prvinami.
Zato bo potrebno izbrati traso, ki bo s primernimi tehničnimi
rešitvami v najmanjši možni meri prizadela in po možnosti
tudi izboljšala sestavine naravnega in družbeno opredeljenega okolja, med katerimi so v tem primeru pomembne zlasti
naslednje: tla, vode, zrak in živi svet z vidika ekološkega
ravnovesja, naravni viri kot potenciali prostora (tudi za rekreacijo), bivalne in vidne kakovosti prostora.

(b) Moravška varianta
Prednosti:
. ^
- Moravška varianta je glede na dostopnost na AC ost
iz
središč primernejša od Domžalske in tudi od vseh
Q0irr
analiziranih variant. Nase prevzema poleg Ljubljane se
Žale in Kamnik z okolico, predvsem pa Zasavje.
Pomanjkljivosti:
- glede vpliva na splošno rabo prostora je Moravška
manj sprejemljiva. Kmetijska zemljišča, gozd ter urea
območja naselij v Moravški dolini bi bila s predlagano
AC zelo prizadeta:
■denii- glede kriterijev očuvanosti krajinske in arhitekturne
i ^
re
tete ter fizičnih struktur v prostoru, ki skupaj P ° J0s<i
identiteto prostora, je Moravška varianta zaradi očuv
1
neprimerna:
ŠČW>mili.
- glede vplivov na območja vrednot v prostoru, var
z varstvenimi režimi (1. območje kmetijskih zemljišč, v ^
gozd, varstveni pasovi vodnih virov, območja ob
f
naravna in kulturna dediščina) je Moravška varianta
jemljiva.
(Jj
(Č) Na odseku Arja vas — Hoče je potrebno ob obs'"'
polovični avtocesti zgraditi še drugi prometni pas. s
Na ožjem območju Maribora je zaradi srečanja '°
osnovne osi daljinskih cest in Phyrnske avtoceste
najbolj kompleksen in je potrebno analizirati še 6 j
poteka avtoceste predvsem iz vidika optimalne °d"a!Le$W'
od Maribora, sonaravne lokacije križišča s Phyrsko avto ^
preboja preko Slovenskih goric in varovanja kmetijs*1
Ijišč, trajno namenjenih kmetijski proizvodnji.

5.2. ŠTAJERSKA SMER
Na tej smeri poteka avtomobilska cesta od razcepa Malence
na dolenjskem kraku do slovensko - madžarske meje pri
Lendavi, pri Mariboru pa se križa s Phyrnsko avtocesto. Polovična avtocesta je doslej zgrajena le na odseku Arja vas-Hoče. Štajersko smer sestavljajo Slovenika, Panonika in
Phyrnska avtocesta, vse tri pa se srečajo v mariborskem
avtocestnem vozlišču.
5.2.1. Slovenika
(A) Odsek Malence — Šentjakob
Analizirane so bile štiri variante: poleg trase, sprejete v dolgoročnem planu mesta in občin Ljubljane, še trije predlogi
nevladnih organizacij. Po omenjenih treh predlogih naj bi bila
trasa avtoceste pomaknjena proti vzhodu izven širšega
območja mesta oziroma na zahodno obrobje Posavskega
hribovja. Temeljni argumenti, ki govorijo v prid najbolj
zahodni varianti, so: vključenost v pretežno že zgrajeni »U«sistem avtocest na območju Ljubljane (nanj sta navezani
urbanistična in prometna zasnova Ljubljane), ustrezno prevzemanje in razporejanje izvornega, ciljnega in daljinskega
prometa, ohranjanje obstoječe ekološke stabilnosti Posavskega hribovja. Relativna slabost zahodne variante so negativni vplivi (hrup, onesnažen zrak) na prebivalstvo, vendar je te
vplive možno zmanjšati z že predvidenimi ukrepi.

(
(D) Primerjava med varianto Hotinja vas in varianto
Kli
ličje
%
(a) Varianta Hotinja vas
'Od
Prednosti:
. ^ ta
- glede splošne rabe tal je zelo primerna, ker poteka . S
meri po gozdu sredi Dravskega polja: izogne se kvallM #
s
kmetijskim površinam in v maksimalni meri uporabi
ka
ječo, že zgrajeno Sloveniko:
^ f doti
- glede identitete prostora je zelo primerna, ker P° ^ 3r6h
koridorju mej med naselji in krajevnimi skupnostmina
način v optimalni meri ohranja obstoječo strukturo
poljske razdelitve:
, -w s
- glede vrednot v okolju je ugodna, ker ne poteka t,ne ^ %
vana območja razen 3 varovalnega pasu zajetij pi ■
K
(varianta Zlatoličje poteka čez 2. varovalni pas zaje'1'
b
vode).
Pomanjkljivosti:
>0r
- glede prometne dostopnosti je deloma manj prim
"oii
ne prevzema v večji meri prometa med Ptujem in Mar
ter manjšimi naselji vmes.
'ov
(b) Varianta Zlatoličje:
'ke
Prednosti:
f
- delna prednost je direktnejši potek Phyrnske AC
avtocestne povezave Ptuj - Maribor
t-l.
Pomanjkljivosti:
rl
A/c
- glede identitete prostora je manj primerna, ker se P
naseljem:
Jf 'e<j
e
- glede vplivov na vrednote v okolju (in varovalu

Prednost variant, ki segajo proti oziroma v Posavsko hribovje,
je predvsem sprostitev doslej varovanega koridorja za avtocesto na vzhodnem obrobju Ljubljane in možnost njegove uporabe za druge razvojne potrebe mesta. Na širši ravni se prednost teh variant izraža tudi v prizadetosti manjšega števila
prebivalcev zaradi negativnih vplivov avtoceste.
(B) Na odseku Šentjakob - Blagovica in Blagovica - Vransko so bili na ravni študije za celovito presojo vplivov na
okolje analizirani štirje koridorji: Motniška dolina, Črni Graben, Moravška dolina in t. i. Ekološki koridor; na podlagi
analize je bil na podlagi štirih sklopov kriterijev (varovanje
vrednot, skladnost posega z identiteto, skladnost z rabo tal in
prometna dostopnost avtoceste) zaradi največjega navezovanja poselitve na avtocesto, zaradi najmanj škode pri ohranjevanju izpričane identitete prostora ter zaradi cene v nadaljnjo
analizo izbran koridor za avtocesto po Črnem grabnu. Avtocesta poteka cca. 1 km južno od Domžal, po Črnem grabnu in
s predorom v območju Trojan. Na odseku Vransko - Arja vas
je bilo s presojo o, vplivu na okolje analiziranih 6 variant, od
katerih je bila kot najbolj sprejemljiva predlagana varianta
J—4; na ožjem območju Vranskega je predlagan potek avtoceste po obstoječi magistralni cesti.
poročevalec, št. 28
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ednot) je manj sprejemljiva predvsem zaradi poteka po
Ovalnem pasu zajetij pitne vode na Dravskem polju;
Slede vplivov na splošno rabo prostora je manj primerna,
večji meri poteka po kvalitetnih kmetijskih površinah,
'e naselij in seka funkcionalna območja vasi.

pobočju Nanosa. Predlog je utemeljen z naslednjimi argumenti:
- prostorski in ekološki: trasa ne posega v kmetijska zemljišča, zaselke pod Nanosom ohranja na isti strani ceste, ne
zahteva regulacije Močilnika, zaradi višje lege daje možnost
učinkovitejše zaščite pred hrupom, ne posega v arheološke
rezervate Gradišče in Tabor;
- krajinski: trasa poteka po pobočju, ne posega v območje
varovalnih gozdov, ne ruši obstoječe krajinske strukture prostora;
- prometno tehnični: trasa je krajša od ostalih možnih variant
in z ugodnejšimi cestnimi elementi (najmanjši radiji, najugodnejše krivinske značilnosti, najmanjši vzponi);
- gradbeno tehnični: trasa poteka po stabilnejšerti terenu,
zahteva manj nadvozov, podvozov, viaduktov in mostov;
- gradbeni in investicijski stroški: trasa je najcenejša.

Phyrnska avtocesta
asa

/ avtoceste Šentilj-Pesnica je že določena, z gradnjo se
° Pričelo I. 1994; na območju mesta Maribora je trasa
u^na. od poteka Slovenike in križanja s Panoniko. Med
plavžem oziroma Marjeto na Dravskem polju in GruškovPoteka avtocesta večji del po obstoječi magistralni cesti.
5j 3

' - Panonika

lkri*išča na vzhodu Maribora proti Murski Soboti so najpo5l^bnejši vidiki načrtovanja Panonike nemoteč potek preko
h*ens Qoric, navezovanje Murske Sobote, optimalizacija
m«?Prek° Pomurske ravnice in lokacije mejnega prehoda na
M**/ mei'- P^eko Slovenskih goric med Dravskim poljem
l&n m
niško dolino sta v proučevanju dva prehoda: nad
ton ° in P°d Lenartom. Pod Mursko Soboto so proučetrase, za prehod državne meje pa sta analizirana
Sc5 !P Pince.
M. S0:'/e za križišče Slovenike, Panonike in Phyrnske avtocenad Zrkovci, pod Zrkovci in vzhodno od Dobrovcev.
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Predlagana trasa ogroža vodno zajetje Sušet in Šumljak, zato
bo potrebno meteorno vodo s cestišča odvajati v vodotesni
kanalizaciji mimo območja zajetij.
Med Vipavo in Selom je predlagana nekoliko spremenjena
severna trasa. Argumenti so naslednji:
- trasa se optimalno približa obstoječi magistralni cesti in
železnici (skupni infrastrukturni koridor), tako manj poseže
v proizvodno sposobnost kmetijskih zemljišč in v krajinsko
strukturo prostora. Vmesne, za kmetijstvo nezanimive površine bodo namenjene zaščitnemu zelenju (absorbcija izpušnih plinov, protivetrna zaščita);
- v proučevanju so variante trase ob Vipavskem križu: trasa
tik ob železnici in skozi naselje ali prekrita trasa pod Vipavskim križem in trasa po obronkih severno od naselja Cesta,
Potoč in Vrtovina.
Za odsek ceste med Selom in Šempetrom investitor že razpolaga z veljavnim lokacijskim dovoljenjem. Dela na odseku naj
bi se začela poleti 1994.

k;rak nove
*5'*^
daljinske ceste - avtomobilske ceste bo
c
'io oh to ■e ce'elu realiziran z dograditvijo oziroma rekonstruklidotrno ' ' magistralne ceste M-1, kar predstavlja najbolj
rešitev ne le iz prometno funkcionalnega in ekonomSk6qa
®aok
temveč
tudi glede posegov v prostor in vplivov
ne z ra enem
re
a
"''Hot
9
i mesta
deludo
tega
kraka je le
na odseku
ia^t ne
' bnjeg in Novega
Kronovega
zaradi
novih
t°tr y )ših tehničnih elementov avtomobilske ceste
0
^rido"
Proučiti
variantni
potek poteka
po novi avtomobilske
trasi, izven,
te 'a sedanje
ceste.
Ta presoja
r

ste

(B) Variantna povezava Nova Gorica-Col-Logatec
V predhodnih fazah je bila proučevana povezava Nove Gorice
in Ljubljane preko Trnovske planote - Cola in Črnega vrha do
Logatca. Omenjena povezava bi imela v primerjavi s povezavo
Nove Gorice in Ljubljane preko Vipave, Razdrtega in Postojne
nekatere prednosti: krajša razdalja med Novo Gorico in Ljubljano oz. Palmanovo kot prometnim vozliščem in Ljubljano (za
cca. 25 km), ugodnejše povezovanje severne Primorske (Idrije
in Tolmina) z osrednjo Slovenijo oz. Ljubljano ter ohranjanje
prvovrstnih kmetijskih zemljišč med Ajdovščino in Vipavo.

uću e ,ud

" °sto ' '
' prilagoditev njenih tehničnih elementov
Češkim danostim do sprejemljive mere, ki je omejena
sem z vidika zagotavljanja prometne varnosti.
tvij0 sekih. kjer bo avtomobilska cesta zgrajena z dogradijo06^®3 prometnega pasu neposredno ob sedanji cesti in
^enitj
trukeijo, bo obseg novih oziroma dodatnih obreSoutig re °kolja
sorazmerno majhen. Na teh odsekih bo torej
na
takšnih rešitvah in ukrepih, ki bodo že ob gradnji
otQ |.
fi2ično in ča
--i oh0 uporabi
sovno
najmanjše
moteče vplive,
kasceste pa
omogočili
tudi zmanjšanje
sedanjih
ara
fleiih v?Casudi rekonstrukcije obstoječe ceste bo na nekaterih
'°dn
graditve potrebna preusmeritev prometa na prede ene
aji rr.Ur
obvoznice, za katere bodo morale biti v naj0. i
(jr0 ^asne
žni meri uporabljene izboljšane sedanje ceste, ki
|.
je služile kot vzporednice avtomobilski cesti.
s a2
ka cel, a od
obstoječe magistralne ceste bo nova avtomobilz
Hoti h;
varovalno ograjo povzročila prekinitev naravnih
ki h 130 treba
t še sebe
i'
nadomestiti z ustreznimi
1,1
^ršk h"°
P°
i velja za območje Krakovskega gozda
re
ke
l
^
ga
polja,
kjer
bo
tudi
sicer največ pozornosti
C10 biti namenjeno ukrepom za varovanje kakovostnih
*«i>ih
otn ' virov (podtalnica, kmetijska zemljišča, gozdovi). Na

Pomanjkljivosti omenjene povezave pa so: neusklajenost
trase z deloma že izgrajenim omrežjem AC v jugozahodni
Sloveniji (pomenila bi podvajanje avtomobilskih cest v smeri
vzhod - zahod), povezovanje Goriške, Vipavske doline in
južne Primorske (Kopra), problematičnost iz okoljevarstvenih
razlogov (predvsem zaradi naravne dediščine in varovanja
virov pitne vode), težavnost gradnje ter težavne zimske vozne
razmere.
(C) Kraška varianta
V predhodnih fazah je bila proučevana tudi povezava Nove
Gorice in Ljubljane preko Krasa (Vrtojba-Dornberk-Štanjel-Tomaj-Sežana). Prednosti so predvsem za 16 km krajša
trasa do priključka na slovenski sistem AC pri Sežani (zato
nižji stroški in manjši vplivi na okolje), ugodno povezovanje
Soške doline in Nove Gorice z JZ Slovenijo (Slovensko Istro),
ugodnejše geološke razmere in zaščita kmetijskih zemljišč
v Vipavski dolini.
Pomanjkljivosti kraške variante so predvsem večja razdalja
med Novo Gorico in Razdrtim (za cca. 9 km) in dejstvo, da
Ajdovščina kot pomembno gospodarsko središče in ostala,
naselja v Vipavski dolini ne bi bili povezani z ostalo Slovenijo'
s sodobno AC.

dolen
?9v$eh ravneh
jskem kraku avtomobilske ceste pa mora biti
Sebn 0s,irri njenega načrtovanja zagotovljeno prilagajanje
oe0r^
in raznovrstnim sestavin kulturne krajine.
'vto^^Piene zahteve veljajo tudi za prej navedeni del nove
e ce
"O|0čit . novi
ste,
bo njen
morebiti potrebno
tras
uaoi,'>kjer
ilvui
iuuipotek
ja obstoječe
umu
Ne nP?
izven1 r\ui
koridorja
magistralne
da,no a 30 v ,em r
."ovan°
P
'
P
imeru
moralo
biti
upoštevano
k6rrieni Ce naravnih in ustvarjenih vrednot, kot so zlasti ponori
pri Ponikvah, širše območje Trške gore ter dolina
n
j
Jenimi posebnimi krajinskimi značilnostmi.

5.4.2. Čebulovica - Divača - Dane - Fernetiči

U.i^MORSKA SMER
A/ °Va l^or'ca~,-iubliana
V °^a Gorica-Razdrto
'Pavo in Razdrtim predlagamo traso, ki poteka po

Za ta odsek so bile glede na že izdano lokacijsko dovoljenje
uveljavljene naslednje pomembnejše spremembe: visok nasip
med Danami in Sežano je s krajinskega vidika nesprejemljiv,
37
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zato bo trasa speljana po dnu doline, tako da nasip ne bo
potreben; v sedlu med Taborom in Lenivcem visoki vkopi niso
sprejemljivi, zato je predviden kratek predor; potek in ureditev
AC bo prilagojen potrebam prostorskega razvoja mesta Sežane.
5.4.3. Divača — Črni kal - Rižana — Srmin

stičnega oblikovanja tega dela mesta zelo sporno),
P° .,
bi po dolini Olma (načela bi neokrnjeno dolino, obrem girie.
s hrupom in izpuhi stanovanjsko naselje Olmo ter južna^se
delska pobočja, ki so zaradi lege, mikroklime in Prosto ^
danosti potencialno privlačna za poselitev). Ocenjujejo , ^
ima ta trasa v primerjavi s prej opisano več pomanjkljivo
je zato manj sprejemljiva. Natančnejša presoja in prime 1
obeh variant je v teku.

Osnovno izhodišče je bila zahteva, da se trasa do Črnega kala
v čim večji meri vodi po obstoječi magistralni cesti, kot vzporedno cesto pa se usposobi staro cesto Divača - Koper.
Prednosti takšnega izhodišča so predvsem manjša poraba
prostora, unanjši negativni vplivi na okolje in nižji stroški ob
sprejemljivih prometno-tehničnih značilnostih ceste. V posameznih točkah (ob Kozini, ob Petrinjah) predlagamo, da se
trasa izogne naseljem, predvsem zaradi socialnih, ekoloških
in urbanističnih razlogov.

Od priključka Jagodje se bo cesta spustila v S,runj^onidolino, od tu pa proti Luciji (v proučevanju z vidika eko
skih, prometno tehničnih in prostorsko ekoloških posieo
dve varianti: Mala Seva in Dobrava).
Od Lucije bo dvopasovna cesta zavila proti Sečovljam,
nekaj časa po dolini ter se po prehodu skozi krajši tune'
na obtoječo traso Sečovlje-Lucija. S takim vodenjem tra
izgonemo krajinsko najbolj občutljivemu prostoru ob
s .
izkoristimo obstoječi prometni koridor, ki teče po we^'jj
krajinskih entitet (med solinami in kmetijskimi površinami-

Na odsekih, kjer bo sedanja magistralna cesta preurejena
v avtomobilsko cesto, bo obseg novih oz. dodatnih obremenitev okolja sorazmerno majhen. Na teh odsekih bo poudarek
na ukrepih, ki bodo že v gradnji in po njej omejili vplive na
normativno dopustno raven. Pri prometu na novi cesti naj bi
se emisije zmanjšale v primerjavi s sedanjim stanjem.
Potrebno bo raziskati potencialne vplive ceste na podzemne
vode ter druge vplive na okolje in v okviru lokacijskega načrta
opredeliti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. Na območju Škocjanskih jam bo potrebno
traso detajlneje preveriti tudi z vidika potencialnih vplivov na
podzemni kraški svet.

Rekonstruirana Šmarska cesta za tranzitni promet Pr0''Jjjii
bo tekla po sedanji trasi. Pod Šmarjami je potrebno-'-9 Jt,
predor in tako odpraviti serpentini. Prednosti Pre"
naslednje: potek po obstoječi trasi, na meji dveh kraji
celot, ob robu doline oz. ob vznožju hribov.
5.4.5. Črni kal — Sočerga (Hrvaška)
Predlagana trasa ceste (v proučevanju sta dve varianti
po robu doline (Gračiške, Lukinske in Sočerške vale)-,
omogočata učinkovito varovanje vodnih virov I A«
Rižane). Potekata po robu doline, po meji dveh kraj
entitet.

Med Črnim kalom in Srminom je v proučevanju več možnih
variant tras: na levem in na desnem bregu Rižane in po
pobočjih Tinjana. Glede na to, da predlagamo povezovanje
Trsta in Reke mimo Kopra, Kubeda in Sočerge, je prometno
najugodnejša trasa po levem bregu Rižane, pod Pridvorom-Pradami. Cesta bo premostila višinsko razliko in prečkala
cesto z dvema viaduktoma, katerih oblikovanje se bo moralo
prilagoditi zahtevam krajinsko občutljivega prostora ob kraškem robu. V spodnjem delu Rižane, med Dekani in križiščem
Bivje, poteka trasa tik ob železnici. Takšna združitev infrastrukture v koridorju je prostorsko in okoljevarstveno najbolj
racionalna.

5.4.6. Ljubljana (Trst) Reka
ti
Znotraj omrežja avtocest na področju jugozahodneg ^
Slovenije je bilo proučevanih več možnih variant poveza
Ljubljano in Reko ter Trstom in Reko:
Divača - Rupa (po Vremski dolini):

5.4.4. Koper-hrvaška meja

Prometno ni ugodna predvsem zato, ker bi docela razb^m
nila dosedanjo cesto Kozina-Rupa (kar je neekonotf1 j
v smeri Postojna-Rupa pa bi bilo še vedno treba z9Ja
novo dvopasovno cesto, kar tudi ni ekonomično. Vari*" J
nesprejemljiva tudi zaradi razlogov varstva okolja: el j. s
v neposredni bližini Škocjanskih jam, ki so uvrščene v s j Ifrj
svetovne naravne dediščine (UNESCO), zato obstaja
»j ,w
nost negativnih vplivov ceste na ta objekt. Zaradi kralL<
razlogov je nesprejemljiv potek ceste po dolini reke nj t.
Dodaten argument proti tej variantii je potek po 'vodozb" j.
območju tržaškega vodovoda.
k:
Divača - Rupa (po severnem pobočju Vremščice):

Pri določanju tras je bilo upoštevano izhodišče, da je
potrebno čim več traniztnega prometa za Istro preusmeriti na
cesto čez Šmarje, obalno cesto pa nameniti predvsem prometu med mesti Koper, Izola, Piran. Zato naj ima Šmarska
cesta takšne značilnosti, da bo v vsakem trenutku za tranzitnega potnika atraktivnejša kot cesta ob obali.
Predlagamo, da od križišča Koper-Slavček poteka trasa po
že izgrajenem delu do izliva Badaševice v morje, tu zavije
v cca. 1700 m dolg predor in se zatem priključi že izgrajeni
cesti pri Izoli. Prednost predlagane trase je predvsem v tem,
da se popolnoma izogne dragocenemu prostoru ob morski
obali, kar bi omogočilo, da se obala nameni sprehajanju,
rekreativnim dejavnostim in dejavnostim, ki zahtevajo kvalitetno okolje in bližino morja. Zaradi možnosti take rabe obale
med Semedelo in Izolo bi bili podani tudi pogoji za korenito
spremembo namembnosti površin vzhodno od Izole (danes
industrijsko-obrtne površine, ki v ničemer ne izrabljajo komparativnih prednosti bližine morja). Poudarjamo, da gre za
edine večje površine tik ob morju v državi, ki bi jih bilo
mogoče urbanizirati brez večjih konfliktov z varovanjem
naravne in kulturne dediščine. Omenjeni cilji so nacionalnega
pomena.

' i/'
Pomanjkljivosti variante so predvsem prometne: pot & J
Ijane proti Reki je po tej varianti cca 25 km daljša kot v 1
Postojna-Rupa, gre za podvajanje dveh cest v isto s" > js*
kratki razdalji.
l°
J'
S
Kozina-Rupa (po Matarskem podolju):
< ci fc,
Prometno je varianta sicer najbolj atraktivna, saj "J
razbremeni ostale smeri proti Hrvaški in tako nikjer ne J ■
potrebno graditi nove ceste. Glavna pomanjkljivost va'"j
dejstvo, da poteka po območju
Kraškega
'
. regijskega11
.. 9aZ £.r
kar je z vidika varovanja naravne dediščine nesprejem1!' ^ i^r'
trasa bi služila predvsem tranzitnemu prometu "
Sr
e,
Trst-Reka, kar ni v interesu Slovenije.

'Alternativa je trasa, ki poteka med Semedelo in Izolo ob obali
v dolžini cca. 2,5 km, tu zavije v cca. 700 m dolg predor in se
zatem priključi že izgrajeni cesti pri Izoli. Prednost te alternative je krajši predor, glavna pomanjkljivost pa zasedba 2,5 km
dragocene morske obale in obremenitev rekreacijsko zelo
dragocenega prostora s hrupom in izpušnimi plini.

Postojna-Rupa:

&
Prednosti variante so predvsem razvojne, saj je večin* fj
darske in urbane rabe v koridorju te trase in bi zato r^.'<as
imela najugodnejše razvojne efekte. Varianta ima P l %$(,
pred ostalimi tudi v prometno ekonomskem pogl

Druga alternativa je trasa po dolini Olma: ta bi zahtevala
viadukt med križiščem Koper-Slavček (kar je z vidika urbaniporočevalec, št. 28

k
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urbaniziran prostor ter s tem omejuje emisije, izgubo dobrin
in druge negativne vplive na okolje na manjša omejena območja.
(B) Potek daljinske ceste je načrtovan tako, da v največji
možni meri uporabi traso in cestno telo obstoječih magistralnih cest. Tam kjer potek zaradi novih tehničnih elementov
avtoceste (računska hitrost, horizontalni radiji, vzdolžni
skloni) odstopa od obstoječe ceste, pa so upoštevani naslednji kriteriji:
(a) potek ceste naj v najmanjši možni meri prizadene naivne
in kulturne dobrine;
(b) potek ceste naj omogoči povezovanje središč do nivoja
občinskih in s tem prevzeme čim večji del regionalnega prometa.
(C) Potek daljinskih cest je zasnovan tako, da v najmanjši
možni meri negativno vpliva na naravne in ustvarjene sestavine okolja in prebivalstvo. To pomeni da je narčtovanje
poteka tras izhajalo tudi iz naslednjih izhodišč:
(a) upošteva naj se občutljivost okolja za graditev in obratovanje cest, nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja
in dosežene stopnje celotne in integralne obremenjenosti ter
ogroženosti okolja tako, da ne posega v ekosisteme, katerih
sestavine so ranljive za gradnjo in obratovanje cest:
(b) naj ne tečejo po območjih izjemnih biotopov (pestrost vrst,
občutljivi ekosistemi, naravno ohranjeni ekosistemi),
(c) tečejo naj ob robu različnih krajinskih struktur, tako da
v najmanjši možni meri motijo delovanje ekosistemskih členov in v najmanjši možni meri vplivajo na vizualnoestetske
prvine prostora;
(č) izogibajo naj se posebej vrednih krajinskih in arhitekturnokrajinskih območij;
(d) strukturo krajine naj porušijo v najmanjši možni meri;
(4) tečejo naj po območjih manj kvalitetnih naravnih virov
(manj kvalitetna kmetijska in gozdna zemljišča, območja ki
niso pomembna za izkoriščanje vodnih virov,...);
(1) daljinske ceste naj ne režejo naselij, in naselij od naravnega zaledja;
(g) tehnični elementi daljinskih cest naj bodo prilagojeni
predvidenemu obsegu prometa, naravnim dobrinam na vplivnem območju poteka trase in merilu Slovenije;
(h) omogočeno mora biti neovirano gibanje živali.

Uh l°i rrietr
Pr't}rar>ek na času in prihranek pri skupnih prevože■lfj!
'h- Iz prometno tehničnega vidika in iz vidika
m "9'iskih stroškov je ta varianta sicer nekoliko slabša kot
i>rarl Varovan
tatarskem
podolju, vendar ji dajemo prednost
PoJ, a
ia 'nte9ritete Kraškega regijskega parka.
iiJi-n
Trst-Koper-hrvaška meja, ki je tudi del tu opisahton^aV
ie °Pisana v poglavju 5.4.4)
a ' amo
-RUna l 9
proti Hrvaški naslednje povezave: PostojnaP ~Reka in Koper-Sočerga-Reka.
Sodišča z vidika varstva okolja
^UJOČA IZHODIŠČA
iih n^!a Ustnega
omrežja je pripravljena z vidika čim manj!lorusu"3 °kolje. Pri planiranju in načrtovanju cest v proi „r ° "m upoštevani kriteriji za umestitev cestnih povezav
0r
l3dou,,Vl
' ^i se nanašajo tako na potrebo po čim boljši
ludi ' ia Prometno-funkcionalnih in tehničnih zahtev, kot
:i0u„fov hteve po varovanju naravnih in ustvarjenih dobrin in
ega življenjskega okolja.
nare
iena tako, da izhaja iz normativno določenih
s(ora Zakona o varstvu okolja in Zakona o urejanju prosmise
' '^o/a p rorneta
lno upošteva načela Strategije sonaravnega
'fvriv,pskl,
, ki je bila v okviru Zelene knjige sprejeta
skupnosti 1992 leta.

Cdor;°' da so podzakonski akti, ki bodo vsebinsko in
i 'hoj/a °sko natančneje določali pripravo študije ranljivosti
le za ce
' !P'esn
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'"ej oh Sodišče za pripravo prostorskih planskih aktov
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osnovnih smeri in koridorjev daljinskih cest so bila
rtovanju upoštevana:

6.3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVE LOKACIJSKIH NAČRTOV
Osnovne izbrane smeri in koridorji se natančneje prostorsko
opredeljujejo na načrtovalskem nivoju regionalnih razdelav
cestnega omrežja. Predlog najbolj sprejemljive variante,
glede na potencialne vplive cest na okolje, temelji na predhodni presoji vpliva vseh predlaganih variant na okolje. Predlog najbolj sprejemljive variante izhaja iz ocene vplivov predlagane trase na:
(a) naravne sestavine okolja (voda, tla, zrak, flora, fauna,
relief);
(b) poselitev (življenjsko okolje, urbana raba, funkcionalni
vplivi);
(c) druge dejavnosti v prostoru (raba prostora, funkcionalni
vplivi);
(Č) naravne in kulturne vrednote prostora in režime varovanja
prostora (raba prostora, funkcionalni vplivi, vikzualno-estetski vplivi);
(d) prometno tehnični vidiki in varnost prometa.
Najbolj sprejemljiva varianta naj bi imela čim manjše negativne vplive na naravno in ustvarjeno okolje in čim večje
pozitivne učinke na prometne tokove, urbanizacijo in prometne potrebe prebivalstva.

ev
%nitUnkclonalna

izhodišča,
vplivajo na
anje negativnih
vplivov ki
na posredno
okolje:

*,eSnnova cestnega omrežja je načrtovana tako, da daljinske
% *«uai°zgolj tranzitnemu prometu, ampak tudipotre' '8nije petnega povezovanja območij in krajev znotraj Slo~'v ce<!f
dosežena optimizacija prometnih obremeni'1 'We aiVoi/ cnes®aneomrežja
ter posredno celokupno zmanjševanje
" ' in f ' 9a prometa na okolje in povečevanje kvalitete
lr
' 0met rvanja (manj emisij, manj porabljene energije za
">) na ;°°liši
izkoristek časa in energije).
'%eiii '0vane daljinske ceste potekajo v takšni razdalji od
V, ! ne Posegajo v naselje z negativnimi vplivi in služijo
, jeste n U<^i k°t obvoznice naseljem. S tem bodo daljinske
j (DrZevzele vehk del prometa, ki danes poteka skozi nase'j Hi/o asJesenice, Šempeter, Maribor, Ptuj) in tako razbre%iip elja tranzitnega prometa. Tako bodo zmanjšane
%
hrup v naseljih in nenazadnje bo vplivalo to tudi na
yp6rilrifUn?,stda
Prebivalcev naselij.
išJ
ljinske ceste so načrtovani tako, da omogočilo
povezovanje
ji butukega doučinkovito
občinskihprometno
) preko daljinske
ceste.središč (od
1'

Glede na to, da za postopek načrtovanja in vrednotenja variant še nimamo na voljo vseh z zakonom predpisanih osnov za
delo, smiselno uporabljamo kot izhodišče in podatkovno
osnovo kartografsko dokumentacijo prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin.

t kanovi cestnega omrežja ni načrtovanih cestnih postaj
I 1,1 Oa ? "nekontaktno" pobiranje cestnin v Sloveniji), ker
K\rJa način vzpodbujamo notranji lokalni, regionalni in
■ \mi°nenalni promet na daljinskih cestah. S tem so tudi
f?srert 0 emisije v okolje in zmanjšana poraba energije, ki
V
vpliva na bolj racionalno izkoriščanje naravnih
l? 2
ki vplivajo na manjšo izgubo naravnih in
len
.
<h dobrin:
J ^as
' tn?i^,a cestnega omrežja je načrtovana tako, da združuje
turne objekte v skupne koridorje in posega v že

7. ZASNOVA DRŽAVNEGA KOLESARSKEGA OMREŽJA
Kolo kot ekološko prijazno prometno sredstvo pridobiva
vedno večji pomen tako v vsakodnevnem prometu pri
dostopu do delovnega mesta, šole, nakupovalnih središč
kakor tudi pri zadovoljevanju občasnih potreb po rekreaciji in
oddihu.
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Daljinske kolesarske poti omogočajo navezavo na omrežje
evropskih kolesarskih poti ter tranzit iz aH skozi Slovenijo.
Omogoča povezavo najširših regionalnih središč in ciljnih
območij. Potekajo v smeri Srednja Evropa-Južna Evropa ter
Jugozahodna Evropa-Vzhodna Evropa.

velikih hitrosti (UIC 1990), GEB 1991). V poteku daljinskih
prog 1. in 2. reda bo tako, kot sestavni del omrežja E-prog,
tudi s tem slovenska železniška hrbtenica (Koper-Ljubljara- Mabibor-Murska Sobota) z odcepi proti Trstu, Reki, sai ■
burgu, Zagrebu in Gradcu (glej publikacijsko karto štev.J ■
10.1.: Intersi povezovanja Republike Slovenije z železnisK
omrežjem evropskih prog za visoke hitrosti).

Glavne kolesarske poti omogočajo sestop iz daljinskega
omrežja do središč regionalnega pomena ter njihovo medsebojno povezavo.

Na progi za visoke hitrosti Trst-Ljubljana-Zagreb naj bi bila
poleg priključkov (vozlišč) povezovalnih daljinskih p< jj
v Ljubljani, Zidanem mostu in Koprsko-tržaškem za
obmc> /
tudi stičišča v drugih točkah prepletanja nove proge VIS°
hitrosti z obstoječimi moderniziranimi progami, ki naj bi ow
gočali tudi vožnje vlakov nižjega ranga in določenega o
tovornega transporta po progi za visoke hitrosti.

Omrežje državnih kolesarskih poti dopolnjuje še omrežje regionalnih kolesarskih poti, ki omogoča dostop do najpomembnejših območij naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, večjih turističnih in rekreacijskih območij ali središč.
Omrežje državnih kolesarskih poti dopolnjujejo lokalne kolesarske poti, ki omogočajo dostop med ostalimi naselji in
območji ter kolesarske poti znotraj naselij. Za načrtovanje
tega dela omrežja so v tem odloku podane usmeritve na
osnovi katerih bodo, v skladu z namenom in cilji zasnove,
lokalne skupnosti oblikovale svoje zasnove. Zasnova državnega kolesarskega omrežja je prikazana na publikacijski karti
štev. III. 9.9.

Razen (edine postaje) za železnico visoke hitrosti 250-300
km/h u Ljubljani naj bi bila na daljinski program ustre
razporejene tudi postaje za druge vlake, ki bodo zagotavi
distribucijo potnikov in tovorov tudi znotraj Slovenije.
Z glavnimi programi bomo razen Idrije povezovali vsa
ska središča širšega regionalnega pomena med seboj m
daljinske proge.

8. POVEZANOST ZASNOVE CESTNEGA OMREŽJA
Z DRUGIMI PROMETNIMI SISTEMI SLOVENIJE

Daljinske in glavne proge bodo v pristojnosti oziroma I8&
države (državne železnice), regionalne proge pa
v pristojnosti lokalnih in širših lokalnih skupnosti ali or »
nosilcev.

V zasnovi cestnega omrežja je predvideno, da naj bi se prometni tokovi združevali in medsebojno povezovali na prestopnih točkah - prometnih vozliščih. Na tak način bo omogočeno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa predvsem tako, k da se bodo v teh točkah železniški,
avtobusni, letalski in pomorski sistemi ter individualni
motorni, kolesarski in peš promet združevali v integralno
celoto. Na mestih kjer se bodo zaključevale priključne avtobusne linije, bodo prestopi morali biti urejeni v okviru prestopnih točk (prometnih glav). Na vseh prestopnih to.čkah
bodo urejena parkirišča in kolesarnice. Sistem prestopnih
točk naj bi tvorile:

Vse daljinske in glavne proge bodo v končni fazi dvotiire 1
elektrificirane.
S hitro železnico proti vzhodu se predvideva direktno pOV^,
zavo Slovenije z Madžarsko in dalje s Slovaško in oruy^
vzhodnimi državami v smeri Pragersko-Ormož-Ljui
-Murska Sobota-Hodoš-Szombathely. Direktna pove .
z Madžarsko je še z regionalno progo Lendavačemer je Lendava z železnico povezana preko M
Sobote, v varianti 1 pa preko Ljutomera.
Na območju med Koprom in Trstom je v osnovni var.'^g
predvidenih dvoje stičišč (prestopnih točk) proge za ^
hitrosti z omrežjem daljinskih prog. Prvo bo na
Trstom, Koprom in Divačo med progo za visoke h'"0
novo daljinsko progo za Koper v predoru; drugo P ^
območju Pivke med progo za visoke hitrosti in novo dali
progo proti Reki. V varianti 1 bo stičišče le na območju r

- primarne prestopne točke, ki naj bi omogočale prestop
med različnimi železnškimi podsistemi med železnico za
visoke hitrosti in drugimi železnicami, med železniškim in
avtobusnm sistemom, kakor tudi letalskim in pomorskim
sistemom med republiškimi in regionalnimi sistemi javnega
prometa: praviloma na republiški, deželni, okrajni ravni (glej
obrazložitveno karto št. 11: Predlog prestopov s cestnega
omrežja na druge prometne sisteme):

Z regionalnimi progami pa bomo povezovali vsa sre ^
sedanjih občin (razen Cerknice in Lenarta) med sebo/
železnice višje kategorije.

- sekundarne prestopne točke, ki naj bi omogočale prestop
med železniškimi in avtobusnimi sistemi ter kolesarskim prometom na lokalni (občinski) ravni.

8.2. MOŽNA ZASNOVA OMREŽJA LETALIŠČ

Predlog zasnove povezav in prestopov na druge sisteme je
zato izhajal iz naslednjh izhodišč drugih sistemov:
-

Pri zasnovi omrežja cestnih povezav smo morali upo^e^0
tudi predvidena omrežja drugih prometnih sistemov.
smo med drugim oblikovali tudi model zasnove omreži
lišč, ki bo služil kot podlaga za izdelavo tega omrežja
storskem planu Slovenije.

železniško omrežje,
omrežje letališč,
omrežje luk,
proste carinske cone.

8.2.1. Izhodišča

8.1. OMREŽJE DRŽAVNIH ŽELEZNIC
Zasnova železniškega omrežja Slovenije temelji na prometni
politiki uveljavljanja javnega potniškega in kombiniranega
tovornega prometa pred individualnim avtomobilskim in
tovornim prometom po cestah. Da bi prometno infrastrukturo
razvili čimbolj sonaravno in z najmanjšo škodo za okolje,
mesta, naselja in celoten prostor, energetsko varčno in vizualno sprejemljivo, predvidevamo ob zmernem razvoju cestnega omrežja, ponovno uveljavitev železnic in vseh objektov
in naprav za ustreznejšo delitev prometnega dela. Hkrati pa
mora Slovenija, skladno z drugimi evropskimi državami, razviti tudi železniško infrastrukturo za mednarodni tranzitni
promet.

Letališča in naprave za vodenje letenja so infrastruktur
omogoča:
jaPje
- letalski promet kot gospodarsko dejavnost, torej p0rt&
prometnih storitev v okviru sistema integralnega tran1 h e.
pri čemer ima poseben pomen javni prevoz (reden ^gtiii H!
ben) potnikov in blaga v mednarodnem in domačem P
- opravljanje letalskih storitev za druge dejavnosti (°
policija, turizem, geodezija, kmetijstvo, gozdarstvo,
in drugo);
A1
hkratij°
"
- športno letalstvo kot rekreativno dejavnost, kii ^£f/
sfvU
luje tudi pri osnovnem usposabljanju kadrov v leta •
opravlja nekatere storitve.

Z daljinskimi progami 1. in 2. reda se Slovenija vključuje
v Perspektivni načrt evropske mreže za »hitre« železnice

Letalski promet v svetu pridobiva na pomenu, kar s^g 0re
v porastu javnega potniškega in še posebei blaonvn ■
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M3' *~a Slovenijo so predvsem pomembne mednarodne
d«wiat/ (notranji)
Posebnejavni
(charter)
povezave,
medtem
ko ima
lahko
promet
zaradi kratkih
razdalj
le manjši
seg. Pričakovati pa je treba povečanje mednarodnega in
Jačega poslovnega in turističnega letalskega prometa.

Luka Koper je ena od najpomembnejših prometnih vstopnoizstopnih točk v državi. Zato je izvor in cilj obsežnih, predvsem tovornih, prometnih tokov, ki imajo pretežno daljinski in
tržni značaj. Slovensko cestno omrežje bo v najmanjši možni
meri služilo tranzitu. Ker pa se mu v celoti ne bo mogoče
povsem izogniti, bo treba zagotoviti, da bo v čimvečji meri
potekal predvsem preko luke Koper saj je to z narodnogospodarskega vidika najbolj smotrno. Povezava Kopra in
njegove luke z daljinskim cestnim omrežjem je skladna tudi
z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije
(Uradni list, št. RS 10/91) in krepi njegovo konkurenčno vlogo
v omrežju severnojadranskih pristanišč (Benetke, Trst, Koper,
Reka). Na ta način bo Kopru zagotovljeno ustreznejše izhodišče v delitvi dela med temi pristanišči.

j^obno moramo računati z nadaljnjo širitvijo obsega in vrst
i jl-'h storitev za številne gospodarske in negospodarske
stvene a
1ehVn
°St'' B'
9 pomena
za kvaliteto
Storitev
je ustrezna
razmestitev
letališč. in ekonomičnost
j
i°^no letalstvo ima sicer najmanjše zahteve glede opremlos°tf'noletališke infrastrukture, zato pa je za to dejavnost
iJ^
pomembna fizična dostopnost ponudbe, torej lega
a
"sč v bližini urbanih središč.

8.4. PREDLAGANA ZASNOVA PROSTIH CARINSKIH CON
funkcionalna razvrstitev letališč

Določene proste carinske cone ali kot njihovi izločeni deli že
funkcionirajo, niso pa še povezane v ustrezno mrežo. Upoštevajoč predlagano celovito prometno zasnovo bi bilo možno
vzpostaviti naslednje prosto carinske cone (Glej obraziožitveno karto št. 11: Predlogo prestopov s cestnega omrežja na
druge prometne sisteme):

za

bo rtna

kon o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86)
'
letališča v javna letališča, šolska letališča,
letališča in letališča za lastne potrebe.
Clv lna

„»nega pomena naj bi bila javna letališča, ki jih glede na
n
° funkcijo razvrščamo v tri razrede:
M) tedni mednarodni promet;
'8)
Posebni (občasni) mednarodni promet;

- na območju pomorske luke v Kopru, kjer se stekajo železniške, cestne in pomorske povezave - ob deželnem prometnem
vozlišču, od koder so možne prometne povezave s celim
svetom;
- v Blagovno transportnem centru v Ljubljani, ki leži ob
državnem prometnem vozlišču in so možne cestne in železniške povezave z vseh strani Slovenije proti središčem sosednjih držav in naprej v smeri sever - jug kot tudi vzhod
- zahod ter obratno;
- Ob daljinski cesti v Celju (v Čretu), ki povezuje Slovenijo
s srednjeevropskim in vzhodnoevropskim območjem
(Avstrijo, češko, Slovaško, Madžarsko in naprej proti vzhodu)
v sklopu Skladiščno transportnega centra ob Carinarnici in
železniški tovorni postaji;
- v Sežani v bližini enega največjih cestnih in železniških
mednarodnih mejnih prehodov Slovenije proti Italiji;
- v Novi Gorici na območju mednarodnega mejnega prehoda
proti Italiji;
- v Mariboru na območju enega največjih industrijskih centrov Slovenije in v bližini največjega mednarodnega mejnega
prehoda proti Avstriji - Šentilju;
- v bližini mednarodnega mejnega prehoda v Dravogradu;
- v Boračevi pri Radencih;
- na Obrežju pri Brežicah v bližini mednarodnega mejnega
prehoda proti Hrvaški;
- ob okrajnem prometnem vozlišču v Novem mestu, kjer se
stikajo prometne povezave s Hrvaške in je možen lahek in
učinkovit cestni ali železniški tranzit;
- v Ilirski Bistrici, ki je v bližini pomembnega hrvaškega
prometnega vozlišča in industrijskega središča - Reke;
- ob okrajnem prometnem vozlišču na Jesenicah, ki omogoča tranzit, zlasti v smeri najpomembnejših središč Srednje
Evrope in naprej.

' domači, predvsem poslovni in turistični promet.
®/a !?ai• bi'edoločal
^ stališč
in pogoje
njihovega
prostorskega
urejabodoči
državni
prostorski
plan.
^sa stala
»re;?
letališča naj bi bila lokalnega pomena, njihovo
%l?le Pa v pristojnosti lokalnih skupnosti ob upoštevanju
'Jnih usmeritev iz prostorskega plana države.
:
na ka,e or zac a
9 na
' njihove
'j letališč,
ki je v soodvisnosti
funkci}e„^rf Ie glede
prostorske
značilnosti ins opremili* c določena v skladu s standardi Mednarodne organiza'vilnega letalstva (ICAO).

Možna zasnova omrežja javnih letališč
Hju^^ktura
za sedanje potrebe letalskega prometa v SlovePre'eino že urejena, kar v prvi vrsti velja za letališča kot
:
'ornŽ,ni- del' mani Pa za naprave za vodenje letalskega
W ra- Se posebej za sedanja javna letališča (Ljubljana,
%° ' Portorož) tudi velja, da njihove zmogljivosti niso
Ujko izkoriščene. Vendar je ob predvideni pomemb\%j"ogi letalskega prometa in spremenjenem statusu
W s" potrebno dolgoročno zagotoviti izpopolnitev sedaomrežja letališč.
n?tnlh!tev sedanjega omrežja javnih letališč narekuje uredih(jj letališč za potrebe domačega letalskega prometa,
poslovnega in turističnega, v območjih naslednjih
Sen š'£še9a regionalnega pomena in regionalnega
Ourlo " terČrnomelj,
Idrija, Kočevje,
Nova Gorica,
v bližini Ljubljane
kot državnega
središča.Sežana,

V. CELOVITA PRESOJA ZASNOVE CESTNEGA OMREŽJA
NA OKOLJE
1. VPLIVI ZASNOVE CESTNEGA OMREŽJA NA DRUGE
DEJAVNOSTI

°MFIEŽJE LUK JAVNEGA PROMETA

1.1. Poselitev

M i?ns'c/ °bal< so kot luke javnega prometa opredeljene:
\«oPer in pristanišča (t. j. luke za pretežno potniški
" Koper, Izola, Piran in Portorož.
Sa k per
dopolnjuje primerjalne prednosti Slovenije in
% $0eo76Polza
ifično
vlogo v srednji Evropi in bo zato dobila še
Vet "Vor" slovensko gospodarstvo kot univerzalna luka
\j'Pe domačega in tranzitnega tovora. Ob njej se bodo
irC' proizvodne in servisne dejavnosti. Obseg luke in
\ij*]°čih
dejavnosti je potrebno zaokrožiti v prostorsko
j(j in,no in tehnološko funkcionalno celoto, ob upoštevaesov varovan a
s
%nlT
l okolja,ternaravne
in kulturnevdediščine,
«ih in urbanih kvalitet
ostalih dejavnosti
prostoru.

Cestna mreža je zasnovana na omrežju naselij in poteku
mednarodnih tranzitnih poti, tako da v osnovi služi povezovanju naselij znotraj Slovenije in hkrati upošteva smeri tranzitnega cestnega prometa (obrazložitvena karta št. 8.6.
- teorem 3A). V primerjavi z izhodišči, da bi zasnova cestnega
omrežja s sistemom daljinskih cest služila v večji meri tranzitu
in povezovanju le večjih središč države (obrazložitvena karta
št. 8.1 - teorem 0), so izbrana izhodišča vsekakor boljša tudi
z vidika razvoja poselitve.
Zasnova cestnega omrežja, ki temelji na povezovanju republiških in občinskih središč z daljinskimi cestami pozitivno
41

poročevalec, št. 28

vpliva na razvojne možnosti naselij, povečuje dostopnost
naselij, delovnih mest ter oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
Pozitivno vpliva tudi na prometno varnost in količino emisij
znotraj naselij, saj daljinske ceste prevzemajo tranzitni promet, ki je doslej potekal skozi naselja. Zaradi tehničnih elementov daljinskih cest, ki bodo prevzemale večji del regionalnega prometa, lahko pričakujemo tudi manjše število prometnih nesreč.

meri teče po že antropogeniziranih koridorjih (ko>
obstoječih cest in druge infrastrukture) in pušča ne
.
njene naravne sisteme (bolj naravni ekosistemi,
onr ^
rome ne
naravni habitati, itd.), z optimizacijo P
! ^ manjšo
posredno vpliva na manjše emisije prometa v okolje, z™'n<e
porabo energije posredno vpliva na manjše pos y
v naravne sestavine.

Negativni vplivi daljinskih cest na poselitev bodo v nekaterih
primerih v prekinjenih ustaljenih funkcionalnih povezavah
znotraj naseljenih območij, rušenju nekaterih objektov na
trasi ceste in emisijah cest v okolje. Učinek negativnih vplivov
je tam, kjer je bilo to mogoče, zmanjšan zaradi poteka daljinskih cest v primerni razdalji od naselij.

Vpliv na rabo prostora in naravne vire je odvisen od
trase ceste in regeneracijskega in nevtralizacijske SP° ^0/;.
sti naravnega vira (lokacija tam, kjer čim manjša izgu^
čin in kakovosti naravnih virov ter prostora potenciam y
določeno rabo in funkcionalnih potreb rabe).

2.2. RABA PROSTORA - NARAVNI VIRI

Ocenimo lahko, da je obseg vplivov na poselitev sprejemljiv.

Negativni vpliv zasnove cestnega omrežja na rabo prof
naravne vire je zmanjšan, ker se tam, kjernamen
je to
izogiba večjim sklenjenim površinam, ki so
^ (i0iočebeno višje ovrednotenim rabam prostora ali so P0"., vgf0.
nim režimom varovanja (1. območje kmetijskih zemllJ^gpo
valni gozd in gozd s posebnim namenom, urebrn0tjs
območje naselij, varstveno območje vodnih virov, o
varovanja naravne in kulturne dediščine, potencial za
^
acijsko rabo). Negativni vpliv se zmanjša še z 'sk
^e totf
rab0 nros
malnega poteka trase daljinske ceste glede na
P o0teM
in naravne vire z izbiranjem najsprejemljivejše variante v
trase in korekturami v mikrolokaciji trase.

1.2 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Boljša prometna povezanost pozitivno vpliva na razvoj gospodarskih dejavnosti v Sloveniji, saj z izboljšano prometno učinkovitostjo omogoča boljšo dostopnost, hitrejši transport in
bolj racionalno porabo energije, s čimer zmanjšuje stroške in
omogoča hitrejši razvoj.
Pozitivni vplivi bodo, zaradi boljše prometne povezanosti in
lege daljinskih cest na mednarodnih prometnih smereh, tudi
na področju turizma. Omogočena bo boljša dostopnost turističnih središč, s turistično oskrbnimi centri na daljinskih
cestah, pa tudi boljša informiranost potencialnih obiskovalcev. Zasnova kolesarskih poti, ki je predlagana ob zasnovi
cestnega omrežja, pozitivno vpliva na animacijo turističnih
obiskovalcev. Negativni vplivi na turistično dejavnost lahko
nastopijo zaradi zmanjšanja kvalitete nekaterih naravno-kulturnih območij, ki so temelj za oblikovanje turistične ponudbe
na nekaterih območjih.

Vpliv na družbeno opredeljeno okolje in kulturne zn^'Jncg$tje odvisen družbenokulturnega okolja, v katero zasno
nega omrežja posega.
Vpliv na identiteto prostora je v zasnovi cestne9ae
prt"
zmanjšan na najmanjšo možno mero, saj trase pot
Ln0ten
raz
težno v prostoru, ki je v tem pogledu delno že
kture) in
(koridorji obstoječih cest, koridorji druge infrastruk
v največji možni meri pušča nedotaknjena območja, k
kulturno identitetno sporočilo. V presoji posameznih
u.
se daje prednost variantam, ki v najmanjši možni me
c
šijo vrednote identitete prostora, ki imajo vliv na '°.
dojemanje prostora in s tem posredno na kvaliteto o
■ ml jiV 0^
V globalu (merilo Slovenije) je vpliv na okolje spre)e,'trase
predpostavki, da se z ustreznim izborom mikrolokaci njj
in potrebnimi ukrepi zadovolji zahtevano stopnjo va
okolja, ki izhaja iz študije ranljivosti okolja.
3. RANLJIVOST OKOLJA

Vpliv na gospodarske dejavnosti, ki so vezane na prostor kot
vir njihove proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo), je dvorezen.
Pozitivni učinki se kažejo v boljši prometni dostopnosti, negativni pa v izgubi pridelovalnih površin in emisijah v okolje.
Pri celoviti obravnavi zasnove cestnega omrežja z vidika prometa pogojuje skupna obravnava prometnega omrežja (ceste,
železnice, zračni in pomorski promet) pozitivne vplive z vidika
optimizacije prometnega dela in možnostjo preusmeritve
cestnega prometa ki ima večje emisije v okolje, na železnico
preko načrtovanih veznih točk prometnih sistemov. Posledično vpliva to na zmanjšano porabo energije in manjše
emisije v okolje.

3.1. RANLJIVOST BIVALNEGA OKOLJA
Ranljivost bivalnega okolja je opredeljena kot ran^Sfg, ^
njenih območij naselij s potekom daljinske ceste (karta
Načrtovane daljinske ceste v glavnem potekajo v P ^ prirazdalji od strnjenih poseljenih območij, vendar ' ,0
meru, ko se cesta približa naselju vplivi emisij plinov ni ^
problematični, saj so na razdalji 25 m od sredine s0j)
imisije že pod dovoljeno mejo letne koncentracije < (£or.
vplivov avtoceste..Inštitut za varstvo pri delu M ^ je
1994). Bolj problematične so emisije hrupa v okolje> ^0
potrebno rešiti z ustreznimi tehničnimi in tehno
ukrepi.
.. j^j p&
Vpliv na ustaljene funkcionalne povezave znotraj naSL$\ed'
je samo delno rešljiv z ukrepi, pa je problematičen v
njih naseljih:

Ocenimo lahko, da je obseg vplivov na gospodarske dejavnosti sprejemljiv.
2. VPLIVI ZASNOVE CESTNEGA OMREŽJA NA OKOLJE
Zasnova cestnega omrežja ima tako kot vsaka nova tvorba
v prostoru določene pozitivne in negativne vplive na okolje.
Pozitivni vplivi izhajajo že iz zadostitve namena posega, tj.
višji standard prometnih uslug, ki posredno pozitivno vpliva
tudi na izboljševanje pogojev za dosego boljše zadovoljenosti
nekaterih funkcij bivanja in dela, manjšo izrabo energetskih
virov, manjšo porabo energije ljudi. Bolj problematični so
negativni vplivi posega na okolje, ki jih je potrebno zmanjšati
na najmanjšo možno mero tako v postopku načrtovanja tras
zasnove cestnega omrežja kot s posameznimi ukrepi v detaljnejšem načrtovanju v lokacijskih načrtih in z ukrepi za spreminjanje tehnologije prometa.

-

2.1. NARAVNE SESTAVINE OKOLJA

3. 2. RANLJIVOST NARAVNO OHRANJENEGA OKOU*

Vpliv na naravne sestavine okolja je odvisen od posega in
nevtralizacijskega in regeneracijskega potenciala posamezne
naravne sestavine.

1 1
h/rl oH "
Ranljivost naravno ohranjenega okolja je večja na od<
f,
0
kjer urbanizacija in kultura rabe še niso posegle v Pr
Koridorji prednostnih variant po preliminarni oceni•1rfS"" ^

Negativni vpliv zasnove cestnega omrežja na okolje je zmanjšan, ker predvideno omrežje daljinskih cest v največji možni
poročevalec, št. 28

Ljubljana (vzhodna obvoznica),
Maribor,
Koper,
Otočec.
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nk- ty'/) cest v glavnem potekajo po že urbaniziranih
^Počjih. S tega vidika bi bile problematične rešitve, ki bi
stekalo
po območjih, ki so bolj ali manj še naravno ohra'e"a. Trasa v bolj naravno ohranjenih območjih bi pomenila
Jv naravne in kulturne ekosisteme, ki še niso bili prizaDambt ve6jimi infrastrukturnimi posegi, pomenil bi spre0? ° strukture in tipologije krajine na manj urbaniziranih
počjih, uničil bi biotope, habitate. ki doslej še niso bili
Zato je potrebna vključitev tega kriterija v presojo
kritnih rešitev na večji stopnji natančnosti.

5. Kategorizacija državnega cestnega omrežja - stanje
6. Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 1986 - 2000
- dopolnjen 1989
Zasnova prometnega omrežja
7. Mejni prehodi - stanje
8. Teoremi zasnove državnega cestnega omrežja:
8.1. Teorem O
8.2. Teorem 1
8.3. Teorem 2
8.4. Teorem 2A
8.5. Teorem 3
8.6. Teorem 3A

^P'edlagani zasnovi posega v bolj naravno območje predli3 var'anta na odseku med Mariborom, Mursko Soboto,
ndavo in Pincami.
Ranljivost območij, zavarovanih
VARSTVENIMI režimi
Pl
>na kar,a
tva
ranljivosti
(kartakategorij
10.1), zavarovanimi
, l*rs,]/enimi režimi
izhajaobmočij
iz varstvenih
opredeljenih
gorskih sestavinah dolgoročnega plana RS (območja
v
oJ h6v dediščine,
1. območje kmetijskih zemljišč, območja
i/mn Pomenom).
'rov, območja varovalnih gozdov in gozdov s poseb-

9. Variante poteka daljinskih cest
9.1. Zasnove državnega cestnega omrežja
9.2. Na območju jugozahodne Slovenije
9.3. Na območju severovzhodne Slovenije
9.4. Na območju osrednje Slovenije
9.5. Na območju severozahodne in jugovzhodne Slovenije
10. Izhodišča z vidika varstva okolja:
10.1. Varstvene kategorije naravnih dobrin
10.2. Varstvo naravne dediščine
10.3. Varstvo kmetijskih zemljišč
10.4. Varstvo gozdov
10.5. Varstvo voda
10.6. Območja naselij

ta)rRr'rneriavi zasnove načrtovanih daljinskih cest in skupne
oj,® ranljivosti lahko zaključimo, da so zaradi poteka po
da n
' varovanih z varstvenimi režimi pomenijo poteki tras
Slednjih območjih večjo obremenitev za okolje:
l pra"sko polje,
-?,U0vc
Jsko Polje,
- p!f ' ~ Lenart,
- k^r?urs^a ravnina,
* Srfn ~a brežiško polje,
- h: ai savinjska dolina,
*°M ~ Črni kal,
v ^0 - Vipava
obvoznica v Ljubljani,
§.ietn'iakob - Domžale,
1
- Sr J '-'f
- o®
ok Krke Med Novim mestom in Kronovim,
"adIje ob Dravi.
"a teh
odsekih bo potrebno zagotoviti ustrezne tehnične in
n]c,i°n 0^e ukrepe, da bi se vplivi zmanjšali na najmanjšo
* ° mero.

11. Predlog prestopov s cestnega omrežja na druge prometne
sisteme
12. Omrežji javnih letališč in luk javnega prometa

itU,PL°G REŠEVANJA KONFLIKTOV MED POSEGI
^ FINSKIH CEST IN RANLJIVOSTJO OKOLJA
%nle'"atiina območja so bila identificirana na generalni
ob/ife *ato /® potrebno preučiti možnosti prehoda na druge
sit//, transporta in druge možne variantne poteke tras daljinna
posameznih odsekih v večjem merilu in z več
^ erialnimi kriterji.
Hr^^atična
območja, ki izhajajo iz ranljivosti okolja, so
% p ®na samo z vidika varstva okolja, ne pa z vidika razvojih
prometne učinkovitosti, ekonomičnosti posamez®°vs 3rian
t in razvoja v prostoru. Zato se ne bo mogoče
So p m 'zogniti
poteku tras tudi preko nekaterih območij, ki
t>otre? ematična z vidika varstva okolja, vendar bo tam
>rtl
za
3ni<°
9°toviti vsevplivov
tehnične
in tehnološke
Isanje negativnih
na najmanjšo
možnoukrepe
mero. za
Pbj.
°GE K OBRAZLOŽITVI (OBRAZLOŽITVENE KARTE):
l.^a
OVa omre
o"
žja središč
obrežje regionalnih
središč z vplivnimi območji
^ rež je središč lokalnega pomena z vplivnimi območji
avne

3,
4. Q

smeri daljinskih prometnih povezav
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°Psko omrežje E-cest - stanje

Brezje E-cest - stanje v Republiki Sloveniji
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4. Točka 3.1.32. podpoglavja Promet in zveze:

UREDILO DOLGOROČNEGA PLANA SRS, KI SE
SEMENI IN DOPOLNI:
*1 Pri • ods,av
ek točke 3.4.4. podpoglavja Usmerjanje pose-

Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma o nujnosti
po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev železnice in še
posebej železniške infrastrukture kot temeljnega kopenskega
prometnega sistema, h kateremu bodo množično usmerjeni
in koncentrirani prometni tokovi predvsem na daljših razdaljah. Nosilci planiranja bodo zato dopolnili planske akte tako,
da bo omogočena preusmeritev večjega dela tovornega prometa s ceste na železnico. Zato bo nujno treba zgraditi drugi
tir na mednarodni magistralni smeri Ljubljana-Jesenice, pripravili dokumentacijo in pričeti pripravljalna dela za hitro
progo na tem odseku, zgraditi progo Murska Sobota-Martinje ter pričeti z gradnjo hitre proge Ljubljana-Dobova,
vključno z obvozno progo v vozlišču Ljubljana s priključki;
posodobiti vozlišča: Ljubljana, Jesenice, Sežana, Divača,
Maribor in Celje; posodobiti potniško postajo Ljubljana in
Novo mesto; posodobili ranžirne postaje Zalog, Tezno in
najbolj obremenjene progovne odseke; elektrificirati okoli
275 km prog, povečati dopustne obremenitve prog, posodobiti signalno varnostne in telekomunikacijske naprave ter
vlečne in prevozne zmogljivosti ter uvesti v jugoslovanski in
mednarodni sistem povezano računalniško vodenje transportnega procesa.

V
jjjova urbanega omrežja bodo regionalna središča. V karto«L .m delu, karta I. - Zasnova primarne rabe in poselitvesistema, je kot 0bVezno izhodišče za pripravo in obliko!|U.|14nih
JO'goročnih in srednjeročnih planskih aktov družbeno; J'
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena zasnova urbana omrežja.
l

%ii odstavek 3.4.4. podpoglavja Usmerjanje poselitve:

"offf
bo območij
treba razvoj
posameznih
zaoI, 6n|h širših
kot urbanih
nosilcev središč
policentričnega
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s,rani a
več a
"^no56 do P bodo
i mesta rastla zmerneje. Pospeši k°
razvijala tista regionalna središča, kjer je dosevo
Kmft2?
i zaostajal za možnostmi in zlasti potrebami širših
Lj Cli. kar velja še posebej za Mursko Soboto in somestje
Ppikc-®~nKrško- Posebej skrbno bo treba opredeliti delitev
' Ko,; . ''V ' celotni bodoči vzorec poselitve pa tudi rabe pro|i{j obalnem somestju oziroma na območju treh ostalih
k ' v re9ionalnih središčih, kjer je to nujno zaradi nadalja
raihrazv
e °i deficitarnih območij, bo možno tam, kjer ni
4,^*1 VftnHor
*
mljišč,
za
Ve
-L. širitev
—I uporabiti
_ : —nadomestitvi
— tudi
-J — — boljša■! kmetijska
i i AzemA
ndar le ob
enakovredni
teh inml
zemljišč.
a

Na trasah opuščenih železniških prog bo možna le taka raba
zemljišč, ki bo dolgoročno omogočila gradnjo prog za primestni in medmestni železniški promet, zainteresirani uporabniki bodo ugotovili družbenoekonomsko upravičenost
gradnje opuščenih železniških prog, s tem da bo za progo
Dravograd-Slovenj Gradec-Titovo Velenje ali Dravograd-Slovenj Gradec le-ta ugotovljena do leta 1989 in da bo na
osnovi te ugotovitve sprejeta odločitev o izgradnji proge.

3.1.31. podpoglavja Promet in zveze:

dolgoročne naloge razvoja prometa in zvez so:
,,e 0Ve. optimalne strukture prometnega sistema ter njei(t| P zanosti z jugoslovanskim in mednarodnim prometiJanf ,r m; izboljšanje kakovosti prometnih storitev in
ansportnih stroškov v ceni proizvodov; povečanje
OvngJ^mačih prometnih organizacij združenega dela v blaVo
'n turističn
em deviznem
prilivu nain podlagi
ugodnega
petnega
položaja
SR Slovenije
SFR Jugoslavije:

V kartografskem delu, na karti III. - Zasnova prometnega
omrežja in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za pripravo
in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena zasnova železniškega
omrežja. Na karti sta tudi prikazani dve etapi gradnje železniškega omrežja, opredeljeni z vidika prednostnih prometnih
potreb, prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednost pred
drugimi objekti, ki bodo začeti do leta 2000.

9TiK nie tranzitnega prometa; krepitev varnostne in
.Pf °ne. sposobnosti prometa za učinkovito delovanje
^.^njenih
razmerah; racionalna uporaba energije v pro6r
zmanjševanje negativnega vpliva prometa na okolje.
Mri j r .
H|f0 '®are izgradnje posameznih infrastrukturnih objektov
6 °P delili dolgoročni plani ustreznih samoupravnih
'itvs ■n sl<upnosti materialne proizvodnje, konkretne oprek ' Podrobna dinamika pa bo opredeljena z njihovimi
'Ocnimi planskimi akti.

5. Točka 3.1.33 podpoglavja Promet in zveze:
Z vidika vključitve v jugoslovanski in evropski sistem cest
bomo prednostno vzdrževali oziroma ohranjali obstoječe
cestno omrežje, odpravljali ozka grla oziroma rekonstruirali
cestne odseke in s tem povečali propustnost, varnost prometa
in vozne hitrosti na cestnem omrežju SR Slovenije. Na podlagi
zahtev po povečanju varnosti prometa in potovalnih hitrostih
ter ob upoštevanju prometnih obremenitev bomo optimizirali
dograjevanje cestnega omrežja z razpoložljivimi sredstvi in
pri tem zlasti upoštevali cestne odseke na cesti Bratstva in
enotnosti, cestne odseke po Osimskem sporazumu ter najbolj
kritične cestne odseke na slovenskem cestnem križu.
V skladu s tem bo treba zgraditi, naslednje cestne povezave
v smereh: Karavanke-Bregana, Šentilj-Koper, Maribor-Macelj, Divača-Fernetiči, Škofije-Sečovlje, Postojna-Rupa,
Razdrto-Vrtojba in Kozina-Rupa. Rekonstruirali in posodobili bomo magistralno, regionalno in lokalno cestno omrežje,
predvsem v smereh, kjer promet opravičuje gradnjo in le kot
dopolnilo železniškemu prometu.
V kartografskem delu, na karti 111. - Zasnova prometnega
omrežja in omrežja zvez, je kot obvezno izhodišče za pripravo
in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena zasnova cestnega
omrežja. Na karti sta tudi nakazani dve etapi izgradnje magistralnega cestnega omrežja, opredeljeni z vidika prednostnih
prometnih potreb. Prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednost pred drugimi objekti, ki bodo zgrajeni oziroma pričeti do
leta 2000.
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bo treba učinkovitost delovanja prometnega
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racionalen pretok substrata in informaPrePustnost omrežja in zlasti izboljšati oskrbo
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V cestnem prometu bomo pospešili razvoj javnega potniškega prometa, zlasti mestnega in primestnega in nanj preu73
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smerjali individualni promet. Režijske prevoze bo treba preusmerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbujali bomo
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z majšim škodljivim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo manj okolju
škodljivih snovi. Sestavni del gradnje novih cest bo tudi zaščita okolja pred škodljivimi izpušnimi plini.

poročevalec, št. 28

y večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogonska
zemna vozila, če bodo analize stroškov in koristi up«i
tako usmeritev. Uvajali bomo tudi opremo in informaci
sisteme za ureditev prometa,
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° posledicah neurja, ki je v mesecu juniju in začetku julija
prizadelo Zasavje in nekatera druga območja v Sloveniji

Podlogom ukrepov
„!.ada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994
»Uravnavala in sprejela:

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

RMACIJ0 0
VycPCU
POSLEDICAH NEURJA, KI JE
2acav
IN ZAČETKU
1994VPRIZADELO
^■AVJE INJUNIJU
NEKATERA
DRUGA JULIJA
OBMOČJA
SLOVENIJI
PREDLOGOM UKREPOV,
^ vam jo pošiljamo v prilogi.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije za okolje in prostor.

UVOD
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°loško poročilo

V torek okoli 21.30 se je v izredno kratkem času (20 minut)
razvil zelo močan nevihtni oblak nad Zasavjem in Savinjsko
dolino. Neurje z močnimi padavinami, vetrom in točo je trajalo
vsega dobri 2 uri. V tem času je na prizadetem območju padlo
več kot 100 litrov padavin na kvadratni meter. Neurje se je
najbolj razdivjalo nad Čemšeniško planino s katero se vode
na severni strani odtekajo v Boljsko oziroma Savinjo, na južni
strani pa v Savo.

^il°o_vremenskih razmerah
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ke razmere 5. julija 1994:
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tek r 19 C na 15 ° C, najmanjša pa je bila ohladitev
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sicer občutno
je
' ija) v Anl| alo toliko labilno, da so bile naslednjega dne (6.
Pah ponovno nevihte.

Drugod po Sloveniji je ob nevihtah padlo razmeroma malo
padavin (npr. v Ljubljani 16 l/m2, na Brniku 6, v Celju 17,
v Slovenj Gradcu 19, v Murski Soboti in Kočevju 24, v Novem
mestu 18, Ilirski Bistrici 28, Novi Gorici 5, na Vojskem 8, na
Voglu 7, na Kredarici 6 in v Ratečah 13 l/m2). Nekaj več
padavin je bilo le še na nekaterih območjih v SV Sloveniji ter
na Notranjskem (Maribor, Postojna).
Na vodostaj večjih rek padavine niso bistveno vplivale, kar
dokazuje, da so bile intenzivne padavine omejene na razmeroma majhna območja.
Vremenske razmere 17. junija 1994:
Območje visokega zračnega pritiska nad srednjo Evropo je
oslabelo, s severozahodnimi vetrovi je nad naše kraje v višinah pritekal nekoliko hladnejši zrak, kar je povzročilo labilizacijo ozračja. Prek srednje Evrope se je proti jugovzhodu
pomikala hladna fronta, njen vpliv se je predvsem z labilizacijo ozračja poznal tudi pri nas. V višinah so prevladovali šibki
severozahodni, ob sami fronti pa zahodni vetrovi. Najvišje
dnevne temperature tega
dne so bile v Ljubljani in Portorožu
ter Novi Goriciu 24 0 C, v Celju in Novem mestu 23 ° C,
v Mariboru in Murski Soboti 22" C. Tega dne je bilo ozračje
nad nami labilno, temperatura proženja razvoja vertikalne
oblačnosti je bila 22 ° C. Naslednjega dne se je ozračje
stabiliziralo in nad Sredozemljem in Alpami se je okrepilo
območje visokega zračnega pritiska.

Jtoro??,0,!?''6 najvišje dnevne temperature v Ljubljani in
C in k, ° ^ Celju in Murski Soboti 31 ° C, Mariboru
°iavi|e n 8 nevGorici 34 ° C. Že kmalu po poldnevu so se
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Že 16. junija zvečer je bilo nekaj neviht in ploh, v noči na 17.
junij je bilo v Novi Gorici in v Postojni 14 mm padavin.
Opoldne je bilo po Sloveniji že nekaj neviht, popoldne pa so
se razvile po vsej Sloveniji, le v Primorju jih ni bilo. V Ljubljani
so tega dne namerili 17 mm padavin. Nekaj nevihtnih celic je
bilo tako močnih, da jih je spremljala toča (npr. Ljubljana in
Slovenske gorice). V noči na 18. junij je še nastalo nekaj
neviht, vendar se je ozračje počasi stabiliziralo.

razmere 28. in 29. junija 1994:

tedna
se je nad osrednje Sredozemlje pomaknilo
% VdP ledro hladnega zraka, ki je na vreme v Sloveniji
?
2rakaVati v Ponedeljek popoldne. Zaradi dotoka hlad,aijaSe v višinah je postalo ozračje labilno. Labilnost
il^vtor u na
'0 dvi?da,
no povečala zaradi močne pregretosti,
L^iovoni ®je dnevne temperature, zlasti v vzhodnem
6
6 prese
» kai n
9ie 30 ° C. V torek zjutraj in dopoldne je
!s 6'er Se nev
'ht na Primorskem, Notranjskem in Dolenjskem.
J ' KočJ® znova razvilo več večjih nevihtnih oblakov. Prvi je
in
r0'1 v prS2°
Notranjsko, drugi pa se je razvil nad Štajer" V>rr./fkmurju. Nevihte na Notranjskem in v SZ Sloveniji
manišn Skrtrtn

Vremenske razmere od 12. do 14. junija 1994:
Nad zahodno in delom srednje Evrope je bilo območje visokega zračnega pritiska, nad Sredozemljem pa je bilo v vseh
plasteh ozračja dobro izraženo območje nizkega zračnega
pritiska, ki je s svojim frontalnim sistemom vplivalo na vreme
v Sloveniji. S severovzhodnimi vetrovi je nad Slovenijo v nižjih
plasteh ozračja pritekal hladen in vlažen zrak. 14. junija se je
začelo območje nizkega zračnega pritiska počasi polniti in
slabeti ter se pomikati iznad severnega Sredozemlja nad
Balkan. V višinah so nad nami še prevladovali severovzhodni
vetrovi.
75
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bilo 67 stanovanjskih in gospodarskih objektov (en objekt je l
zaradi udara strele zgorel). Dva objekta sta tako močno
poškodovana, da jih je potrebno porušiti. Neurje je močno 1
prizadelo podjetja ter obrtnike na območju občine ker je Si
prišlo do škode na opremi kakor tudi do izpada proizvodnje. )'

V vseh plasteh ozračja so bile temperature najnižje 12. junija
in so nato počasi naraščale. Tako je bilo na višini 1500
m v začetku tega obdobja 12 ° C, ob koncu pa 14 ° C. Na
višini 5500 m se jg v tem obdobju ogrelo od -20 na -17 ° C.
Zračni pritisk je bil najvišji 12. junija in se je v naslednjih dneh
postopoma znižal za 5 mb. To je bilo za tisti del leta hladno
obdobje v glavnem oblačnega in deževnega vremena. Glavnina padavin v tem obdobju je padla 12. junija 1994. Na
Primorskem je pihala zmerna burja, temperature so bile relativno nizke. V notranjosti Slovenije od 10 do 15, na Primorskem in v Prekmurju okoli 18 ° C. Od 10. do 13. je bilo v juniju
najhladnejše obdobje, saj so bile povprečne dnevne temperature več kot 5 ' C pod dolgoletnim povprečjem, celo najvišje
dnevne temperature so bile nekaj ° C pod dolgoletnimi povprečnimi dnevnimi vrednostmi. Padavine so bile predvsem
v obliki dežja, saj labilnost ozračja ni bila velika oz. je bila
omejena na plitve plasti. Bilo je oblačno in pogosto je deževalo.

2.2. Občina Trebovlje 28. 6.1994

V noči 28. 06. 1994 je nad občino Trbovlje v roku 45 minut t
padlo 100 I vode na kvadratni meter. Narasle vode so v tre-i
nutku sprostile ogromno materiala (proda, štorov, dreves,'«
komunalnih odpadkov), ki ga je podivjana voda nosila s seboj t
in na svoji poti povzročala škodo. Najhuje je bilo v nižinskem i(
območju, kjer so vode odlagale material ter prestopale svoje
bregove ter povzročale poplave.
1
29. 06. 1994 je Občinski štab civilne zaščite razglasil izredne
razmere v občini Trbovlje ker:
®

- je bilo 16.000 prebivalcev brez pitne vode
- so bile neprevozne regionalne ceste in s tem preprečena y
povezava v dolino Save
b
- je bilo na cesti infrastrukturi evidentiranih 52 plazov
k
- je bila zalita in poplavljena celotna dolina ob Trboveljščiciri
in pritokih
h
- je bila uničena kanalizacija
p
- je bilo poplavljenih 20 toplotnih postaj in 4 km vročevodnih
kinet
s
- zalitih 350 stanovanjskih objektov
- so bili poplavljeni tovarniški kompleksi (Tovarna pohištva, ij
Meso podjetje, Strojegradnja)
l(

11. junija na naših glavnih postajah količina padavin ni presegla 15 mm.
12. junija, ko je bilo največ padavin, je v Celju padlo 48 mm,
v Slovenj Gradcu 86 mm, v Ljubljani 16 mm, v Planici 45 mm,
v Mariboru 31 mm, Murski Soboti 16 mm, Novem mestu 70
mm, Črnomlju 68 mm, Kočevju 52 mm in na Kredarici 39 mm.
Ob obali in v okolici Nove Gorice je bilo padavin le nekaj mm.
V Gradišču na obrobju Pohorja je količina padavin tega dne
presegla 100 mm. Drugo najbolj namočeno območje je bilo na
območju Bele in Suhe krajine ter Gorjancev, kjer je padlo med
50 in 100 mm padavin.

2. 3. Občina Litija 5. 7.1994
Občino je zajelo hudo neurje s točo, ki je povzročilo veliko
škode na infrastrukturi, stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih in drugih objektih ter na kmetijskih površinah. Središče
neurja je bilo samo mesto Litija, prizadeta področja po neurju
pa so v KS Jevnica,_ Kresnice, Ribče, Hotič, Vače, Sava, Litija
levi in desni breg, Šmartno, Kostanjevica, Jablaniška dolina,
Stangarske Poljane, Štanga, Primskovo, Gabrovka, Dole Vintarjevec in Polšnik.

13. junija so bile padavine rahle in le na jugovzhodnem delu
Slovenije je bila količina nekaj večja, vendar po naših podatkih nikjer ni presegla 50 mm. 14. junija je prevladovalo suho
vreme.
2. Posledice neurja s točo in poplavo:
Neurje je najbolj prizadelo občine Trbovlje, Zagorje ob Savi,
Hrastnik, Žalec in Litijo. Intenzivne padavine so povzročile
poplave ter številne podore in zemeljske plazove. Vihar, ki je
spremljal intenzivne padavine je povzročil veliko škodo na
drevju in objektih, strela pa je zanetila številne požare na
gospodarskih in drugih poslopjih.

k
rc

2.4. Občina Hrastnik 28. 6.1994
Poškodovane so prometne komunikacije v KS Boben, KS
Prapretno, KS Rudnik, KS Steklarna, KS Steklarna, KS Dol pri
Hrastniku, KS Turje - Gore, KS Kovk, KS Krnice - Savna Peč. C
KS Podkraj.

Največ škode je povzročene na vodnogospodarskem
področju.

Na komunalnih objektih in napravah je bila večja škoda na ^
kanalizacijskem omrežju meteorne kanalizacije ter na kanali- ;
zaciji pri Senica in Resman. Na vodovodnem omrežju je večja
škoda na vodovodu Studence, Uničena je termoizolacija na
več mestih na glavnem vodovodu Čeče - Hrastnik,
S

Posledice intenzivnih padavin izrazito lokalnega značaja, ki
so prizadele v mesecu juniju 1994 predvsem osrednjo in
severno Slovenijo, se kažejo predvsem v:
- degradaciji pobočij, zdrsi preperinskega pokrova z vegetacijo vred, ki jo vbde nosijo s seboj,
- eroziji dna hudourniških strug in odplavljanje velikih količin grušča, ki struge zapolni in bistveno zmanjša njihovo
prevodnost,
- rušenju stabilizacijskih pragov in jezov, posebno, če so
slabo vzdrževani, - eroziji brežin korit vodotokov,
- poplavaljanju urabnih in kmetijskih površin,
- rušenju mostov, cest in poti,
- poškodovanju zajetij vodnih izvirov,
- odkrivanju in uničenju vodovodnih in drugih komunalnih
naprav.

Na elektroenergetskem omrežju je neurje povzročilo vrsto r
okvar, na PTT omrežju pa poškodbe na primarnih in sekundarnih vodih in nosilnih drogovih.

Vodotoki hudourniškega značaja Boben in Brnica ter novona- !
stali hudourniki so poplavili več stanovanjskih hiš, potoki j
Bela, Črna in Brnica so poleg stanovanjskih hiš poplavili ^
pošto, banko in zaklonišče ter kletne prostore župnišča.
(

Med insutrijskimi in poslovnimi objekti je najbolj poškodo- j
vano podjetje Sijaj Hrastnik, sledi Steklarna, kamnolom GD d. (
o. o. Hrastnik, upravna zgradba GD Hrastnik, ter nekateri ^
drugi.
JJI

Poškodovana je cestna infrastruktura, stanovanjski, gospodarski in industrijski objekti. Naplavine in toča pa so povzročile večjo škodo v kmetijstvu.
2.1. Občina Zagorje ob Savi: 28. 6.1994

Nujna je sanacija brežin potokov Boben in Brnica ter reke p
Save. Nanosi kamenja, peska in zemlje so poškodovali 30/«
kmetijskih površin.

Neurje je prizadelo zajetje vode v Kotredežu, poškodovalo del
vodovoda in čistilno napravo. Zaradi udarov in plazov je
poškodovanih 160 km krajevnih in lokalnih cest. Uničena je
celotna struga potoka Kotredežica ter spodnji del struge
potoka Medija. Evidentiranih je 67 plazov različnega obsega
nekaj tega starih, ki so se ponovno aktivirali. Uničeno je veliko
kmetijskih površin ter številne poljske poti. Poplavljenih je
poročevalec, št. 28
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Sprožili so se številni plazovi, prioritetno je potrebno reševati
tiste, ki ogrožajo komunikacije in komunalne objekte in naprave.
Prav tako so povzročene hude posledice na območjih degradiranih površin po rudarjenju zlasti na površinah opuščenin
dnevnih kopov.
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- Občina Žalec 29. 6.1994
)
'Jajvečja škoda je povzročena na vodotokih, kmetijskih površinah, lokalnih cestah in javnih poteh, stanovanjskih in
■ lospodarskih objektih ter na vodovodnem, PTT in elektro
»mrežju.

2.7. Občina Lenart 17. 6. in 5.7.1994
Neurje s točo je v kmetijstvu in sicer na pšenici, ječmenu,
koruzi, krompirju, bučah, fižolu, kumarah, jabolkih, jagodičevju, grozdju in travinju ter na lokalnih in krajevnih cestah.
2.8. Občina Črnomelj 5. 7.1994

Oseben problem predstavlja 34 porušenih mostov, uničenje
'"eh zajetij vodovodnega sistema Tabor, zagotovitev cestnih
'■ povezav
z domačijami v Zahomcu na Ravnah in Črnem vrhu,
>: '6r zagotovitev semena za nadomestno setev, dognojevanje
'l^jbolj
prizadetih površin z dušikom ter popravilo cest, ki
n
'°dijo na kmetijska zemljišča,
e
6. Občina Laško 20. 6.1994
e
'očno
deževje je zajelo pas ob potoku Lahomnica ter se širilo
la Marijo Gradec in Radobelj po levem bregu Savinje proti
a krnskim Toplicam in Lažišem. Zaradi obilnih padavin so
točno
narasli predvsem hodurniški potoki. Narastli vodotoki
5
povzročili največ škode na pribrežnih zemljščih, ker so
. 'oboko zajeli v brežine, porušili obrežna zavarovanja in
:l,
odne pregrade. Velike količine nanosov pa so poškodovale
'edvsem kmetijske površine, ceste in tudi stanovanjske ter
"spodarske objekte.

Hudo neurje s točo je najbolj prizadelo KS Semič, ki je
največje območje pridelovalcev grozdja in ravno v vinogradih
je škoda najhujša. Večina pšenice še ni bila požeta, zelo pa je
tudi prizadeta koruza, tako, da je potrebno nekatere njive
preorati. Poleg škode v kmetijstvu je velika škoda tudi na
objektih komunalne infrastrukture, stanovanjskih in gospodarskih objektih ter cestnem omrežju.
2.9. Občina Pesnica - neurja v juniju 1994
Zaradi neurij v juniju se je sprožilo veliko zemeljskih plazov na
kmetijskih površinah, lokalnih cestah, javnih poteh, privatnih
dovoznih cestah ter ob ali pod stanovanjskimi objekti. Prizadeti so kmetijski nasadi in pridelki
2.10. Občina Ruše - 12. in 13. 6.1994
Neurje na področju občine Ruše je prizadelo pretežno KS, ki
spadajo v demografsko ogrožena območja in sicer: Lovrenc
na Pohorju, KS Smolnik - Fala in KS Selnica ob Dravi. Najbolj
so poškodovane lokalne ceste, vodotoki, škoda pa je nastala
tudi v gospodarskih organizacijah, na gozdnih cestah, kmetijskih zemljiščih ter MHE.

Burje je po prvi oceni najbolj prizadelo ceste. Poškodovanih
'33 km cest na prizadetem območju, od tega popolnoma
a,
JiČenih 3,5 km. Na dolžini cca 13 km je popolnoma uničen
Sornji ustroj. Poškodovane so bankine, cestni prepusti, na
'stiščih so nasipi zemlje.
'slika škoda je povzročena tudi v želeniškem gospodarstvu.
0
'arastli potoki so razdeljeni ali odložili večje količine materi'a tako, da je poškodovanih cca 2,5 km zgornjega ustroja
e
slezniške proge Celje-Zidani most ter zasutih 2,5 km jarkov.
u
oškodovani so železniški nasipi. Železniško progo so na tem
a
dseku ogrozili in delno zasuli 4 zemeljski plazovi. Železniški
J' 'omet je bil za nekaj časa ustavljen.

2.11. Občina Radlje ob Dravi - 12. in 13. 6.1994
Po močnih padavinah so narasli hudourniki Velka, Josipdolski potok, Presih, Vuhredščica, Črni potok, Ožbaltski potok,
Čermenica, Brezniški potok, ki so povzročili precejšnjo
škodo. Spremenili so strugo, zapolnili pretočne profile, zasuli
in uničili cestne propuste, trgali obrežna zemljišča tako, da so
brez takojšnje sanacije v naslednjih naraslih vodah na več
odsekih ogrožene lokalne ceste, dostopi h kmetijam in ogrožene štiri stanovanjske hiše.

oškodovanih je več stanovanjskih hiš. Neurje je spremljala
'di toča, ki je poškodovala ceste in kmetijske površine.
S
ri
i, OCENA ŠKODE

priprave te inofrmacije je neurje povzročilo, po podatkih občinskih komisij za oceno škode, naslednjo škodo.
Razlika med
INA
Datum NN
Prva ocena
Delež škode
Usmerjena
Predlog 2%
usmerjeno in
dodelitve
akontacija
v D P (v%)
škode
predlagano
akontativnih
(v mio SIT)
(v mio SIT)
akontacijo
sredstev
28/29-06.
ZAGORJE
28/29-06.
TRBOVLJE
5-7.
LITIJA
28/29-6.
HRASTNIK
28/29-06.
ŽALEC
20-6./28/29-6.
LAŠKO
17-6./5-7.
LENART
5-7.
ČRNOMELJ
17/28-6.
PESNICA
12/13-6.
RUŠE
12/13-6.
RADLJE
Gpat;
ične
čne oocene bodo občine pripravile do 28. 7.1994.

33.5
26.6
16,9
15,5
10.1
8.4
6,6
6.6
2.5
2.7
1.6

2.727
4.600
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1.100
2.447
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393
400
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14.669
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0
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20
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0
o
o
o
o
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54,5
92
30
22
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16,5
8
8
5,1
5,4
3
293,5

14,5
22,0
30,0
2,0
29,0
6,5
8,0
8.0
5.1
5,4
3,0
133,5
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prednostni uporabniki (za potrebe oskrbe s pitno vodo indruge prednostne namene)
liji

III. DOSEDANJE AKTIVNOSTI
1. Sistem zaščite in reševanja:

- Ministrstvo za okolje in prostor v okviru svoje redne dejav-jei
nosti zagotovi sanacijo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov; omenjenemu ministrstvu se tudi priporoča, da nepo-|)i
sredno usklajuje aktivnosti pri ocenjevanju škode in zagotavljanju sredstev za sanacijo,
(ki
!
at
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo pripravi ustrezna-;
navodila za izvajanje sanacijskih del na poplavljenih kmetij--p
skih površinah, s konkretnimi predlogi za nadomestitev kme--j,
tijske proizvodnje,
■;

Sistem zaščite in reševanja je bil ponoči aktiviran na vseh
prizadetih in ogroženih območjih (neurje 28., 29. in 5. 7.)
Aktivirani so bili občinski centri za obveščanje, štabe in enote
Civilne zaščite, operativne gasilske enote, organizacije RKS in
druge humanitarne organizacije, komunalna in cestna
podjetja, nekatere zdravstvene ustanove ter druga podjetja in
zavodi, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje. Vsi deli sistema so delovali usklajeno, pod strokovno
operativnim vodstvom štabov za civilno zaščito. V posameznih občinah so aktivnosti neposredno vodili občinski Izvršni
sveti.

- Ministrstvo za zdravstvo organizira neposreden sanitarno--c
higienski nadzor, zlasti nad pitno vodo ter zagotovi izvajanje
drugih preventivnih ukrepov,
K

Celotno aktivnost zaščite in reševanja v državi je usklajeval
in usmerjal Republiški štab za civilno zaščito. RŠCZ je odredil stanje pripravljenosti nekaterih republiških specializiranih
enot za zaščito in reševanje ter MO predlagal aktiviranje
inženirske in letalske enote Slovenske vojske. Pri odpravljanju posledic v zasavskih občinah sta sodelovali dve četi Slovenske vojske. Zagotovljene so bile dodatne zmogljivosti
cestnih podjetij.

- Ministrstvo za finance zagotovi sredstva za pokritje škode,l^
kj je nastala zaradi angažiranja gasilskih enot, enot in služb^
civilne zaščite, enot Slovenske vojske ter centrov za obvešča- 2
nje v skupni višini 3 mio. SIT; predlog za zagotovitev sredstev.p
za vzpostavljanje osnovnih pogojev za življenje pa bo RSCZ p
pripravil v naslednjih dneh,
si
'ir
- Zavarovalnice pospešijo delo pri oceni škode in izplačevanju zavarovalnine,
le

Posebna pozornost je bila usmerjena v zagotavljanje
dostopa do odrezanih krajev in domačij, v zaščito in sanacijo vodovodnih sistemov ter posameznih virov pitne vode,
vzpostavljanje delovanja komunalnih naprav, prehodnost
magistralnih in regionalnih cest, čiščenje mostov in drugih
objektov, ter v izvajanje drugih pomembnih sanacijskih del.

- Ministrstvo za obrambo takoj prenese centre za obveščanje^
v pristojnost Republiške uprave za zaščito in reševanje, tefyn
čimprej zagotovi materialne in druge pogoje za preselitev,V(
Republiškega centra za obveščanje na lokacijo v neposredni Vf
bližini Republiške uprave za zaščito in reševanje ter zagotovi^
pogoje, da bodo centri za obveščanje delovali kot operativno-'
komunikacijski centri.
Vlada Republike Slovenije je predlagala pristojnim ministr-jag
stvom, da dopolnijo obstoječe programe posameznih dejav-tću
nosti z nalogami, ki izhajajo iz nastalih razmer na prizadetem
in ogroženem območju.
P'

Da bi čimprej zagotovili prebivalcem oskrbo s pitno vodo, je
bila v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti
zagotovljena pomoč v elektromotorjih za črpališča, avtocisternah, hidrokontih in drugih pomembnih sredstvih.
V sodelovanju z Republiško upravo za ceste je Cestno
podjetje Ljubljana v Trbovlje poslalo 10 tovornjakov, štiri
težke nakladalce in tri grederje za popravilo in usposobitev
cest. Pri SCT pa je bila v pripravljenosti tudi republiška specializirana enota za graditev začasnih objektov na komunikacijah.

Prav tako je Vlada RS sklenila, da se izdela ustrezna analiz^
posledic neurja ter ukrepanja pri odpravljanju posledic.
PF

Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z nekaterimi občinskimi gasilskimi zvezami zagotovila večje število potopnih
črpalk za izčrpavanje mulja in poplavljenih kleti ter 7 avtocistern za prevoz pitne vode.

3. Izvedene aktivnosti

5H
i*
V skladu s sklepom Vlade RS z dne 30. 6. 1994 so bila
izvedene naslednje aktivnosti:
Q|
js
1. Imenovana je bila medresorska komisija za oceno škode
zagotavljanje sredstev za sanacijo.
ip
u a da
2. Odbor podpisnikov družbenega dogovora o načinu s,ro
P Scj,
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti je, na predlog
j .
kovne službe MOP, zaradi hitrejše odprave posledic neurja d,
s poplavo, dodelil akontativna sredstva solidarnosti občinam v
Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Žalec, Laško in Kranj.
j^

Rdeči križ Slovenije ugotavlja, da je bilo na prizadetem
območju največ potreb po hrani, ker so bila poškodovana
skladišča, shrambe in kleti, ljudje so prosili tudi za pomoč
v gospodinjskih pripomočkih in pri posteljnini. RKS je tekom
dneva iz svojih zalog zagotovil 1000 higienskih in 1000 prehrambenih paketov ter posteljnino. Poleg tega pa je prizadetim oibčinam nakazal denarna sredstva in sicer občini Trbovlje 2 mio. SIT, Zagorje in Želec vsaki po 500 tisoč SIT, prizadeti
družini Podpečnik v Dolah prav tako 500 tisoč SIT. Omenjeni
prizadeti družini, ki je ostala brez strehe, je zagotovil tudi
stanovanjsko prikolico za takojšnjo nastanitev.

2. Sklepi Vlade RS:

Z navedenim sklepom je bilo določeno, da so osnova zids
uporabo sredstev solidarnosti sanacijski programi, ki mora|QO(
upoštevati kriterije in namene uporabe sredstev, kot jih opfej°k
er
delijo republiški upravni organi.
Pr
3. Medresorska komisija je obiskala prizadete občine.
'a s
tivnako
3.1. V soglasju z IS prizadetih občin bodo prva akontativn
sredstva uporabljena za najnujnejše sanacijske ukrepe kojdoi
sledi:

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. 6. 1994 ob
obravnavi navedenih aktivnosti sprejela naslednje sklepe:

a) Občina Zagorje ob Savi:

Iz rezerv RŠCZ je bilo na prizadeto območje poslanih nekaj
100 lopat, krampov in drugega orodja.
Aktivnosti pri zagotavljanju pomoči na prizadetih in ogroženih območjih so potekale organizirano in usklajeno.

M<
Dodeljena akontativna sredstva solidarnosti v višini 40 mi°j
U«
SIT se usmerijo:
- za najnujnejšo sanacijo vodovoda in komunalnih objektov
10 mio. S'Voi
- za zagotovitev prevoznosti krajevnih in
lokalnih cest
lio. S|]upi
11 mio.
lio. Sl\(j£
- za odpiranje in čiščenje strug in potokov
10 mio

- Ministrstvo za promet in zveze v okviru svoje redne dejavnosti čimprej zagotovi prevoznost vseh cest iz njihove pristojnosti,
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, v okviru svoje redne
dejavnosti zagotovi takojšnjo sanacijo elektroenergetskega
sistema ter stori vse, da električno energijo čimprej dobiio
poročevalec, št. 28
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".za
pripravljalna dela za najnujnejšo sana;i
io plazov
- za zagotovitev minimalnih in nujnih živ'"lenjskih in delovnih pogojev

V tem znesku so poleg stroškov začetnih intervencijskih ukrepov zajeti tudi stroški obnove vodnogospodarskih objektov
na urbaniziranih področjih, kot tudi izvedba najnujnejših
sanacijskih programov v povirju hudournikov v preventivnem
pomenu.

3 mio SIT
6 mio, SIT

!'') Občina Trbovlje

Priloga: Pregled ocene škode na vodotokih po junijskih neurjih 1994.

'kontativna sredstva solidarnosti v višini 70 mio. SIT se upo'abijo za:
a
' zagotovitev vodooskrbe
14 mio. SIT
[""Protočnost vodotokov
10,5 mio. SIT
kanalizacija
10,5 mio. SIT
prevoznost krajevnih in lokalnih cest
14 mio. SIT
pripravljalna dela na toplovodu
10,5 mio. SIT
'e~dela za normalizacijo življenja
7 mio. SIT

Aktivnosti so bile od vsega začetka usmerjene v čimprejšnjo
vzpostavitev prevodnosti vodnih korit in odstranjevanje
naplavin. Ta prva faza intervencijskega ukrepanja je v pretežni
meri tudi že končana. Vrednost navedenih intervencijskih del
je 60.000.000,00 SIT, od česar je iz sredstev solidarnosti po
sklepih odbora do sedaj zagotovljeno 40,5 mio. SIT, preostali
znesek pa premostitveno iz rednih sredstev za vzdrževanje.
Le-ta namreč v nobenem primeru ni možno še dodatno
krčiti, saj ne zadoščajo niti za ohranjanje stanja vodnogospodarskih objektov in naprav ter naravnih vodotokov. Opozarjamo, da bodo posledice junijske ujme dobile še znatno
večje razsežnosti, če ne bodo letos zagotovljena sredstva
za II. stopnjo intervencijskih ukrepov.

')Občina Hrastnik
'''kontativna
sredstva solidarnosti v višini 20 mio. SIT se upob
»bij0 za:
1
' zagotovitev vodooskrbe
2 mio. SIT
,'prevoznost cest
6 mio. SIT
' Pretočnost vodotokov
4 mio. SIT
stanovanjski del
4 mio. SIT
individualni oškodovanci
4 mio. SIT

2. Promet in zveze:
a/ Promet

)Občina Žalec

1. Ukrepi storjeni takoj po neurju:

kontativna sredstva solidarnosti v višini 20 mio. SIT se prioriiJtno uporabijo za:
2,5 mio. SIT
li'vodooskrba
Vrnitev vode v struge
6,0 mio. SIT
'Prevoznost na cestah
11,5 mio. SIT

- aktivirana in angažirana so bila področna cestna in komunalna podjetja,
- zavarovana so bila naravna mesta in zagotovljena najosnovnejša prometna varnost,
- v koordinaciji z RUC so cestna podjetja vzpostavila prevoznost lokalnih cest in krajevnih poti,
- imenovane so bile komisije za strokovno tehnično pomoč,
ugotavljanje stanja in oceno škode,
- pri neurju v Zasavju 28. in 29. 6. 1994 je bilo delo koordinirano na RSCZ.

2 Komisija predlaga, da se za najnujnejša sanacijska dela na
magistralnih in regionalnih cestah uporabijo sredstva iz prov-fSunskih rezerv oz. rebalansa proračuna.
m,
3 Podan je predlog, da se za čiščenje javnih površin prosi za
'Tioč pripadnike slovenske vojske.
%5 Podan je bil predlog, da se za najnujnejšo sanacijo uporalo tudi sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz
Ostavke »finančna izravnava občin«.
Končna ocena škode bo v skladu s pozitivno zakonodajo
Izdana do 28. t. m.

2. Pregled škode po občinah:
v mio. SIT
občina
magistralne ceste regionalne ceste
Zagorje
2,285
Trbovlje
40,2
48,105
Litija
12,24
11,66
Hrastnik
0,5
10,1
Žalec
6,15
2,94
Laško
3,76
19,85
Ruše
13,26
2,06
Radlje
3. Za vzpostavitev prevoznosti in pokritje stroškov najnujnejših sanacijskih del bo potrebno poleg sredstev proračunskih
postavk »1.255 - elementar R in 1254 - elementar M«,
zagotoviti dodatno še 139.850.000 SIT.

Glede na ugotovitve, da:
pristop občin pri pripravi prvih ocen škod različen,
da je za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje in delo
'prizadetih območjih dodeljenih sredstev premalo,
0,tfa so nekatere občine izrazile nezadovoljstvo glede razreza
J^dstev, je strokovna služba odbora predlagala:
ja da se takoj angažirajo vsa razpoložljiva sredstva solidarnoniv višini 29 mio. SIT
irlie

Vladi RS, da odloči o začasni usmeritvi 103 mio. SIT iz
z^dstev Ministrstva za finance (»finančna izravnava občin
jdodprava
posledic NN«) na račun sredstev solidarnosti
eJ!okom vračila 1. 9. 1994, da bi lahko pod enakimi pogoji in
enak način prizadetim omogočili najnujnejšo sanacijo.

4. V tem pregledu niso zajete lokalne ceste.
5. Ocenitev potrebnih sredstev za sanacijo nastalih škod bo
mogoče izdelati v daljšem časovnem obdobju, skupaj s pripravo idejnih projektov za posamezno lokacijo.

pripravila nov predlog sklepa za dodatna akontativna sred,'a solidarnosti v višini 133,5 mio. SIT z namenom, da se pred
iSkončno oceno škode zagotovi oskrba z vodo, prehodnost
ottotokov, prevoznost cest, osnovne popolnoma onemogon osnovni vir preživljanja.

Izvajanje sanacij bo vključeno v redni program financiranja
MPZ, po prioritetah in le v obsegu, ki ga bo omogočal proračun.
Potrebna finančna sredstva za vzpostavitev prevoznosti bo
potrebno zagotoviti iz proračunske rezerve ali z rebalansom
proračuna.

»gled je razviden iz poglavja II. - OCENA ŠKODE
MOP in MPZ sta predlagali dodelitev dodatnih sredstev.

i0

b/ Zveze

!

UKREPI IN AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH
JAVNOSTIH
'' 'Vodno gospodarstvo:

MPZ ugotavlja, da je na napravah PTT in RTV oddajnikih in
zvezah, nastala škoda v višini 59 mio. SIT.
Aktivnosti za odpravo posledic škode na telekomunikacijskih
napravah se izvajajo na ravni poslovnih enot PTT podjetja
Slovenije in v okviru RTV Slovenije, organizacijske enote

;jjjpna ocenjena škoda na naravnih vodotokih ter vodnogo''bdarskih objektih in napravah znaša 2.934.090.000,00 SIT.
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Oddajniki in zveze. Najhujše poškodbe so bile takoj sanirane
tako, da ni bilo prekinitev v prometu. Manjše poškodbe, ki
nimajo vpliva na promet se sanirajo sproti.

Programa sanacije ministrstvo nima, namerava pa z aktivne
udeležbo strokovnih delavcev sodelovati pri odpravljanju
nastale škode.

Zapadle obveznosti za sanacijo škode so poslovne enote PTT
podjetja Slovenije in organizacijska enota RTV, Oddajniki in
zveze pokrivala iz lastnih sredstev.

V. FINANCIRANJE

VI.

Nei
Hrs
Oci
1. Na infrastrukturnih objektih, katerih vzdrževanje je v priin p
stojnosti republike:
Škoda na prizadetem območju bo potrebno sanirati:

3. Kmetijstvo in gozdarstvo
Z ozirom na to, da so bile v neurjih prizadete kmetijske
površine vzdolž hudournih potokov in gozdne ceste ter so
sproženi plazovi na kmetijskih in gozdnih površinah, je Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva, ki deluje v sklopu
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo sodelovala pri prvih
ocenah škode, predlagala sanacijske ukrepe ter dala prizadetim kmetovalcem nujna strokovna navodila za ublažitev posledic neurja. Ta služba je sodelovala tudi pri izbiri nadomestnih
lokacij za preselitev kmetij, ki so prizadete zaradi plazov in jih
bo potrebno preseliti.

a) upoštevajoč 15. in 16. člen Zakona o izvrševanju proračun^|V(
Republike Slovenije za leto 1994 bo potrebno iz proračuna
1994 zagotoviti sredstva za zagotovitev osnovnih pogojev zfy0(
življenje in delo ter za preprečitev nadaljnje škode predvserp,0r
na področju vodnega gospodarstva v višini 260 mio. SIT (za, 5
najnujnejšo ureditev vodotokov, ki je predpogoj za začetek, ^
rekonstrukcij na cestah in na naseljenih območjih ter za^j,
zagotovitev minimalne varnosti) ter na področju prometa ilijsi
zvez v višini 102 mio SIT (za zagotovitev prevoznosti n^
prizadetih magistralnih in regionalnih cestah).
b) Pristojna ministrstva bodo pripravila sanacijske programe,;^
ter v skladu s finančnimi možnostmi, določila roke za sanaci)082(
prizadetega območja.
!. d
>
2. Občinam bodo, po opravljeni verifikaciji končne ocena c
škode, usmerjena vsa razpoložljiva sredstva solidarnosti i^6|
enodnevnega julijskega zaslužka leta 1994. S tem bo, P°!vn
današnjih ocenah zagotovljeno cca 10% celotne škode. (P'>~
čakuje se priliv v višini cca 2 mlrd SIT, upoštevajoč sprejete^
obveznosti, bodo razpoložljiva sredstva znašala cca 1,5 mlro^
SIT).
tbe
94
•
'i
3. Za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč na nivojU;re
lokalnih skupnosti so v proračunu predvidena sredstva^
v višini 500 mio. SIT. Ta sredstva bodo na podlagi kriterijev^
priznana v enkratnem znesku k določenem obsegu javnej^
porabe posamezne občine za leto 1994. Vladna komisija je že
prejela zahtevke za uporabo teh sredstev, predvsem za sana-ir
cijo plazov povzročenih v RS pred obravnavnim neurjem, K'
jih lokalne skupnosti same, brez pomoči države ne morejo
sanirati. Obstoji pa možnost uporabe teh sredstev tudi za ^
sanacijo posledic neurja s poplavo in točo.

Na področju gozdarstva je v okviru Zavoda za gozdove in
njegovih terenskih služb (javne gozdarske službe) ocenjena
škoda na gozdnih cestah in vlakah ter škoda zaradi plazov na
gozdnih površinah. Sredstva namenjena vzdrževanju gozdnih
cest so prednostno usmerjena na prizadeta območja, prav
tako je tudi razpoložljiva mehanizacija razporejena na teh
območjih, predvsem tem, kjer je potrebno usposobiti dovozne
poti do odmaknjenih zaselkov. Višina škode v gozdarstvu bo
vključena v končna poročila občin o škodi po teh neurjih.
Republiška uprava za pospoševanje kmetijstva bo na terenu
nadaljevala s priporočanjem ukrepov za sanacijo posledic po
neurju.
Del akontativnih sredstev solidarnosti bo še v tem tednu
usmerjen za nakup semena, krmnih rastlin in rudninskih
gnojil.
V gozdarstvu bodo še naprej usposabljali predvsem dostop
po gozdnih cestah do prizadetih območij in spravila lesa iz
prizadetih gozdnih parcel.
Glede na fizični obseg in končno višino škode, bo MKG
ocenilo in predlagalo nujnost dodatnih ukrepov.

4. Vlada bo, po prejemu zaključnih poročil o oceni škode,
glede na to, da sistemski zakon o sanaciji še ni sprejet,
preučila potrebnost sprejetja posebnega zakona za odpravo ^
posledic obravnavanega neurja s poplavo in točo.

4. Gospodarske dejavnosti:

5. Vlada bo na septembrsko sejo predložila v obravnavo
Zakon o sanaciji posledic naravnih in drugih nesreč, ki je ze
v pripravi. Z zakonom bo določen vir za sanacijo posledic tiste
vrste naravnih nesreč, ki jih ni mogoče zavarovati ter ekolo- la
ških nesreč za primere iz 12. člena Zakona o varstvu okoljaSprejem navedenega zakona bo omogočil sistemsko urejen
pristop do sanacije posledic naravnih in drugih nesreč.
ti
PREGLED OCENE ŠKODE NA VODOTOKIH PO JUNIJSKIH NEURJIH 1994
G
I. Intervencijski ukrepi - vzpostavitev provodnosti vodnih korit, odstranjevanje naplavin)
II. Intervencijski ukrepi - najnujnejša zavarovanja korit, sanacija poškodovanih prečnih in vzdolžnih zgradb na vodotokih te'id
zemeljskih plazov, ki ogrožajo vodni režim
III. Sanacijski programi za izboljšanje obstoječega stanja predvsem tudi z izgradnjo stabilizacijskih objektov v povirjtn ki
hudournikov
-,-n

Ministrstvo za gospodarske dejavnoti je evidentiralo škodo na
industrijskih objektih in objektih drobnega gospodarstva.
Možnosti za nuđenje pomoči iz sredstev proračuna ministrstvo nima. Ministrstvo ocenjuje, da bo elektrogospodarstvo
uveljavljalo zahteve o saniranju nastale škode iz naslova
zagotavljanja sredstev za sanacijo škode na nivolju republike.

OBČINA:
ŽALEC
LAŠKO
RUŠE
RADLJE
SLOV. GRADEC
KRANJ
TRŽIČ
ZAGORJE
TRBOVLJE
HRASTNIK
LITIJA
SKUPAJ:
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66.690 .000.00
7.240 .000,00
12.000 000,00
16.000 .000,00
6.000 000,00
16.000 .000,00
2.500 .000,00
66.900 .000,00
63.600 .000,00
35.000 .000,00
25.000 .000,00
316.930.000,00

6.000. 000,00
4.000. 000.00
10.000. 000.00
5.000. 000,00
1.000. 000,00
8.000. 000,00
1.500. 000,00
10.000. 000,00
10.500. 000,00
4.000. 000,00
60.000.000,0

80

727.600 000,00
114.260. 000,00
122.500 000,00
111.000. 000,00
43.000 000,00
67.000 000,00
6.000 000,00
664.100. 000,00
483.300 000,00
145.000 000,00
73.400 000,00
2.557.160.000,00

SKUPAJ l+JIjjOi
800.290.000,l
125.500.000,t1
144.500.000,
132.000.000,1
50.000.000,91.000.000,OOj.
10.000.000,00
741.000.000,00)t|
557.400.000,00,c
184.000.000,0"
98.4000000^,
2.934.090.000Wi
%

Iju
Ceste je potrebno zaščititi pred plazovi z granitnimi zložbami
in ne z betonskimi podpornimi zidovi.

UREJANJE PROSTORA
Neurje dne 28. junija 1994 v občinah Zagorje, Trbovlje,
Hrastnik in Žalec
.Ocena urbanističnih in regionalno-razvojnih vidikov vzrokov
"i posledic neurja

Nove vodnogospodarske, urbanistične in krajinske zasnove
so nujne tudi zaradi doktrine sonaravnega urejanja prostora
in sonaravnega urejanja vodotokov.
Pred začetkom dela na 2. fazi se je nujno potrebno posvetovati z MOP-ZPP glede vodenja in načina priprave sprememb
in dopolnitev občinskih planov.

n
na^Jvod
u ma oziroma
■rTV0dna
'
poplave so nas opozorile na nekatere
nstantne
za°Sloveniji. Zaradi
Probleme
prostora
in varstva
okolja
ujmeurejanja
novonastale
probleme
v prostoru
porušeni oziroma popavljeni stanovanjski in gospodarski
irfiekti, uničene ceste, pokopališča, zemeljski plazovi na kmetskih zemljiščih... pa bi lahko bistveno zmanjšali, če bi se
^Preteklosti zgodilo vsaj troje:

2. Občina Žalec
V občini Žalec je bilo v neurju prizadetih v primerjavi z zasavskimi občinami več ruralnih površin.
Usmeritve za urejanje prostora so naslednje:

da bi se vodotoki s pritoki vred regulirali v celoti (z branami,
' :-Zovi, pregradami),
da bi se prepovedala oziroma sankcionirala gradnja objek(črnih gradenj!?) v poplavnih območjih in
jz' da bi urejali prostor omenjenega območja na podlagi priern h
oa ' prostorskih planov, kateri bi nastali in bili tudi opera[vwii na medobčinski ravni.

1.faza:
V prvi fazi je potrebno zagotoviti osnovne življenjske pogoje
za prebivalstvo. V celotnem prizdetem območju občine so
potrebne prevozne ceste, zagotovljeni morata biti pretočnost
vodotokov in vodooskrba prebivalcev, potrebno je rešiti stanovanjski problem za tiste, ki jim je neurje uničilo bivališče.

rdk^ oc' ,e9a se n' z90c|i'0 tudi zaradi tega, ter ležijo omenjena
Ornočja razmroma daleč od občinskih centrov, daleč od
sčinskih investicij, nadzora in interesov. Vzroki so različni,
■ ^Sinoma in v kontekstu dela Ministrstva za okolje in prostor
^ajredvsem zaradi neusklajene in neoperativne prostorske
eV^umentacije naštetih občin. Na območju, ki ga je prizadelo
ne. Urje 'n ki je izrazito mejno območje, je namereč še veliko
2eN pereč problem nezmožnosti koordiniranja in prostornega planiranja med državo in cca. šestdesetimi občinami
tudi med posamičnimi občinami.
:j°
za
Zasavsko medobčinsko območje

Nad vsemi sanacijskimi deli sta potrebna strokovno vodenje
in terenskih nadzor občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstva okolja.
2. faza:
Potrebne so nove oziroma dopolnjene urbanistične zasnove
za naselje Ločica pri Vranskem, Tabor, Ojstriška vas, Loke,
Crni Vrh, Zaplanina in ostalih manjših zaselkov, poškodovanih v neurju. Sanirati je potrebno pokopališče v Taboru.

ie Ssavsko
medobčinsko območje obsega občine Zagorje,
r
a(\ bovlje in Hrastnik. Značilno je, da je bilo v primerjavi
^'občino Žalec prizadetega več mestnega prostora in prebi'Istva. V občni Zagorje je poplavljal predvsem vodotok
otredežica s pritoki, v občini Trbovlje Trboveljščica s pritoki
y0'v občini Hrastnik vodotok Boben.
že L
;te srneritve za urejanje prostora so naslednje:

.Potrebni sta sonaravna regulacija in renaturacija hudourniških potokov Bolske, Zaplanščice, Konjščice, Kučnice in
Ojstrice ter ureditev vseh zlivnih in inundacijskih območij
v povirju.

j£b
"n 1Prvi fazi je potrebno zagotoviti osnovne življenjske pogoje
prebivalstvo. Za vse občine so potrebne prevozne ceste,
)9otovljena pretočnost vodotokov, vodooskrba prebivalcev
rešitev stanovanjskega problema za tiste, ki jim je neurje
"ičilo bivališče.
leficj vsemi sanacijskimi deli sta potrebna strokovno vodenje
terenski nadzor skupine, sestavljene iz vseh treh občinskih
|ll%etariatov za urejanje prostora in varstvo okolja.

Nove vodnogospodarske, urbanistične in krajinske zasnove
so nujne tudi zaradi doktirne sonaravnega urejanja prostora
in sonaravnega urejanja vodotokov.

Prioriteto ima sonaravna ureditev vodotokov z branami, jezovi
oziroma pregradami, ki bodo preprečile potencialne poplave.
Ceste je potrebno zaščititi pred plazovi z granitnimi zložbami
in ne z betonskimi podpornimi zidovi.

Pred začetkom del na 2. fazi se je nujno potrebno posvetovati
z MOP. ZPP glede vodenja Jn načina priprave sprememb in
dopolnitev občinskih planov.
VII. UREJANJE VODA

Itza:
jtrebne so nove oziroma dopolnjene urbanistične zasnove
[naselje Zagorje, Kotredež, Trbovlje, Gabrsko, Hrastnik,
|ben in ostalih manjših naselij, prizadetih v neurju. Vodilna
Selja oziorma somestje Zagorje, Trbovlje in Hrastnik (regiaini center Zagorje, Trbovlje in Hrastnik je obvezna sestaDP RS 1986-2000) bo potrebno urejati v okviru celovita prostorskega plana vseh treh občin.

Nesporno je bilo že velikokrat dokazano, da je obseg škode ki
spremljajo nastop visokih voda, pogojen ne samo z intenzivnostjo samega pojava - opredeljen običajno z njegovo
povratno dobo (10, 20, 100 let), ampak predvsem tudi s stanjem na prizadetem povodju opredeljnim na eni strani
z naravnimi danostmi (konfiguracija, geološka sestava
terena), na drugi pa s posegi človeka v ta prostor v katerem je
zelo pogosto še poslabševal naravne ravnovesne pogoje.

rebna je zelo kvalitetna vodnogospodarska in krajinska
gg^ditev območja med Čemšeniško in Sveto planino ter
vijo reko. Potrebni sta sonaravna regulacija in renaturacija
otokov Kotredežica, Trboveljščica in Boben z vsemi pri:i ter ureditev zlivnih in inundacijskih površin. Prioriteto
sonaravna ureditev vodotokov z branami, jezovi oziroma
'gradami, ki bodo preprečili potencialne poplave.

Z ozirom na opisane vplive celotno območje Slovenije v tem
pogledu nedvomno lahko prištejemo med potencialno izpostavljeno in ogroženo območje, kar pa smo doslej vse premalo upoštevali. V zadnjih letih pa je stanje v tem pogledu
dobesedno alarmantno, ne samo, da se za ta namen sploh ne
vlaga v preventivno dejavnost, ki je tudi na tem področju
daleč najbolj normalna in racionalna pot, ampak dopuščamo,

"t
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Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor. Odbor udeležencev*
DD o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti
Rok: avgust 1994
j.

da nam nezadržno propadajo še tisti objekti, ki smo jih
v prejšnjih časih le uspeli zgraditi.
Za izboljšanje obstoječega stanja, poleg sanacije nastalih
škod, moramo nujno zagotoviti ustrezna vlaganja v preventivno dejavnost in njeno kontinuiteto. Upoštevati moram, da
gre za specifično področje, ki ga povsod po svetu po priznanih merilih lahko obvladujejo le za to delo na določenem
povodju za to usposobljeni strokovni kadri. Potrebna pa je
tudi kontinuiteta vlaganj, predvsem v preventivo, nikakor pa
ne »ad hoc« samo ob vodnih ujmah, kar je odpravljanje samo
posledic, ne pa vzrokov.

5. Izdelava sanacijskih programov

["

Nosilec: Vlada RS in Izvršni sveti SO
Rok: december 1994

]

6. Priprava rebalansa proračuna 1994

\l
y

Nosilec: Ministrstvo za finance
Rok: avgust 1994

J

VIII. PREGLED NADALJNJIH UKREPOV IN PROGRAMOV

7. Priprava Zakona o sanaciji posledic naravnih in drugih
nesreč

1. Priprava poročil o končni oceni škode

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor, Vlada RS
Rok: september 1994

Nosilec: Pristojna ministrstva in Izvršni sveti občin
rok: 28. 7. 1994

8. Ustanovitev skupine za pripravo medobčinskega prostorskega plana sanacije posledic neurja

2. Verifikacija škode
Nosilec: Medresorska vladna komisija

Nosilec: Vlada RS
Rok: avgust 1994

Rok: avgust 1994

9. Priprava poročila o izvedbi sprejetih ukrepov

3. Priprava vpoklica sredstev solidarnosti, sprejem in objava
z rokom vplačila 15. 8. 1994

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok: decembar 1994

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor. Vlada RS
Rok: takoj

10. Priprava morebitnega posebnega zakona o odpravi posledic neurja s poplavo in točo

4. Priprava in sprejem sklepa o dodelitvi sredstev solidarnosti

Nosilec: Ministrstva za okolje in prostor
Rok: določi Vlada RS

I
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Vedlog zakona o RATIFIKACIJI USTAVE MEDNARODNE
TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE, KONVENCIJE MEDNARODNE
telekomunikacijske zveze in izbirnega PROTOKLA
) OBVEZNEM reševanju sporov v zvezi z ustavo
mednarodne telekomunikacijske zveze, konvencijo
mednarodne telekomunkacijske zveze in izvršilnima
Pravilnikoma - epa 729
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 7/7-1994 določila
besedilo:

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI USTAVE MEDNAV RODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE, KONVENCIJE
MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE IN IZBIRNEGA PROTOKOLA O OBVEZNEM REŠEVANJU SPOROV
V ZVEZI Z USTAVO MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE, KONVENCIJO MEDNARODNE TELEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE IN IZVRŠILNIMA PRAVILNIKOMA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:
- g. Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- g. Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

ko vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike SloveL
le-

jj
p
redlog zakona o ratifikaciji ustave mednarodne telekomunikacijske zveze,
'onvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izbirnega protokola
J
obveznem reševanju sporov v zvezi z ustavo mednarodne telekokomunkacijske
jveze, konvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izvršilnima pravilnikoma
I. POGLAVJE

1. člen
tificirajo se Ustava Mednarodne telekomunikacijske zveze,
nvencija Mednarodne telekomunikacijske zveze in Izbirni
l'otokol o obveznem reševanju sporov v zvezi z Ustavo Med?rodne telekomunikacijske zveze, Konvencijo Mednarodne
lekomunikacijske zveze in Izvršilnima pravilnikoma, sprejeti
ženevi 22. decembra 1922 na dodatni konferenci pooblaščeni predstavnikov Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Temeljne določbe
1. člen
Cilji Zveze
2 1. Cilji Zveze so:
3 a) vzdrževanje in razširjanje mednarodnega sodelovanja
med vsemi Članicami Zveze za izboljšanje in smotrno uporabo vseh vrst telekomunikacij;

2. Člen
FSedila ustave, konvencije in izbirnega protokola se v izvirku v angleškem jeziku in v prevodu glasijo.
'''OMBA: sledi tekst v angleškem jeziku

4 b) podpiranje in nuđenje tehnične pomoči državam v razvoju na področju telekomunikacij ter pospeševanje aktiviranja materialnih in finančnih virov, potrebnih za izvajanje tega;

'STAVA MEDNARODNE
SLEKOMUNIKACIJSKE ZVEZE

5 c) podpiranje razvoja tehničnih zmogljivosti in njihovega
najučinkovitejšega delovanja zaradi izboljšanja učinkovitosti
telekomunikacijskih služb, s povečanjem njihove uporabnosti
in s tem, da postanejo, kolikor je le mogoče, splošno
dostopne javnosti;

'•od

6 d) pomoč pri razširjanju ugodnosti, ki jih nudijo nove telekomunikacijske tehnike, med vse prebivalce sveta;

Ob upoštevanju suverene pravice vsake države, da sama
sja lastne telekomunikacije, in ob upoštevanju naraščajo9a pomena telekomunikacij za ohranjevanje miru in gosporskega ter družbenega razvoja vseh držav, so se države
godbenice te Ustave, ki je temeljni dokument Mednarodne
ekomunikacijske zveze, in Konvencije Mednarodne telekoJnikacijske zveze (v nadaljevanju: Konvencija), ki Ustavo
'Polnjuje, in zaradi omogočanja miroljubnih odnosov, medfodnega sodelovanja med ljudmi ter gospodarskega in
Hžbenega razvoja z učinkovitimi telekomunikacijskimi služ<ni, sporazumele, kot sledi:

7 e) pomoč pri uporabi telekomunikacijskih storitev za omogočanje miroljubnih odnosov;
8 f) usklajevanje delovanja Članic za doseganje navedenih
ciljev;
9 g) podpiranje sprejetja širšega pristopa k telekomunikacijskim problemom v globalnem informacijskem gospodarstvu
in družbi na mednarodni ravni v sodelovanju z drugimi svetovnimi in regionalnimi medvladnimi organizacijami ter z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami;
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da
10 2. V ta namen bo Zveza še posebej:

25 2. Pravice Članic v zvezi z njihovim sodelovanjem nagjl
konferencah, srečanjih in posvetovanjih Zveze so:
ijrj
26 a) vse Članice imajo pravico do sodelovanja na konfererv
cah, možnost biti izvoljene v Svet in pravico imenovati kandidate za izvolitev na mesta funkcionarjev Zveze ali člano
Odbora za radijsko regulativo;

11 a) razporejala pasove v radiofrekvenčnem spektru, dodeljevala radijske frekvence in opravljala registracijo dodeljenih
radijskih frekvenc ter kateregakoli s tem povezanega orbitalnega položaja v orbiti geostacioniranih satelitov, da bi se
izognili škodljivemu motenju med radijskimi postajami različnih držav;

27 b) v skladu z določbama št. 169 in 210 te Ustave ima vsaka39
Članica en glas na konferencah pooblaščenih predstavniko
.
na vseh svetovnih konferencah in na vseh zasedanjih oarra "r
okomunikacijah in srečanjih študijskih skupin in če je ^kon"? '
Sveta, tudi na vseh zasedanjih Sveta. Na regionalnih
rencah imajo pravico do glasovanja samo Članice zadevn wi
regije;
28 c) v skladu z določbama št. 169 in 210 te Ustave ima vsaka42
Članica pravico do enega glasu na dopisnih posvetovanj
■
Če gre za posvetovanja, ki so v zvezi z regionalnimi k°n'ere
cami, imajo pravico do glasovanja samo Članice zadevn Bj
regije.
f
<4
4. člen
S!
Uradne listine Zveze
|tai

12 b) koordinirala vsa prizadevanja za odpravo škodljivega
motenja med radijskimi postajami različnih držav ter prizadevanja za izboljšanje izkoriščanja radiofrekvenčnega spektra
ter orbit geostacionarnih satelitov za radiokomunikacijske
storitve;
13 c) olajševala standardizacijo telekomunikacij po vsem
svetu za doseganje zadovoljive kakovosti storitev;
14 d) pospeševala mednarodno sodelovanje pri pospeševanju
tehnične pomoči državam v razvoju ter vzpostavljanje, razvijanje in izboljševanje telekomunikacijske opreme in omrežij
v državah v razvoju z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago,
vključno s sodelovanjem v ustreznih programih Združenih
narodov in uporabo lastnih virov, če bi bilo to potrebno;
15 e) koordinirala napore za usklajevanje razvoja telekomunikacijskih zmogljivosti, še posebej tistih, ki uporabljajo vesoljsko tehnologijo, zaradi izkoriščanja vseh njihovih zmožnosti;

29 1. Uradne listine Zveze so:

16 f) pospeševala sodelovanje med svojimi Članicami z namenom, da bi dosegla čim nižje tarife, ki še omogočajo učinkovite storitve, in hkrati upoštevala potrebo po vzdrževanju
neodvisnega finančnega vodenja telekomunikacij na zdravih
temeljih;

- Konvencija Mednarodne telekomunikacijske zveze in

- ta Ustava Mednarodne telekomunikacijske zveze,
- Izvršilna pravilnika.
30 2. Temeljna listina Zveze je Ustava, katere določbe Sjj
dopolnjene s Konvencijo.
pel

17 g) spodbujala sprejem ukrepov za zagotavljanje varovanja
življenj s sodelovanjem med telekomunikacijskimi službami;

31 3. Določbe Ustave in Konvencije so dopolnjene še z
bami Izvršilnih pravilnikov, navedenih spodaj, ki urejata UP
rabo telekomunikacij in ki sta obvezujoča za vse Članice- (g
00
- Mednarodni pravilnik o telekomunikacijah,

18 h) izvajala študije, pripravljala pravila, sprejemala sklepe,
oblikovala priporočila in mnenja ter zbirala in objavljala informacije v zvezi s telekomunikacijskimi zadevami;
19 i) skupaj z mednarodnimi finančnimi in razvojnimi organizacijami pospeševala odobravanje prednostnih in ugodnih
kreditnih linij, ki bi se uporabljale za razvoj družbenih projektov, usmerjenih, med drugim, v razširitev telekomunikacijskih
služb na najbolj osamljena področja držav.

- Pravilnik o radiokomunikacijah.

M

32 4. V primeru neskladnosti med določbo te Ustave
'L
določbo Konvencije ali Izvršilnih pravilnikov vedno prev'°J
določba Ustave. V primeru neskladnosti med določbo
vencije ali določbo pravilnika pa prevlada določba Konv L
cije.
he
5. člen
Definicije

2. člen
Sestava Zveze
20 Mednarodno telekomunikacijsko zvezo, ob upoštevanju
načela univerzalnosti in želje po vsestranskem sodelovanju
v Zvezi, sestavljajo;

33 Razen če v kontekstu ni drugače določeno:
34 a) imajo pojmi, uporabljeni v tej Ustavi in 0Pre(^e''fj
v dodatku, ki je integralni del Ustave, takšen pomen, K"
zapisan v tem dodatku;

21 a) katerakoli država, ki je bila Članica Zveze kot pogodbenica katerekoli mednarodne konvencije o telekomunikacijah
pred uveljavitvijo te Ustave in Konvencije;

35 b) imajo pojmi - razen tistih, ki so opredeljeni v dodatk11uj 0,1
Ustave - uporabljeni v Konvenciji in opredeljeni v nje ^
dodatku, ki je njen integralni del, takšen pomen, kakrše'1™
zapisan v tem dodatku;
* i
36 c) drugi pojmi, ki so opredeljeni v Izvršilnih pravi iniKfok
-na
imajo takšen pomen, kakršen je določen v pravilnikih

22 b) katerakoli druga država, Članica Združenih narodov, ki
pristopi k tej Ustavi in Konvenciji na podlagi določil 53. člena
te Ustave;
23 c) katerakoli druga država, ki ni Članica Združenih narodov, ki zaprosi za članstvo v Zvezi in ki potem, ko si je
zagotovila podporo dveh tretjin Članic Zveze, pristopi k tej
Ustavi in Konvenciji na podlagi določb 53. člena te Ustave. Če
zaprosi za sprejem v članstvo v obdobju med dvema konferencama popblaščenih predstavnikov, se Generalni sekretar
posvetuje s Članicami Zveze; če država Članica v štirih mesecih po zahtevi za njeno mnenje ne odgovori, se šteje, da se je
vzdržala.

6. člen
Izvajanje uradnih listin Zveze

ui?i
37 1. Članice so dolžne spoštovati določbe te Ustave, Kon'nV* sti
cije in Izvršilnih pravilnikov v vseh telekomunikacijskih o
nih in službah, ki so jih ustanovile ali ki jih vodijo in . .
ukvarjajo z mednarodnimi storitvami ali bi lahko povzro^ j
škodljivo motenje radijskim organizacijam v drugih držav Cl
razen če gre za službe, ki so izključene iz teh obvezfl n
v skladu z določbami 48. člena te Ustave.
»ki
38 2. Članice so poleg tega dolžne sprejeti potrebne ukr6''

3. člen
Pravice in obveznosti Članic
24 1. Članice Zveze imajo pravico in so dolžne izpolnjevati
obveznosti, ki so določene v tej Ustavi in Konvenciji.
poročevalec, št. 28
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a
bi upravljalskim agencijam, ki so jih same pooblastile za
^Postavljanje in upravljanje telekomunikacij in ki se ukvarjajo z mednarodnimi storitvami ali ki upravljajo postaje, ki bi
anko povzročile škodljivo motenje radijskim službam drugih
sn-, r^ay. naložile izpolnjevanje določb Ustave, Konvencije in
djjzvršilnih pravilnikov.
'oV
7. člen
Struktura Zveze
ika39 Zveza vključuje:
0 v,
d'"40 a) konferenco pooblaščenih predstavnikov, ki je najvišji
icaorgan Zveze
fe■neM b) Svet, ki deluje v imenu konference pooblaščenih pred»tavnikov;
iKa<2c) svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah;

59 k) obravnava tudi druga pomembna vprašanja s področja
telekomunikacij.
9. člen
Načela v zvezi z volitvami in z njimi povezanimi zadevami
60 1. Konferenca pooblaščenih predstavnikov mora pri vsakih
volitvah, obravnavanih v št. od 54 do 56 te Ustave, zagotoviti:
61 a) da bodo člani Sveta izvoljeni ob dolžnem upoštevanju
potrebne enakopravne razporeditve sedežev v Svetu med
vsemi svetovnimi regijami;
62 b) da bodo Generalni sekretar, namestnik generalnega
sekretarja, direktorji uradov ter člani Odbora za radijsko regulativo državljani različnih držav Članic in da je ob njihovi
izvolitvi upoštevana enakopravna geografska razporeditev
med svetovnimi regijami; v zvezi z voljenimi funkcionarji pa je
treba upoštevati tudi načela, ki so navedena v št. 154 te
Ustave;

"T®
d) sektor za radiokomunikacije, vključno s svetovnimi in
ner6
9jonalnimi konferencami o radiokomunikacijah, skupščine
'Miokomunikacij in Odbor za radijsko regulativo;

63 c) člani Odbora za radijsko regulativo bodo kot posamezniki izvoljeni izmed kandidatov, ki jih bodo predlagale Članice
Zveze; vsaka Članica lahko predlaga le enega kandidata, ki
mora biti njen državljan.

J* e) sektor za standardizacijo telekomunikacij, vključno
^svetovnimi konferencami za standardizacijo telekomuni-

64 2. Postopke za te volitve določi konferenca pooblaščenih
predstavnikov. Konvencija vsebuje določbe, ki obravnavajo
prevzem dolžnosti, prazna mesta in možnost ponovne izvolitve.
10. člen
Svet

J5f) sektor za razvoj telekomunikacij, vključno s svetovnimi in
'•gionalnimi konferencami o razvoju telekomunikacij;
9) Generalni sekretariat.
8. člen
Konferenca pooblaščenih predstavnikov

65 1. (1) Svet sestavljajo članice Zveze, ki jih izvoli konferenca
pooblaščenih predstavnikov v skladu z določili št. 61 te
Ustave.

!7e| 1- Konferenco pooblaščenih predstavnikov sestavljajo
6gacije, ki predstavljajo Članice. Sestaja se vsaka štiri leta.

){'
,0^ 2. Konferenca pooblaščenih predstavnikov:

66 (2) Vsaka Članica Sveta določi osebo, ki bo opravljala
funkcijo v Svetu in ki ji lahko pomaga eden ali več svetovalcev.

9
a) določa generalno politiko za izpolnjevanje ciljev Zveze,
^ločenih v 1. členu te Ustave;

67 2. Svet sprejme lasten poslovnik.

^ b) potem ko preuči poročila Sveta o delovanju Zveze v času
. prejšnje konference pooblaščenih predstavnikov ter
al Predlagani strateški politiki in načrtih Zveze, sprejme
dfStrezne sklepe;

68 3. Med dvema konferencama pooblaščenih predstavnikov
deluje Svet kot Izvršilni organ Zveze v imenu konference
pooblaščenih predstavnikov in v okviru pooblastil, ki mu jih
slednja določi.

>n11 c) postavi temelje za proračun Zveze in v skladu s sklepi,
.Prejetimi v zvezi s poročili iz št. 50, določi najvišje izdatke
^eze do naslednje konference pooblaščenih predstavnikov,
j^tem ko preuči vse pomembne vidike delovanja Zveze v tem
Udobju;

69 4. (1) Svet sprejema vse ustrezne korake, da Članicam
olajša izvajanje določb te Ustave, Konvencije in Izvršilnih
pravilnikov, sklepov konference pooblaščenih predstavnikov,
po potrebi pa tudi izvajanje sklepov drugih konferenc in
zasedanj Zveze, obenem pa opravlja tudi vse dolžnosti, ki mu
jfh naloži konferenca pooblaščenih predstavnikov.

« d) zagotavlja vse splošne smernice, ki obravnavajo zapo'ovanje kadrov v Zvezi, in po potrebi določi osnovne plače,
'^P°n plač ter sistem doklad in pokojnin za vse funkcionarje
11

70 (2) Obravnava širše zadeve s področja politike telekomunikacij v skladu s smernicami, ki jih določi konferenca pooblaščenih predstavnikov, da s tem zagotovi celovito odzivanje
politike in strategije Zveze na nenehno spreminjajoče se telekomunikacijsko okolje.

3
e) pregleda račune Zveze in jih po potrebi na koncu tudi
'otrdi;

71 (3) Zagotavlja učinkovito usklajevanje dela Zveze in izvaja
učinkoviti finančni nadzor nad Generalnim sekretariatom in
tremi sektorji.

" f) izvoli člane Zveze, ki bodo člani Sveta;
.£9) izvoli Generalnega sekretarja, namestnika generalnega
'^kretarja in direktorje uradov sektorjev kot voljene funkci'larje Zveze;

72 (4) V skladu z nameni Zveze prispeva k razvoju telekomunikacij v državah v razvoju z vsemi sredstvi, ki jih ima na
razpolago, vključno s sodelovanjem Zveze v ustreznih programih Združenih narodov.
11. člen
Generalni sekretariat

ti h) izvoli člane Odbora za radijsko regulativo;
i) preuči in po potrebi sprejme predloge amandmajev k tej
''stavi
in Konvenciji v skladu z določbami 55. člena te Ustave
1
! v skladu z ustreznimi določili Konvencije;

73 1. (1) Generalni sekretariat vodi Generalni sekretar, ki mu
pomaga namestnik generalnega sekretarja.

5
ti
lr

j) sklene ali po potrebi revidira sporazume med Zvezo in
' ugimi mednarodnimi organizacijami, preuči katerekoli
'T^asne sporazume s takšnimi organizacijami, ki jih je
imenu konference sklenil Svet, in v zvezi s tem sprejme
jftkšne ukrepe, kakršni se ji zdijo potrebni;
1

74 (2) Generalni sekretar pripravlja ob pomoči koordinacijskega komiteja za strateško politiko in načrte za Zvezo in
koordinira njene dejavnosti.
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75 (3) Generalni sekretar izvaja vse ukrepe, ki so potrebni za
zagotavljanje gospodarne rabe sredstev Zveze, za vse administrativne in finančne vidike dejavnosti Zveze pa je odgovoren
Svetu.

91 3. Skupščine za radiokomunikacije se običajno prav take
sklicujejo vsaki dve leti in so časovno in krajevno pridružen*
svetovni konferenci za radiokomunikacije zaradi izboljšanji
učinkovitosti in uspešnosti radiokomunikacijskega sektorja^.
Skupščine za radiokomunikacije zagotavljajo potrebne telv^
nične temelje za delo svetovnih konferenc za radiokomunikacije in odgovarjajo na vse zahteve svetovnih konferenc 80
z«
radiokomunikacije. Naloge skupščin za radiokomunikacije
določene v Konvenciji.
IO;
92 4. Sklepi svetovne konference za radiokomunikacije.;6[
skupščine za radiokomunikacije ter regionalnih konferenc za
radiokomunikacije morajo biti v vsakem primeru v skladu s t®|||
Ustavo in Konvencijo. Prav tako morajo biti sklepi skupščin* '
za radiokomunikacije ali regionalnih konferenc za radioko-^
munikacije v vseh primerih skladni s Pravilniki o radiokomunikacijah. Pri sprejemanju resolucij in sklepov morajo konference upoštevati tudi predvidljive finančne posledice in s9
morajo po možnosti izogibati sprejemanju resolucij in sklepov, ki bi lahko povzročili rast izdatkov nad zgornje mej'
kreditov, ki jih je začrtala konferenca pooblaščenih predstavi^
nikov.
Je i

76 (4) Generalni sekretar je zakoniti zastopnik Zveze.
77 2. Namestnik generalnega sekretarja je odgovoren Generalnemu sekretarju; Generalnemu sekretarju pomaga pri
opravljanju njegovih nalog, obenem pa opravlja tista dela, ki
mu jih Generalni sekretar poveri. V odsotnosti Generalnega
sekretarja opravlja njegove naloge.
II. POGLAVJE
Radiokomunikacijski sektor
12. (len
Dolžnosti In struktura
78 1. (1) Dolžnost Radiokomunikacijskega sektorja je izvajanje ciljev Zveze v zvezi z radiokomunikacijami v skladu
z določbami 1. člena te Ustave in sicer tako, da:

14. člen
Odbor za radijsko regulativo

- zagotavlja racionalno, enakopravno, učinkovito in gospodarno uporabo radiofrekvenčnega spektra v vseh radiokomunikacijskih službah, vključno s tistimi, ki uporabljajo krožnice
geostacionarnih satelitov, kot je določeno v določbah 44.
člena te Ustave, in

93 1. Odbor za radijsko regulativo sestavljajo voljeni člani, K'loe
imajo vse kvalifikacije s področja radiokomunikacij in ki ima)0!e|(
praktične izkušnje pri dodeljevanju in uporabi frekvenc. Vs«*bv
član mora poznati geografske, ekonomske in demografskel6(
razmere v določenem delu Sveta. Svoje dolžnosti do Zvez«j0j
izpolnjujejo samostojno in častno (honorarno).
jta

- opravlja študije brez omejitev v frekvenčnih območjih in
sprejema priporočila v zvezi z radiokomunikacijskimi zadevami.

94 2. Dolžnosti Odbora za radijsko regulativo so:

79 (2) Posamezne odgovornosti radiokomunikacijskega sek
torja in sektorja za standardizacijo telekomunikacij se neprestano preverjajo v tesni povezavi z zadevami, ki so skupnega
pomena za oba sektorja, ter v skladu z ustreznimi predpisi
v Konvenciji. Med sektorji za radiokomunikacije, za standardizacijo telekomunikacij in za razvoj telekomunikacij mora
obstajati tesna koordinacija.

95 a) odobravanje predpisov o postopku, ki vsebujejo Mlin1'
nične kriterije, v skladu z Pravilniki o radiokomunikacijah '07
s kakršnokoli odločitvijo, ki bi jo sprejele pristojne radio^V
munikacijske konference. Te predpise o postopku mora"
upoštevati direktor in Urad pri izvajanju Pravilnikov o rad i o k^
munikaciiah ob registraciji dodeljenih frekvenc; dodeljevanje ioe
opravijo Članice. O teh predpisih lahko razpravlja uprava, *! os
v primeru stalnih nesoglasij zadevo preda naslednji
'01
radiokomunikacijski konferenci;
1lC
96 b) obravnavanje katerekoli zadeve, ki se je ne da re$f'
z uporabo zgoraj navedenih predpisov o postopku;
111

80 2. Radiokomunikacijski sektor deluje preko:
81 a) svetovnih in regionalnih radiokomunikacijskih konferenc;
82 b) Odbora za radijsko regulativo;

97 c) izvajanje kakršnihkoli nalog, povezanih z dodeljevanje'* j!'
In uporabo frekvenc, kot je to določeno v št. 78 te Usta*™
v skladu s postopki, ki so določeni v Pravilnikih o radiokon^'
nikacijah, ali kot jih predpiše pristojna konferenca ali Svfl
s soglasjem večine Članic Zveze pri pripravi ali izvrševanj11
sklepov takšne konference.
98 3. (1) Pri izvajanju svojih odborniških dolžnosti člani tu15
Odbora za radijsko regulativo ne delujejo kot zastopniki sve
jih držav Članic ali regij, temveč kot varuhi mednarodne javn®
ustanove. Se posebej pa se mora vsak član Odbora vzdrž8'' 'H
posredovanja pri odločitvah, ki neposredno zadevajo admin1' hU:
stracijo Članice.

83 c) radiokomunikacijskih skupščin, ki so pridružene svetovnim konferencam za radiokomunikacije;
84 d) študijskih skupin za radiokomunikacije;
85 e) urada za radiokomunikacije, ki ga vodi izvoljeni direktor.
86 3. Člani Radiokomunikacijskega sektorja so:
87 a) praviloma vse uprave (administracije) Članic Zveze;
88 b) vsaka ustanova ali organizacija, ki sta pooblaščeni
v skladu z ustreznimi predpisi Konvencije.

99 (2) Noben član uprave ne sme zahtevati ali sprejeti navod'
v zvezi z opravljanjem svojih dolžnosti v Zvezi od katereko"11
vlade, njenih članov ali od katerekoli javne ali privatne organ 1
zacije ali osebe. Članice se morajo vzdržati katerekoli dejaj1 '
nosti ali sodelovanja pri katerikoli odločitvi, ki ne bi b' *
v skladu z njihovim statusom, navedenim v št. 98 zgoraj.

13. čisn
Konferenc* In skupščine o radlokomunlkacljah
89 1. Svetovna konferenca o radiokomunikacijah lahko delno
ali v izjemnih primerih v celoti spremeni Pravilnike o radiokomunikacijah in lahko obravnava katerokoli vprašanje svetovnega pomena, ki je v okvirih njenih kompetenc in je povezano
z njenim dnevnim redom; druge njene naloge so določene
v Konvenciji.

15
»le
Jst
>01
'V(

ko
100 (3) Vsaka država Članica mora spoštovati izključni
f°c
narodni značaj nalog, ki jih imajo člani Odbora, in ne snj"1
poskušati vplivati nanje pri opravljanju njihovih odbornišk"
nalog.

90 2. Svetovne konference za radiokomunikacije se navadno
sklicujejo vsaki dve leti; v skladu z ustreznimi določbami
Konvencije takšne konference ni potrebno sklicati ali pa se
lahko skliče tudi dodatna.
poročevalec, it. 28
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101 4. Organizacija dela Odbora za radijsko regulativo i*
določena v Konvenciji.
86
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20. člen
Urad za standardizacijo telekomunikacij

15. člen
Študijske skupine za radiokomunikacije
ft02 Naloge študijske skupine za radiokomunikacije so opremljene v Konvenciji,
zi
so
16. člen
Urad za radiokomunikacije
.03 Naloge direktorja Urada za radiokomunikacije so določne v Konvenciji.

117 Naloge direktorja urada za standardizacijo telekomunikacij so določene v Konvenciji.
IV. POGLAVJE
Sektor za razvoj telekomunikacij
21. člen
Naloge in struktura
118 1. (1) Naloge sektorja za razvoj telekomunikacij predstavljajo izpolnjevanje ciljev Zveze, določenih v 1. členu te Ustave,
ter opravljanje na področju svojih kompetenc dvojne funkcije
Zveze in to kot specializirane agencije Združenih narodov in
upravljalske agencije za izvajanje projektov v razvojnem
sistemu Združenih narodov ali drugih finančnih aranžmajev,
vse zaradi olajševanja in spodbujanja razvoja telekomunikacij
z nuđenjem, organiziranjem in koordiniranjem tehničnega
sodelovanja in nuđenja pomoči.

1 POGLAVJE
n^k'or za standardizacijo telekomunikacij
f
it
17. člen
f
Naloge In struktura
[J(
"104 1.(1) Naloga sektorja za standardizacijo telekomunikacij
™ 'zpolnjevanje ciljev Zveze, ki so povezani s standardizacijo
slekomunikacij, kot je to določeno v 1. členu te Ustave,
Preučevanjem tehničnih, operativnih in tarifnih vprašanj ter
^Prejemanjem priporočil zanje, vse z vidika standardizacije
6|
ekomunikacij po vsem svetu.

119 (2) Sektorji za radiokomunikacije, standardizacijo telekomunikacij in za razvoj telekomunikacij morajo med seboj
tesno sodelovati v zadevah, ki se nanašajo na razvoj, vse
v skladu z ustreznimi določbami te Ustave.

% (2) Določene odgovornosti sektorjev za standardizacijo
^komunikacij in za radiokomunikacije so predmet stalnih
0 ®v'zij v tesnem sodelovanju z ozirom na zadeve, ki so splošna pomena za oba sektorja, ter v skladu z ustreznimi
'oločbami
v Konvenciji. Med sektorji za radiokomunikacije,
'ar
0r>dardizacijo telekomunikacij in za razvoj telekomunikacij
a obstajati tesno sodelovanje.
)rek ^ ®e'<,or

za

120 2. V veljavnih okvirih so specifične naloge sektorja za
razvoj telekomunikacij:
121 a) dvigovanje zavesti ljudi, ki sprejemajo odločitve,
o pomembni vlogi telekomunikacij v državnih, gospodarskih
in družbenih razvojnih programih ter zagotavljanje informacij
in nasvetov o možnih opcijah politike in strukture telekomunikacij;

standardizacijo telekomunikacij deluje

122 b) spodbujanje razvoja, širjenja in delovanja telekomunikacijskih omrežij in storitev, še posebej v državah v razvoju,
ob upoštevanju dejavnosti drugih ustreznih teles, s krepitvijo
zmožnosti za razvoj človeških virov, planiranja, upravljanja,
mobilizacijo virov in z raziskavami in razvojem;

7

'I" a) svetovnih konferenc za standardizacijo telekomuniI^Cij;
®b) študijskih skupin za standardizacijo telekomunikacij;
1 09 C) urada za standardizacijo telekomunikacij, ki ga vodi
%ni direktor.
3. Člani sektorja za standardizacijo telekomunikacij so:
1,1

123 c) spodbujanje rasti telekomunikacij preko sodelovanja
z regionalnimi telekomunikacijskimi organizacijami ter svetovnimi in regionalnimi razvojnimi finančnimi institucijami,
nadzorovanje stanja projektov, ki so vključeni v njegov razvojni program, za zagotavljanje njihovega pravilnega izvajanja;

a) po zakonu administracije vseh Članic Zveze,

2

'J] b) katerakoli ustanova ali organizacija, ki je za to pooblašča v skladu z ustreznimi določili Konvencije.
i

124 d) mobilizacija virov za zagotavljanje pomoči državam
v razvoju na področju telekomunikacij s spodbujanjem ustanavljanja preferenčnih in ugodnih kreditnih linij ter sodelovanje z mednarodnimi in regionalnimi finančnimi in razvojnimi
inštitucijami;

16. člen
Svetovne konference za standardizacijo telekomunikacij

l||3 1. Naloge svetovnih konferenc za standardizacijo telekomunikacij so opredeljene v Konvenciji.

125 e) podpiranje in koordiniranje programov za pospeševanje prenosa primernih tehnologij v države v razvoju v luči
sprememb in razvoja omrežij v razvitih državah;

!4 2. Svetovne konference za standardizacijo telekomunika'I se skličejo vsaka štiri leta; kljub temu pa se lahko v skladu
ustreznimi predpisi v Konvenciji skliče tudi dodatna konfe'nca.

126 f) spodbujanje udeležbe industrije pri razvoju telekomunikacij v državah v razvoju in svetovanje pri izbiri ter prenosu
primerne tehnologije;
127 g) po potrebi svetovanje, izvajanje ali sponzoriranje študij
tehničnih, gospodarskih, finančnih, upravnih in zakonodajnih
zadev in zadev politike, vključno s študijami določenih projektov s področja telekomunikacij;

'5 3. Vse odločitve svetovnih konferenc za standardizacijo
'^komunikacij morajo biti v vseh primerih usklajene s to
'|avo, Konvencijo in Izvršilnimi pravilniki. Pri sprejemanju
^ločitev in sklepov morajo konference upoštevati predvidfinančne posledice in se mora izogibati sprejemanju
^Snih sklepov in odločitev, ki bi lahko povzročili dvig strokov nad zgornje meje kreditov, ki jih je odobrila konferenca
°oblaščenih predstavnikov.

128 h) sodelovanje z drugimi sektorji, Generalnim sekretariatom in drugimi ustreznimi telesi pri razvijanju Generalnega
plana za mednarodna in regionalna telekomunikacijska
omrežja z namenom lajšanja koordinacije njihovega razvoja,
vse z vidika zagotavljanja telekomunikacijskih storitev;

19. člen
študijske skupine za standardizacijo telekomunikacij

129 i) pri izvajanju prej navedenih nalog mora še posebej
paziti na potrebe najmanj razvitih držav;

1

6 Naloge študijskih skupin za standardizacijo telekomuni*cij so določene v Konvenciji.

130 3. Sektor za razvoj telekomunikacij deluje preko:
87
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131 a) svetovne in regionalne konference za razvoj telekomunikacij;

26. člen
Koordinacijski komite

132 b) študijske skupine za razvoj telekomunikacij;

148 1. Koordinacijski komite sestavljajo: Generalni sekretar,G
namestnik generalnega sekretarja ter direktorji vseh treh ura-p
dov. Predseduje mu Generalni sekretar, ki ga v odsotnostite
nadomešča namestnik generalnega sekretarja.

133 c) Urada za razvoj telekomunikacij, ki ga vodi voljeni
direktor.
134 4. Članice sektorja za razvoj telekomunikacij so:

149 2. Koordinacijski komite deluje kot notranji managerski
(ravnateljski) team, ki Generalnemu sekretarju svetuje in daj&H
praktično pomoč v zvezi z administrativnim, finančnim m*
informacijskim sistemom in zadevami tehničnega sodelova- s
nja, ki niso v izključni pristojnosti določenega sektorja aini
Generalnega sekretariata, in o zunanjih odnosih in informiranju javnosti. Pri svojem delovanju mora komite popolnoma«
upoštevati določbe te Ustave, Konvencije, sklepov Sveta w
interese Zveze kot celote.

135 a) po zakonu administracije vseh Članic Zveze;
136 b) katerakoli ustanova ali organizacija, ki je za to pooblaščena v skladu z ustreznimi določili Konvencije.
22. člen
Konference za razvo) telekomunikacij
137 1. Konference za razvoj telekomunikacij so mesto, kjer
potekajo razprave in proučevanje tem, projektov in programov, pomembnih za razvoj telekomunikacij ter za dajanje
usmeritev in navodil Uradu za razvoj telekomunikacij.

27. člen
Voljeni funkcionarji in osebje Zveze

zri
150 1. (1) Pri izvajanju svojih zadolžitev ne sme nihče od P
voljenih funkcionarjev ali osebja Zveze iskati ali sprejemali
nasvetov od katerekoli vlade ali drugih oblasti izven Zveze _
Vzdržati se morajo kakršnegakoli delovanja, ki ni združljiv0,S
z njihovim statusom mednarodnih funkcionarjev.

138 2. Konference za razvoj telekomunikacij vključujejo:
139 a) svetovne konference za razvoj telekomunikacij;
140 b) regionalne konference za razvoj telekomunikacij.

151 (2) Vsaka članica mora spoštovati izključni mednarodni^
značaj zadolžitev voljenih funkcionarjev in osebja Zveze in izl
sme poskušati vplivati na njihovo delo.
Zg
152 (3) Noben voljeni funkcionar ali član osebja Zveze ne sm&Sa
na noben način sodelovati ali imeti kakršnihkoli financnij*1
interesov v podjetjih, ki se ukvarjajo s telekomunikacija^ 15
razen če ni to del njihovih zadolžitev. Izraz »finančni interesi* o
se ne nanaša na nadaljevanje pokojninskih ugodnosti. K s
izvirajo iz prejšnje zaposlitve ali službe.
pr
ne tal
153 (4) Zaradi zagotovitve učinkovitega delovanja Zveze "
sme, če se le da, nobena članica, katere državljan je Đ,|
izvoljen za Generalnega sekretarja, njegovega namestnika ®
direktorja urada, le-tega odpoklicati med dvema konfet"',8
cama pooblaščenih predstavnikov.
u'

141 3. Med dvema konferencama pooblaščenih predstavnikov
mora biti ena svetovna konferenca za razvoj telekomunikacij,
glede na sredstva in prednostne naloge pa se lahko izvedejo
tudi regionalne konference za razvoj telekomunikacij.
142 4. Konference za razvoj telekomunikacij ne sprejemajo
končnih dokumentov. Njihovi sklepi so v obliki resolucij,
odločitev, priporočil ali poročil. Vsi ti sklepi morajo biti v vseh
primerih v skladu s to Ustavo, Konvencijo in Izvršilnimi pravilniki. Pri sprejemanju resolucij in sklepov morajo konference
upoštevati predvidljive finančne posledice in se morajo izogibati sprejemanju resolucij in sklepov, ki bi lahko povzročili
naraščanje stroškov preko zgornjih meja kreditov, ki jih je
določila konferenca pooblaščenih predstavnikov.
143 5. Naloge konference za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.

154 2. Pri zaposlovanju osebja in določanju pogojev za sto£
tve je potrebno največjo pozornost posvetiti nujnosti izpolni^
15
vanja najvišjih kriterijev učinkovitosti, sposobnosti in celov'pr,
tosti. Pri zaposlovanju osebja je treba ustrezno upoštevati ^ v&
širšo geografsko bazo.
*n

23. člen
Študijske skupine za razvoj telekomunikacij
144 Naloge študijskih skupin za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.

28. člen

24. člen
Urad za razvoj telekomunikacij

Finance Zveze

. 17
sn
Ua

155 1. Izdatki Zveze zajemajo stroške:

145 Naloge direktorja Urada za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.

156 a) Sveta

V.POGLAVJE

157 b) Generalnega sekretariata in sektorjev Zveze;

Druge določbe, ki urejajo delovanje Zveze

158 c) konference pooblaščenih predstavnikov in svetov"10
konference o mednarodnih telekomunikacijah;

25. člen
Svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah

8n

te
159 2. Izdatke Zveze se krije iz prispevkov njenih Članic £6 ob
ustanov in-organizacij, ki so pooblaščeni za sodelova") «ii
v dejavnostih Zveze v skladu z ustreznimi predpisi Konvencij®: *a
Vsaka Članica ali katerakoli tako pooblaščena ustanova »"
organizacija mora plačati ustrezen znesek, sorazmeren s S"" '7;
vilom enot v prispevni stopnji, ki si jo izbere v skladu z ustr«*'
nimi predpisi Konvencije.

146 1. Svetovna konferenca o telekomunikacijah lahko delno,
v izjemnih primerih pa v celoti, revidira Mednarodno telekomunikacijsko regulativo, prav tako pa lahko obravnava katerokoli vprašanje svetovnega pomena, ki je v njeni pristojnosti
in ki je povezano z njenim dnevnim redom.
147 2. Sklepi svetovnih konferenc o mednarodnih telekomunikacijah morajo biti v vsakem primeru v skladu s to Ustavo in
s Konvencijo. Pri sprejemanju resolucij in sklepov morajo
konference upoštevati predvidljive finančne posledice in se
izogibati sprejemanju resolucij in sklepov, ki bi lahko povzročili naraščanje izdatkov preko zgornjih meja kreditov, ki jih je
določila konferenca pooblaščenih predstavnikov.
poročevalec, št. 28
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160 3. (1) Članice si lahko prosto izberejo prispevno svoi®
stopnjo za kritje stroškov Zveze.
162 (2) Izbor morajo opraviti v roku šestih mesecev po ko"'
čani konferenci pooblaščenih predstavnikov v sklad11
z lestvico prispevnih stopenj, ki jih določa Konvencija.
17|
88

162
(3) Če konferenca pooblaščenih predstavnikov sprejme
spremembo lestvice prispevnih stopenj v Konvenciji, mora
ir,Generalni sekretar vse Članice obvestiti o datumu, s katerim
a* prične sprememba veljati. V roku šestih mesecev po prejemu
stttega obvestila mora vsaka Članica obvestiti Generalnega
sekretarja o prispevni stopnji, ki jo je izbrala v skladu s spremenjeno lestvico.
M
je 163 (4) Prispevna stopnja, ki jo izbere vsaka Članica v skladu
in
»St. 161 ali 162 zgoraj, stopi v veljavo šele s 1. januarjem eno
a; eto po poteku šestmesečnega obdobja, kot je navedeno v št.
in 162 zgoraj.
aia 164 4. Članice, ki ne sporočijo svoje odločitve v roku, ki je
in določen v št. 161 in 162 zgoraj, zadržijo že prej izbrane
Prispevne stopnje.

31. člen
Pravne pristojnosti Zveze
176 Zveza ima na ozemlju vsake države Članice toliko pravne
pristojnosti, kolikor je potrebuje za izvajanje svojih nalog in za
izpolnjevanje svojih namenov.
32. člen
Poslovniki konferenc in drugih srečanj
177 1. Pri organiziranju dela in vodenja razprav se na konferencah in srečanjih Zveze uporablja poslovnik, naveden
v Konvenciji.
178 2. Konference in Svet lahko poleg pravil iz poslovnika
privzamejo še takšna pravila, ki se jim zdijo bistvenega
pomena. Ta dodatna pravila pa morajo biti v skladu s to
Ustavo in s Konvencijo; pravila, ki so sprejeta na konferencah,
se objavijo kot dokumenti konference.

J65 5. Prispevna stopnja, ki jo izbere Članica, se lahko
'manjša samo v skladu s št. 161,162 in 163 zgoraj. V izrednih
id Primerih, kadar gre na primer za naravne katastrofe, ki zahtevo mednarodne programe pomoči, lahko Svet odobri
e-'manjšanje števila prispevnih enot, če zanj zaprosi Članica, ki
rougotovi, da ne more več plačevati prispevkov po stopnji, ki si
l° i® izbrala na začetku.

VI. POGLAVJE
Splošne določbe, ki veljajo za telekomunikacije
33. člen
Pravica |avnostl do uporabe mednarodnih telekomunikacijskih storitev

i!86 6. Prav tako lahko Članica po predhodni odobritvi Sveta
''bere
nižjo prispevno stopnjo, kot jo je izbrala pod št. 161, če
s
® njene prispevne pozicije od dneva, ki ga določa št. 163
*9oraj za novo prispevno časovno obdobje, bistveno poslabšajo,
ifr

179 Države Članice priznavajo javnosti pravico do korespondiranja preko mednarodnih služb za javno korespondiranje.
Storitve, plačila in jamstva so enaki za vse uporabnike v vseh
kategorijah korespondiranja, brez prioritet ali preferenc.
*
34. člen
Ustavitev telekomunikacij

' S<rožke
' k' so vpovezani
konferencami,
ki katerih
je govora
št. 43 tez regionalnimi
Ustave, pokrivajo
v skladu
® klasifikacijo enot vse Članice določene regije in kjer je to
Primerno, prav tako tudi Članice drugih regij, ki sodelujejo na
e 'akšnih konferencah,
ill
"
8. Članice, ustanove in organizacije, navedene v št. 159
?9oraj, morajo vnaprej poravnati svoje letne prispevke, ki se
Računajo na podlagi dveletnega proračuna, ki ga odobri
^vet, ravno tako pa tudi vsako spremembo, ki jo potrdi Svet.
i|.;169 9. Članica, ki je v zaostanku s plačilom Zvezi, izgubi
n Pravico glasovanja, kot je to določeno v št. 27 in 28 te Ustave
*3® dokler znesek zaostalih plačil ni enak ali ne presega
'"eska prispevka, ki je bil določen za pretekli dve leti.

180 1. Članice si pridržujejo pravico, da lahko ustavijo prenos
kateregakoli privatnega telegrama, ki bi lahko ogrožal varnost
države ali nasprotoval njenim zakonom, javnemu redu ali
spodobnosti, pri tem pa morajo takoj obvestiti urad, iz katerega je prišel, o ustavitvi kateregakoli takšnega telegrama ali
njegovega dela, razen če tudi takšno obvestilo rte bi ogrožalo
varnosti države.
181 2. Članice si prav tako pridržujejo pravico, da lahko
prekinejo katerekoli druge privatne telekomunikacije, ki bi
lahko ogrožale varnost države ali bile nasprotne njenim zakonom, javnemu redu ali spodobnosti.

'70 10. Posebni predpisi, ki se nanašajo na finančne prispevke teles in organizacij, na katere se nanaša št. 159 te
"Stave, so navedeni v Konvenciji.

35. člen
Ukinitev storitev
182 Vsaka država Članica si pridržuje pravico, da lahko ukine
mednarodne telekomunikacijske storitve, bodisi vse bodisi
samo določene zveze in/ali za določene vrste korespondence
v odhodu, v dohodu ali v tranzitu, pod pogojem, da o tem
takoj obvesti vse druge Članice s posredovanjem Generalnega sekretarja.

29. člen
Jeziki
l7
1
J

1.(1) Uradni in delovni jeziki Zveze so arabski, kitajski,
j igieški, francoski, ruski in španski.

36. člen
Odgovornost

J'2 (2) V skladu z ustreznimi določbami konference pooblaš1 ®nih predstavnikov se ti jeziki uporabljajo za pripravljanje in
, "»javljanje dokumentov in drugih besedil Zveze, in sicer v ver|'jah, ki so enakovredne po obliki in vsebini, prav tako pa tudi
j?a simultano prevajanje na konferencah in srečanjih Zveze.

183 Članice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti do uporabnikov mednarodnih telekomunikacijskih storitev, še posebej ne v zvezi z odškodninskimi zahtevki.

117
3 (3) V primerih neskladij ali sporov prevlada francoska
v
®rzija besedila.

37. člen
Tajnost telekomunikacij

i i74 2- če se o tem strinjajo vsi udeleženci konference ali
Jrugega srečanja, lahko potekajo razprave tudi v manj jezikih,
*ot je navedeno zgoraj.

184 1. Članice soglašajo, da bodo sprejele vse možne ukrepe,
ki so v skladu z uporabljenimi telekomunikacijskimi sistemi,
zato da bi zagotovile tajnost mednarodnega korespondiranja.

\

185 2. Kljub temu pa si pridržujejo pravico, da o takšni
korespondenci obvestijo pristojne organe, da bi le-ti lahko
zagotovili izvajanje svojih zakonov ali izvajanje mednarodnih
Konvencij, katerih podpisnice so.

c

30. člen
Sedei Zveze

J'5 Sedež Zveze je v Ženevi.
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38. člen
Vzpostavitev, delovanje In zaščita telekomunikacijskih
kanalov In naprav

44. člen
Uporaba radiofrekvenčnega spektra in krožnice (orbite)
geostacionarnih satelitov

186 1. Članice morajo sprožiti vse potrebne postopke za
zagotavitev vzpostavitve, pod najboljšimi tehničnimi pogoji,
kanalov in naprav, potrebnih za hitro in neprekinjeno izmenjavo mednarodnih telekomunikacij.

195 1. Članice si morajo prizadevati omejiti število uporablje- J
nih frekvenc in spektra na najnujnejši minimum, s katerim še f
lahko v zadostni meri zagotovijo vse potrebne storitve. Pri tem
si morajo prizadevati za uporabo najnovejših tehničnih napredkov.
||

187 2. Če je le mogoče, je treba te kanale in naprave upravljati
z metodami in postopki, ki so se pri praktičnih delovnih
izkušnjah izkazali kot najboljši. Vzdrževati jih je treba v pravilnih delovnih pogojih in biti ves čas v koraku z znastvenim in
tehničnim napredkom.

196 2. Članice morajo pri uporabi frekvenčnih pasov za radij- (
ske storitve upoštevati, da so radijske frekvence in krožnice (
geostacionarnih satelitov omejeni naravni viri in da jih morajo #
uporabljati racionalno, učinkovito in gospodarno, v skladu
s predpisi Pravilnikov o radiokomunikacijah, tako da imajo
države ali skupine držav enakopraven dostop do obeh z upoštevanjem posebnih potreb držav v razvoju in geografskega
položaja določenih držav.
g
i
45. člen
(
škodljivo motenje
<
l
197 1. Vse postaje, ne glede na njihovo namembnost, morajo t
biti postavljene in upravljane tako, da ne povzročajo škodlji- (
vega motenja radijskim storitvam ali komunikacijam drugin ^
Članic ali priznanih upravljalskih agencij ali drugim pooblaščenim agencijam, ki opravljajo radijske storitve in delujejo j
v skladu s predpisi Pravilnikov o radiokomunikacijah.
!i
198 2. Vsaka Članica se obvezuje, da bo od upravljalskih
agencij in drugih agencij, pooblaščenih za ta namen, zahtevala, da spoštujejo predpise, navedene pod št. 197 zgoraj.

188 3. Članice morajo varovati te kanale in naprave v okviru
svoje jurisdikcije (pravosodja).
189 4. Razen če niso s posebnimi dogovori določeni drugačni
pogoji, morajo Članice zagotoviti vse potrebne ukrepe za
zagotavljanje vzdrževanja tistih odsekov mednarodnih telekomunikacijskih vodov, ki so pod njihovim nadzorom.
39. člen
Obveščanje o kršitvah
190 Za lažjo uporabo določb 6. člena te Ustave se članice
obvežejo, da bodo druga drugo obveščale o kršitvah določb
te Ustave, Konvencije in Izvršilnih pravilnikov.
40. člen
Prednost telekomunikacij, povezanih z varovanjem življenj

199 3. Nadalje Članice priznavajo nujnost sprejema vseh
izvedljivih ukrepov za preprečevanje delovanja električnih
aparatov in instalacij vseh vrst, ki povzročajo škodljivo mote- I
nje radijskim storitvam ali komunikacijam, navedenim pod št. '
197 zgoraj.

191 Mednarodne telekomunikacijske službe morajo dati
popolno prednost vsem telekomunikacijam, ki so povezane
z varovanjem življenj na morju, na kopnem, v zraku ali v vesolju, prav tako pa tudi vsem izredno nujnim epidemiološkim
telekomunikacijam, namenjenim Svetovni zdravstveni organizaciji.

46. člen
Klici v sili In sporočila

41. člen
Prednost vladnih telekomunikacij

200 Radijske postaje morajo z absolutno prednostjo sprejeti j
klice v sili in sporočila v sili ne glede na njihov izvor, nanje
odgovoriti na enak način in nemudoma glede na zahtevano t
ukrepati.
^

192 V skladu z določbami 40. in 46. člena te Ustave, imajo
vladne telekomunikacije (glej dodatek k tej Ustavi, točka
1014) prednost pred drugimi telekomunikacijami do meje,
izvedljive glede na specifično zahtevo izvirnega pošiljatelja
(izvirnika).

47. člen
Lažni ali zmotni signali v sili, v nuji, varnostni ali identifikacijski signali

42. člen
Posebni ukrepi

201. Članice soglašajo, da bodo ustrezno ukrepale pri prepre- j
čevanju prenosa ali kroženja lažnih ali zmotnih signalov v sili. (
nujnosti, za varnost ali za identifikacijo in da bodo sodeloval? (
pri odkrivanju in identifikaciji postaj na področju svoje pristojnosti, ki oddajajo takšne signale.

193 Članice si zase, za upravljalske organizacije, ki so jih
same priznale, in za druge agencije, ki so bile za to ustrezno
pooblaščene, pridržujejo pravico, da sklepajo posebne dogovore v zvezi s telekomunikacijskimi zadevami, ki v splošnem
ne zadevajo drugih Članic. Takšni dogovori pa ne smejo biti
v nasprotju z določili te Ustave, Konvencije in Izvršilnih pravilnikov vsaj kar se tiče škodljivega motenja, ki bi ga njihovo
izvajanje lahko povzročilo radijskim službam drugih Članic, in
na splošno tehničnih okvar, ki bi jih lahko njihovo delovanje
povzročilo v delovanju telekomunikacijskih služb drugih
držav Članic.

48. člen
Namestitev naprav za državno obrambo
202 1. Članice so povsem svobodne pri nameščanju vojaških
radijskih naprav.
203 2. Kljub temu pa morajo pri nameščanju teh naprav,
kolikor je le mogoče, upoštevati ustavne določbe, ki zadevajo
pomoč v primeru sile, in predpise v zvezi s preprečevanjem
škodljivega motenja in določbe Izvršilnega pravilnika v zvezi
z vrstami oddajanja in uporabe frekvenc, glede na naravo
storitev, ki jih opravljajo te naprave.

43. člen
Regijske konference, dogovori In organizacije
194 Članice si pridržujejo pravico do sklicevanja regionalnih
konferenc, do sklepanja regionalnih dogovorov in do oblikovanja regionalnih organizacij zaradi urejanja vprašanj
s področja telekomunikacij, ki so primerna za obravnavanje
na regionalni ravni. Takšni dogovori pa ne smejo biti
v nasprotju niti s to Ustavo niti s Konvencijo.

204 3. Kadar pa te naprave delujejo kot del storitev javne
korespondence ali drugih storitev, ki jih ureja Izvršilni pravil'
nik, se morajo v splošnem podrejati redni regulativi (predpi'
som) za izvajanje takšnih storitev.
VIII. POGLAVJE

Vil. POGLAVJE

Odnosi z Združenimi narodi, drugimi mednarodnimi organizacijami in državami nečlanicami

Posebni predpisi za radio
poročevalec, št. 28
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49. člen
Odnosi z Združenimi narodi

54. člen
Izvršilna pravilnika

® Odnose med Združenimi narodi in Mednarodno telekoIIJ
nikacijsko zvezo ureja sporazum, ki sta ga sklenili ti dve
'9anizaciji.

215 1. Izvršilna pravilnika, navedena v 4. členu te Ustave, sta
obvezujoča mednarodna dokumenta in morata upoštevati
določbe te Ustave in Konvencije.

50. člen
''noti z drugimi mednarodnimi organizacijami

216 2. Ratifikacija, sprejetje ali odobritev te Ustave in Konvencije ali pristop k tem dokumentom v skladu z 52. in 53. členom
te Ustave pomenijo tudi privolitev v sprejetje Izvršilnih pravilnikov, ki so jih pred datumom podpisa Ustave in Konvencije
sprejele pristojne svetovne konference. Ob taki privolitvi se
lahko v času podpisa Izvršilnih pravilnikov ali njihovih sprememb da kakršnekoli pridržke, pod pogojem, da pridržek že
velja v času vročitve instrumenta o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

"8
Zveza sodeluje z mednarodnimi organizacijami, ki imajo
Or
odne interese in dejavnosti, da bi dopolnila mednarodno
^lajevanje zadev, ki so povezane s telekomunikacijami.
51. člen
Odnosi z državami nečlanlcam!
J7 Vsaka Članica si zase in za priznane upravljalske agencije
••držuje pravico, da določi pogoje, pod katerimi dovoljuje
Menjavo telekomunikacij z državami, ki niso Članice Zveze.
' Članica prizna telekomunikacijo, ki izvira s področja
^5ne države, jo je dolžna posredovati, in če se prenaša po
^komunikacijskih kanalih Članice, veljajo zanjo obvezujoči
^dpisi te Ustave, Konvencije in Izvršilnega pravilnika ter
"'Čajni stroški.
1

217 3. Spremembe Izvršilnih pravilnikov, bodisi delne ali
popolne, sprejete po preje navedenem datumu, bodo začasno
in do meje, ki jo dovoljuje njihova državna zakonodaja, veljale
za vse Članice, ki so takšne spremembe podpisale. Ta
začasna uporaba velja od datuma ali datumov, navedenih
v spremembah in je odvisna od pridržkov, ki so bili morda
sprejeti v času podpisa teh sprememb.
218 4. Takšna začasna uporaba traja vse dokler:

POGLAVJE

219 a) Članica ne obvesti Generalnega sekretarja o svojem
soglasju na obveznosti iz katerekoli takšne spremembe in da
po potrebi navede, do katere mere ima zadržke v zvezi s to
spremembo v času podpisa te spremembe; ali

"učne določbe
52. člen
Ratifikacija, sprejem In odobritev

220 b) Šestdeset dni po tistem, ko Generalni sekretar prejme
obvestilo Članice, s katerim ga ta obvešča, da se ne strinja, da
bi bila obvezana s kakršnokoli takšno spremembo.

5®,v 1. Vsaka Članica podpisnica mora v skladu z ustavnimi
' lli istočasno, z enim samim instrumentom ratificirati,
Neti ali odobriti to Ustavo in Konvencijo. Ta instrument je
£ja, kakor hitro je mogoče, vročiti Generalnemu sekretarju
'"oralni sekretar mora Članice obvestiti o vsaki vročitvi
^nega instrumenta.

221 5. Če Generalni sekretar od katerekoli Članice, ki je
podpisla kakršnokoli takšno spremembo, ne sprejme obvestila v skladu s št. 219 ali 220 zgoraj pred potekom roka
šestintridesetih mesecev od datuma ali datumov, navedenih
na spremembi o pričetku začasne uporabe, se šteje, da taka
Članica soglaša, da jo obvezuje takšna sprememba, da pa
zanjo veljajo vsi pridržki, ki jih je imela v zvezi z njo ob času
podpisa takšne spremembe.

S® 2. (1) članica podpisnica uživa v obdobju dveh let po
'četku veljavnosti te Ustave in Konvencije, čeprav ne vroči
j*trumenta o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi v skladu s št.
{^Zgoraj, pravice, ki so podeljene Članicam Zveze s št. od 25
28 te Ustave.

222 6. Katerakoli Članica Zveze, ki ne podpiše nobene spremembe Izvršilnih pravilnikov, bodisi delne bodisi popolne,
sprejete po datumu, navedenim pod št. 216 zgoraj, se mora
potruditi, da čim prej obvesti Generalnega sekretarja, da se
strinja, da je zanjo obvezujoča. Če Generalni sekretar od
Članice ne prejme nobenega takšnega obvestila pred potekom roka, navedenega pod št. 221 zgoraj, potem velja, da se
Članica strinja, da jo takšna sprememba obvezuje.

(2) Po poteku obdobja dveh let od začetka veljavnosti te
"®ve in Konvencije tista Članica podpisnica, ki ne vroči
ČJrumenta o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi v skladu s št.
J® z9oraj, nima več pravice voliti na nobeni konferenci
na nobeni seji Sveta, na nobenem sestanku kateregasektorja Zveze ali med korespondenčnim posvetovanjem
"dadu z določbami te Ustave in Konvencije, vse dokler ne
takega instrumenta. Vse druge pravice razen volilnih so
[Okrnjene.

223 7. Generalni sekretar mora Članice takoj obvestiti o vsakem prejetem obvestilu v zvezi s tem členom.

i1 3. Ko pričneta veljati ta Ustava in Konvencija, je vsak
Fument o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi v skladu z 58.
Jjjom te Ustave veljaven takoj po dnevu vročitve Generalnu sekretarju.

55. člen
Predpisi za dopolnjevanj* Ustave

53. člen
Pristop
' 1. Članica, ki ni podpisnica te Ustave in Konvencije, ali,
|*ladu z določbami 2. člena te Ustave, katerakoli druga
®va, ki je navedena v omenjenem členu, lahko kadarkoli
"opj k tej Ustavi in Konvenciji. Tak pristop k Ustavi in
^enciji se izvede hkrati v obliki enega samega instruita.
"

224 1. Vsaka Članica Zveze lahko predlaga dopolnila k tej
Ustavi. Vsak tak predlog mora priti do Generalnega sekretarja
najkasneje osem mesecev pred prvim dnem zasedanja konference pooblaščenih predstavnikov, da bi tako zagotovili njegovo pravočasno razpošiljanje in vsem Članicam Zveze omogočili njegovo preučitev. Generalni sekretar mora kakor hitro
je mogoče, vendar najkasneje šest mesecev pred že navedenim datumom, tak predlog razposlati vsem Članicam Zveze.

2. Instrument o pristopu mora biti vročen Generalnemu
etarju, ki Članice obvesti o vsaki vročitvi takšnega instru"ta ob njegovem prejetju in vsaki pošlje tudi overovljeno
"'jo instrumenta.

225 2. Vsaka Članica Zveze ali njena delegacija lahko kadarkoli med konferenco pooblaščenih predstavnikov predlaga
kakršnokoli dopolnitev Ustave v skladu s št. 224.
226 3. Sklepčnost na kateremkoli plenarnem zasedanju konference pooblaščenih predstavnikov, potreben za preučitev
kateregakoli predloga za dopolnitev ali spremembo te Ustave,
je sestavljen iz več kot polovice delegacij, ki so akreditirane
na konferenci pooblaščenih predstavnikov.

|3. Po začetku veljavnosti te Ustave in Konvencije v skladu
^
členom te Ustave začne Dokument o pristopu veljati
lr
iem njegove vročitve Generalnemu sekretarju, razen če
lam ni drugače določeno.
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K
pogodbenice nadomestila Mednarodno Konvencijo o teleko^
munikacijah (Nairobi, 1982).

227 4. Sprejem katerekoli predlagane spremembe k predlagani dopolnitvi kakor tudi predlog v celoti, spremenjen ali ne,
morata na plenarnem zasedanju potrditi vsaj dve tretjini akreditiranih delegacij na konferenci pooblaščenih predstavnikov,
ki imajo pravico glasovanja.

240 3. V skladu z določbami 102. člena Ustanovne listintj
Združenih narodov mora Generalni sekretar Zveze registriraj
to Ustavo in Konvencijo pri sekretariatu Združenih narodov.
t
241 4. Originalni izvodi Ustave in Konvencije, napisanil
v arabščini, kitajščini, angleščini, francoščini, ruščini • H(
španščini, bodo shranjeni v arhivih Zveze. Generalni sekreta^
bo vsaki Članici podpisnici poslal overovljeno istovetne^
kopijo v zahtevanem jeziku.
jli

228 5. Razen če v prejšnjih odstavkih tega člena, ki sicer
prevladajo, ni drugače določeno, se uporabljajo splošni predpisi o konferencah in poslovnik za konference in druga srečanja, kot je to zapisano v Konvenciji.
229 6. Katerakoli dopolnila te Ustave, ki jih sprejme konferenca pooblaščenih predstavnikov, začnejo veljati v celoti in
v obliki enega samega dopolnilnega dokumenta na dan, ki je
bil določen na konferenci med Članicami, ki so pred tem
datumom deponirale instrument o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali o pristopu tako k Ustavi kot k dopolnilnemu dokumentu. Izvzeta je vsaka ratifikacija, sprejetje, potrditev ali
pristop samo k enemu delu dopolnilnega dokumenta.

242 5. V primeru neskladja med različnimi jezikovnimi
cami Ustave in Konvencije bo obveljalo francosko besedilo. ^

ZA DOKAZ so spodaj podpisani pooblaščeni predstavni^
podpisali izvirnik Ustave Mednarodne telekomunikacijsK^
zveze in izvirnik Konvencije Mednarodne telekomunikacijske
zveze.
10
*
*i«
Sprejeto v Ženevi, dne 22. decembra 1992.

230 7. Generalni sekretar mora o vročitvi vsakega instrumenta
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu obvestiti vse Članice.
231 8. Po začetku veljavnosti kateregakoli takšnega dopolnilnega dokumenta, ratifikacije, sprejetja, potrditve ali pristopa
v skladu z 52. in 53. členom te Ustave, se ta dokument
uporablja kot dopolnilo k Ustavi.

DODATEK
Definicije nekaterih izrazov, uporabljenih v tej Ustavi, Konv®/1'
ciji in Izvršilnih pravilnikih Mednarodne telekomunikacija*
zveze

232 9. Generalni sekretar mora po pričetku veljavnosti vsakega dopolnilnega dokumenta to vpisati pri sekretariatu Združenih narodov v skladu s člencm 102 Ustanovne listine Združenih narodov, št. 241 te Ustave velja za katerikoli dopolnilni
dokument.

1001 Za potrebe zgoraj navedenih dokumentov Zveze s®
v nadaljevanju navedeni pomeni naslednjih izrazov:
^

1002 Administracija: katerikoli vladni resor ali služba, °d^
voren za izpolnjevanje obveznosti, ki so določene v Usta
Mednarodne telekomunika cijske zveze, v Konvenciji M0,Porodne telekomunikacijske zveze in v Izvršilnih pravilni* ^
(angl. Administration).

56. člen
R*tevan|e sporov
233 1. Članice lahko razrešujejo svoje spore glede razlage
(interpretacije) ali uporabe te Ustave, Konvencije ali Izvršilnih
pravilnikov s pogajanji, po diplomatski poti ali v skladu
s postopki, ki so določeni z dvo- ali večstranskimi sporazumi,
sklenjenimi med njimi o reševanju mednarodnih sporov,
lahko pa se rešujejo tudi na katerikoli drugi soglasno sprejeti
način.

1003 Škodljivo motenje: Motenje (interferenca), ki °9r0*jj
delovanje službe za radionavigacijo ali drugih varnost"^
služb ali hudo zmanjšuje, ovira ali večkrat prekinja radio* .|j
munikacijsko službo, ki deluje v skladu s Pravilniki o radio*
munikacijah (angl. Harmful Interference).
Iq

1004 Javna korespondenca: Vsaka telekomunikacija,
morajo uradi ali službe sprejeti in oddati, glede na to, o« |q
namenjeni javnosti (angl. Public Correspondence).
d

234 2. Če noben od gornjih načinov razreševanja sporov ni
sprejet, se lahko katerikoli Članica, udeleženka v sporu,
zateče k arbitraži v skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji.

1005 Delegacija: Vsi delegati, po potrebi pa tudi vsi predsWv_
niki, svetovalci, atašeji ali prevajalci, ki jih je poslala 15*
Članica (angl. Delegation).

235 3. Izbirni protokol o obveznem razreševanju sporov
v zvezi s to Ustavo, Konvencijo ali Izvršilnimi pravilniki se
uporablja med Članicami, pogodbenicami tega protokola.

Vsaka članica lahko po lastn, želji sestavi takšno delega^J
Še posebej lahko med drugim v svojo delegacijo vk'|U0 |(jp
s pooblastili delegatov, svetovalcev ali atašejev tudi oseb ' |
pripadajo katerikoli ustanovi ali organizaciji, pooblaš" j.
v skladu z ustreznimi določbami Konvencije.
ig,

57. člen
Odpoved Ustave in Konvencije
236 1. Vsaka Članica, ki je ratificirala, sprejela, potrdila to
Ustavo in Konvencijo ali pristopila k njima, ima pravico, da ju
odpove. V takšnem primeru je treba sporočilo o odpovedi
Ustave in Konvencije hkrati poslati v enem samem dokumentu
z obvestilom, ki mora biti naslovljeno na Generalnega sekretarja. Generalni sekretar po prejetju takšnega sporočila o tem
obvesti ostale Članice.

1006 Delegat: Oseba, ki jo je vlada Članice Zveze poslala
konferenco pooblaščenih predstavnikov, oziroma oseba, u
predstavlja vlado ali upravo Članice Zveze na konferenci
na srečanju Zveze (angl. Delegate).
1007 Upravljalska agencija: Katerikoli posameznik, podi6'1®,
korporacija ali vladna agencija, ki upravlja s telekomunika^
skimi napravami, ki so namenjene mednarodni telekomum*
cijski službi ali ki bi lahko tej službi s svojim delovanj®
povzročile škodljivo motenje (angl. Operating Agency).

237 2. Takšna odpoved začne veljati po preteku enega leta od
datuma, ko je Generalni sekretar prejel takšno obvestilo.
58. člen
Začetek veljavnosti in s tem povezane zadeve

1008 Priznana upravljalska agencija: Katerakoli zgoraj na^
dena upravljalska agencija, ki upravlja z javno .koresp0^
denco ali radiodifuznimi storitvami in na katero je Članica.1
katere ozemlju je sedež agencije, v skladu s 6. členo" e
Ustave prenesla obveznosti, oziroma, ki je to operativno a9 .
cijo pooblastila, da lahko na njenem ozemlju postavi in izval
J
1
telekomunika- cijske storitve (angl. Recognized Opera,tinl
Agency).

238 1. Ta Ustava in Konvencija začneta veljati dne 1. julija
1994 za tiste države Članice, ki so pred tem datumom vročile
svoje instrumente o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali o pristopu.
239 2. Ta Ustava in Konvencija bosta po začetku njune veljavnosti na dan, naveden pod št. 238 zgoraj, razveljavila in za
poročevalec, št. 28
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o-'P!® Radiokomunikacije: Telekomunikacije s pomočjo radij«in valov (angl. Radiocommunication).

KONVENCIJA
ZVEZE

J010 Radiodifuzijska služba: Služba za radiokomunikacije,
jjMtere oddaje so namenjene neposrednemu sprejemanju
strani splošne javnosti. Te storitve lahko vključujejo prenos
woka, televizijske oddaje ali druge vrste oddaj (angl. Broadn^sting Service).

1. POGLAVJE
Delovanje Zveze

TELEKOMUNIKACIJSKE

1. DEL

ar)®11 Služba za mednarodne telekomunikacije: Nuđenje telekomunikacijskih zmogljivosti med telekomunikacijskimi uradi
•H postajami katerekoli vrste, ki so v različnih državah ali pa
J" pripadajo (angl. International Telecommunication Ser-

1. člen
Konferenca pooblaščenih predstavnikov
1 1. (1) Konferenca pooblaščenih predstavnikov se sklicuje
v skladu z ustreznimi določbami 8. člena Ustave Mednarodne
telekomunikacijske zveze (v nadaljevanju: »Ustava«),

Telekomunikacije: Vsak prenos, oddaja ali sprejem
krkršnihkoli znakov, signalov, pisane besede, slik in zvoka ali
(eP&vestil po žici, radiu, optičnih ali drugih elektromagnetnih
<rfwemih (angl. Telecommunication).

2 (2) Po možnosti že predhodna Konferenca pooblaščenih
predstavnikov določi kraj in datum naslednje Konference
pooblaščenih predstavnikov; če tega ne stori, potem to določi
Svet s soglasjem večine Članic Zveze.

[013 Telegram: Napisana stvar, namenjena telegrafskemu
^dajanju zaradi dostave naslovniku. V tem izrazu so vkljutudi radiotelegrami, razen če ni drugače določeno (angl.
f
®legram).

3 2. (1) Točen kraj in datum naslednje Konference pooblaščenih predstavnikov oziroma eno ali drugo se lahko spremeni:
4 a) kadar vsaj četrtina Članic Zveze Generalnemu sekretarju
posamično predlaga spremembo;

'014 Vladne telekomunikacije: Telekomunikacije, ki izvirajo
"d:
n
<.'»" kateregakoli šefa države;
v

MEDNARODNE

ali
5 b) na predlog Sveta.

kateregakoli šefa vlade ali njenih članov;

6 (2) Vsaka taka sprememba zahteva soglasje večine Članic
Zveze.

* katerihkoli vrhovnih poveljnikov kopenskih, pomorskih ali
"ačnih oboroženih sil;
oivf katerihkoli diplomatskih ali konzularnih agentov;
a
'v
••CJ^aneralnega sekretarja Združenih narodov; šefov najpo^mbnejših organov OZN;

2. člen
Volitve in z njimi povezane zadeve
- Svet
7 1. Razen v primeru praznih mest, ki nastanejo zaradi okoliščin, opisanih pod št. od 10 do 12 spodaj, izvajajo Članice
Zveze, ki so izvoljene v Svet, svoje naloge do dneva, ko je
izvoljen nov Svet. Lahko so ponovno izvoljene.

Mednarodnega sodišča;
črvoma odgovori na zgoraj navedene vladne telekomunikao*l® (angl. Government Telecommunications).
5 Privatni telegrami: Vsi telegrami razen vladnih ali službe(angl. Private Telegrams).

8 2. (1) Če se med dvema Konferencama pooblaščenih predstavnikov sprosti kateri od sedežev v Svetu, dobi pravico do
njega Članica Zveze iz iste regije, iz katere je bila Članica, ki je
izpraznila sedež in je na prejšnjih volitvah dobila največje
število glasov med tistimi, ki niso bile izvoljene.

®16 Telegrafija: Oblika telekomunikacij, v kateri je oddana
"Ormacija na sprejemni strani namenjena zapisu v obliki
Vftfičnega dokumenta; oddana informacija je lahko včasih
trsdstavljena
v alternativni obliki ali pa shranjena za nadalj10
uporabo (angl. Telegraphy).

9 (2) Kadar se prostega mesta ne da zapolniti v skladu
s postopkom pod št. 8 zgoraj, povabi predsednik Sveta druge
Članice iste regije, da opravijo volitve v roku enega meseca po
izročitvi takšnega vabila. Po preteku tega roka predsednik
Sveta povabi Članice Zveze, naj izvolijo novo Članico. Volitve
so tajne in po pošti. Zahtevana je enaka večina glasov, kot je
navedena zgoraj. Nova Članica opravlja svoje naloge do volitev novega Sveta na naslednji pristojni Konferenci pooblaščenih predstavnikov.

oPornba: Grafični dokument zabeleži informacijo v trajni
Sifiki in ga je možno shraniti in ponovno pregledati; lahko je
k'Pisni ali tiskani obliki ali kot fiksna slika.
n 17 Telefonija: Oblika telekomunikacije, ki je predvsem
Cenjena izmenjavi informacij v obliki govora (angl. Telepif>ny).

10 3. Sedež v Svetu velja za prostega,

.11

11 a) kadar predstavnik Članice Sveta ni navzoč na dveh
zaporednih rednih sejah Sveta,
12 b) če se Članica Zveze odpove svojemu članstvu v Svetu.
- Voljeni funkcionarji
13 1. Generalni sekretar, njegov namestnik ali direktorji uradov prevzamejo svoje dolžnosti na dan, ki ga določi Konferenca pooblaščenih predstavnikov ob njihovi izvolitvi. Svoje
dolžnosti opravljajo do datuma, ki ga določi naslednja Konferenca pooblaščenih predstavnikov, in imajo pravico do
enkratne ponovne izvolitve.
14 2. Če se izprazni mesto Generalnega sekretarja, ga nadomesti njegov namestnik in opravlja njegove naloge do dneva,
ki ga določi naslednja Konferenca pooblaščenih predstavni93
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kov. Kadar namestnik Generalnega sekretarja zasede mesto
Generalnega sekretarja pod navedenimi pogoji, se na isti dan
izprazni mesto namestnika in se v tem primeru uporabljajo
določbe iz št. 15 spodaj.

26 c) ena svetovna konferenca o razvoju telekomunikacij;

15 3. Če se mesto namestnika Generalnega sekretarja izprazni
več kot 180 dni pred datumom, ki je določen za sklic naslednje Konference pooblaščenih predstavnikov, imenuje Svet
naslednika za to obdobje.

29 - odpovedati drugo svetovno konferenco o radiokomuni- v
kacijah skupaj z ustrezno skupščino o radiokomunikacijan, r
alternativno je mogoče odpovedati eno od njiju, čeprav druga
že teče;
3

16 4. Če se hkrati izpraznita mesti Generalnega sekretarja in
njegovega namestnika, prevzame dolžnosti Generalnega
sekretarja direktor, ki ima najdaljši funkcionarski staž, in to za
dobo, ki ne presega 90 dni. Svet imenuje Generalnega sekretarja, in če se mesto izprazni več kot 180 dni pred datumom,
določenim za sklic Konference pooblaščenih predstavnikov,
tudi njegovega namestnika. Funkcionar, ki ga tako imenuje
Svet, opravlja svojo dolžnost do konca mandata, za katerega
je bil izvoljen njegov predhodnik.

30 - sklicati dodatno konferenco o standardizaciji telekomunikacij.
31 3. Te aktivnosti se sprejmejo:
32 a) s sklepom Konference pooblaščenih predstavnikov;

17 5. Če se nepričakovano izprazni mesto direktorja, mora
Generalni sekretar zagotoviti opravljanje nalog direktorja vse
dokler Svet ne imenuje novega direktorja na svoji prvi redni
seji po tem, ko se je pojavilo prazno mesto. Tako imenovani
direktor opravlja svoje dolžnosti do datuma, ki ga določi
naslednja Konferenca pooblaščenih predstavnikov.
»

33 b) po priporočilu prejšnje zadevne sektorske svetovne
konference, če je to potrdil tudi Svet;
34 c) na zahtevo vsaj četrtine Članic Zveze, ki morajo svojo
zahtevo posamično nasloviti na Generalnega sekretarja;

18 6. V skladu z ustreznimi določbami 27. člena Ustave zagotovi Svet zapolnitev vsakega praznega mesta na položaju
Generalnega sekretarja ali njegovega namestnika v primerih,
ki jih opisujejo ustrezne določbe tega člena, na redni seji, če
je ta sklicana vsaj v 90 dneh po izpraznitvi mesta, ali na seji, ki
jo skliče predsednik v času, ki ga določajo te določbe.

ali

19 7. Nobeno obdobje službovanja na mestu voljenega funkcionarja, imenovanega v skladu z določbami pod št. 14 in 18
zgoraj, ne vpliva na pravico do izvolitve ali ponovne izvolitve
na tako mesto.

37 a) s sklepom Konference pooblaščenih predstavnikov;

- Članice Odbora za radijsko regulativo

39 c) na zahtevo četrtine Članic, ki pripadajo zadevni refl'ijvjg
ki morajo posamično nasloviti svojo zahtevo na Generalneg.
sekretarja; ali

35 d) na predlog Sveta.
36 4. Regionalne konference o radiokomunikacijah se skli-1
čejo:
38 b) po priporočilu prejšnje svetovne ali regionalne konfe*
renče o radiokomunikacijah, če je to odobril Svet;

20 1. Članice Odbora za radijsko regulativo prevzamejo svoje
dolžnosti na dan, ki ga določi Konferenca pooblaščenih predstavnikov ob njihovi izvolitvi. Na dolžnostih ostanejo do
dneva, ki ga določi naslednja Konferenca pooblaščenih predstavnikov, in so lahko samo enkrat ponovno izvoljene.

40 d) na predlog Sveta.
41 5. (1) Konferenca pooblaščenih predstavnikov lahko d°lojjj
točen kraj in datum svetovne ali regionalne konference a
skupščine o radiokomunikacijah.

21 2. Če v času med dvema Konferencama pooblaščenih
predstavnikov član Odbora odstopi ali ne more več opravljati
svojih dolžnosti, Generalni sekretar po posvetu z direktorjem
Urada za radiokomunikacije povabi Članice Zveze iz zadevne
regije, da na naslednji seji Sveta predlagajo nadomestne
volilne kandidate. Če pa se mesto izprazni več kot 90 dni pred
sejo Sveta ali po seji Sveta, ki je pred naslednjo Konferenco
pooblaščenih predstavnikov, mora Članica Zveze kolikor hitro
je mogoče, vendar najkasneje v roku 90 dni, določiti drugega
svojega državljana, ki bo opravljal dolžnosti, odvisno od primera, dokler novi član, ki ga izvoli Svet, ne zasede mesta, ali
novi člani Odbora, ki jih izvoli Konferenca pooblaščenih predstavnikov, ne prevzamejo svojih dolžnosti.

42 (2) Če takega sklepa ni, potem Svet določi natančen kraj l|J
točen datum svetovne konference ali skupščine o radiokofl^0,
nikacijah s soglasjem večine Članic Zveze Iz zadevne reg'1
v obeh primerih veljajo določbe iz št. 47 spodaj.
43 6. (1) Točen kraj in natančne datume konference ali skup$'
čine je mogoče spremeniti:
44 a) na zahtevo vsaj četrtine Članic Zveze, če gre za svetov^
konferenco ali skupščino, oziroma vsaj četrtine Članiczah,e
Zve*
Iz iste regije v primeru regionalne konference. Svoje
L
morajo posamično nasloviti na Generalnega sekretarja, ta P
jih nato pošlje Svetu v potrdilo;

22 3. Po večkratni zaporedni odsotnosti na sestankih Odbora
se šteje, da član Odbora za radijsko regulativo ne more več
opravljati svoje funkcije. Po posvetovanju s predsednikom
Odbora in zadevnim članom uprave oziroma Članico Zveze,
Generalni sekretar objavi prosto mesto v Odboru in nadaljuje
s postopkom, kot je določeno pod št. 21 zgoraj.

ali
45 b) na predlog Sveta.

46 (2) V primerih iz št. 44 in 45 zgoraj predložene sprernef1*
niso dokončno sprejete, če jih ne sprejme vsaj četrtina član
Zveze, kadar gre za svetovno konferenco ali skupščino, 01.
roma z večino glasov Članic Sveta iz iste regije, če gre 4*
regionalno konferenco, v skladu z določbami pod št.
$
spodaj.
I|

3. člen
Druge konference
23 1. V skladu z ustreznimi določbami Ustave se običajno
v času med dvema Konferencama pooblaščenih predstavnikov sklicujejo naslednje svetovne konference Zveze:
24 a) dve svetovni konferenci za radiokomunikacije;

47 7. V primerih posvetovanj v okviru št. 42, 46,118,123,13®' *
302, 304, 305, 307 in 312 te Konvencije Članice Zveze, ki ,u" s
odgovorijo v roku, ki ga je določil Svet, veljajo za nesode ,
joče na posvetovanjih in se jih zato tudi ne upošteva P g

25 b) ena svetovna konferenca o standardizaciji telekomunikacij;
poročevalec, št. 28

d

, Č
27 d) dve skupščini o radiokomunikacijah, ki sta časovno in p
krajevno združeni s svetovnima konferencama o radiokomu- 1
nikacijah.
4
28 2. Izjemoma pa je mogoče v času med dvema Konferen- c
cama pooblaščenih predstavnikov;
s

94

določanju večino. Če število odgovorov ne presega polovice
, Članic, s katerimi so se posvetovali, je treba nadaljnje
. ponovno posvetovanje, katerega sklepi pa so nato odločilni,
le glede na število glasovnic.

65 a) osnovne plačilne lestvice za osebje v poklicnih in višjih
kategorijah, razen plač za mesta, ki se dopolnjujejo z volitvami, da so usklajene z vsemi spremembami lestvic osnovnih
plač, ki jih sprejmejo Združeni narodi za primerljive splošne
sistemske kategorije;

. 48 8. (1) Svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah potekajo glede na sklepe Konferenc pooblaščenih predstavnikov. 49 (2) Določbe za sklic, sprejetje dnevnega reda in
. sodelovanje
na svetovni konferenci za radiokomunikacije
; v®ljajo enako po potrebi tudi za svetovne konference o medi narodnih telekomunikacijah.

i

66 b) temeljne plačilne lestvice za osebje v splošnih službenih
kategorijah, da so usklajene s spremembami razmerij, ki jih
uporabljajo Združeni narodi in specializirane agencije pri
sedežu Zveze;
67 c) ureditev delovnih mest za poklicne in višje kategorije,
vključno z mesti, ki se polnijo z volitvami, v skladu s sklepi
Združenih narodov, ki se izvajajo na sedežu Zveze;

2 DEL
4. člen
Svet

68 d) dnevnice za vse osebje Zveze, skladno z vsemi spremembami, sprejetimi v splošnem sistemu Združenih narodov;

5° 1. Svet sestavlja triinštirideset Članic Zveze, ki jih izvoli
Konferenca pooblaščenih predstavnikov.
51

69 (3) sprejemati odločitve za zagotavljanje enakopravne geografske razporeditve osebja Zveze in nadzorovati izvajanje
takšnih sklepov;

2. (1) Svet ima redno sejo enkrat letno na sedežu Zveze.

j>2 (2) Med to sejo je izjemno možen dogovor za sklic še
i "odatne seje.

70 (4) odločati o predlogih za večje organizacijske spremembe v Generalnem sekretariatu in Uradu Sektorjev Zveze,
ki so skladne z Ustavo in to Konvencijo in ki jih Svetu pošlje
Generalni sekretar, potem ko jih je preučil Koordinacijski
komite;

53

(3) Med dvema rednima sejama lahko sejo po splošnem
Pravilu na sedežu Zveze skliče predsednik na zahtevo večine
plenih članov ali pa na lastno pobudo v skladu z določbami iz
" 18 te Konvencije.

71 (5) pregledovati in odločati o načrtih v zvezi z razvojnimi
programi Zveze glede namestitev, osebja in človeških virov, ki
pokrivajo več let, ter dajanje smernic za nameščanje osebja
Zveze, vključno z zaposlitvenimi ravnmi in strukturami in pri
tem upoštevati smernice, ki jih je dala Konferenca pooblaščenih predstavnikov in ustrezne določbe 27. člena Ustave;

^
3. Svet sprejema sklepe samo na sejah. Izjemoma se lahko
Sv
®t na svoji seji dogovori, da se lahko o katerikoli specifični
Zadevi odloča tudi korespondenčno.
55 4. Na začetku vsake redne seje izvoli Svet svojega predsodka in podpredsednika izmed predstavnikov Članic, pri tem
Pa upošteva načelo kroženja med regijami. Oba opravljata
naloge do naslednje redne seje in ne moreta biti ponovno
i koljena. V odsotnosti predsednika opravlja njegove funkcije
i Podpredsednik.

72 (6) po potrebi prilagoditi prispevke, ki jih plačujeta Zveza in
njeno osebje v skupni pokojninski sklad za osebje Združenih
narodov, v skladu s predpisi in pravilniki sklada, kakor tudi
ceno življenjskih stroškov, ki se odobravajo prejemnikom iz
pokojninskega in dobrodelnega sklada Zveze na temeljih
prakse, ki ji sledi sklad;

jj® 5. Oseba, ki jo Članica Sveta določi za delo v Svetu, mora
"'ji,
če je le mogoče, funkcionar, ki dela v njeni telekomunikaCl
iski upravi ali je zanjo neposredno odgovoren in je kvalificir&
i n za delo na področju telekomunikacijskih storitev.

73 (7) pregledati in odobriti dveletni proračun Zveze ter preučiti predlog proračuna za dveletno obdobje po tem proračunu in pri tem upoštevati sklepe Konference pooblaščenih
predstavnikov v zvezi s št. 50 Ustave ter omejitve porabe, ki jih
je podala ta Konferenca v skladu s št. 51 Ustave; zagotavljati
mora najstrožje možno gospodarjenje, vendar pri tem ne sme
pozabiti na obveznosti Zveze, da čim hitreje doseže zadovoljive rezultate. Pri tem mora Svet upoštevati mnenje koordinacijskega komiteja, ki je vsebovano v poročilu Generalnega
sekretarja, ki je omenjeno v št. 86, ter poročilo o finančnem
poslovanju, omenjeno v št. 101 te Konvencije.

Jv 7 6. Zveza krije samo potne, življenjske (bivalne) in zavaroalne stroške predstavnika vsake Članice Sveta v zvezi z njei Oovim delom v Svetu.
^ 7. Predstavnik vsake Članice Sveta ima pravico, da se kot
Opazovalec udeleži vseh zasedanj Sektorjev Zveze.
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8. Generalni sekretar deluje tudi kot sekretar Sveta.

74 (8) pripraviti letno revizijo računov Zveze, ki jih je pripravil
Generalni sekretar in jih, če je potrebno, potrditi za predložitev na naslednji Konferenci pooblaščenih predstavnikov;

9. Generalni sekretar, namestnik Generalnega sekretarja in
direktorji uprav imajo po položaju pravico sodelovati na
Posvetovanjih Sveta, nimajo pa pravice glasovanja. Kljub
'arnu pa lahko Svet skliče tudi seje, ki so omejene samo na
i Predstavnike njegovih Članic.

75 (9) organizirati sklice konferenc Zveze in s privolitvijo
večine Članic Zveze v primeru svetovne konference oziroma
večine Članic Zveze iz iste regije v primeru regijske konference, zagotoviti ustrezne napotke Generalnemu sekretariatu
in Sektorjem Zveze ob upoštevanju njihove tehnične in druge
pomoči pri pripravi in pri organizaciji konferenc;

®1 10. Svet vsako leto preuči poročilo, ki ga pripravi Generalni
Sekretar, o priporočeni strateški politiki in planiranju za
'Vezo,
ki mora biti v skladu z usmeritvami, ki jih daje Konfer
®nca pooblaščenih predstavnikov, in sprejema ustrezne
Ukrepe.

76 (10) sprejemati odločitve v zvezi s št. 28 te Konvencije;
77 (11) odločati o izvajanju katerihkoli sklepov, sprejetih na
konferencah, ki imajo finančne posledice;

62 11. V premoru med dvema Konferencama pooblaščenih
Predstavnikov mora Svet pregledati splošno upravljanje in
Poslovanje Zveze; še posebej mora:

78 (12) opravljati katerokoli drugo dejavnost, ocenjeno kot
potrebno za pravilno delovanje Zveze, do meje, ki jo dopuščajo Ustava, ta Konvencija in Izvršilni pravilniki;

63 (1) potrditi in pregledati pravilnik o zaposlovanju ter
"nančni pravilnik Zveze ter vse druge pravilnike, če se mu to
*di potrebno, pri tem pa upoštevati sedanjo prakso Združenih
prodov in specializiranih agencij, da uporabljajo običajni
Sistem plač, dnevnic in pokojnin;

79 (13) sporazumno z večino Članic Zveze sprejeti vse
potrebne ukrepe za začasno reševanje vprašanj, ki jih ne
zajemajo Ustava, ta Konvencija ali Izvršilni pravilniki in njihovi
dodatki, in ki jih je treba rešiti pred naslednjo pristojno konferenco;

64 (2) in po potrebi prilagoditi:
95
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115
99 (2) Noben član uprave ne sme zahtevati ali sprejeti navtelek
v zvezi z opravljanjem svojih dolžnosti v Zvezi od kateretUsta
vlade, njenih članov ali od katerekoli javne ali privatne orgadlo
zacije ali osebe. Članice se morajo vzdržati katerekoli de|»ve
nosti ali sodelovanja pri katerikoli odločitvi, ki ne bi tukš
v skladu z njihovim statusom, navedenim v št. 98 zgora). ikov
Pool
100 (3) Vsaka država članica mora spoštovati izključni medj
rodni značaj nalog, ki jih imajo člani Odbora, in ne s
poskušati vplivati nanje pri opravljanju njihovih odbormSj j
natog.
L

80 (14) odgovarjati za izvajanje koordinacije z vsemi mednarodnimi organizacijami, ki so navedene v 49. in 50. členu
Ustave, ter v ta namen v imenu Zveze sklepati začasne sporazume z mednarodnimi organizacijami, navedenimi v 50. členu
Ustave, prav tako pa tudi z Združenimi narodi pri izvajanju
sporazuma med Združenimi narodi in Mednarodno telekomunikacijsko zvezo. Te začasne sporazume je treba predložiti
naslednji Konferenci pooblaščenih predstavnikov v skladu
z ustrezno določbo 8. člena Ustave;
81 (15) Članicam Zveze pošiljati čim prej po vsaki seji Sveta
povzetke o dejavnostih Sveta in druge dokumente, ki jih oceni
kot koristne;

101 4. Organizacija dela Odbora za radijsko regulativomaci
določena v Konvenciji.

82 (16) Konferenci pooblaščenih predstavnikov podati poročilo o delovanju Zveze od zadnje Konference pooblaščenih
predstavnikov dalje in ponuditi primerna priporočila.

15. člen
Študijske skupine za radiokomunikacije

117
Cijs
102 Naloge študijske skupine za radiokomunikacije so op^
IV. I
deljene v Konvenciji.
Seli
16. člen
Urad za radiokomunikacije

3. DEL
5. člen
Generalni sekretariat

103 Naloge direktorja Urada za radiokomunikacije so d<n
čene v Konvenciji.
lig
jaj,
III. POGLAVJE
^
Sektor za standardizacijo telekomunikacij
upr
»si
17. člen
'sa
Naloge in struktura

83 1. Generalni sekretar:
84 a) je odgovoren za celotno upravljanje s sredstvi Zveze; del
upravljanja s sredstvi lahko po posvetovanju s Koordinacijskim komitejem prenese na namestnika Generalnega sekretarja in na direktorje Uradov.
85 b) koordinira dejavnosti Generalnega sekretariata in Sektorjev Zveze, upoštevaje stališča koordinacijskega komiteja
zaradi zagotavljanja najučinkovitejše in najgospodarnejše
porabe sredstev Zveze;

104 1. (1) Naloga sektorja za standardizacijo telekomunil<csl!o<
je izpolnjevanje ciljev Zveze, ki so povezani s standardiza
'
telekomunikacij, kot je to določeno v 1. členu te L's,a!«.
s preučevanjem tehničnih, operativnih in tarifnih vprašan)
s sprejemanjem priporočil zanje, vse z vidika standardizacijs
telekomunikacij po vsem svetu.

86 c) po posvetovanju s koordinacijskim komitejem in ob
upoštevanju njegovih stališč pripravi letno poročilo, ki ga
predloži Svetu in v katerem navaja spremembe v telekomunikacijskem okolju ter vključuje tudi priporočeno dejavnost, ki
se nanaša na bodočo politiko in strategijo Zveze, kot je to
določeno v št. 61 te Konvencije, hkrati s finačnimi posledicami;

105 (2) Določene odgovornosti sektorjev za standardizacija
telekomunikacij in za radiokomunikacije so predmet s,a j
revizij v tesnem sodelovanju z ozirom na zadeve, ki so sp'fj
nega pomena za oba sektorja, ter v skladu z ustrez" '«1
določbami v Konvenciji. Med sektorji za radiokomunikac'jjj 1
standardizacijo telekomunikacij in za razvoj telekomuniKaTj'
mora obstajati tesno sodelovanje.

87 d) organizira delo Generalnega sekretariata in namešča
osebje sekretariata v skladu z navodili Konference pooblaščenih predstavnikov ter v skladu s pravili, ki jih je določil Svet;

106 2. Sektor za standardizacijo telekomunikacij de'u'
preko:

88 e) sprejema administrativno ureditev uradov Sektorjev
Zveze in namešča njihovo osebje na podlagi izbire in predlogov direktorja zadevnega urada, čeprav je Generalni sekretar
tisti, ki sprejme končno odločitev o namestitvi ali odpustu;

107 a) svetovnih konferenc za standardizacijo telekom1^
kacij;

89 f) Svetu poroča o vseh sklepih, ki so jih sprejeli Združeni
narodi in specializirane agencije in ki vplivajo na splošne
sistemske pogoje za službe, dnevnice in pokojnine;

108 b) študijskih skupin za standardizacijo telekomunikadi

90 g) zagotavlja uporabo vseh pravilnikov (regulative), ki jih
sprejme Svet;

109 c) Urada za standardizacijo telekomunikacij, ki ga v0<!
voljeni direktor.
110 3. člani sektorja za standardizacijo telekomunikacij s°

91 h) Zvezi zagotavlja pravno pomoč;

111 a) po zakonu administracije vseh članic Zveze,

92 i) v administrativno-upravne namene nadzoruje osebje
Zveze zaradi zagotavljanja najučinkovitejše uporabe kadrov
In izvajanje splošnih sistemskih pogojev za zaposlovanje
osebja Zveze. Osebje, ki je določeno za neposredno pomoč
direktorjem Uradov, je pod upravnim nadzorom Generalnega
sekretarja in dela po neposrednih ukazih zadevnih direktorjev, vendar pa v skladu z upravnimi smernicami, ki jih določa
Svet;

112 b ) katerakoli ustanova ali organizacija, ki je za to
blaščena v skladu z ustreznimi določili Konvencije.
18. člen

h'

Svetovne konference za standardizacijo telekomunika^
113 1. Naloge svetovnih konferenc za standardizacijo tel®"°lj
munikacij so opredeljene v Konvenciji.

93 j) v interesu Zveze kot celote ter po posvetovanju z direktorji zadevnih

1114 2. Svetovne konference za standardizacijo telekomufi'*? I;
:ij se skličejo
vsaka suri
štiri ima,
leta; mjuu
kljub temu
se ictimu
lahko v skl® <;
cij
SMiuoju vsema
lemu pa so
z ustreznimi predpisi v Konvenciji skliče tudi dodatna ko^
renca.

OPOMBA: v originalu manjka stran besedila!
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'15 3. Vse odločitve svetovnih konferenc za standardizacijo
'•telekomunikacij morajo biti v vseh primerih usklajene s to
ustavo, Konvencijo in Izvršilnimi pravilniki. Pri sprejemanju
iMIočitev in sklepov morajo konference upoštevati predvidive finančne posledice in se mora izogibati sprejemanju
Pikšnih sklepov in odločitev, ki bi lahko povzročili dvig strokov nad zgornje meje kreditov, ki jih je odobrila konferenca
^Pooblaščenih predstavnikov.
*

127 g) po potrebi svetovanje, izvajanje ali sponzoriranje študij
tehničnih, gospodarskih, finančnih, upravnih >n zakonodajnih
zadev in zadev politike, vključno s študijami določenih projektov s področja telekomunikacij;
128 h) sodelovanje z drugimi sektorji. Generalnim sekretariatom in drugimi ustreznimi telesi pri razvijanju Generalnega
plana za mednarodna in regionalna telekomunikacijska
omrežja z namenom lajšanja koordinacije njihovega razvoja,
vse z vidika zagotavljanja telekomunikacijskih storitev;

19. člen
studijske skupine za standardizacijo telekomunikacij

129 i) pri izvajanju prej navedenih nalog mora še posebej
paziti na potrebe najmanj razvitih držav;

''6 Naloge študijskih skupin za standardizacijo telekomuni0 a
°ij so določene v Konvenciji.

130 3. Sektor za razvoj telekomunikacij deluje preko:

20. člen
Urad za standardizacijo telekomunikacij

131 a) svetovne in regionalne konference za razvoj telekomunikacij;

jl'7
Naloge direktorja urada za standardizacijo telekomunikaCl
l so določene v Konvenciji.
P"
POGLAVJE
S«ktor za razvoj telekomunikacij

132 b) študijske skupine za razvoj telekomunikacij;
133 c) Urada za razvoj telekomunikacij, ki ga vodi voljeni
direktor.
134 4. Članice sektorja za razvoj telekomunikacij so:

21. člen
Naloge in struktura

135 a) po zakonu administracije vseh Članic Zveze;
136 b) katerakoli ustanova ali organizacij, ki je za to pooblaščena v skladu z ustreznimi določili Konvencije.

."8 1(1) Naloge sektorja za razvoj telekomunikacij predstavijo izpolnjevanje ciljev Zveze, določenih v 1. členu te Ustave,
'erv opravljanje na področju svojih kompetenc dvojne funkcije
' 8ze in to kot specializirane agencije združenih narodov in
J
Pravljalske agencije za izvajanje projektov v razvojnem
"stemu Združenih narodov ali drugih finančnih aranžmajev,
zaradi olajševanje in spodbujanja razvoja telekomunikacij
nuđenjem, organiziranjem in koordiniranjem tehničnega
Sodelovanja in nuđenja pomoči.
O
ijjl9 (2) Sektorji za radiokomunikacije, standardizacijo telekomunikacij in za razvoj telekomunikacij morajo med seboj
cCssno sodelovati v zadevah, ki se nanašajo na razvoj, vse
skladu z ustreznimi določbami te Ustave.

22. člen
Konference za razvoj telekomunikacij
137 1. Konference za razvoj telekomunikacij so mesto, kjer
potekajo razprave in proučevanje tem, projektov in programov, pomembnih za razvoj telekomunikacij ter za dajanje
usmeritev in navodil Uradu za razvoj telekomunikacij.
138 2. Konference za razvoj telekomunikacij vključujejo:
139 a) svetovne konference za razvoj telekomunikacij;
140 b) regionalne konference za razvoj telekomunikacij.
141 3. Med dvema konferencama pooblaščenih predstavnikov
mora biti ena svetovna konferenca za razvoj telekomunikacij,
glede na sredstva in prednostne naloge pa se lahko izvedejo
tudi regionalne konference za razvoj telekomunikacij.
142 4. Konference za razvoj telekomunikacij ne sprejemajo
končnih dokumentov. Njihovi sklepi so v obliki resolucij,
odločitev, priporočil ali poročil. Vsi ti sklepi morajo biti v vseh
primerih v skladu s to Ustavo, Konvencijo in Izvršilnimi pravilniki. Pri sprejemanju resolucij in sklepov morajo konference
upoštevati predvidljive finančne posledice in se morajo izogibati sprejemanju resolucij in sklepov, ki bi lahko povzročili
naraščanje stroškov preko zgornjih meja kreditov, ki jih je
določila konferenca pooblaščenih predstavnikov.
143 5. Naloge konference za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.

;l|20 2. v veljavnih okvirih so specifične naloge sektorja za
Jr«ivoj telekomunikacij:
j' '2' a) dvigovanje zavesti ljudi, ki sprejemajo odločitve.
'{i° Pomembni vlogi telekomunikacij v državnih, gospodarskih
)an
družbenih razvojnih programih ter zagotavljanje informacij
I11 nasvetov o možnih opcijah politike in strukture telekomunikacij;
b) spodbujanje razvoja, širjenja in delovanja telekomunikacijskih omrežij in storitev, še posebej v državah v razvoju,
° upoštevanju dejavnosti drugih ustreznih teles, s krepitvijo
Možnosti za razvoj človeških virov, planiranja, upravljanja,
Mobilizacijo virov in z raziskavami in razvojem;
v

,'23 c) spodbujanje rasti telekomunikacij preko sodelovanja
regionalnimi telekomunikacijskimi organizacijami ter svetnimi in regionalnimi razvojnimi finančnimi institucijami,
''dzorovanje stanja projektov, ki so vključeni v njegov razini program, za zagotavljanje njihovega pravilnega izvaja;

23. člen
Študijske skupine za razvoj telekomunikacij
144 Naloge študijskih skupin za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.
24. član

m24
d) mobilizacija virov za zagotavljanje pomoči državam
' razvoju na področju telekomunikacij s spodbujanjem ustavljanja preferenčnih in ugodnih kreditnih linij ter sodelovaje z mednarodnimi in regionalnimi finančnimi in razvojnimi
iStitucijami;

Urad za razvoj telekomunikacij
145 Naloge direktorja Urada za razvoj telekomunikacij so
podrobneje določene v Konvenciji.
V. POGLAVJE
Druge določbe, ki urejajo delovanje Zveze
25. člen
Svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah

?5 e) podpiranje in koordiniranje programov za pospeševale prenosa primernih tehnologij v države v razvoju v luči
wememb in razvoja omrežij v razvitih državah;
V26 f) spodbujanje udeležbe industrije pri razvoju telekomunikacij v državah v razvoju in svetovanje pri izbiri ter prenosu
Smerne tehnologije;

146 1. Svetovna konferenca o telekomunikacijah lahko delno,
v izjemnih primerih pa v celoti, revidira Mednarodno teleko97
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munikacijsko regulativo, prav tako pa lahko obravnava katerokoli vprašanje svetovnega pomena, ki je v njeni pristojnosti
in ki je povezano z njenim dnevnim redom.
147 2. Sklepi svetovnih konferenc o mednarodnih telekomunikacijah morajo biti v vsakem primeru v skladu s to Ustavo in
s Konvencijo. Pri sprejemanju resolucij in sklepov morajo
konference upoštevati predvidljive finančne posledice in se
izogibati sprejemanju resolucij in sklepov, ki bi lahko povzorčili naraščanje izdatkov preko zgornjih meja kreditov, ki jih je
določila konferenca pooblaščenih predstavnikov.

162 (2) Izbor morajo opraviti v roku šestih mesecev po
čani konferenci pooblaščenih predstavnikov v skpray
z lestvico prispevnih stopenj, ki jih določa konvencija.
.176 i
162 (3) Če konferenca pooblaščenih predstavnikov sPnprjs^
spremembo lestvice prispevnih stopenj v Konvenciji,
generalni sekretar vse članice obvestiti o datumu, s kali
prične sprememba veljati. V roku šestih mesecev po preji
tega obvestila mora vsaka članica obvestiti General
sekretarja o prispevni stopnji, ki jo je izbrala v skladu o Tp0#i
menjeno lestvico.

26. člen
Koordinacijakl komite

163 (4) Prispevna stopnja, ki jo izbere vsaka članica v sk'j ren<
s št. 161 ali 162 zgoraj, stopi v veljavo šele s 1. januarjem' kc
leto po poteku šestmesečnega obdobja, kot je navedeno'
161 in 162 zgoraj.
178
^ priv
164 4. članice, ki ne sporočijo svoje odločitve v roku,. por
por
določen v št. 161 in 162 zgoraj, zadržijo že prej izbri Ust
prispevne stopnje.
se i

148 1. Koordinacijski komite sestavljajo: Generalni sekretar,
namestnik generalnega sekretarja ter direktorji vseh treh uradov. Predseduje mu Generalni sekretar, ki ga v odsotnosti
nadomešča namestnik generalnega sekretarja.
149 2. Koordinacijski komite deluje kot notranji managerski
(ravnateljski) team, ki Generalnemu sekretarju svetuje in daje
praktično pomoč v zvezi z administrativnim, finančnim in
informacijskim sistemom in zadevami tehničnega sodelovanja, ki niso v izključni pristojnosti določenega sektorja ali
Generalnega sekretariata, in o zunanjih odnosih in informiranju javnosti. Pri svojem delovanju mora komite popolnoma
upoštevati določbe te Ustave, Konvencije, sklepov Sveta in
interese Zveze kot celote.

165 5. Prispevna stopnja, ki jo izbere članica, se
zmanjša samo v skladu s št. 161, 162 in 163 zgoraj. V izrfl VI.
primerih, kadar gre na primer za naravne katastrofe, ki z* Sp
vajo mednarodne programe pomoči, lahko Svet od
zmanjšanje števila prispevnih enot, če zanj zaprosi članic
ugotovi, da ne more več plačevati prispevkov po stopnji
jo je izbrala na začetku.

27. člen
Voljeni funkcionarji In osebje zveze

166 6. Prav tako lahko članica po predhodni odobritvi S
izbere nižjo prispevno stopnjo, kot jo je izbrala pod št. 16'
se njene prispevne pozicije od dneva, ki ga določa št- 1 oi
zgoraj za novo prispevno časovno obdobje, bistveno po® k;
šajo.

150 1. (1) Pri izvajanju svojih zadolžitev ne sme nihče od
voljenih funkcionarjev ali osebja Zveze iskati ali sprejemati
nasvetov od katerekoli vlade ali drugih oblasti izven Zveze.
Vzdržati se morajo kakršnegakoli delovanja, ki ni združljivo
z njihovim statusom mednarodnih funkcionarjev.
151 (2) Vsaka članica mora spoštovati izključni mednarodni
značaj zadolžitev voljenih funkcionarjev in osebja Zveze in ne
sme poskušati vplivati na njihovo delo.
152 (3) Noben voljeni funkcionar ali član osebja Zveze ne sme
na noben način sodelovati ali imeti kakršnihkoli finančnih
interesov v podjetjih, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami,
razen če ni to del njihovih zadolžitev. Izraz »finančni interesi«
se ne nanaša na nadaljevanje pokojninskih ugodnosti, ki
izvirajo iz prejšnje zaposlitve ali službe.
153 (4) Zaradi zagotovitve učinkovitega delovanja Zveze ne
sme, če se le da, nobena članica, katere državljan je bil
izvoljen za Generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
direktorja urada, le-tega odpoklicati med dvema konferencama pooblaščenih predstavnikov.
154 2. Pri zaposlovanju osebja in določanju pogojev za storitve je potrebno največjo pozornost posvetiti nujnosti izpolnjevanja najvišjih kriterijev učinkovitosti, sposobnosti in celovitosti. Pri zaposlovanju osebja je treba ustrezno upoštevati čim
širšo geografsko bazo.

167 7. Stroške, ki so povezani z regionalnimi konferenc
o katerih je govora v št. 43 te Ustave, pokrivajo v sKJ
s klasifikacijo enot vse članice določene regije in kjer ) 11
primerno, prav tako tudi članice drugih regij, ki sodelujel k;
d
takšnih konferencah.
SI
168 8. članice,. ustanove in organizacije,
.
. navedene v š< n
zgoraj, morajo vnaprej poravnati svoje letne prispevke, \ n
izračunajo na podlagi dveletnega proračuna, ki ga offj v
Svet, ravno tako pa tudi vsako spremembo, ki jo potrdi s

169 9. članica, ki je v zaostanku s plačilom Zvezi,
f
pravico glasovanja, kot je to določeno v št. 27 in 28 te Us, j
vse dokler znesek zaostalih plačil ni enak ali ne pr®"
zneska prispevka, ki je bil določen za pretekli dve leti.
170 10. Posebni predpisi, ki se nanašajo na finančne,
spevke teles in organizacij, na katere se nanaša št. 1"
Ustave, so navedeni v konvenciji
29. člen
Jeziki

28. člen
Finance Zveze

171 1.(1) Uradni in delovni jeziki Zveze so arabski, kitni5
angleški, francoski, ruski in španski.
172 (2) V skladu z ustreznimi določbami konference poojj(
čenih predstavnikov se ti jeziki uporabljajo za pripravljaj
objavljanje dokumentov in drugih besedil Zveze, in sicer
zijah, ki so enakovredne po obliki in vsebini, prav tako P«,
za simultano prevajanje na konferencah in srečanjih Zv"
173 (3) V primerih neskladij ali sporov prevlada franc"'
verzija besedila.
174 2. Če se o tem strinjajo vsi udeleženci konferenc^
drugega srečanja, lahko potekajo razprave tudi v manj lel
kot je navedno zgoraj.

155 1. izdatki zveze zajemajo stroške:
156 a) Sveta
157 b) Generalnega sekretariata in sektorjev Zveze;
158 c) konference pooblaščenih predstavnikov in svetovne
konference o mednarodnih telekomunikacijah;
159 2. Izdatke Zveze se krije iz prispevkov njenih članic in
ustanov in organizacij, ki so pooblaščeni za sodelovanje
v dejavnostih Zveze v skladu z ustreznimi predpisi Konvencije.
Vsaka članica ali katerakoli tako pooblaščena ustanova ali
organizacija mora plačati ustrezen znesek, sorazmeren s številom enot v prispevni stopnji, ki si jo izbere v skladu z ustreznimi predpisi Konvencije.

30. člen
Sedež Zveze

160 3. (1) Članice si lahko prosto izberejo svojo prispevno
stopnjo za kritje stroškov Zveze.
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175 Sedež Zveze je v Ženevi.
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Pravne pristojnosti Zveze

31. člen

38. člen
Vzpostavitev, delovanje in zaščita telekomunikacijskih
kanalov in naprav

.r|176 Zveza ima na ozemlju vsake države članice toliko pravne
pristojnosti, kolikor je potrebuje za izvajanje svojih nalog in za
a(lizpolnjevanje svojih namenov.
-ej
J's
32. člen
' Poslovniki konferenc in drugih srečan|

186 1. Članice morajo sprožiti vse potrebne postopke za
zagotovitev vzpostavitve, pod najboljšimi tehničnimi pogoji,
kanalov in naprav, potrebnih za hitro in neprekinjeno izmenjavo mednarodnih telekomunikacij.
187 2. Če je le mogoče, je treba te kanale in naprave upravljati
z metodami in postopki, ki so se pri praktičnih delovnih
izkušnjah izkazali kot najboljši. Vzdrževati jih je treba v pravilnih delovnih pogojih in biti ves čas v koraku z znanstvenim in
tehničnim napredkom.

jl(|il77 1. Pri organiziranju dela in vodenja razprav se na konferencah in srečanjih Zveze uporablja poslovnik, naveden
0( v konvenciji.
178 2. Konference in Svet lahko poleg pravil iz poslovnika
k Privzamejo še takšna pravila, ki se jim zdijo bistvenega
'bp Pomena. Ta dodatna pravila pa morajo biti v skladu s to
Ustavo in s Konvencijo; pravila, ki so sprejeta na konferencah,
j se objavijo kot dokumenti konference.

188 3. Članice morajo varovati te kanale in naprave v okviru
svoje jurisdikcije (pravosodja).
189 4. Razen če s posebnimi dogovori niso določeni drugačni
pogoji, morajo članice zagotoviti vse potrebne ukrepe za
zagotavljanje vzdrževanja tistih odsekov mednarodnih telekomunikacijskih vodov, ki so pod njihovim nadzorom.

VI. POGLAVJE
Splošne določbe, ki veljajo za telekomunikacije
33. člen
Pravica javnosti do uporabe mednarodnih
telekomunikacijskih storitev

39. člen
Obveščanje o kršitvah
190 Za lažjo uporabo določb 6. člena te Ustave se članice
obvežejo, da bodo druga drugo obveščale o kršitvah določb
te Ustave, Konvencije in Izvršilnih pravilnikov.

179 Države članice priznavajo javnosti pravico do korespondiranja preko mednarodnih služb za javno korespondiranje.
Storitve, plačila in jamstva so enaki za vse uporabnike v vseh
kategorijah korespondiranja, brez prioritet ali preferenc.

40. člen
Prednost telekomunikacij, povezanih z varovanjem življenj

34. člen
Ustavitev telekomunikacij

191 mednarodne telekomunikacijske službe morajo dati
popolno prednost vsem telekomunikacijam, ki so povezane
z varovanjem življenj na morju, na kopnem, v zraku ali v vesolju, prav tako pa tudi vsem izredno nujnim epidemiološkim
telekomunikacijam, namenjenim Svetovni zdravstveni organizaciji.

180 1. članice si pridržujejo pravico, da lahko ustavijo prenos
kateregakoli privatnega telegrama, ki bi lahko ogrožal varnost
države ali nasprotoval njenim zakonom, javnemu redu ali
sposobnosti, pri tem pa morajo takoj obvestiti urad, iz katerega je prišel, o ustavitvi kateregakoli takšnega telegrama ali
njegovega dela, razen če tudi takšno obvestilo ne bi ogrožalo
varnosti države.

41. člen
Prednost vladnih telekomunikacij

181 2. članice si prav tako pridržujejo pravico, da lahko
Prekinejo katerekoli druge privatne telekomunikacije, ki bi
lahko ogrožale varnost države ali bile nasprotne njenim zakonom, javnemu redu ali spodobnosti.

192 V skladu z določbami 40.
vladne telekomunikacije (glej
1014) prednost pred drugimi
izvedljive glede na specifično
(izvirnika).

35. člen
Ukinitev storitev
182 Vsaka država članica si pridržuje pravico, da lahko ukine
mednarodne telekomunikacijske storitve, bodisi vse bodisi
samo določene zveze in/ali za določene vrste korespondence
v odhodu, v dohodu ali v tranzitu, pod pogojem, da o tem
takoj obvesti vse druge članice s posredovanjem Generalnega
sekretarja.

in 46. člena te Ustave, imajo
dodatek k tej Ustavi, točka
telekomunikacijami do meje,
zahtevo izvirnega pošiljatelja

42. člen
Posebni ukrepi
193 Članice si zase, za upravljalske organizacije, ki so jih
same priznale, in za druge agencije, ki so bile za to ustrezno
pooblaščene, pridržujejo pravico, da sklepajo posebne dogovore v zvezi s telekomunikacijskimi zadevami, ki v splošnem
ne zadevajo drugih članic. Takšni dogovori pa ne smejo biti
v nasprotju z določili te Ustave, Konvencije in Izvršilnih pravilnikov vsaj kar se tiče škodljivega motenja, ki bi ga njihovo
izvajanje lahko povzročilo radijskim službam drugih članic, in
na splošno tehničnih okvar, ki bi jih lahko njihovo delovanje
povzročilo v delovanju telekomunikacijskih služb drugih
držav članic.

36. člen
Odgovornost
183 Članice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti do uporabnikov mednarodnih telekomunikacijskih storitev, še posebej ne v zvezi z odškodninskimi zahtevki.
37. člen
Tajnost telekomunikacij

43. člen
Regl|ske konference, dogovori In organizacije

184 1. Članice soglašajo, da bodo sprejele vse možne ukrepe,
ki so v skladu z uporabljenimi telekomunikacijskimi sistemi,
zato da bi zagotovile tajnost mednarodnega korespondiranja.

194 Članice si pridržujejo pravico do sklicevanja regionalnih
konferenc, do sklepanja regionalnih dogovorov in do oblikovanja regionalnih organizacij zaradi urejanja vprašanj
s področja telekomunikacij, ki so primerna za obravnavanje
na regionalni ravni. Takšni dogovori pa ne smejo biti
v nasprotju niti s to Ustavo niti s Konvencijo.

185 2. Kljub temu pa si pridržujejo pravico, da o takšni
korespondenci obvestijo pristojne organe, da bi le-ti lahko
zagotovili izvajanje svojih zakonov ali izvajanje mednarodnih
Konvencij, katerij podpisnice so.
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VII. POGLAVJE
Posebni predpisi za radio

VIII. POGLAVJE
Odnosi z Združenimi narodi, drugimi mednarodnimi
organizacijami in državami nečlanicami

44. člen
Uporaba radiofrekvenčnega spektra In krožnice (orbite)
geostaclonarnih satelitov

49. člen
Odnosi z Združenimi narodi

195 1. Članice si morajo prizadevati omejiti število uporabljenih frekvenc in spektra na najnujnejši minimum, s katerim še
lahko v zadostni meri zagotovijo vse potrebne storitve. Pri tem
si morajo *prizadevati za uporabo najnovejših tehničnih napredkov.

ži4 a
'58.
i dm
»nje

205 Odnosi med Združenimi narodi in Mednarodno telekomu
nikacijsko zvezo ureja sporazum, ki sta ga sklenili ti dv«
organizaciji.
50. člen
Odnosi z drugimi mednarodnimi organizacijami

196 2. Članice morajo pri uporabi frekvenčnih pasov za radijske storitve upoštevati, da so radijske frekvence in krožnice
geostacionarnih satelitov omejeni naravni viri in da jih morajo
uporabljati racionalno, učinkovito in gospodarno, v skladu
s predpisi Pravilnikov o radiokomunikacijah, tako da imajo
države ali skupine držav enakopraven dostop do obeh z upoštevanjem posebnih potreb držav v razvoju in geografskega
položaja določenih držav.

iiV 6
felo

206 Zveza sodeluje z mednarodnimi organizacijami, ki
sorodne interese in dejavnosti, da bi dopolnila mednarodno^,
usklajevanje zadev, ki so povezane s telekomunikacijami 'l|6i
B U:
liko
51. člen
5re
Odnosi z državami nečlanicami
ihk.
lerr
207 Vsaka članica si zase in za priznane upravljalske agencij^
pridržuje pravico, da določi pogoje, pod katerimi dovoljulVitv
izmenjavo telekomunikacij z državami, ki niso članice Zvez«
Če članica prizna telekomunikacijo, ki izvira s področij
takšne države, jo je dolžna posredovati, in če se prenaša >P<
telekomunikacijskih kanalih članice, veljajo zanjo obvezujoč
predpisi te Ustave, Konvencije in Izvršilnega pravilnika t«jv,
običajni stroški.
ip0i
ah
IX. POGLAVJE
|od|
Končne določbe
18
52. Člen
19
Ratifikacija, sprejem in odobritev
togi
208 1. Vsaka članica podpisnica mora v skladu z ustavni^1 f
pravili istočasno, z enim samim instrumentom ratificiraj? ®'
sprejeti ali odobriti to Ustavo in Kovencijo. Ta instrumentjI
treba, kakor hitro je mogoče, vročiti Generalnemu sekretar®
Generalni sekretar mora članice obvestili o vsaki vročit^
takšnega instrumenta.
'b

45. člen
škodljivo motenje
197 1. Vse postaje, ne glede na njihovo namembnost, morajo
biti postavljene in upravljane tako, da ne povzročajo škodljivega motenja radijskim storitvam ali komunikacijam drugih
članic ali priznanih upravljalskih agencij ali drugim pooblaščenim agencijam, ki opravljajo radijske storitve in delujejo
v skladu s predpisi Pravilnikov o radiokomunikacijah.
198 2. Vsaka Članica se obvezuje, da bo od upravljalskih
agencij in drugih agencij, pooblaščenih za ta namen, zahtevala, da spoštujejo predpise, navedene pod št. 197 zgoraj.
199 3. Nadalje Članice priznavajo nujnost sprejema vseh
izvedljivih ukrepov za preprečevanje delovanja električnih
aparatov in instalacij vseh vrst, ki povzročajo škodljivo motenje radijskim storitvam ali komunikacijam, navedenim pod št.
197 zgoraj.
46. člen
Klici v sili in sporočila

209 2. ((1) članica podpisnica uživa v obdobju dveh let 0P^I0 11
pričetku veljavnosti te Ustave in Konvencije, čeprav ne v' .?;, .
instrumenta o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi v skladu s s™la
208 zgoraj, pravice, ki so podeljene članicam Zveze s št. od'^st5
do 28 te Ustave.
ilar
210 (2) Po poteku obdobja dveh let od začetka veljavnosti JM
Ustave in Konvencije tista članica podpisnica, ki ne vro<jfOd
instrumenta o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi v skladu S=,.
208 zgoraj, nima več pravice voliti na nobeni konfereflclj<
Zveze, na nobeni seji Sveta, na nobenem sestanku katereg^Jer
koli sektorja Zveze ali med korespondenčnim posvetovanj«'' lr<
v skladu z določbami te Ustave in Konvencije, vse dokler fl'oti
vroči takega instrumenta. Vse druge pravice razen volilnih
neokrnjene.
lir
211 3. Ko pričneta veljati ta Ustava in Konvencija, je vs®" •ai
instrument o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi v skladu z 5#■1,
členom te Ustave veljaven takoj po dnevu vročitve Gene'® !3
«tr
nemu sekretarju.

200 Radijske postaje morajo z absolutno prednostjo sprejeti
klice v sili in sporočila v sili ne glede na njihov izvor, nanje
odgovoriti na enak način in nemudoma glede na zahtevano
ukrepati.
47. člen
Lažni ali zmotni signali v sili, v nuji, varnostni ali
identifikacijski signali
201. Članice soglašajo, da bodo ustrezno ukrepale pri preprečevanju prenosa ali kroženja lažnih ali zmotnih signalov v sili,
nujnosti, za varnost ali za identifikacijo in da bodo sodelovale
pri odkrivanju in identifikaciji postaj na področju svoje pristojnosti, ki oddajo takšne signale.
4B. člen
Namestitev naprav za državno obrambo
202 1. Članice so povsem svobodne pri nameščanju vojaških
radijskih naprav.

53. člen
Pristop

203 2. Kljub temu pa morajo pri nameščanju teh naprav,
kolikor je le mogoče, upoštevati ustavne določbe, ki zadevajo
pomoč v primeru sile, in predpise v zvezi s preprečevanjem
škodljivega motenja in določbe Izvršnega pravilnika v zvezi
z vrstami oddajanja in uporabe frekvenc, glede na naravo
storitev, ki jih opravljajo te naprave.

212 1. Članica, ki ni podpisnica te Ustave in Konvencije, $•
v skladu z določbami 2. člena te Ustave, katerakoli dru9®
l
država, ki je navedena v omenjenem členu, lahko kadark0' J
pristopi k tej Ustavi in Konvenciji. Tak pristop k Ustavi 'JJ r'
Konvenciji se izvede hkrati v obliki enega samega insf"' Pl'
menta.
P
P
213 2.lnstrument o pristopu mora biti vročen Generalne'^
sekretarju, ki Članice obvesti o vsaki vročitvi takšnega inS,r LJ

204 3 Kadar pa te naprave delujejo kot del storitev javne
korespondence ali drugih storitev, ki jih ureja Izvršilni pravilnik, se morajo v splošnem podrejati redni regulativi (predpisom) za izvajanje takšnih storitev.
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nent
(opij

100

■"enta ob njegovem prejetju in vsaki pošlje tudi overovljeno
<°pijo instrumenta.

225 2. Vsaka članica Zveze ali njena delegacija lahko kadarkoli med konferenco pooblaščenih predstavnikov predlaga
kakršnokoli dopolnitev Ustave v skladu s št. 224.

3. Po začetku veljavnosti te Ustave in Konvencije v skladu
^58.
členom te Ustave začne Dokument o pristopu veljati
!
dnem njegove vročitve Generalnemu sekretarju, razen če
'"jem ni drugače določeno.

226 3. Sklepčnost na kateremkoli plenarnem zasedanju konference pooblaščenih predstavnikov, potreben za preučitev
kateregakoli predloga za dopolnitev ali spremembo te Ustave,
je sestavljen iz več kot polovice delegacij, ki so akreditirane
na konferenci pooblaščenih predstavnikov.

54. člen
Izvršilna pravilnika

227 4. Sprejem katerekoli predlagane spremembe k predlagani dopolnitvi kakor tudi predlog v celoti, spremenjen ali ne,
morata na plenarnem zasedanju potrditi vsaj dve tretjini akreditiranih delegacij na konferenci pooblaščenih predstavnikov,
ki imajo pravico glasovanja.

P6 1. Izvršilna pravilnika, navedena v 4. čienu te Ustave, sta
"Vezujoča mednarodna dokumenta in morata upoštevati
fcločbe te Ustave in Konvencije.
io)6 2. Ratifikacija, sprejetje ali odboritev te Ustave in Konvenali pristop k tem dokumentom v skladu z 52. in 53. členom
'lkUstave pomenijo tudi privolitev v sprejetje Izvršilnih pravll°v, ki so jih pred datumom podpisa Ustave in Konvencije
prejele pristojne svetovne konference. Ob taki privolitvi se
'"ko v času podpisa Izvršilnih pravilnikov ali njihovih spre'emb da kakršnekoli pridržke, pod pogoje, da pridržek že
B
)a v času vročitve instrumenta o ratifikaciji, sprejetju, odo,er|tvi ali pristopu.

228 5. Razen če v prejšnjih odstavkih tega člena, ki sicer
prevladajo, ni drugače določeno, se uporabljajo splošni predpisi o konferencah in poslovnik za konference in druga srečanja, kot je to zapisano v Konvenciji.
229 6. Katerakoli dopolnila te Ustave, ki jih sprejme konferenca pooblaščenih predstavnikov, začnejo veljati v celoti in
v obliki enega samega dopolnilnega dokumenta na dan, ki je
bil določen na konferenci med članicami, ki so pred tem
datumom deponirale instrument o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali o pristopu tako k Ustavi kot k dopolnilnemu dokumentu. Izvzeta je vsaka ratifikacija, sprejetje, potrditev ali
pristop samo k enemu delu dopolnilnega dokumenta.

ij7 3. Spremembe Izvršilnih pravilnikov, bodisi delne ali
/•Polne, sprejete po preje navedenem datumu, bodo začasno
g/a do
meje, ki jo dovoljuje njihova državna zakonodaja, veljale
v
se članice, ki so takšne spremembe podpisale. Ta začasna
Poraba velja od datuma ali datumov, navedenih v sprememin je odvisna od pridržkov, ki so bili morda sprejeti v času
Npisa teh sprememb.

230 7. Generalni sekretar mora o vročitvi vsakega instrumenta
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu obvestiti vse članice.

'8 4. Takšna začasna uporaba traja vse dokler:

231 8. Po začetku veljavnosti kateregakoli takšnega dopolnilnega dokumenta, ratifikacije, sprejetja, potrditve ali pristopa
v skladu z 52. in 53. členom te Ustave, se ta dokument
uporablja kot dopolnilo k Ustavi.

P® a) Članica ne obvesti Generalnega sekretarja o svojem
j*9lasju na obveznosti iz katerekoli takšne spremembe in da
potrebi navede, do katere mere ima zadržke v zvezi s to
jjpemembo v času podpisa te spremembe; ali

232 9. Generalni sekretar mora po pričetku veljavnosti vsakega dopolnilnega dokunenta to vpisati pri sekretariatu Združenih narodov v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov. Št. 241 te Ustave velja za katerikoli dopolnilni
dokument.

£> b) Šestdeset dni po tistem, ko Generalni sekretar prejme
pestilo članice, s katerim ga ta obvešča, da se ne strinja, da
bila obvezana s kakršnokoli takšno spremembo.
jrj
5. Če Generalni sekretar od katerekoli članice, ki je
!®0<lpisaia
kakršnokoli takšno spremembo, ne sprejme obvea
?" v skladu s št. 219 ali 220 zgoraj pred potekom roka
Triintridesetih
mesecev od datuma ali datumov, navedenih
j.aa spremembi o pričetku začasne uporabe, se šteje, da taka
^ nica soglaša, da jo obvezuje takšna sprememba, da pa
T0đnio veljajo vsi pridržki, ki jih je imela v zvezi z njo ob času
" Pisa takšne spremembe.

56. člen
Reševanje sporov
233 1. Članice lahko razrešujejo svoje spore glede razlage
(interpretacije) ali uporabe te Ustave, Konvencije ali Izvršilnih
pravilnikov s pogajanji, po diplomatski poti ali v skladu
s postopki, ki so določeni z dvo- ali več- stranskimi sporazumi, sklenjenimi med njimi o reševanju mednarodnih sporov, lahko pa se rešujejo tudi na katerikoli drugi soglasno
sprejeti način.

6. Katerakoli članica Zveze, ki ne podpiše nobene spre'c6rnbe Izvršilnih pravilnikov, bodisi delne bodisi popolne,
J^ejete po datumu, navedenim pod št. 216 zgoraj, se mora
JJtruditl,
da čim prej obvesti Generalnega sekretarja, da se
;rin
ia, da je zanjo obvezujoča. Če Generalni sekretar od
a
nice ne prejme nobenega takšnega obvestila pred potegi
roka, navedenega pod št. 221 zgoraj, potem velja, da se
a
' nica strinja, da jo takšna sprememba obvezuje.

234 2. Če noben od gornjih načinov razreševanja sporov ni
sprejet, se lahko katerakoli članica, udeleženka v sporu,
zateče k arbitaži v skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji.

7. Generalni sekretar mora članice takoj obvestili o vsai prejetem obvestilu v zvezi s tem členom.

235 3. Izbirni protokol o obveznem razreševanju sporov
v zvezi s to Ustavo, Konvencijo ali Izvršilnimi pravilniki se
uporablja med članicami, pogodbenicami tega protokola.

9r,

55. člen
Predpisi za dopoljevanje Ustave

57. člen
Odpoved Ustave in Konvencije

1. Vsaka članica zveze lahko predlaga dopolnila k tej
*Javi. Vsak tak predlog mora priti do Generalnega sekretarja
kasneje osem mesecev pred prvim dnem zasedanja konfete pooblaščenih predstavnikov, da bi tako zagotovili nje"Vo pravočasno razpošiljanje in vsem članicam Zveze omočili njegovo preučitev. Generalni sekretar mora kakor hitro
Mogoče, vendar najkasneje šest mesecev pred že navede'"i datumom, tak predlog razposlati vsem članicam Zveze.

236. 1. Vsaka članica, ki je ratificirala, sprejela, potrdila to
Ustavo in Konvencijo ali pristopila k njima, ima pravico, da ju
odpove. V takšnem primeru je treba sporočilo o odpovedi
Ustave in Konvencije hkrati poslati v enem samem dokumentu
z obvestilom, ki mora biti naslovljeno na Generalnega sekretarja. Generalni sekretar po prejetju takšnega sporočila o tem
obvesti ostale članice.
101
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237. 1. Takšna odpoved začne veljati po preteku leta od
datuma, ko je Generalni sekretar prejel takšno obvestilo.

1007 Upravljalska agencija: Katerikoli posameznik, podjetij
korporacija ali vladna agencija, ki upravlja s telekomunikacL
skimi napravami, ki so namenjene mednarodni telekomun|Ht
cijski službi ali ki bi lahko tej službi s svojim delovanje
povzročile škodljivo motenje (angl. Operating Agency).

58. ČLEN
Začetek veljavnosti in s tem povezane zadeve

1008 Priznana upravljalska agencija: Katerakoli zgoraj na^'
dena upravljalska agencija, ki upravlja z javno korespoj*
denco ali radiodifuznimi storitvami in na katero je Članica,'
katere ozemlju je sedež agencije, v skladu s 6. členom
Ustave prenesla obveznosti, oziroma, ki je to operativno ?9®q.
cijo pooblastila, da lahko na njenem ozemlju postavi in izv.^
telekomunikacijske storitve (angl. Recognized Operati<yg
Agency).
sa

238. 1. Ta Ustava in Konvencija začneta veljati dne 1. julija
1994 za tiste države članice, ki so pred tem datumom vročile
svoje instrumente o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali o pristopu.
239 2. Ta Ustava in Konvencija bosta po začetku njune veljavnosti na dan, naveden pod št. 238 zgoraj, razveljavila in za
pogodbenice nadomestila Mednarodno Konvencijo o telekomunikacijah (Nairobi, 1982).

1009 Radiokomunikacije: Telekomunikacije s pomočjo rad^
skih valov (angl. Radiocommunication).
d£

240 3. V skladu z določbami 102. člena Ustanovne listine
Združenih narodov mora Generalni sekretar Zveze registrirati
to Ustavo in Konvencijo pri sekretariatu Združenih narodov.

1010 Radiodifuzijska služba: Služba za radiokomunikacije
katere oddaje so namenjene neposrednemu sprejemaj
s strani splošne javnosti. Te storitve lahko vključujejo prs",
zvoka, televizijske oddaje ali druge vrste oddaj (angl. Bro*
casting Service).
«^

241 4. Originalni izvodi Ustave in Konvencije, napisani
v arabščini, kitajščini, angleščini, francoščini, ruščini in
španščini, bodo shranjeni v arhivih Zveze. Generalni sekretar
bo vsaki članici podpisnici poslal overovljeno istovetno kopijo
v zahtevanem jeziku.

1011 Služba za mednarodne telekomunikacije: Nuđenje tflJJ'
komunikacijskih zmogljivosti med telekomunikacijskimi uj* ^
ali postajami katerekoli vrste, ki so v različnih državah ali ?
jim pripadajo (angl. International Telecommunication S*
vice).
(|t(5

242 5. V primeru neskladja med različnimi jezikovnimi različicami Ustave in Konvencije bo obveljalo francosko besedilo.
ZA DOKAZ so spodaj podpisani pooblaščeni predstavniki
podpisali izvirnik Ustave Mednarodne telekomunikacijske
zveze in izvirnik Konvencije Mednarodne telekomunikacijske
zveze.

1012 Telekomunikacije: Vsak prenos, oddaja ali sprsj' v
kakršnihkoli znakov, signalov, pisane besede, slik in zvoka
obvestil po žici^ radiu, optičnih ali drugih elektromagne'"^
sistemih (angl. Telecommunication).
iirr
1013 Telegram: Napisana stvar, namenjena telegrafskoj 1
oddajanju zaradi dostave naslovniku.
uuua|a,,|u
,, uo. w ...... u . V» tem izrazu so ,
čeni tudi radiotelegrami, razen če ni drugače določeno
Telegram).
jij,

Sprejeto v Ženevi, dne 22. decembra 1992.
DODATEK
Definicije nekaterih izrazov, uporabljenih v tej Ustavi, Konvenciji in Izvršilnih pravilnikih Mednarodne telekomunikacijske
zveze

1014 Vladne telekomunikacije: Telekomunikacije, ki izvi^j}?
od:
(j,
- kateregakoli šefa države;
n|
- kateregakoli šefa vlade ali njenih članov;
} pi
- katerihkoli vrhovih poveljnikov kopenskih, pomorskih
zračnih oboroženih sil;
- katerihkoli diplomatskih ali konzularnih agentov; na| cf.
- Generalnega sekretarja Združenih narodov ; šefov ~Sf
membnejših organov OZN;
- mednarodnega sodišča;
oziroma odgovori na zgoraj navedene vladne telekomun'
cije (angl. Government Telecommunications).

1001 Za potrebe zgoraj navedenih dokumentov Zveze so
v nadaljevanju navedeni pomeni naslednjih izrazov:
1002 Administracija: katerikoli vladni resor ali služba, odgovoren za izpolnjevanje obveznosti, ki so določene v Ustavi
Mednarodne telekomunikacijske zveze, v Konvenciji Mednarodne telekomunikacijske zveze in v Izvršilnih pravilnikih
(angl. Administration).

1015 Privatni telegrami: Vsi telegrami razen vladnih ali slu^* H,
nih (angl. Private Telegrams).
M,
0(3
odKl
1016 Telegrafija: Oblika telekomunikacij, v kateri je
informacija na sprejemni strani namenjena zapisu v 00 jVe
grafičnega dokumenta; oddana informacije je lahko a ,
predstavljena v alterantivni obliki ali pa shranjena za n ° ^
njo uporabo (angl. Telegraphy).
b,

1003 Škodljivo motenje: Motenje (interferenca), ki ogroža
delovanje službe za radionavigacijo ali drugih varnostnih
služb ali hudo zmanjšuje, ovira ali večkrat prekinja radiokomunikacijsko službo, ki deluje v skladu s Pravilniki o radiokomunikacijah (angl. Harmful Interference).
1004 Javna korespondenca: Vsaka telekomunikacija, ki jo
morajo uradi ali službe sprejeti in oddati, glede na to, da so
namenjeni javnosti (angl. Public Correspondence).

r
Opomba: Grafični dokument zabeleži informacijo vA
«j~
1
obliki in ga je možno shraniti in ponovno pregledati; lat " _
v pisni ali tiskani obliki ali kot fiksna slika.
9;

1005 Delegacija: Vsi delegati, po potrebi pa tudi vsi predstavniki, svetovalci, atašeji ali prevajalci, ki jih je poslala ista
Članica (angl. Delegation).

1017 Telefonija: Oblika telekomunikacije, ki je pr0^fi
namenjena izmenjavi informacij v obliki govora (angl- ™ ^
hony).
/t(

Vsaka Članica lahko po lastni želji sestavi takšno delegacijo.
Še posebej lahko med drugim v svojo delegacijo vključi,
s pooblastili delegatov, svetovalcev ali atašejev tudi osebe, ki
pripadajo katerikoli ustanovi ali organizaciji, pooblaščeni
v skladu z ustreznimi določbami Konvencije.

K,

1006 Delegat: Oseba, ki jo je vlada Članice Zveze poslala na
konferenco pooblaščenih predstavnikov, oziroma oseba, ki
predstavlja vlado ali upravo Članice Zveze na konferenci ali
na srečanju Zveze (angl. Delegate).
poročevalec, št. 28
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'n
102

k njima, istega dne kot Ustava in Konvencija, pod pogojem, da
sta bila vsaj dva dokumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi
ali pristopu vročena na ta datum. V nasprotnem primeru
prične veljati na trideseti dan po vročitvi drugega dokumenta
o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu.

'MEDNARODNA TELEKOMUNIKACIJSKA
^2VEZA
ije
IZBIRNI PROTOKOL
f> obveznem reševanju sporov v zvezi z
a, Jatavo Mednarodne telekomunikacijske zveze,
)0Aonvencljo Mednarodne zveze za telekomunikacije
i, pn Izvršilnima pravilnikoma
n
je
vaOb podpisu Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze in
("Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva,
'992), smo spodaj podpisani pooblaščeni predstavniki podpisali tudi Izbirni protokol o obveznem reševanju sporov.
mL
uanice Zveze, pogodbenice tega Izbirnega protokola, v želji,
Ga bi se za rešitev kakršnihkoli sporov, ki jih zadevajo in
ci{iizvirajo iz razlage ali uporabe Ustave, Konvencije in Izvršilnih
ar Pravilnikov,
navedenih v 4. členu Ustave, zatekale k obvezni
lrbl,
raži, soglašajo z naslednjimi določbami:
jat
1. člen
'.® ni soglasno izbrana nobena od metod reševanja, navedeflMih v 56. členu Ustave, se spori v zvezi z razlago ali uporabo
rastave, Konvencije ali Izvršilnega pravilnika, navedenih v 4.
i^cienu Ustave, na zahtevo ene od strank v sporu rešujejo
obvezno arbitražo. Postopek, ki ga je treba uporabiti, je
opisan v 41. členu Konvencije, 5. odstavek (št. 511), ki ga je
reba razlagati kot sledi:
ij«
a'"5- V roku treh mesecev od prejema obvestila o predaji spora
ti*» arbitražo mora vsaka od obeh strank imenovati arbitra. Če
Katera od strank v določenem roku ne imenuje arbitra, to
na
stranke
opravi
Generalni sekre»J "lenovanje
ki postopa zahtevo
v skladudruge
s št. 509
in 510
Konvencije.«

4. člen
Ta Protokol lahko pogodbenice dopolnijo na Konferenci pooblaščenih predstavnikov Zveze.
5. člen
Vsaka Članica, pogodbenica Protokola, ga lahko odpove
z obvestilom, naslovljenim na Generalnega sekretarja in ta j
odpoved začne veljati ob izteku obdobja enega leta od'
datuma prejema obvestila.
6. člen
Generalni sekretar mora obvestiti vse Članice o:
a) podpisih, priloženih Protokolu in vročitvi vsakega dokumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu;
b) o datumu, ko začne veljati Protokol;
c) o datumu, ko začne veljati kakršnokoli dopolnilo;
d) o datumu učinkovanja katerekoli odpovedi.
V POTRDITEV NAVEDENEGA so podpisani pooblaščeni
predstavniki podpisali ta Protokol v arabskem, kitajskem,
angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku, v enem
samem izvodu, v katerem prevlada, če gre za kakršnokoli
odstopanje, francoski tekst, in ki ostane vložen v arhivih
Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki pošlje kopijo vsaki
državi podpisnici.
Sklenjeno v Ženevi, 22. decembra 1992
3. člen

2. člen
Protokol se da v podpis Članicam hkrati s podpisom
/stave in Konvencije. Ratificirati, sprejeti ali odobriti ga
rđi jj»orajo Članice podpisnice v skladu z Ustavnimi pravili.
* njemu lahko pristopijo katerekoli Članice, podpisnice
-stave in Konvencije, in katerekoli države, ki postanejo Članice Zveze. Listino o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi ali
i »Pristopu je treba vročiti generalnemu sekretarju.
a

Za izvajanje Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze,
konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze in Izbirnega protokola o obveznem reševanju sporov v zvezi z Ustavo
mednarodne telekomunikacijske zveze, Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske zveze in izvršilnima pravilnikoma
skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen

T
3- "on
r 'a Protokol začne veljati za pogodbenice, ki so ratificirale.
Prejele ali odobrile Ustavo in Konvencijo ali pristopile

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

iM
OBRAZLOŽITEV
(t*
®Publika Slovenije je od 16. junija 1992 polnopravna članica
^^narodne telekomunikacijske zveze. Pogoj za članstvo
t\ft p<Jbor, 9caanizaciji je sprejem nekaterih sporazumov, kar je
Slovenija izpolnila Nairobi
s sprejemom
jSj i/f
Wiciye' 'o telekomunikacijah,
1982. Mednarodne kon^

8

delovanje, kar je imelo za posledico precejšnje spremembe
tudi v sporazumih zveze. Predvidno je, da se Mednarodna
zveza za telekomunikacije preoblikuje in po novem vključuje:
a) konferenco pooblaščenih predstavnikov, ki je najvišji organ
Zveze:
b) svet, ki deluje v imenu konference pooblaščenih predstavnikov;
svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah;
d) sektor za radijske komunikacije, vključno s svetovnimi in
regionalnimi konferencami o radijskih komunikacijah, skupščine radijskih komunikacij in svet za radijsko regulativo;
e) sektor za standardizacijo telekomunikacij, vključno s svetovnimi konferencami za standardizacijo telekomunikacij;
g) generalni sekretariat

dodatni konferenci, ki je bila v Ženevi od 7. do 22. decemso bili sprejeti naslednji spremenjeni dokumenti zveze:

Stava
°' ■- yovencija
mednarodna
telekomunikacijske
zveze
(Ženeva
92),
mednarodne
telekomunikacijske
zveze
(Ženeva

tu il*birni
Pro,oko1 0 obveznem reševanju sporov v zvezi
av
tj, ®cfnarodne
° Mednarodne
telekomunikacijske
zveze. Konvencijo
telekomunikacijske
zveze in Izvršilnima
pravilnika (Ženeva 92)

Svet, ki ima po novem 43 članov, prevzema naloge nekdanjega Administrativnega sveta. Svet deluje med dvema konferencama pooblaščenih predstavnikov kot izvršilni organ
Zveze v imenu konference pooblaščenih predstavnikov in
v okviru pooblastil, ki mu jih slednja določi.

jedene
sporazume je v imenu Republike Slovenije podpiv
si
j«!«/.«™ takratni direktor Republiške uprave za
u!e vnrf/o
°dja delegacije,
' komunikacije.
U
diferenca je vnesla dodatne spremembe v organiziranost
fize z namenom, da bi jo prilagodili zahtevam, ki jih naredi* hiter razvoj telekomunikacij in jo usposobili, da bi hitreje
učinkoviteje reagirala na spremembe v svetu ter pocenili

Svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah pa
/ glavnem prevzemajo naloge bivših Administrativnih konferenc in Regionalnih administrativnih konferenc in se sklicu103
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jejo v okviru delovanja posameznih sektorjev naštetih v točkah d, e in t zgoraj. Praviloma se sklicujejo:
- svetovne konference za radiokomunikacije na dve leti; tem
konferencam so pridružene radiokomunikacijske skupščine,
- svetovne konference za standardizacijo telekomunikacij
vsaka štiri leta.
- svetovna konverenca za razvoj telekomunikacij vsaka štiri
leta
Poleg svetovnih telekomunikacijskih konferenc organizira
zveza tudi regionalne radiokomunikacijske konference in
regionalne konference za razvoj telekomunikacij.
V sektorju za standardizacijo telekomunikacij se po novem
združuje večina nalog bivšega Mednarodnega posvetovalnega odbora za telegrafijo in telefonijo (CCIT) in del nalog
s področja standardizacije Mednarodnega posvetovalnega
odbora za radijske zadeve (CCIFt). V sektorju za radiokomunikacije so ostale predvsem zadeve s področja frekvenčnega
upravljanja, dodatno pa so v ta sektor prešle naloga prešnjega
Mednarodnega biroja za registracijo frekvenc (IFRB), predvideno je tudi, da bi upravljalske naloge bivšega biroja za
registracijo frekvenc opravljal devetčlanski odbor. V Sektorju
za razvoj telekomunikacij združuje še del nalog CCIR in CCIT
s področja razvoja telekomunikacij. V vseh treh sektorjih se
delo organizira kot doslej v okviru Študijskih skupin.
Naloge generalnega sekretariata so ostale v glavnem nespremenjene in tudi naloge koordinacijskega komiteja, ki ga

sestavljajo generalni sekretar, namestnik generalnegi
tarja ter direktorji vseh teh uradov, kot svetovalnih i
generalnega sekretarja so ostale nespremenjene.
Organizacijske spremembe zveze so osnovane v na f
visokega odbora (Hiugh Level Committee), ki je svoje l
objavil aprila 1991.
Izbirni protokol o obvezni poravnavi sporov, ki se nam
Ustavo Mednarodne telekmunikacijske zveze, Koi
Mednarodne telekomunikacijske zveze in adminis
pravilnike določa, da postane za članice zveze, ki ta f.
podpišejo, reševanje sporov po proceduri določen
pravilniku in Konvenciji Mednarodne telekomunil
zveze, obvezno.
Sklepne listine Mednarodne telekomunikacijske r' ce
cira Državni zbor Republike Slovenije.
r
Ratifikacija modificiranih aktov Mednarodne telekomu
ske zveze ne bo imela dodatnih vplivov na domačo i
dajo, ker se vnašajo le organizacijske in redakcijsk
membe, ki naj bi povečale učinkovitost te mednarodr
nizacije.
Ocenjujemo, da nova organiziranost Mednarodne tel
nikacijske zveze in sprejem navedenih aktov ne bodi
vali dodatnih sredstev za njihovo izvajanje v Republik
niji.

Izdaj* Državni zbor Republik« Slovenije - Odgovorna urednica: Tanja Hrovalin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, S
telefon (061) 12 61-222 - Tisk. DP Delo - Tisk časopisov in revij p o . Dunajska S. Ljubljana - Cena Izvoda 170 tolarjev (brez poitnine) - Letna naročnina kot aki
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (215). ttev
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