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Predlog zakona o NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI DEJANSKI PLAČI - EPA 1020
- HITRI POSTOPEK
Miloš Pavlica
Poslanec DZ
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
(Ur. I. št. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec
v obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI DEJANSKI
PLAČI
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem
postopku. Ekonomski in socialni položaj velikega števila

državljanov Republike Slovenije terjajo čimprejšnjo ureditev najnižjih dejanskih plač. Prav tako je pomembno, da se
čimprej uredi tudi izplačevanje najvišjih dejanskih plač.
saj podatki o pretirano visokih plačah zelo vznemirjajo
občane in rušijo možnosti za ureditev sistema plač v Republiki Sloveniji.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru i"
pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj.
Miloš PAVLICA, U

Predlog zakona o najnižji in najvišji dejanski plači
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Plače so tako ekonomska kot socialna kategorija, saj morajo
zadoščati socialnim in življenjskim potrebam zaposlenih. Biti
morajo primerno plačilo za opravljeno delo, istočasno pa
morajo s stroškovnega vidika omogočati konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. Nedvomno so temeljni način dogovarjanja o plačah kolektivna pogajanja med delodajalci in
sindikati. Država pa lahko poseže v politiko plač samo na
način, da podpre pogajanja socialnih partnerjev. Kljub številnim poizkusom države, da bi uredila izplačevanje plač predvsem z obvladovanjem mase izplačanih plač v zadnjih letih pri
tem nismo uspeli. Plače se še vedno gibljejo brez pravega
nadzora, čeprav je vlada predlagala kar nekaj intervencijskih
zakonov in so socialni partnerji v tem obdobju sklenili številne
kolektivne pogodbe oz. dogovore o politiki plač. Skupna
masa plač v Sloveniji je dosegla mesečni nivo preko 62
milijard tolarjev v decembru 1994 in stalno narašča, kljub
temu, da istočasno ne narašča število zaposlenih. Vse to
resno ogroža konkurenčnost našega gospodarstva na svetovnem trgu, kjer se naša podjetja srečujejo s konkurenco podjetij iz držav, ki imajo bistveno nižjo ceno dela. Na to opozarjajo
tako makroekonomisti, kot vsi socialni partnerji v okviru ekonomsko socialnega sveta. Vse to se še zaostri ob spoznanju,
da je Slovenija usodno vezana na izvoz, kot edino alternativo
izgubljenim trgom po razpadu bivše države. Ob tako
neugodni narodno gospodarski sliki na področju plač pa smo
priča tudi resnim socialnim problemom, ki izhajajo iz nesprejemljivega socialnega razslojevanja povzročenega tudi z neustreznimi razmerji v plačah. Kljub dejstvu, da povprečna plača
narašča, imamo danes vedno več zaposlenih, ki so pod socialnim pragom preživetja. Tudi če bi zanemarili dejstvo, da
v precejšnjem številu podjetij plače izplačujejo neredno in
z večmesečno zamudo, danes zaposleni z najnižjimi plačami
krijejo le del stroškov potrebnih za normalno življenje. Ocenjeni življenjski stroški tričlanske družine za januar 1995 nam
pokažejo, da so povprečni mesečni stroški take družine dosegli že 215.596 tolarjev, minimalni mesečni stroški, pri katerih
pa niso upoštevani nobeni stroški za obutev, obleko, gospodinjsko opremo ipd. pa so dosegli že 79.346 tolarjev. Povprečni mesečni stroški štiričlanske družine dosegajo 255.013
tolarjev, minimalni mesečni stroški take družine pa so znašali
za januar 1995 92.023 tolarjev. Če te podatke primerjamo
z zajamčeno plačo, ki je v istem mesecu znašala 30.136
tolarjev bruto ali z izhodiščno plačo po kolektivni pogodbi za
negospodarstvo, ki je znašala 31.200 tolarjev bruto ali z izhodiščno plačo po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo,
ki je znašala 39.215 tolarjev bruto, lahko ugotovimo, da je
v mnogih slovenskih družinah pomanjkanje najosnovnejših
življenjskih pogojev vsakdanjost.
Čeprav smo po eni strani priče vedno večjemu razvrednotenju
najnižjih plač, pa po drugi strani spremljamo veliko povečanje
najvišjih plač. Te v posameznih primerih presegajo vse spre-

jemljive meje. število tistih, ki prejemajo plače večje kot0 s®
štiri ali pet-kratnik povprečne plače v Sloveniji se sk ^1^
povečuje. Povečuje se tudi število tistih, ki prejemajo P1
izven kolektivnih pogodb. Po razpoložljivih podatkih aje )a
takih v septembru 1994 že preko 15.000, v resnici Pma
J®*,
številka še mnogo večja, saj je zajemanje podatkov P° J0.
Ijivo. Zato postaja možnost, da bi plače obvladovali zrifl
^09%
rom socialnih partnerjev iz dneva v dan manjša, ker P ®[|Vne
povečanja predvsem tistih plač, ki jih ne urejajo kolek''
pogodbe. Tako so se v letu 1994 povprečne plače povff-r )f0.
26,4% ob 18,8% inflaciji in 19,5% povečanju življenjskih s
škov. Plače določene po kolektivni pogodbi so se v tern'c
povečale samo za 5,3%, zajamčena plača pa za 7%. v.c|.
obdobju se je povečala minimalna pokojnina za polno P°
ninsko dobo za 26,9%.
. etjj
Tako stanje ogroža socialno stabilnost in normalno Pre r.eoc
mnogih državljanov Slovenije. Po drugi strani ni zagoto^ ^
obvladovanje mase plač, ker se povečujejo predvsem y~- Qlf
niso predmet dogovorov socialnih partnerjev. Zato w
Državni zbor z zakonom urediti vsaj najnižje dohodke v o< ^
ki bodo zagotavljali človeka vredno preživetje, pri
določiti tudi zgornjo mejo sprejemljivih plač v tem prehod
obdobju.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predloženim zakonom o najnižji in najvišji dejanski P.p-f
bomo zagotovili umiritev naraščanja plač, zagotovi"
malno socialno varnost zaposlenih in določili spreje
raven razpona med plačami.
nO""
Predlagani zakon ne bo oviral sklepanja kolektivnih P°-in"!l
saj okviri predlaganih dejanskih plač omogočajo soc.^
partnerjem dovolj prostora za dogovore o specifičnih ra
p'
pri politiki plač v posameznih panogah oz. poklicih. Pa ^ji
predlagani zakon ne odpravlja sistema zajamčene P' ^ J,
osnova za določanje višine številnih socialnih transfer
bo"!
Z jasno opredelitvijo najnižje in najvišje dejanske .
prispevali k uresničevanju 2. člena Ustave RS, ki opre jt
Slovenijo kot pravno in socialno državo. Z najnižjo
določamo še sprejemljivi prag plačila za normalnoob
delo. ^
višjo dejansko plačo pa določamo še sprejemljivi frif[)C[
alnega razslojevanja v prehodnem obdobju, ko lastnisK ^
cija v podjetjih še ni uveljavljena. Prav tako 0I ^
pomembno, da z določitvijo najvišjih dejanskih plač .^syit
prevelika pričakovanja in negativne javne učinke,afer
ki P ^
na povečevanje plač preko stalnega ustvarjanja
° ver"
slišanih« plačah nekaterih kategorij zaposlenih v
Qi\t
Predlagani zakon omogoča tudi dodatno stimulacijo z
nih, ki niso vključeni v politiko plač, kot jo opreo ^
kolektivne pogodbe saj omogoča izvajanje 68. člena
o gospodarskih družbah glede razporejanja dobička.
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Predlagani zakon bo tudi ugodno vplival na zniževanje dela
"a črno, s katerim si danes mnogi zaposleni iščejo dodatne
aslužke, ki jim omogočajo normalno preživetje. Prav tako bo
zakon ugodno vplival na stimulacijo brezposelnih za vključevanje v delo, saj vemo, da je za slabo plačana dela danes
rnarsikje težko dobiti nove delavce.
»'•OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Zakon bo imel minimalne finančne posledice za proračun RS
aj bo povečal obveznosti proračuna samo za tiste dejanske
P ace delavcev, ki prejemajo plače iz proračunskih sredstev in
e
^segajo višine 50.000 oz. 45.000 tolarjev. Po podatkih za
™esec september 1994 je samo 5,8% zaposlenih v negospo— prejemalo manjše plače od 50.000 tolarjev od tega je
• 'o zaposlenih prejemalo plače pod 45.000 tolarjev,
obdobju od septembra 1994 se je izhodiščna plača za
gospodarstvo povečala za 5,8% tako, da se je dejansko
tud
50nn ,0
' š,evil° tistih, ki prejemajo dejansko plačo pod
ti«
'ariev. Če upoštevamo tudi dejstvo, da so med
zan 'i' ^ Preiemajo
dejansko plačo pod 50.000 tolarjev tudi
Driž°l Vn'' ^rezne de'a'° P0'"1 delovni čas ali ne dosegajo
dori n '^
ultatov,
se število tistih, ki bodo upravičeni do
z
Da h Zakon
'^ sredstev
'
proračuna
še bistveno zniža. Vsekakor
iuip V|
'me'tucl' pozitiv"® finančne posledice saj omeji '® šino najvišjih dejanskih plač. Zakon bo tudi prispeval
ureditvi sistema plač in s tem ugodno vplival na znižanje
Porabe v Sloveniji.

Najnižja dejansko izplačana plača se izplača najmanj enkrat
mesečno v denarni obliki.
Pod zneskom najnižje dejansko izplačane plače iz prvega in
drugega odstavka tega člena ni mogoče opraviti izplačila
plač.
3. člen
Najvišja dejansko izplačana plača znaša lahko največ 600.000
tolarjev.
4. člen
Najnižja in najvišja dejansko izplačana plača iz 2. in 3. člena
tega zakona se povečuje vsake tri mesece po kriterijih, določenih v Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo.
Znesek možnega povečanja najnižje in najvišje dejansko
izplačane plače izračuna ministrstvo, pristojno za delo, in ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec, če izplačuje plače v nasprotju z 2. in 3.
členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

besedilo členov

6. člen
1. člen

on ure a na

ohra^
'
čin določanja najnižje in najvišje dejansko
acunane in izplačane plače.
2. člen
3

Priju?' dejansko izplačana plača za polni delovni čas in
akovano delovno uspešnost znaša 50.000 tolarjev.
a de ansk0
<teset*'
'
je lahko
znižana največ
za
«Sp 'odstotkov,
čeizplačana
zaposleniplača
ne dosega
pričakovane
delovne
[jpsti.
Nedoseganje
pričakovane
delovne
uspešnosti
a
biti ustrezno dokumentirano.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tista določila
Zakona o poslancih (U. I. 48/92), Zakona o vladi Republike
Slovenije (U. I. 4/93), Zakona o ustavnem sodišču (U. I. 15/94),
Zakona o sodniški službi (U. I. 19/94) Zakona o računskem
sodišču (U. I. 48/94), Zakona o varuhu človekovih pravic (U. I.
71/93) in Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (U. I. 18/94), ki so
v nasprotju z določili tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega naslednjega
meseca po objavi.

OBRAZLOŽITEV
^azakona v 1. členu opredeljuje vsebino, ki jo ureja
V 2 jn o
Se if0f "7ečlenu sta določeni višini najnižjih in najvišjih plač, ki
Si0'ni11
" iansko izplačane plače lahko izplačujejo v Republiki
00Sf0 - Pri izplačevanju najnižjih plač je predvideno možno
*
največ do 10 odstotkov, ki pa je vezano na dokuno
nih H/,
dokazovanje, da posameznik ne dosega pričakovae
'°vnih rezultatov.
^ j,
de/anqe,nu ie predviden način usklajevanja najnižje in najvišje
v spjP P/ače, ki je vezan na način usklajevanja določen
Us klgjp' ^olektivni pogodbi za gospodarstvo. Tak način
najmanja, ki je rezultat dogovora socialnih partnerjev, je
ker 0m0
ta
90ča izenačenje načina usklajevanja
Plače v Republiki Sloveniji.

V 5. členu so predvidene kazenske sankcije za primer neizvajanja določil zakona.
V 6. členu je opredeljena neveljavnost tistih členov posameznih zakonov, ki bi lahko ob neprimerni uporabi, onemogočili
izvajanje tega zakona. Sedanja določila zakonov, ki so našteti
v 6. členu, niso v nasprotju z določili tega zakona ob ustrezni
določitvi funkcijskih dodatkov. Zakon posega samo v določila
Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti, kjer bo prišlo do povečanja plač
v prvi, drugi in delno tretji tarifni skupini.
V 7. členu sta opredeljena začetek veljavnosti in uporabe
zakona. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od prvega v naslednjem mesecu po objavi zaradi poenostavitve obračunov plač.
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Predlog zakona o TELEKOMUNIKACIJAH - EPA 763 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. marca 1995
določila besedilo:

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH,

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

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 27. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 20/12-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo zbora v mesecu
aprilu 1995.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Predlog zakona o telekomunikacijah
- enakopravno vključevanje telekomunikacijskega omreži
v mednarodna telekomunikacijska omrežja,
,
- povezava in medsebojna tehnična združljivost telekomu"1'
kacijskih omrežij in telekomunikacijske opreme.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

(mednarodne pogodbe in telekomunikacijski standardi)

(1) Ta zakon ureja načine in pogoje za opravljanje telekomunikacijskih stori-tev, pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov, uporabo telekomunikacij-skih objektov, opreme,
radijskih postaj in terminalske opreme, upravljanje radiofrekvenčnega spektra, enotnost telekomunikacijskega omrežja in
določa telekomunikacijske storitve, ki jih v javnem interesu
zagotavlja Republika Slovenija.

(1) V Republiki Sloveniji sprejete in ratificirane mednarod"®
pogodbe se uporabljajo neposredno.
(2) V Republiki Sloveniji se za telekomunikacije uporabi)3'0
tudi tile standardi in priporočila:
- evropski standardi, pogoji in priporočila CEPT, ETSI.
- mednarodni standardi in priporočila ITU.

2. člen
(telekomunikacijske storitve)
(1) Telekomunikacijske storitve so storitve oddajanja, prenosa
ali sprejemanja sporočil v obliki znakov, signalov, pisane
besede, slike, zvoka ali sporočila po žičnih, radijskih, optičnih
ali drugih elektromagnetnih nosilcih.
3. člen
(nacionalni program)
(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprejme
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
(2) Z nacionalnim programom se določajo načela in cilji
dolgoročnega razvoja javne telekomunikacijske infrastrukture in telekomunikacijskih storitev ter ukrepi za razvoj tiste
javne telekomunikacijske infrastrukture, ki ni donosna.
(3) Nacionalni program iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene razmere zahtevajo drugačen razvoj telekomunikacij.
4. člen
(enotnost telekomunikacijskega omrežja)
(1) Telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije mora biti
tehnično-tehnološko enotno in združljivo s telekomunikacijskimi omrežji drugih držav.
(2) Minister, pristojen za zveze, izdaja dovoljenja za povezovanje telekomuni-kacijskega omrežja ali njegovega dela
s tujimi telekomunikacijskimi omrežji ali njihovimi deli.
(3) Minister, pristojen za zveze, določa tehnične karakteristike
telekomunikacijskega omrežja, s katerimi se zagotavljajo:
- tehnično - tehnološka enotnost telekomunikacijskega
omrežja na celotnem državnem ozemlju,
4

6. člen
(pojmi)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
1) Telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijska iijJJ
3
struktura, ki omogoča prenos, oddajanje ali sprejern
^
kakršnihkoli znakov, signalov, pisane besede, slik, zV0
sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektrod
netnih sistemih.
2) Javno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacij^,
omrežje, ki med svojimi omrežnimi priključnimi točkami o
goča opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev.
3) Zasebno telekomunikacijsko omrežje je telekomuni^
sko omrežje, ki lastne ali zakupljene vode in druga sre?sKili
uporablja za zadovoljevanje svojih telekomunikacij l®
potreb v okviru ene organizacije ali zaprte uporabniške j.
pine kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekom
kacijskega omrežja.
4) Odprto zasebno telekomunikacijsko omrežje je za^e,^
telekomunikacijsko omrežje, ki ima dovoljen dostop "°Li
nega telekomunikacijskega omrežja, v katero se vklJu
prek za to določenih omrežnih priključnih točk.
5) Zaprto zasebno telekomunikacijsko omrežje je zase ^
telekomunikacijsko omrežje, ki je krajevno omejen"^
zgradbe in zemljišča v lasti ali uporabi uporabnika j
omrežja in nima dostopa do javnega telekomunikacij
omrežja.
.e«<r
6) Omrežna priključna točka je mesto dostopa v javno0te
munikacijsko omrežje in je sestavni del tega omrežja:
tehnične specifikacije in fizične povezave, ki zag°lre
®' ,jg.
učinkovito uporabo javnega telekomunikacijskega om
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7) Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča preu0Si ocJdajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane
ossede, slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih
drugih elektromagnetnih sistemih, in povezana s telekomunikacijskim omrežjem sestavlja telekomunikacijski sistem.
8) Termlnalska oprema je oprema, namenjena za neposredno
' Posredno prikl-jučitev na javno telekomunikacijsko
mrežje v njegovi priključni točki ali pa za vmesniško sodeloiZ 'avnim
omrežjem
za oddajanje,
oohrt e'ovanje
ali telekomunikacijskim
sprejemanje informacij
prek žičnih,
radijskih,
Ptlcnih ali drugih elektromagnetnih sistemov.
^Storitve javne govorne telefonije so tržno zagotavljanje
D Posrednega prenosa in komutacije govora v realnem času
ciitu omrežnih priključnih točk komutiranoga telekomunikacija omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja telekomunikacijsko opremo, priključeno na tako omrežno prik'očko to4ko' za komuniciranje z drugo omrežno priključno
Ji?.. Ilvaialec telekomunikacijskih storitev je pravna ali
oset
tvo Po pogojih
>a. kitega
na trgu
zagotavlja telekomunikacijske storizakona.
1 u
( jl|. Porabnik

telekomunikacijskih storitev je pravna ali
51^^ oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomunikacijIjg' s,°rltve podatkovnih telekomunikacij so tržno zagotavsred
'3ake,no
'n vodovno
komutiranih
podatkovnih
storitev
tibdo
nega prenosa
podatkov
med omrežnimi
priključnimi
0ij°
daiahu' komutiranoga telekomunikacijskega omrežja tako,
Omi!* vsak uporabnik uporablja opremo, povezano s tako
nnn.,
Priključno točko, za komuniciranje z drugo omrežno
mKI
|učno točko.
mob n,h ,n
ske
st°r-,Ve prenosa
" sporočil
satelitskih
zvez sopostajami
radiokomunikacijaii ®'oritve
z radijskimi
posredno
jn ®PO®redno med uporabniki radijskih postaj ali med njimi
abn konr1
Wlce°»
'
' P°ve2anirn z omrežno priključno točko izvararii-VJr?'ekomunikacijsklh storitev; te storitve ne vključujejo
odifuzijskih storitev.

ojKadlokomunlkacijske storitve so storitve prenosa in
teio^ian'a oziroma sprejemanja radijskih valov v specifične
komunikacijske namene.
iaStori«ve javnega osebnega klica so posebna zvrst trž,av
'ajo PZaren
9°°s
l)anja
radiokomunikacijskih
storitev,
ki omogona poseben
način naslovljenih
sporočil
eno8ni

0

"iriroi*ja do mobilnih
terminalske
opreme telekomunikacijskega
naročnikov.
piJ®'ekomunlkaclJska zveza je vzpostavljena povezava za
n0,|,°® elektromag-netnih signalov po žičnih ali optičnih
"cih ali z radijskimi signali na frekvencah do 3000 GHz.
^sklednarodna
telekomunikacijska zveza je telekomunikacij ,ZVeza za medse-bojno povezavo javnega telekomuniega ornr
drhl8
oija naše države z ustreznim omrežjem druge
s D kot tudi zveza, ki medsebojno povezuje druge države
JVte^lo telekomunikacijskih omrežij naše države, razen
r
30
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Sdli«u
namenjene
kih in'zključno
televizijskih
signalov.za neposreden javni sprejem
IniL^fd'okomunlkacIje so telekomunikacije, ki za prenos
v
C
9lov anle
'i v "Porabljajo
elektromagnetno oziroma radijsko
odprtem prostoru.
r

0 u
olha""
rac ?"' *'l® i® oddajanje in razširjanje televizijskih ozi"jskih programov ali določenih drugih signalov,
>tori?nali',?n'tl za neposreden javen sprejem, v odprtem proPo kabelskih zvezah.

del ^dijaka frekvenca je elektromagnetno valovanje, ki je
Ve^^d'p'rek-venčnega spektra v odprtem prostoru s frek"itim- e ' do 3000 GHz in se v prostoru širi brez pomoči
9a vodila.

21) Radiofrekvenčni spekter je niz vseh radijskih frekvenc.
22) Upravljanje radiofrekvenčega spektra je skupek tehničnih, zakonskih in upravnih dejavnosti, ki določajo učinkovito
uporabo frekvenčnega spektra v državi in med Republiko
Slovenijo in drugimi državami ter zagotavljajo nemoteno
delovanje radiokomunikacijskih sistemov in opreme brez
vpliva škodljivih motenj.
23) Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje celotnega radiofrek-venčnega spektra in preverjanje usklajenosti
oddajanja radijskih postaj s predpisanimi karakteristikami.
24) Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki
je omejen z določenima mejnima radijskima frekvencama.
25) Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, ki določa
meje frekvenčnih pasov, namenjenih posameznim radijskim
dejavnostim, in pogoje za uporabo radijskih frekvenc določenih radiofrekvenčnih območij za eno ali več dejavnosti.
26) Radijska postaja je en ali več oddajnikov ali sprejemnikov
ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več
antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem
mestu za opravljanje radiokomunikacijskih storitev, razen
sprejemnikov, namenjenih neposrednemu sprejemu radiodifuznih signalov.
27) Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski dejav-nosti, namenjena za samoizobraževanje,
medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki ga
opravljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez
gmotnih koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit.
28) Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki ogroža
delovanje radiona-vigacijske službe ali drugih varnostnih
služb ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radijsko
službo, ki deluje v skladu s sprejetimi mednarodni-mi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.
29) Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni
pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali
sistema. Elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni
šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja.
30) Elektromagnetna združljivost je sposobnost naprave,
dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih elektromagnetnih motenj v to okolje.
31) Elektromagnetna odpornost je sposobnost električne
naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez znižanja
kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.
32) Električna naprava pomeni vsako električno in elektronsko pripravo vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo
električne oziroma elektronske sestavne dele.
33) Kabelski komunikacijski sistem je telekomunikacijski
sistem, ki poleg funkcij kabelskega distribucijskega sistema
zagotavlja in omogoča tudi obojesmerne komunikacije.
34) Kabelski distribucijski sistem je telekomunikacijski
sistem za skupinski sprejem in razdelitev signalov radijskih in
televizijskih programov oziroma drugih telekomunikacijskih
signalov, oddajanih iz nekega centralnega mesta.
35) Storitve javnih telefonskih govorilnic so telekomunikacijske storitve prenosa govora ali podatkov, ki se opravljajo
z javno dostopno telekomunika-cijsko opremo, nameščeno
v telefonskih govorilnicah na javnih prostorih, in se zaračunavajo z žetoni ali telefonskimi karticami ali drugačnimi sredstvi
za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem.
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36) Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, namenjene
zagotavljanju nemotenega delovanja organov in organizacij
na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja.
37) Storitve VSAT (Very Small Aperture Terminal) so storitve
prenosa elektro-magnetnih signalov prek malih zemeljskih
postaj z malimi satelitskimi antenami, ki se lahko postavijo na
uporabnikovem zemljišču oziroma zgradbi in uporabljajo za
enosmerne ali dvosmerne komunikacije.
II. TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE IN OMREŽJA
A) JAVNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
7. člen
(javne telekomunikacijske storitve)
(1) Na področju telekomunikacij se kot obvezna gospodarska
javna služba zagotavljajo javno telekomunikacijsko omrežje
in tele storitve (v nadaljevanju: javne telekomunikacijske storitve):
- javne govorne telefonije in teleksa,
- javnih podatkovnih telekomunikacij,
- mobilnih in satelitskih zvez razen zvez radiodifuzije,
- prenosa in oddajanja radiodifuznih programov po prizemeljskih omrežjih in prek satelitov,
- javnega osebnega klica.
(2) Opravljanje storitev iz prejšnjega odstavka zagotovi Vlada
Republike Slovenije v skladu z določbami zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
8. člen
(viri sredstev za financiranje javnih telekomunikacijskih
storitev)
(1) Viri financiranja storitev iz prejšnjega člena tega zakona in
razvoja telekomunikacijskega omrežja so:
- lastna sredstva izvajalcev telekomunikacijskih storitev,
- sredstva domačih in tujih vlagateljev,
- sredstva, pridobljena z najemanjem domačih in tujih posojil,
- proračunska sredstva,
- druga sredstva.
9. člen
(cene javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Pri oblikovanju cen javnih telekomunikacijskih storitev se
upoštevajo tale načela:
- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za vse območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj
telekomuni-kacijskega omrežja,
- primerljivosti in konkurenčnosti cen javnega telekomunikacijskega omrežja in telekomunikacijskih storitev v domačem
in mednarodnem telekomunikacijskem okolju.
(2) Cene iz prejšnjega odstavka so cene priključnine, naročnine in cene javnih telekomunikacijskih storitev, o katerih
odloča ustanovitelj javnega podjetja ali pa koncesionar s koncesijsko pogodbo.

- omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji Pril<'luh.
tev na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegovo upora"J
- izdati v soglasju z ministrom, pristojnim za zveze, splosn
pogoje poslovanja,
.
- skleniti pisno pogodbo z uporabnikom oziroma drug'
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev
svoje telekomunikacijsko omrežje,
- za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah, ki sol
opravili za svoje uporabnike, in jim na njihovo za™L
v skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled podatK
o svojih storitvah,
(
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, dati Pos'°v,a
podatke, ki se, kadar to zahteva njihov dajalec, štejejo
zaupne in se tako tudi vodijo,
- redno obveščati ministrstvo, pristojno za zveze, o na:istalf
prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih zvez.
11. člen
(pravice izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo PraV'^
- preverjati tehnične karakteristike telekomunikaciji
opreme uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih Pr
ljučnih točkah,
j,
- izključiti ali drugače omejiti uporabnika, ki povzroča n.
nje, nevarne za delovanje telekomunikacijskega omrežja"
roma opreme in ljudem,
()
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, o«
kljub predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi tel®,
munikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah pr
pisom, izdanim na podlagi tega zakona, ali če ne izP° ,Le
določb splošnih pogojev in pogodbe iz prejšnjega člena a'
prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomunikacijska
prometu,
- graditi in vzdrževati telekomunikacijsko opremo na zeWLt
čih oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih °
v skladu s predpisi,
^
- graditi in vzdrževati telekomunikacijsko opremo na ,ez
Ijišču, ki pripada železniškemu oziroma cestnemu ot^ L
ter na daljnovodih, če to ne ogroža varnosti prometa, Pre
ženja in življenja, v soglasju z upravljavcem.
(2) Uporabnik ima ob ukrepu iz druge in tretje alinee 10
njega odstavka pravico do pritožbe na Upravo Repu
Slovenije za telekomunikacije. Pritožba ne zadrži izvršit^ ■
, i/j j0
(3) Uporabnik ima pravico do odškodnine za škodo'..gVii
nastala zaradi dejanj izvajalcev telekomunikacijskih stori'
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka.
(obveznosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storit®"
ob stavki)
(1) Ob stavki so izvajalci javnih telekomunikacijskih
dolžni zagotoviti storitve javne govorne telefonije, ra
prenosa podatkov, telekomunikacijske storitve za °P L ifl
nujnih storitev ter prenosa in oddajanja enega radijskeg
enega televizijskega programa RTV Slovenije.
(2) Izvajalec javnih telekomunikacijskih storitev s
določi delavce, ki so dolžni omogočati opravljanje storiii .
prejšnjega odstavka. Delavci, ki ne opravijo naloženih na
p
huje kršijo delovno disciplino, za kar se jim izreče u
prenehanja delovnega razmerja.
13. člen
(splošni pogoji)

10. člen
(dolžnosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev so dolžni:
- v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona
zagotoviti ustrezno pokritje svojega območja s predpisano
kakovostjo telekomunikacijskih storitev,
- zagotoviti povezavo in tehnično združljivost z drugimi telekomunikacijskimi omrežji v državi in telekomunikacijskimi
omrežji drugih držav in omogočiti enakopraven dostop iz teh
drugih omrežij do vsakega uporabnika,
6

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev določ'r^e
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za zveze, sp1
pogoje za nuđenje teh storitev, ki morajo vsebovati:
- pogoje, postopek in roke za priključitev,
- pogoje za dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup'
- pogoje uporabe,
^
- pogoje sklenitve in prekinitve naročniškega razmerja ^
uporabnikom in izvajalcem javnih telekomunikacijskih
ritev.
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14. člen
uavnost poslovanja izvajalcev javnih telekomunikacijskih
storitev)
j!' Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo naj®[)j enkrat letno v množičnih občilih ali na krajevno običajen
acin oziroma tako, da so splošni pogoji vedno dostopni,
Obveščati uporabnike o:
_ ssPlošnih
pogojih,
_ Premembah cen javnih telekomunikacijskih storitev,
vseh vprašanjih, povezanih s svojo dejavnostjo, pomembnin
*a uporabnike.
15. člen
eniki uporabnikov javnih telekomunikacijskih storitev)

1m

!avr!*Va,elekomunk
'a'ci 'avnih telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo
Jak aal e
acijske storitve iz prve alinee 7. člena tega
m
! i to določeno s koncesijskim aktom, zagotovijo
a an e mer|
!bi ' ' n 'v ikov uporabnikov svojih storitev. V ta namen
- /„i ?' °dijo o posameznih uporabnikih tele podatke:
02 ^Komunikacijsko številko oziroma drugo karakteristično
dode|
-fir
ieno uporabniku,
- rti"10 oz'ronia ime in priimek uporabnika,
_ javnost ali poklic uporabnika,
aslov uporabnika.
ji'ZVaialci javnih telekomunikacijskih storitev iz prejšnjega
a
in
"Por'abnikih,
h- ot,iavl
dajejo drugim
ki inei°nasprotujejo
objavi.podatke samo o tistih
16. člen
(opravljanje nujnih storitev)
ifea'ci
javnih telekomunikacijskih storitev morajo zago"l" ustrezn
...
h ustrezne telekomunikacijske storitve za opravljanje nujstoritev
- ^!n|ster, pristojen za zveze, določi:
lrnere v kater
arnr)sti
'
'^ se zaradi interesov varnosti države,
?ar Ql
° življenja, ohranjanja zdravja in zaščite premoženja ali
Preprečitve večje gospodarske škode priključujejo
porabniki na javno telekomunikacijsko omrežje in omogoči
"Por
h
javno teieKomuniKacijsKO omrežje in omogoči
s,
°Pku te,ekomunikacijske opreme po prednostnem pov

°Praui° n'ne obseg
telekomunikacijskih storitev, potrebnih za
nu nih
"rok -n' primere
'
storitev,
^cikw '
. v katerih mora izvajalec javnih telekomuniijni,
storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev
: ^693 Odstavka tega člena,
6 rik|
'orna
P jučevanja na telekomunikacijsko omrežje oziopravljanje teh storitev.
17. člen
(Opravljanje storitev za invalide)
tkalci
javnih telekomunikacijskih storitev morajo zagoUs
trezne telekomunikacijske storitve za invalide.
" Vrl'»n's.n,er' pristojen za zveze, določi:
OproJ,0 'za
obseg telekomunikacijskih storitev in terminalske
- roj/® invalide,
^ciist'k primere' v katerih mora izvajalec javnih telekomuniDr« e9a storitev
priključek za opravljanje storitev
odstavkaomogočiti
tega člena.

- kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih sistemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
- satelitskih zvez VSAT.
(3) Če je kabelski komunikacijski sistem namenjen tudi opravljanju javnih telekomunikacijskih storitev, podeli Vlada Republike Sloveniju za izvajanje teh storitev koncesijo v skladu
z drugim odstavkom 7. člena tega zakona.
(4) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo storitve
vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefonskih
govorilnic, so upravičeni izdajati žetone ali kartice ali drugačna sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, ki so enotni za vso državo.
19. člen
(podeljevanje koncesij)
(1) Pri podeljevanju koncesij, določenih v drugem odstavku
prejšnjega člena, ne veljajo omejitve glede:
- števila izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev, ki jim
je podeljena koncesija,
- opravljanja tudi drugih dejavnosti oziroma dostopa do
telekomunikacijskega omrežja in vstopa na trg opreme in
storitev,
- pravice, da se imetniki koncesij povezujejo z drugimi imetniki koncesij ali izvajalci telekomunikacijskih storitev na posameznih območjih ali na celotnem ozemlju države, če to ne
pomeni omejevanja konkurence.
(2) Minister, pristojen za zveze, z aktom o podelitvi koncesije
določi:
- območje opravljanja telekomunikacijske storitve, za katero
je bila podeljena koncesija, uporabnike in razmerja do uporabnikov,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- začetek in čas trajanja koncesije,
- višino in način plačila odškodnine za opravljanje telekomunikacijske storitve, za katero je podeljena koncesija,
- razloge za odvzem koncesije,
- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje telekomunikacijske storitve, za katero je podeljena koncesija,
20. člen
(priglasitev opravljanja telekomunikacijske storitve)
(1) Minister, pristojen za zveze, lahko določi, da za posamezne telekomunikacijske storitve, ki se opravljajo na podlagi
podeljenih koncesij iz drugega odstavka 18. člena tega
zakona, zadošča priglasitev opravljanja telekomunikacijske
storitve na ministrstvu, pristojnem za zveze, če gre za opravljanje storitev za določen omejeni čas, ki ni daljši od 60 dni, in
brez možnosti podaljšanja, ali na zemljepisno omejenem
ožjem območju oziroma za točno določeno število uporabnikov.
C) TERMINALSKA OPREMA
21. člen
(terminalska oprema)
(1) Nabavljanje, označevanje, priključevanje, vključevanje in
vzdrževanje terminalske opreme je neomejeno, če ta oprema
ustreza določbam 34. člena tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zveze, lahko določi tehnične pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci ali dobavitelji terminalske opreme iz prejšnjega odstavka tega člena.

^SljGE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
18. člen
(proste telekomunikacijske storitve)
d) Nude
ne n
' opravljanje telekomunikacijskih storitev, ki
v ne i
S'r
Nga ' ak
a L telekomunikacijske storitve, sta prosta pod pogoji
* ona.
,?
) Mini«,6r
hje m0r|
'. . pristojen za zveze, podeli koncesijo za opravlja- <jg n tev:
ia telekomunikacijskih vodov v zakup,

D) ZASEBNA TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN TELEKOMUNIKACIJE DR2AVNIH ORGANOV
22. člen
(zasebna telekomunikacijska omrežja)
(1) Za zaprta zasebna telekomunikacijska omrežja, razen za
radijske zveze, veljajo le določbe prvega in drugega odstavka
30. člena tega zakona.
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(2) Za odprta zasebna telekomunikacijska omrežja veljajo
določbe 30. člena in tretji odstavek 4. člena tega zakona.
23. člen
(telekomunikacije državnih organov)
(1) Državni organi lahko gradijo in uporabljajo zasebno telekomunikacijsko omrežje in telekomunikacijsko opremo
v skladu s svojimi potrebami in nacionalnim programom iz 3.
člena tega zakona.
(2) Način delovanja telekomunikacijskih zvez za obrambo in
zaščito, reševanje, notranje zadeve in druge državne organe
določa minister, pristojen za zveze, v soglasju z ministrom,
v čigar delovno področje sodi delovanje teh telekomunikacijskih zvez.

28. člen
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob
večjih okvarah)
(1) Pri večjih okvarah, ki onemogočajo delovanje jav^
govorne telefonije in javnih podatkovnih telekomunikacij,5®
izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev dolžni vzpostavi
povezave z lastniki telekomunikacijskih omrežij iz druge?
odstavka 22. člena tega zakona in tako zagotoviti opravlja11!
teh storitev.
(2) Lastniki telekomunikacijskih omrežij iz 22. člena te?1
zakona so dolžni vzpostaviti povezave s telekomunikacijski,
omrežjem izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev
zahtevo ministra, pristojnega za zveze.
29. člen
(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev in
uporabnikov)

III. DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV IN
UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
24. člen
(tajnost prenesenih sporočil)

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki5"
dolžni sodelovati pri meritvah, odstranjevanjih napak in «'
gih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe izvajalcev te
komunikacijskih storitev in so potrebna za nemoteno delo
nje telekomunikacijskega omrežja, in taka dela omogočiti-

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev zagotavljajo tajnost
prenesenih sporočil v skladu s tehničnimi možnosti. Prepovedano jim je:
- omogočiti dostop do samo njim znane vsebine telekomunikacijskih sporočil ali podatke o teh sporočilih sporočiti neupravičenim osebam,
- širiti ali dajati informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju
svoje dejavnosti.

(2) Da se izognejo škodljivim motnjam v telekomunikacij5^
omrežju, morajo izvajalci telekomunikacijskih storitev in UP0
rabniki zaščititi svoje naprave pred poškodbami in zloraD

(2) Od določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci telekomunikacijskih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe sodišča.

IV. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST IN ZAŠČITA
TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ

25. člen
(prepovedane dejavnosti izvajalcev telekomunikacijskih
storitev)
(1) Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano:
- zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale v sili, nujnosti, za varnost ali identifikacijo,
- zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila,
- namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporočila, ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem.
26. člen
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob viiji
sili)
(1) Izvajalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev in
drugi lastniki telekomunikacijske opreme morajo dati prednost prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost človeškega
življenja, na varnost države ali na ogroženost premoženja
večje vrednosti.
(2) Znaki za nevarnost in klici v sili, sporočila in obvestila, ki se
oddajajo ob nevarnosti za ladjo ali drugi plovni objekt na
morju in notranjih vodah, za letalo ali ob naravnih in drugih
nesrečah in pri reševanju človeških življenj, imajo prednost
pri prenosu obvestil preko vseh vrst radijskih postaj in druge
telekomunikacijske opreme.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je poleg dodeljenih
frekvenc in določenih pogojev za radijske postaje dovoljeno
uporabljati tudi druge frekvence in drugačne pogoje.
27. člen
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob
izrednih okoliščinah)
(1) Ob izrednih okoliščinah, ki jih ugotovi Vlada (elementarne
nesreče, motnje v gospodarstvu in podobno), določi minister,
pristojen za zveze, prednostni red telekomunikacijskih storitev in lahko prepove uporabo telekomunikacijske opreme,
razen radijskih in televizijskih sprejemnikov, primernih le za
sprejem radiodifuznih oddaj.
8

30. člen
(elektromagnetna združljivost)
(1) Telekomunikacijska oprema in električne naprave m°!^
biti projektirane, grajene, postavljene, uporabljane in vzo ^
vane tako, da elektromagnetno motenje, ki ga ta opre"1 v(1j.
naprave povzročajo, ne presega predpisanih dopustnih ra
in so dovolj neobčutljive za elektromagnetno motenje
virov.
L#
(2) Telekomunikacijska oprema in električne naprave, |0
žene za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo imeti P° jU
da ustrezajo zahtevam iz prejšnjega odstavka in so izde
v skladu s predpisi iz petega odstavka tega člena.
$
(3) Elektroenergetske postroje za prenos, razdeljevanj® ,
uporabo električne energije v bližini telekomunikacijs* ^
omrežja ali njegovega dela je treba izvesti, uporablja'}
vzdrževati tako, da njihovo delovanje ne povzroča škodl|'v j.
elektromagnetnega motenja pri delovanju telekomuni* j8
skega omrežja ali ne spravlja v nevarnost življenja ali
a|i
ljudi, ki opravljajo dela na telekomunikacijskem omreži
ga uporabljajo.
(4) Kadar zaradi elektromagnetnega motenja elek,riggi
naprava ali njen del prenehata ustrezati zahtevam iz
odstavka tega člena, je lastnik ali uporabnik dolžan m0 1 |
električno napravo na lastne stroške vrniti v takšno stan)
ustreza navedenim zahtevam.
(5) Minister, pristojen za zveze, določi:
- zahteve o elektromagnetni združljivosti,
- načine in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje ele
magnetnega motenja,
ktrj{- načine preskušanja telekomunikacijske opreme in ele*
nih naprav,
- način izdajanja potrdil iz drugega odstavka tega člen
j!5K«
- postopke in omejitve v zvezi z uporabo telekomunil<aC,
opreme in električnih naprav,
,0yt
- merila za strokovno usposobljenost za upravljanje o°
nih vrst telekomunikacijske opreme.
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31. člen
(pogoji pri gradnji objektov)

s tem zagotavlja njegovo učinkovito uporabo ter zadovoljitev
potreb po radiokomunikacijah.

(1) Gradnjo stanovanjskega, poslovnega ali drugega gradbena objekta ali drug poseg v prostor mora investitor takega
°bjekta izvajati tako, da se zaradi tega ne poslabša sprejem
radiodifuznih signalov na tem območju oziroma da se poslabšani sprejem radiodifuznih signalov, ki so namenjeni temu
oornočju, enakovredno nadomesti na stroške investitorja.

36. člen
(razporeditev radiofrekvenčnih pasov)

(2) Gradnja objektov, gojenje rastlin oziroma dreves ali kakršnakoli druga dela morajo biti opravljena tako, da ne motijo
lovanja žičnih ali usmerjenih radijskih zvez.
(3) če je treba ob objektih, napravah in drugih tehničnih
sredstvih telekomunikacijskega omrežja opraviti dela oziroma
graditi nov objekt, se lahko lokacijsko, gradbeno ali drugo
ovoljenje za poseg v prostor izda samo, če investitor del
ornrež' so^'as'e lastnika ali upravljavca telekomunikacijskega
M) Če investitor del za svoja dela ne pridobi soglasja iz
"»njega odstavka ali ne upošteva pogojev iz soglasja in
r
skahh nastane
' izvajalcih oziroma
in uporab-ikih
telekomunikacijstoritev Pneposredna
posredna
škoda, zanjo
ce
'°ti odgovarja investitor.
32. člen
(kabelska kanalizacija za telekomunikacijsko omrežje)

(1) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi razporeditev
radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, tako da se zagotovijo:
- učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra,
- usklajenost uporabe radiofrekvenčnega spektra z mednarodnimi priporočili in drugimi mednarodnimi sporazumi,
- učinkovito meddržavno usklajevanje uporabe radijskih
frekvenc,
- preprečevanje medsebojnega motenja radijskih postaj,
- zaščita interesov varnosti in obrambe države.
37. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
(1) Pravica do uporabe radijskih frekvenc se dodeljuje
v skladu z razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov iz prejšnjega
člena in s frekvenčnimi načrti, ki izhajajo iz te razporeditve.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo uporabnikom
radijskih frekvenc dodeliti tudi druge radijske frekvence, če
njihova uporaba ne povzroča škodljivega motenja službam
držav, ki so jim te radijske frekvence dodeljene po mednarodnih pogodbah.

j1) V mestih in naseljih mestnega značaja morajo investitorji
p'gradnji objektov graditi kabelsko kanalizacijo z ustreznimi
"Racijami priključnih točk za telekomunikacijsko omrežje.

(3) Minister, pristojen za zveze, določa v skladu s 23. členom
tega zakona in v soglasju s pristojnim ministrom uporabo
radijskih frekvenc za državne organe.

(2)es Kabelska kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je
tavni del opremljanja stavbnih zemljišč.

(4) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbino za uporabo
radijskih frekvenc.
38. člen
(prijavljanje dodeljenih radijskih frekvenc)

33. člen
(odpravljanje motenja žičnih ali radijskih zvez)
'!) Če rastline oziroma drevje, stavbe ali opravljanje dejavno"mmotijo delovanje žičnih ali radijskih zvez, mora lastnik
® ljišča oziroma stavbe ukreniti vse potrebno, da se motnje
^Pravijo, sicer to stori upravljavec telekomunikacijskega
mrežja na stroške lastnika zemljišča oziroma stavbe ali
"osilca dejavnosti.
34. člen
(dovoljenje za uporabo)
2» V telekomunika'cijskem omrežju Republike Slovenije se
r
ima uP°
abljajo terminalska oprema in radijske postaje, ki
r
ška u°Prava
P 'd°bljeno
dovoljenje za uporabo, ki ga izda Republiza telekomunikacije.
breJ6rminalska
°Prema in radijske postaje, ki se prodajajo
a
da i-Vs,rezne
g
dovoljenja
za uporabo, morajo imeti oznako,
om rezja
*•n'v dovoljeno
vključevati v javna telekomunikacijska
Republiki Sloveniji.
3 ra s
'adi^0ama
^'i ke postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo
terji, ni potrebno dovoljenje za uporabo iz prvega
0(i '
'avka tega člena.

bister,
pristojen za zveze, določi:
p0s®J|n'čne karakteristike terminalske opreme in radijskih
- rai!ne uporabe terminalske opreme in radijskih postaj,
in
varij °!ne
postopke za preskušanje, označevanje in odobra- '®s,0
'erminalske opreme in radijskih postaj,
Pke za izdajo dovoljenj za uporabo.'
V

'*ADlOKOMUNIKACIJE
35. člen
(pristojnost Republike Slovenije)
' ^ePublika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter in

(1) Kadar to zahtevajo sprejeti mednarodni sporazumi ali
pravilniki, prijavi Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije pristojnemu organu pri Mednarodni telekomunikacijski
zvezi dodelitev pravice do uporabe radijskih frekvenc za določeno vrsto radijskih postaj.
39. člen
(radijsko dovoljenje)
(1) Na ozemlju Republike Slovenije se uporabljajo radijske
frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi in radijske postaje
samo na podlagi radijskega dovoljenja.
(2) Izdanega radijskega dovoljenja ni mogoče prenesti ali
odstopiti drugim.
(3) Minister, pristojen za zveze, določi:
- postopek izdaje, roke za obravnavo in izdajo radijskega
dovoljenja,
- podrobnejše podatke, ki jih mora vsebovati vloga za radijsko dovoljenje, in potrebne obrazce,
- pogoje, pod katerimi se priznavajo radijska dovoljenja,
izdana v drugih državah,
- vrsto radijskih postaj oziroma frekvenc, za katere radijsko
dovoljenje ni potrebno, in pogoje, ki morajo biti pri tem
izpolnjeni,
- identifikacijo in uporabo predpisanih slogov in postopkov
v radijskem prometu.
40. člen
(vsebina radijskega dovoljenja)
(1) V radijskem dovoljenju se določijo:
- način identifikacije, veljavnost in pogoji, pod katerimi se to
dovoljenje lahko obnovi,
- namen uporabe radijske postaje, kdo in v kakšnih okoliščinah bo radijsko postajo uporabljal, podatki o radijski postaji,
podatki o postavitvi, lokaciji in sevalnih karakteristikah te
postaje,
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- radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi, ki se
smejo uporabljati na podlagi tega dovoljenja,
- ime in zvrst radiodifuznega programa, kadar gre za radiodifuzijo,
- določilo, da se smejo uporabljati samo radijske frekvence
in oprema, določena v tem dovoljenju,
- morebitne omejitve pri uporabi predvidenih radijskih frekvenc oziroma opreme,
- pogoj, da bo lastnik dovoljenja na zahtevo pristojnih organov predložil informacije, potrebne pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra,
- določilo, da se smeta nadzorstveno pregledovati oprema in
delovanje radijske postaje.
- okoliščine, v katerih se to dovoljenje lahko spremeni ali
prekliče.
(2) Za spoštovanje pogojev, določenih v radijskem dovoljenju,
kakor tudi za takšno delovanje radijske postaje, da s svojim
delovanjem ne povzroča škodljivega motenja drugim radijskim postajam, in za pravočasno odpravo nepravilnosti pri
delovanju te radijske postaje odgovarja fizična ali pravna
oseba, ki ji je bilo izdano radijsko dovoljenje za to radijsko
postajo.
41. člen
(vloga za radijsko dovoljenje)
(1) Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka fizična ali
pravna oseba.
(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije obravnava vsako popolno vlogo v 30 dneh po njenem prejemu in
vlagatelja obvesti o nadaljnjem postopku in rokih rešitve
vloge.
(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda radijsko dovoljenje kot:
- dovoljenje za radijsko postajo,
- skupinsko dovoljenje za uporabo določenih radijskih frekvenc, frekvenčnih pasov ali določene vrste radijskih postaj.
(4) Če se vloga nanaša na radiodifuzne oddajnike, izda Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije radijsko dovoljenje
na podlagi predloga Sveta za radiodifuzijo v skladu z določbami zakona o javnih glasilih.
42. člen
(zavrnitev Izdaje radijskega dovoljenja)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije ne izda
radijskega dovoljenja, če ugotovi, da:
- vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih vzrokov,
- ni ustreznega predloga Sveta za radiodifuzijo, kadar je to
potrebno v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena,
- niso izpolnjeni pogoji iz koncesijskega akta,
- bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge telekomunikacijske opreme,
- bi uporaba radijske frekvence povzročala elektromagnetne
motnje radijskim službam v Republiki Sloveniji ali v drugih
državah, ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu z mednarodnimi predpisi,
- vlagatelj vloge za radijsko dovoljenje za amatersko radijsko
postajo nima opravljenega predpisanega izpita.
(2) Ob zavrnitvi izdaje radijskega dovoljenja ima vlagatelj
pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za zveze.
43. člen
(preklic radijskega dovoljenja)
(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z odločbo
prekliče radijsko dovoljenje, če:
- je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
- niso več izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma uporabo radijskega dovoljenja, predvideni v tem zakonu,
- to predlaga Svet za radiodifuzijo v skladu z določbami
zakona o javnih glasilih,
10

- ni plačana pristojbina za radijsko frekvenco oziroma radijsko postajo,
- se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali pa.se
pojavijo nujnejše javne potrebe, ki jih ni mogoče zadovolji"
drugače,
.
- je radijska postaja motena ali nenamerno povzroča škodljive motnje drugi telekomunikacijski opremi,
.,
- se radijska postaja ne uporablja v skladu s pogoji iz rad')"
skega dovoljenja.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena p"'
tožba na ministrstvo, pristojno za zveze. Pritožba ne zadrz
izvršitve odločbe.
(3) Če je bilo dovoljenje preklicano po določilih pete a''ner?
prvega odstavka tega člena, ima prizadeti pravico do P "
merne odškodnine.
(4) Lastnik mora radijsko dovoljenje vrniti Upravi Republik®
Slovenije za telekomunikacije v petnajstih dneh po preje'"
odločbe iz prvega odstavka tega člena.
44. člen
(prenehanje veljavnosti radijskega dovoljenja)
(1) Dovoljenje preneha veljati po samem zakonu:
. .s
- če radijska postaja ni začela delovati v enem letu po a L
dovoljenja in lastnik radijskega ni zaprosil za podaljšanje ro
za začetek uporabe,
- če preneha obstajati lastnik dovoljenja,
.
- radijske postaje, za katere radijsko dovoljenje ni potreb"
45. člen
(identifikacija radijskih postaj)
(1) Izvajalec radiokomunikacijskih storitev oziroma lastnik '
uporabnik radijske postaje je pri prenašanju signalov in sP
ročil dolžan zagotoviti identifikacijo te postaje v skia
z radijskim dovoljenjem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek identifikacija ni potrebna za
- radiorelejne postaje,
- zemeljske satelitske postaje,
g.
- radijske postaje na napravah za reševanje, kadar san1
dejno oddajajo določeni signal za nevarnost,
- postaje radijskega svetilnika za označevanje kraja nesr® ^
- radijske postaje, za katere je to določeno v radijsK
dovoljenju,
46. člen
(tehnični pregled)
(1) Tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja ali ni®^
vega dela se opravlja po predpisih o urejanju prostora
graditvi. V komisijo za tehnični pregled se imenuje tudis
kovnjak za telekomunikacije.
(2) Minister, pristojen za zveze, izda predpis o tehnič^
pregledu za tisto telekomunikacijsko omrežje in opremo.
^
katera ta pregled po predpisih o urejanju prostora in grare° 0
ni predviden, razen za telekomunikacijsko omrežje in op
iz prvega odstavka 23. člena tega zakona.
VI. PRISTOJNOSTI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TELEKOMUNIKACIJE
47. člen
(pristojnosti Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije)

(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in °P'aev0o■
naloge na področju telekomunikacij opravlja Uprava R
.
blike Slovenije za telekomunikacije, ki:
.
j
- izdaja, spreminja ali preklicuje dovoljenja za radijske '<
vence in radijske postaje,
v5$ .
- načrtuje in upravlja radiofrekvenčni spekter, opravlja z (
vrste nadzora radiofrekvenčnega spektra, ustanavlja nao

poročevalec, št. 9

_ merilne centre in skrbi za nadzorno-merilni sistem,
re 3 prever a in
ODr
' ' s tem zakonom
i
nadzoruje
skladnost
telekomunikacijske
preme
in s predpisi,
ki temeljijo
na njem,
r
ej3, preverja in nadzoruje ustreznost telekomunikacijske
- ?em*'n električnih naprav iz 30. člena tega zakona,
w~araćunava pristojbine za uporabo radijskih frekvenc ozi[oma radijskih dovoljenj,
nadzoruje delovanje telekomunikacijskih omrežij.
48 ćlen
(ohuveznost Uprave Republike
- Slovenije za telekomunikacije
za svetovanja)

prosfraVa RenaPublike
Slovenije za telekomunikacije je dolžna
9ovo Zatllevo dat
^rtuJe razvoj svojih radiokomunikacij, na njeradi f V nćnih ' ustrezne
podatke in napotke o razporeditvi
v
v
enc h 1 ?
Pasov ra
Republiki Sloveniji, o radijskih frak130 u
ih vel - *'
P° bljal pri predvidenih dejavnostih,
nikaClJsko predpisih in potrebnih dovoljenjih za radiokomupri
opremo ter druge podatke, ki jih potrebuje pri
y'°?e za radijsko dovoljenje ali pri odpravi motenj na
°stoječih radiokomunikacijah.
in s,er
' ' pristojen za zveze, določi pristojbine za storitve iz
Jšnjega odstavka.

Drli«
pre

- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku ter zahtevati
listine za ugotavljanje istovetnosti,
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, potrebna
za ugotavljanje dejanskega stanja v inšpekcijskih zadevah,
- pridobiti podatke o pravnih in fizičnih osebah, potrebne za
inšpekcijski nadzor.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora fizičnih ali pravnih
oseb, ki izdelujejo oziroma tržijo električne naprave ali telekomunikacijsko opremo, ima inšpektor vse pravice iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ob začetku opravljanja inšpekcijskega nadzora mora
inšpektor o svoji navzočnosti obvestiti izvajalca ali uporabnika telekomunikacijskih storitev ali njegovo odgovorno
osebo ali fizično ali odgovorno osebo pravne osebe iz prejšnjega odstavka.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora in so pri
tem lahko prisotne.
(5) Inšpektor za telekomunikacije mora kot uradno skrivnost
varovati podatke, za katere izve pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora, ter vse vojaške in poslovne skrivnosti, ki jih izve pri
opravljanju svojih nalog.

i,.,. ,
49. člen
nami Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije)
narng QSva ^ePuWk® Slovenije za telekomunikacije vodi sezsodD°rrelj®nih radiiskih frekvencah in o radijskih frekvencah, ki
sl(i
zvezi 06 'n re9's,r'rane Pri Mednarodni telekomunikacijah
dovoljenjih s podatki o fizičnih ali pravnih osebah,
- u kl".evan
radijskih dovoljenj,
drum .i
jih uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi in
državam|
- nas ovan
.
u
- i2d3
i radijskih frekvenc in njihovem nadzorovanju,
dokazi
elektr
lih in listinah, ki se nanašajo na preverjanje
ra
diisk'hla^ne,ne sk'adnost' telekomunikacijske opreme in
eieift. Postaj ter na preprečevanje oziroma zmanjševanje
- veii0ma9netnih
motenj,
ske
^!?vnih dokazilih in listinah za uporabo telekomunikacij_ . "Preme,
nh
'len«~
111 .' dokazilih in listinah za uporabo v skladu s 34.
tega zakona.
Vii
' ""ŠPEKCIJSKI NADZOR
50. člen
(inšpekcijski nadzor)
zakona in
'2(1anihnSnieevan
'e tega
predpisov,
na njegovi
podlagi, nadzira podzakonskih
inšpektor.
(2)
Republike Slovenije za telekomunikacije nadzira
r
s ekt0
^iiskeKkVeneni
P
r in odkriva nedovoljeno oddajanje
°Pravli s'9nalov' kar na področju pomorskega prometa
,0r8^°
inšpektorji Uprave Republike Slovenije za po-

51. člen
(inšpektor)
' ,nSpekcijski nadzor opravlja inšpektor.
(2) p
s
pekci skem
kater 0nldokazuje
j svojnadzoru
mora imeti
inšpektor izkaznico,
status oziroma
pooblastila.
52. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)

53. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravice in dolžnosti:
- preverjanja skladnosti obratovanja in uporabe telekomunikacijske opreme z določili tega zakona in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi,
- preverjanja izvajanja predpisov s področja telekomunikacij,
- preverjanja enakopravne obravnave vseh uporabnikov in
ustreznosti ukrepanja ob priključevanju uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje in povezovanju z drugimi telekomunikacijskimi omrežji.
54. člen
(elektromagnetne motnje)
(1) Kadar so osebe ali premoženje izpostavljeni nevarnostim,
ker je posebno pomemben telekomunikacijski del poškodovan zaradi elektromagnetnih motenj, lahko inšpektor takoj
prepove obratovanje moteče električne naprave in sprejme
potrebne ukrepe za zagotovitev prenehanja njenega delovanja. V ta namen lahko odredi tudi fizično zavarovanje moteče
električne naprave ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega uporabnika.
55. člen
(prepoved uporabe motečih električnih naprav)
(1) Inšpektor za telekomunikacije lahko omeji ali prepove
uporabo električnih naprav, ki povzročajo elektromagnetne
motnje, ali prepove gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je zaradi tega ogroženo delovanje telekomunika-cijske opreme ali električnih naprav.
56. člen
(zapečatenje naprav)
(1) Če ima inšpektor utemeljene razloge za mnenje, da bo
izvajalec telekomunikacijskih storitev ali lastnik radijskega
dovoljenja kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim členom, nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pravico
zapečatiti moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da se
prepreči nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti. O usodi zapečatenih naprav in njihovi morebitni zaplembi odloči sodišče.

Pr|

57. člen
(pritožba zoper odločbo inšpektorja)

'<0,,iUniLPrav''an'u inšpekcijskega nadzora pri izvajalcih tele0rnr
eži Iz
- '^kih storitev in lastnikih telekomunikacijskih
" Pren!
^lena tega zakona ima inšpektor pravico:
^Uniifaac|dovati
prostore
objekte,material
kjer so nameščene
telekojska oprema
in innaprave,
in dokumentacijo,

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zveze, v petnajstih dneh po njeni vročitvi.
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(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.
58. člen
(uporaba zakonskih določb)
(1) V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja upravo, ter predpisi o splošnem upravnem
postopku.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če nepooblaščeno
opravlja storitve iz 7. člena (drugi odstavek 7. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
60. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 800.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- ne zagotovi tehnično-tehnološke enotnosti in združljivosti
telekomunikacijskega omrežja (4. člen),
- oblikuje cene v nasprotju z odločitvijo ustanovitelja ali
v nasprotju s koncesijskim aktom (9. člen),
- ne zagotovi tajnosti sporočila, ki se prenaša po njenem
telekomunikacijskem omrežju (prvi odstavek 24. člena),
- ne omogoča medsebojne povezljivosti zasebnih telekomunikacijskih omrežij (drugi odstavek 22. člena),
(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
61. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- ne zagotovi v skladu z nacionalnim prigramom iz 3. člena
ali v skladu z določbami koncesijskega akta ustreznega
pokritja svojega območja s predpisano kakovostjo telekomunikacijskega omrežja in storitev (prvi odstavek 10. člena),
- ne omogoči vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključitve na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegove uporabe (prvi odstavek 10. člena),
- ne izda splošnih pogojev (prvi odstavek 13. člena),
- ne zagotovi storitev, potrebnih za opravljanje nujnih storitev (16. člen),
- ne zagotovi ustreznih telekomunikacijskih storitev za invalide (17. člen),
- prenaša lažne ali zavajajoče signale oziroma sporočila
oziroma ravna v nasprotju s 25. členom,
- ne uporablja svojega telekomunikacijskega omrežja ali
njegovih posameznih delov ob vojnem in izrednem stanju in
v izrednih okoliščinah na predpisani način (27. člen),
- če terminalska oprema, ki se prodaja brez dovoljenj, nima
oznake, da je ni dovoljeno priključevati na javno telekomunikacijsko omrežje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 34.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

- ne zagotovi javnosti poslovanja v skladu s 14. členom. 11
- ne izda imenikov uporabnikov javnih telekomunikacijski
storitev v skladu s 15. členom,
- ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanj^
napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene oseb®
izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 29
člena),
- ne da prednosti prenosu sporočil, ki se nanašajo na varntf
človeškega življenja, na varnost države in na ogroženost p'f
moženja večje vrednosti (26. člen),
.
- gradi stanovanjski, poslovni ali drug gradbeni objjJ
opravlja kakršnakoli druga dela ali goji rastline oziroma
vesa v nasprotju z 31. členom,
- ne zgradi oziroma predvidi in omogoči gradnje kabels*
kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje (32. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznujeyn2®
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pra
osebe.
63. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje $
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek P
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
...
- ne sklene pisne pogodbe z uporabnikom oziroma dru9'n
izvajalcem teleko-munikacijskih storitev za priključite*'
svoje telekomunikacijsko omrežje (prvi odstavek 10. člena).
- za obračun storitev ne evidentira podatkov o storitvah, ML
je opravil za svoje uporabnike, in uporabnikom ne omog0
pregleda teh podatkov (prvi odstavek 10. člena),
. je
- izda žetone ali kartice ali drugačna sredstva za aktivirani
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanj®
v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
k0.
- ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja ali vzdržuje tele*
munikacijske opreme in električnih naprav v skladu s P0"
odstavkom 30. člena,
^
- ne izvede ali ne uporablja ali ne vzdržuje elektroenerge'^V
postrojev za prenos ali razdeljevanje ali izkoriščanje e'»
trične energije v bližini telekomunikacijskega omrežja al'n|
govega dela v skladu s tretjim odstavkom 30. člena,
nj.
- gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja telekomu
kacijsko opremo v bližini elektroenergetskih postroj
v nasprotju s četrtim odstavkom 30. člena,
,ne
- uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenc
pasove in nabavlja radijske postaje brez predpisanega °°
ljenja za uporabo (prvi odstavek 39. člena),
a
- prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifik®'
(prvi odstavek 45. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 16.000,00 tolarjev se kaznuj
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba praV
osebe.
64. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 64.000,00 tolarjev se kaznuj®2'
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek P
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
ji
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, ne p'e°
poslovnih podatkov (prvi odstavek 10. člena),
.. „ji
- o nastalih prekinitvah mednarodnih telekomunikacijs
zvez ne obvesti ministrstva, pristojnega za zveze (prvi o°
vek 10. člena),
,
- izdano dovoljenje prenese ali odstopi drugim (drugi ods
vek 39. člena),
*
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpis®^
r
pogojev, določenih v radijskem dovoljenju oziroma ®
v nasprotju z drugim odstavkom 40. člena.
•pe
(2) Z denarno kaznijo najmanj 12.000,00 tolarjev se kaznui
,
r v
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba P ®
osebe.

62. člen

65. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
12

(1) Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev se za prekr!
kaznuje posameznik, če:
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ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanjih
apak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe
"ajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 29.

~ ravna v nasprotju s prvim odstavkom 30. člena,
~ ,ne ukrene vsega, kar je potrebno, da se motnje žičnih
oziroma radijskih zvez, ki nastanejo zaradi stavbe, opravljanja
javnosti ali rastlinja, ne odpravijo (33. člen),
uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenčne
Pasove ali nabavi radijsko postajo brez predpisanega dovoljena (prvi odstavek 39. člena),
Pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih
P°9ojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma ravna
nasprotju z drugim odstavkom 40. člena,
Dovoljenja za radijsko postajo v tridesetih dneh po preklicu
"a vrne Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije (četrti
°<Jstavek 43. člena),
prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifikacije
lprvi
odstavek 45. člena).
IX

(3) Delavci, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Telekoma
Slovenije, p.o., lahko lastninijo delež družbene lastnine Telekoma Slovenije, p.o., ki se lastnini po zakonu o lastninskem
preoblikovanju (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), v skladu
s programom o lastninskem preoblikovanju Telekoma Slovenije, p.o., v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Delež družbene lastnine iz prejšnjega odstavka je preostali
del družbenega kapitala Telekoma Slovenije, p.o., ki ni lastnina Republike Slovenije po drugem odstavku tega člena in
po 3. členu Zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).
69. člen
(veljavnost dosedanjih dovoljenj in drugih dokumentov)
(1) Vsa dovoljenja, potrdila in drugi dokumenti za telekomunikacijsko opremo, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez
(Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89, 29/90), veljajo do izteka roka
veljavnosti, določenega v dovoljenju, potrdilu ali drugem dokumentu.
(2) Dovoljenja za radijske postaje, izdana po zakonu iz prejšnjega odstavka, veljajo še največ šest mesecev po uveljavitvi
tega zakona.

- PODZAKONSKI PREDPISI
66. člen
(predpisi Vlade Republike Slovenije)

p^lf'ada Republike Slovenije zagotovi opravljanje storitev iz
zakn®n3a oas,av
ka 7. členajavnih
tega službah.
zakona v skladu z določbami
o gospodarskih
Postih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda uredbo
Poreditvi radiofrekvenčnih pasov.

70. člen
(uporaba dosedanjih splošnih pogojev)
(1) Do sprejetja splošnih pogojev poslovanja izvajalcev telekomunikacijskih storitev se smiselno uporablja samoupravni
sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88 in 40/
88).

67. člen
(predpisi ministra)

71. člen
(prenehanje uporabe dosedanjih predpisov)

'69a1ir'if,er
' Pris,0ien za zveze, bo v dveh letih po uveljavitvi
na zcla ak,e 0
*ako '°0 te,e' '
Podelitvi koncesije iz 17. člena tega
- pfg..'
podzakonske predpise k temu zakonu:
cii.i,®hVllr>ike o tehnično-tehnološki enotnosti telekomunika-pr' °™režij (4. člen),
ODraui- n •e e o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za
- pra '? j nujnih storitev (16. člen),
-pra''i • e o opravljanju storitev za invalide (17. člen),
- praVllr|
| k® o telekomunikacijah državnih organov (23. člen),
sko ®pr
ike o elektromagnetni združljivosti telekomunikacij- p .eme
in električnih naprav (30. člen),
u r
n <e
Porah'' '' o tehničnih zahtevah, listinah in oznakah za
- p® terminalske opreme in radijskih postaj (34. člen),
aviinik o izdaji radijskih dovoljenj (39. člen).
Pr

EHODNE in končne določbe
68. člen
(preoblikovanje Telekoma Slovenije)

S|

V6h et
'ovan'
' '^ P° uveljavitvi tega zakona Vlada Republike
n
'ie preoblikuje Telekom Slovenije, p.o., v javno podjetje
Vl an e avn
^nu ' ' i ib telekomunikacijskih storitev po tem za-

^Pun-l"1' ka
P'tal podjetja iz prejšnjega odstavka, ki je v lasti
"^biln n sdru
'oven
ije, je javno telekomunikacijsko omrežje ter
"i^aci IS J s 9a sredstva, namenjena opravljanju telekomu^kon a 0 . 'ontev in so na podlagi prvega odstavka 76. člena
93) ž
javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/
f
W1h,?em uveljavitve navedenega zakona postala lastnina
like Slovenije.

(1) Predpisi, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni
list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) ter zakona o združitvi
v Skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), se do izdaje
predpisov na podlagi tega zakona, vendar največ dve leti po
njegovi uveljavitvi, uporabljajo tako, kot to določa Pravilnik
o uporabi predpisov s področja telekomunikacij (Uradni list
RS, št. 66/94).
72. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:
- zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št.'41/88, 80/89 in
29/90),
- zakon o poštnih in telegrafskih storitvah (Uradni list SFRJ,
št. 2/86, 26/90) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt prometa in
ptt storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65) v delu, ki
se nanaša na telekomunikacije.
(3) Uredba o reorganizaciji PTT podjetja SLovenije p.o. v Telekom Slovenije, p.o. (Uradni list RS, št. 76/94) preneha veljati
z dnem ustanovitve podjetja iz 68. člena tega zakona.
73. člen
(začetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
zakona o telekomunikacijah opravil na svoji seji dne 20. 12.
1994 in ga sprejel kot primerno podlago za nadaljnjo pripravo
zakona. Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva njegova stališča in
pripombe, opredeljene v stališčih in sklepih Državnega zbora
k prvi obravnavi predloga zakona ter stališča in pripombe
Sekretariata za zakonodajo in upravne zadeve.
Predlagatelj je za drugo obravnavo opravil še redakcijske
izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njegovega lektoriranja in ki v nobenem primeru ne spreminjajo vsebine prvotnih
rešitev.
Predlagatelj je stališča in pripombe Državnega zbora, ki so se
nanašale na posamezne zakonske rešitve, v celoti upošteval
in pripravil naslednje spremenjeno oziroma dopolnjeno besedilo predloga zakona:
I.
8. člen: črta se drugI odstavek.
Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve k 8. členu predloga zakona.
Predlagatelj se strinja, da mora biti pravna ureditev pregledna
in da predlog zakona Vladi Republike Slovenije ne more
podeljevati diskrecijske pravice odločanja glede deleža tujega
kapitala v pravnih osebah, ki opravljajo javne telekomunikacijske storitve. Zaradi izredne raznolikosti subjektov, ki
takšno dejavnost opravljajo, predlagatelj meni, da ni možno
postaviti enotnih meril za odločanje Vlade Republike Slovenije in seveda tudi ne določiti absolutne višine tujega kapitala
v posameznih subjektih, ki bodo opravljali te storitve. Ker pa
je po drugi strani Vlada Republike Slovenije ustanoviteljica
javnih podjetij in so njene ustanoviteljske pravice urejene
z zakonom o gospodarskih družbah oziroma z zakonom o javnih gospodarskih službah, se je predlagatelj odločil, da črta
drugi odstavek 8. člena.
II.
7. člen: Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi:
(1) Na področju telekomunikacij se kot obvezna gospodarska
javna služba zagotavljajo javno telekomunikacijsko omrežje
in tele storitve (v nadaljevanju: javne telekomunikacijske storitve):
Črtajo se alinee:
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
- kabelskih distribucijskih sistemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
Kot obvezna javna gospodarska služba se predvideva tudi
javno telekomunikacijsko omrežje oziroma storitve, ki se
opravlja po tem omrežju, s čimer se pridružujemo ureditvam
v drugih evropskih državah (z izjemo Madžarske), kjer je javno
telekomunikacijsko omrežje javna služba. Predlagano je črtanje storitev dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup, storitev kabelskih komunikacijskih sistemov in javnih telefonskih
govorilnic, ker je predlagatelj po preučitvi ureditve v državah
Evropske unije ugotovil, da se te telekomunikacijske storitve
lahko opravljajo tržno pod pogoji, ki jih določa predlog tega
zakona.
7. člen, drugi odstavek se glasi:
(2) Opravljanje storitev iz prejšnjega odstavka zagotovi Vlada
Republike Slovenije y skladu z določbami zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
S spremembo prvega odstavka so se razmejile tiste telekomunikacijske storitve, t.j. javna govorna telefonija in telegrafija,
javne podatkovne telekomunikacije, mobilne in satelitske
zveze razen zvez radiodifuzije, prenos in oddajanje radiodifuznih programov po prizemeljskih omrežjih in prek satelitov
ter javnega osebnega klica, pri katerih je konkurenca ome14

jena, saj jih opravljajo zgolj javna podjetja ali koncesionarji> *'
jim Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo, od tistih telekomunikacijskih storitev, pri katerih se zaradi tehnološki
rešitev ali pa zaradi same narave storitev dopušča tržna ko*
kurenca. Takšna rešitev se približuje ureditvi v Evropski unjA
ki z direktivo o konkurenci (Competition Directive 90/381*
EEC) dopušča kot ekskluzivne telekomunikacijske storita
poleg govorne telefonije tudi teleks, mobilno radiotelefonil0
osebni klic in satelitske storitve.
Doda se 18. člen:
w
(1) Nuđenje in opravljanje telekomunikacijskih storitev, *
niso javne telekomunikacijske storitve, sta prosta pod po9°>
tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zveze, podeli koncesijo za opravil*
nje storitev:
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
- kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih
stemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
- satelitskih zvez VSAT.
(3) Če je kabelski komunikacijski sistem namenjen tudi opf*
Ijanju javnih telekomunikacijskih storitev, podeli Vlada Pap
blike Slovenije za opravljanje teh storitev koncesijo v skia"
z drugim odstavkom 7. člena tega zakona.
(4) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo stor^
vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefons*
govorilnic, so upravičeni izdajati žetone ali kartice aH °ra,
gačna sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov z avtof
skim zaračunavanjem, enotnih za vso državo.
19. člen:
M
(1) Pri podeljevanju koncesij, določenih v drugem odstav
prejšnjega člena, ne veljajo omejitve glede:
- števila izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev, W/
je podeljena koncesija,
j0
- opravljanja tudi drugih dejavnosti oziroma dostopa
telekomunikacijskega omrežja in vstopa na trg oprei
storitev,
. j,
- pravice, da se imetniki koncesij povezujejo z drugimi""'
niki koncesij ali izvajalci telekomunikacijskih storitev na 9° e
meznih območjih ali na celotnem ozemlju države, če t°
pomeni omejevanja konkurence.
(2) Minister, pristojen za zveze, z aktom o podelitvi konceh
določi:
j
- območje izvajanja telekomunikacijske storitve, za ka,e^
podeljena koncesija, uporabnike in razmerja do uporabni*
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- začetek in čas trajanja koncesije,
^
- višino in način plačila odškodnine za opravljanje telek°n
nikacijske storitve, za katero je podeljena koncesija,
- razloge za odvzem koncesije,
^
- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje te>e
munikacijske storitve, za katero je podeljena koncesija.
Z novima členoma se določajo načela, ki naj bi omog
konkurenčnost v tem delu telekomunikacijskega trga, In
menti, ki jih mora vsebovati akt o dodelitvi koncesije.
20. člen:
10&
(1) Minister, pristojen za zveze, lahko določi, da za P°«,
mezne telekomunikacijske storitve, ki se opravljajo na P° .gd
podeljenih koncesij iz drugega odstavka 18. člena
zakona, zadošča priglasitev opravljanja telekomunikacij,
storitve na ministrstvu, pristojnem za zveze, če gre za op )(I
I janje storitev za določen omejeni čas, ki ni daljši od 60 0°'^
brez možnosti podaljšanja, ali na zemljepisno °me^
rjtr
ožjem območju oziroma za točno določeno število up0
nikov.
Samo s priglasitvijo naj bi se opravljale storitve, naved^0
v drugem odstavku 18. člena, če se opravljajo le pritožno»
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določen čas (kot naprimer ob športnih dogodkih) ali na ozemeljsko omejenem območju.
Doda se 21. člen:
(V Nabavljanje, označevanje, priključevanje, vključevanje in
vzdrževanje terminalske opreme je neomejeno, če ta oprema
eea
«i'>
- določbam
34. za
člena
tegalahko
zakona.
W Minister,
pristojen
zveze,
določi tehnične pogoje,
l'h
morajo
izpolnjevati
proizvajalci
ali dobavitelji terminale
opreme iz prejšnjega odstavka tega člena.
V navedenih spremembah in dopolnitvah predloga zakona je
Predlagatelj upošteval pripombe Združenja kabelskih operaerjev
Slovenije kakor tudi pripombe Sekretariata za zakonoa
lo in pravne zadeve Državnega zbora glede potrebe po
n
*° kretnejših rešitvah in liberalizaciji javnih telekomunikacijskih storitev.
Proučitvi pripomb in predlogov Združenja kabelskih opedo
^*oven'ie predlagatelj predlaga še te spremembe in
iler
>: V drugi alinei se na začetku doda : »v skladu s 4.
'6nom tega zakona«.

c!?•

Povezavo in tehnično združljivost z drugimi telekomunikacij*""/ omrežji bo podrobneje določal pozakonski akt, ki pa bo
«« lahko določil, da se od posameznih telekomunikacijah omrežij, kot npr. če je kabelski komunikacijski sistem
„ 0 enosmeren oziroma kabelski distribucijski sistem,
"Jezljivosti ne zahteva.
Jg- tlen: Za besedo »storitev,« se doda besedilo »ki opravljajo
6
lak"ona
^komunikacijske
iz prve alinee
ali je to določeno storitve
s koncesijskim
aktom,7.« člena tega
izdaje telefonskih imenikov se nanaša zgolj na
no govorno telefo-nijo.
III.
ničlen:
J !fvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo zagonih ustrezne telekomunikacijske storitve za opravljanje nujritev
(2lu°
J Minister,- pristojen za zveze, določi:
Va/n50mere
' v katerih se zaradi interesov varnosti države,
ia[zdi
°st'preprečitve
življenja, ohranjanja
zdravja in zaščite
ali
večje gospodarske
škodepremoženja
priključujejo
.porabniki na javno telekomunikacijsko omrežje
r)c.JP09°či uporaba telekomunikacijske opreme po prednostim postopku,
"»J? in obseg telekomunikacijskih storitev, potrebnih za
- rrl -ni0rnme
uinih storitev,
tac ■' P ' re, v katerih mora izvajalec javnih telekomunii?
storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev
- n%?a odstavka tega člena,
r
orn
priključevanja
na telekomunikacijsko omrežje ozi" rnu°?ravl
ianie teh storitev.
1
tac" Primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomunifr pJrvega storitev
priključek za opravljanje storitev
odstavkaomogočiti
tega člena,
r

ort>aiin
Priključevanja na telekomunikacijsko omrežje ozia
opravljanje teh storitev.

a;a c/ avnih
tewH Ustrezne
' i
telekomunikacijskih storitev morajo zago(?)
hj,
telekomunikacijske
storitve za invalide.
J Minister, pristojen
za zveze, določi:
oD s,o in obseg telekomunikacijskih storitev in terminalske
-rž?e*a invalide,
ta„ . 'n primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomumi^'iskih storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev
Prvega odstavka tega člena.

i«ldl*9atelj je upošteval stališče Državnega zbora, naj prouči
Pri ^redeli enakopravno vključitev gluhih in slabovidnih oseb
^Porabi telekomunikacijskega omrežja.

Z oblikovanjem novega člena je predlagatelj bolj poudaril
obveznosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev, da
morajo zagotoviti ustrezne telekomunikacijske storitve za
invalide. S pravilnikom, ki ga bo izdal minister, pristojen za
zveze, se bosta določili gostota in posebej še vrsta posebne
telekomunikacijske opreme, primerne za posamezne oblike
invalidnosti.
IV.
6. člen: 4. točka se spremeni tako, da se nadomesti s tremi
novimi točkami, ki se glasijo:
3) Zasebno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko omrežje, ki lastne ali zakupljene vode in druga sredstva
uporablja za zadovoljevanje svojih telekomunikacijskih
potreb v okviru ene organizacije ali zaprte uporabniške skupine kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekomunikacijskega omrežja.
4) Odprto zasebno telekomunikacijsko omrežje je zasebno
telekomunikacijsko omrežje, ki ima dovoljen dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja, v katero se vključuje
prek za to določenih omrežnih priključnih točk.
5) Zaprto zasebno telekomunikacijsko omrežje je zasebno
telekomunikacijsko omrežje, ki je krajevno omejeno na
zgradbe in zemljišča v lasti ali uporabi uporabnika tega
omrežja in nima dostopa do javnega telekomunikacijskega
omrežja.
22. člen: se spremeni tako, da se glasi:
(1) Za zaprta zasebna telekomunikacijska omrežja, razen za
radijske zveze, veljajo le določbe prvega in drugega odstavka
30. člena tega zakona.
(2)Za odprta zasebna telekomunikacijska omrežja veljajo
določbe 30. člena in tretji odstavek 4. člena tega zakona.
23. člen: V prvem odstavku se pred besedo »telekomunikacijsko« doda beseda »posebno«.
Z spremembo tega člena, po kateri tudi za zasebna telekomunikacijska omrežja veljajo določbe o elektromagnetni združljivosti, ter ukrepi in postopki, določeni v zakonu, ki se uporabljajo v primerih, ko zasebna telekomunikacijska omrežja povzročajo elektromagnetne motnje, je predlagatelj sankcioniral
škodljivo motenje, ki bi ga lahko povzročala zasebna telekomunikacijska omrežja.
Z dopolnitvijo drugega odstavka je predlagatelj določil
pogoje za združljivost odprtih telekomunikacijskih omrežij
z javnim telekomunikacijskim omrežjem. Predlagatelj meni,
da drugih pogojev za delovanje teh sistemov ni treba predpisovati, kajti če ti telekomunikacijski sistemi nastopajo kot
izvajalci javnih telekomunikacijksih storitev, veljajo zanje
določila akta o podelitvi koncesije.
Predlagatelj je združil 25. in 27. člen in to poimenoval
»zasebno telekomunikacijsko omrežje« ter tako uskladil ta
del predloga zakona z določbami, ki urejajo javne telekomunikacijske storitve in proste telekomunikacijske storitve.
V.
41. člen: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikcije obravnava
vsako popolno vlogo v 30 dneh po prejemu in vlagatelja
obvesti o nadaljnjem postopku in rokih za rešitev vloge.
V drugem odstavku, ki je zdaj tretji, se v napovednem stavku
črta »Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka«, za besedo
»telekomunikacije« pa se doda beseda »izda«.
Tretji odstavek postane četrti.
Državni zbor je predlagatelju naložil, naj prouči možnosti za
določitev roka za izdajo oziroma preklic radijskega dovoljenja
in to določi v 39. in 40. členu.
Predlagatelj meni, da v zakonu ni možno določiti roka za
izdajo oziroma preklic dovoljenja. Radijskih dovoljenj je
veliko vrst. Za številne radijske postaje so po mednarodnih
sporazumih predvideni pred izdajo dovoljenja različno dolgi
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postopki. Eden od takšnih postopkov je na primer uskladitev
podatkov o radijski postaji s sosednjimi državami pred izdajo
radijskega dovoljen/a. V zakonu je tako možno določiti le roke
za obravnavo vloge in določiti, da je Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije dolžna vlagatelja obvestiti o nadaljnjem postopku in rokih za rešitev vloge.
VI.
68. člen, drugi odstavek se nadomesti tako, da se glasi:
(2) Osnovni kapital podjetja iz prejšnjega odstavka, ki je v lasti
Republike Slovenije, je javno telekomunikacijsko omrežje ter
mobilna in druga sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih storitev, in so na podlagi prvega odstavka 76.
člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS,
št. 32/93) z dnem uveljavitve navedenega zakona postala
lastnina Republike Slovenije.
Z novim drugim odstavkom 66. člena je predlagatelj upošteval
stališča in sklepe Državnega zbora in jasneje določil, da je
osnovni kapital javnega podjetja tudi javno telekomunikacijsko omrežje ter mobilna in druga sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih storitev, in so po zakonu o gospodarskih javnih službah postala last Republike Slovenije.
VII.
68. člen: Doda se nov 4. odstavek, ki se glasi:
(4) Delež družbene lastnine iz prejšnjega odstavka je preostali
del družbenega kapitala Telekoma Slovenije, p.o., ki ni lastnina Republike Slovenije po drugem odstavku tega člena in
po 3. členu Zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).
Z Uredbo o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije, p.o., v Telekom Slovenije, p.o., (Uradni list RS, št. 76/94) se je spremenila
firma PTT podjetja Slovenije p.o., v Telekom Slovenije, p.o.
Vlada Republike Slovenije je 30. 6. 1994 sprejela sklep
o obsegu lastnine Republike Slovenije v družbenem podjetju
PTT podjetje Slovenije, p.o., s katerim je bilo ugotovljeno, da
je z dnem uveljavitve Zakona o gospodarskih javnih službah
postalo lastnina Republike Slovenije 78,4% celotnega družbenega kapitala PTT podjetja Slovenije. Preostali del - 21,6
% celotnega družbenega kapitala se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Sočasno je potekala delitev
ptt dejavnosti na poštno in telekomunikacijsko dejavnost
z ustanovitvijo družbe Pošta Slovenije, d.o.o., tako da imamo
s 1. 1. 1995 dve firmi: Pošto Slovenije, d.o.o., in Telekom
Slovenije, p.o. Lastninsko se bo podjetje Telekom preoblikovalo potem, ko bo na podlagi delitvene bilance lastnine Republike Slovenije glede na namembnost infrastrukture narejena
otvoritvena bilanca po metodologiji in izdelavi otvoritvene
bilance stanja na dan 1. 1. 1995, ki se bo zaradi plačila
z lastninskimi certifikati diskontirala na dan 1. 1. 1995.
VIII.
68. člen: V tretjem odstavku se pred besedo '-zaposleni«
črtata besedi »in nekdanji« in se nadomestita z »bivši« ter za
besedo »zaposleni« dodajo besede »in upokojeni delavci
Telekoma Slovenije, p.o.«, v ustreznem sklonu.
Predlagatelj je s spremembami tretjega odstavka 66. člena
uskladil besedilo, ki se nanaša na upravičence za sodelovanje
v lastninskem preoblikovanju podjetja z zakonom o lastninskem preoblikovanju.
IX.
Po sklepu Državnega zbora je bil predlagatelj pooblaščen, da
prouči in opredeli, kolikšen delež družbenega kapitala PTT
podjetja Slovenije p.o., bo prenesen v lastništvo lokalnim
skupnostim glede na pretekla vlaganja v graditev telekomunikacijskega omrežja.
a) Predlagatelj ugotavlja:
1. Na podlagi zakona o samoupravnih interesnih skupnostih
za poštni, telegrafski in telefonski promet (Ur. I. SRS, št. 24/
75) so bile ustanovljene republiška in devet območnih skupnosti za ptt promet. V okviru teh skupnosti so se združevala
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sredstva za načrtovani razvoj ptt zmogljivosti, in sicer &
zagotovitev izboljšanja mednarodnega in magistralnega P"
omrežja ter za graditev novega telefonskega omrežja oziroma
telefonskih priključkov.
Pri obravnavi obdobja, za katero je predlagatelj zbiral podati
o vlaganju v infrastrukturo PTT podjetja Slovenije, p o., je pf'
upoštevan tretji odstavek 73. člena zakona o gospodarski"
javnih službah (Ur. I. SRS, št. 32/93), po katerem so delei'
družbenega kapitala, ki so po določbah navedenega zakon«
postali lastnina Republike Slovenije, občin ali mest, ugotsr
Ijajo glede na povprečni odstotek sredstev, pridobljen'''
s sistemom samoupravnih interesnih skupnosti, v prihodM
podjetja ali organizacije v zadnjih desetih letih. Tako zbran*
sredstva so bila vložena v infrastrukturo PTT podjetja ^'°ve1 .
nije, p.o. in so s sklepom Vlade Republike Slovenije, izdan' *
na podlagi 76. člena navedenega zakona, lastnina Repv
blike Slovenije.
Na podlagi navedenega sklepa Vlade je postalo las,n!)nJ[
Republike Slovenije 78,4% družbenega premoženja
podjetja Slovenije, p.o. oziroma 27.356,8 mio SIT (knjigovoo~
ska vrednost na dan 31. 12. 1992). V deležu infrastrukture,
je postala lastnina Republike Slovenije, so tudi sredstva*
so se zbirala prek krajevnih skupnosti. Glede na to bij"
sredstva, ki se vračajo lokalnim skupnostim, naveden
sredstva, ki so lastnina Republike Slovenije.
2. Sredstva so se zbirala prek krajevnih skupnosti v skla^
z zakonom o sistemih zvez (Ur. I. SFRJ, št. 41/88), ki je v J
členu določal:
^
»PTT organizacije lahko v skladu z generalnim načrtorn P
omrežja in tehničnimi pogoji na zahtevo zainteresiranih 2 .
benopolitičnih skupnosti, temeljnih in drugih organi
» '
združenega dela, krajevnih skupnosti in občanov z9ra
L
re
poštno-telegrafske objekte, postaje in postroje, ki niso P °e
deni v srednjeročnem razvojnem načrtu PTT organizmi..
Družbenopolitične skupnosti, organizacije oziroma PosanZjo
niki, na zahtevo katerih se izvajajo navedena dela, P.Jjjj
stroške za njihovo gradnjo in nadomestijo PTT organizj* '
povečanje poslovnih stroškov, ki so nastali z graditvijo, rei nS.
strukcijo oziroma premestitvijo ptt objektov, postrojev
prav.«
Iz navedenega izhaja, da načelo združevanja sredstev P°
zakonu o sistemih zvez ni temeljilo na:
^
- prednostni gradnji omrežja v skladu z načrtovanim raI
jem ptt omrežja,
- na kapitalski donosnosti,
ampak je bila praviloma izražena
želja krajanov po P" u0i
telefonskih priključkov1 z združevanjem posamezni ,
v občinah in krajevnih skupnostih, ki so se pojavljale
^
posrednik pri zbiranju denarja fizičnih oseb. S tem
ie ^
ka
gradnja omrežja pospešena, čeprav te naložbe P' n :M
niso bile zanimive. Dodaten negativen dejavnik je še
'^
cena telefonskih storitev, ki ob majhnem obsegu P'°m%tf\
krajevni ravni ne dopušča ustvarjanja dobička. Zato je ^ m
nedonosen tudi, ko bi v izračunih upoštevali normam
cene. Obstoječe cene osnovnih telefonskih storitev
namreč v povprečju 10-krat nižje od primerljivih v svetu-

(

,

i
i
i
|

(

Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da je bilo na podlag'
člena zakona o sistemih zvez združenih in nato amortizira< ,
sredstev za 75,9 mio DEM, kar je 17% državnega de $ <
oziroma 13,3 odstotne točke, ki se lahko iz že ugotovljen
(

<
Pri Izkazovanju sredstev, ki so bila mimo samoupravnih interre;
skupnosti, to je po zakonu o sistemih zvez, zdrutevana za 9 r)it i
infrastrukturnih objektov, se pojavljajo dodatni problemi **,„//) t
pomanjkljive dokumentacije. Medtem ko se bilance samoup1u'^
interesnih skupnosti hranijo trajno, se glavna knjiga, ki pa izkaz L^
zbirne podatke, hrani 10 let. Morebitne obveznosti, ki jih ima -„ol
oziroma Republika Slovenija do lokalnih skupnosti, so razvidne
iz pomožnih knjigovodskih listin (saldakonti), ki so se v ** ji
z zakonom, zdaj z računovodskimi standardi, hranile le pet ^
vložki namreč niso bili izkazani kot obveznost, ampak kot ^
sredstva. Kot taka so bila izkazana v enem znesku, sintetično
analitično. Zato je bilo za ugotavljanje deležev lokalnih skup
lahko upoštevano le petletno obdobje od leta 1989 do leta 199J-
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državnega deleža v višini 78,4% morebiti vrne lokalnim skupkostim, če upoštevamo še izločitev deleža infrastrukture po
zakon u o Pošti Slovenije in izločitev delnic PBS banke, ostane
P° grobi oceni še 51% državnega deleža v premoženju TeleKoma Slovenije p. o.

investicijska vlaganja v javno telekomunikacijsko infrastrukturo ter ekonomsko upravičene tehnologije za pokrivanje
podeželskih in nerazvitih območij s telekomunikacijskimi storitvami.

Predlagatelj je proučil možnost, da bi združevalci sredstev
e'^komunikacijsko infrastrukturo prejeli delnice. Ugotavlja
' da je šlo praviloma za vlaganja v podeželska območja,
sredstva so bila vložena zato, da prebivalcem zagotovijo
Wefonskl priključek kot del standarda, ker kapitalsko vlagale ne bi bilo upravičeno. Ekonomsko nesprejemljivo je torej
Uravnavati navedena sredstva kot kapital, ki prinaša donos.
W bila lahko obravnavana zgolj v fizični obliki in
a
kšni obliki tudi vrnjena lokalnim skupnostim.

Drugi odstavek postane tretji.

i*"* telekomunikacijsko omrežje, ki bi se vračalo lokalnim
.
de/ javnega telekomunikacijskega omrežja, bi se
n. i °mrežje - priključki lahko vrnilo le, če bosta zagotovn/ir f.hnlečn°-tehnološka enotnost in združljivost telekomuge omrežja, kakor to določa 4. člen predloga
lok °,na 0 telekomunikacijah. Potrebna bo pogodba med
s u nos
c^ P
kom
ljo in Telekomom Slovenije o priključitvi tele0fn f"' ac/ysfc,7i priključkov lokalne skupnosti na osnovno
le-t
lokalne vzdrževati
skupnostiv skladu
bodo skot
lastnicepredpisi.
omrežja
~ e9a zavezane
tehničnimi
I? navedenih razlogov predlagatelj meni, da je treba vprašaprelU??tavliania i" vračanja deležev lokalnim skupnostim iz
obra navati vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo
Teioi!
Posebej, v okviru urejanja kapitalskih vprašanj
p,ed .a Slovenije, p.o. in ne v tem zakonu, vsekakor pa
Privatizacijo državnega premoženja.
C) p.:
oa ' opredeljevanju
kapitala Telekoma Slovenije p.o. se
srertof zaradi omenjenega proučuje vprašanje, ali vložena
dobit l! dr
*ave v celoti opredeliti kot kapital, ki lahko prinaša
Te/ek ' al' P3 bo treba del državnega deleža sredstev, ki ga
Slovenije p.o. zgolj vzdržuje na ustrezni ravni, opren/So .nedonosnega. Telekomunikacije v svetu namreč
0 ra
/ofa Se
ovijajoča se javna služba, ampak hitro razvl/aii0ja dobičkonosna dejavnost. Motiv njenega hitrega raznoj ® dobiček, iz tega izvirata interes in vključevanje zaseb>ssta P'tala- Tudi razvoj telekomunikacij v Sloveniji moramo
a
"a//>"' na teh zasn°vah. V tej smeri poteka pri nas vrsta
si/ Sln predlogov za ureditev vprašanj o kapitalski donosnoprou ? bo urejeno s koncesijskimi razmerji, reformo cen,
an e
tpr adn
i am vlaganja v nedonosno infrastrukturo, kot je
°brno/
telefonskih priključkov na razvojno šibkem
lu j
n/jg n - Posledica tega bo preoblikovanje Telekoma SloveP °. v gospodar-sko družbo.
Pne u tov tve:
»ki'dla
*9*te,j 9°
meni,i da se na podlagi zgoraj navedenega
ra
ne * ievnih
skup-nostl v telekomunikacijsko omrežje
hnjg e1° v kapitalski, ampak v fizični obliki. Odprta vpraIrej, " vplivajo na zakon o telekomunikacijah. Če bo
,r
0 ur
*ba
ejena v posebnem zakonu. Čim prej je namreč
hita. sPrejeti zakon o telekomunikacijah, da ne bi bil oviran
razvoj te panoge.

X.
tfa/o r avne/eaupošteval mnenje Sekretariata za zakono$Pren!en*
9 zbora In predlog zakona dopolnil oziroma
" še z naslednjim:
3. i/e
9/as/ /p> P^im odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
k'efto ^ nacionalnim programom se določajo načela in cilji
^nikmunikac
iJske politike, dolgoročni razvoj javne teiekoa
°ijske infrastrukture in tele-komunikacijskih storitev,

Z novim drugim odstavkom se nacionalni program natančneje opredeli glede vsebine.
9. člen:
(1) Pri oblikovanju cen javnih telekomunikacijskih storitev se
upoštevajo tale načela:
- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za vse območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj
telekomunikacijskega omrežja,
- primerljivosti in konkurenčnosti cen javnega telekomunikacijskega omrežja in telekomunikacijskih storitev v domačem
in mednarodnem telekomunikacijskem okolju.
(2) Cene iz prejšnjega odstavka so cene priključnine, naročnine in cene javnih telekomunikacijskih storitev, o katerih
odloča ustanovitelj javnega podjetja ali pa koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Člen je v prvem odstavku dopolnjen z načelom, da morajo biti
cene javnih telekomunikacijskih storitev oblikovane tako, da
zagotavljajo tudi sredstva za razvoj telekomunikacijskega
omrežja. To je nujno treba zagotoviti zaradi vpliva, ki ga imajo
telekomunikacije na razvoj gospodarstva, ter zaradi načela
primerljivosti in konkurenčnosti cen javnega telekomunikacijskega omrežja in telekomunikacijskih storitev s tujimi cenami,
saj cene telekomunikacij precej vplivajo na konkurenčnost
preostalega blaga in storitev.
Drugi odstavek je usklajen z zakonom o gospodarskih javnih
službah, ki daje ustanovitelju javnega podjetja pravico, da
odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
Na predlog Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo In
pravne zadeve je predlagatelj upošteval še te pripombe in
predloge:
1. člen: Za besedo -ureja« se dodajo besede »načine in
pogoje za opravljanje«in besedi »elekomunikacijske storitve«
se spremenita v ustrezen sklon.
V 38., 41., 42., 43. In 50. členu ter v podnaslovih 47., 48., In 49.
člena se besede »Republiška uprava za telekomunikacije«
zamenjajo z besedami »Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije« v ustreznih sklonih.
50. člen: Besede »republiški prometni inšpektorat« se zamenjajo z besedo »inšpektor«.
Na predlog Sekretariata za zakonodajo Državnega zbora je
predlagatelj spreme-nil oziroma dopolnil člene:
10., 11., 12., 13., 14.ln 15. člen: pred besedo »telekomunikacije« je dodal besedo »javne« v ustreznem sklonu;
61., 62., 63., 64.ln 65. člen: sankcioniral je storitve oziroma
opustitve, določene v predlogu zakona.
Predlagatelj je ravno tako na predlog Sekretariata za zakonodajo Državnega zbora preuredil zaporedje členov v zakonu,
tako da je jasno razmejil pravice in dolžnosti izvajalcev javnih
telekomunikacijskih storitev od tistih določb zakona, ki se
nanašajo na vse izvajalce telekomunikacijskih storitev.
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije
K predlogu zakona o telekomunikacijah, drugo branje, vlaga
Vlada Republike Slovenije naslednje amandmaje:
1. amandma:
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
Telekomunikacijske storitve so vsak prenos, oddajanje ali
sprejemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali
sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih.
Obrazložitev:
S spremembo člena je predlagatelj spremenil definicijo telekomunikacijskih storitev tako, da ustreza definiciji iz Ustave
Mednarodne telekomunikacijske zveze.
2. amandma:
Besedilo 4. člena se dopolni tako, da se pred besedami
»telekomunikacijsko« doda beseda »javno«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
(2) Javno telekomunikacijsko omrežje mora biti pod enakimi
pogoji dostopno vsem uporabnikom, razen če to ne ogroža:
- varnega delovanja telekomunikacijskega omrežja,
- tehnično-tehnološke enotnosti javnega telekomunikacijskega omrežja,
- medsebojnega povezovanja telekomunikacijskih omrežij,
opreme in storitev,
- zaščite podatkov.
(3) Dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja se lahko
omeji tudi, kadar bi to pomenilo bistven poseg v gospodarski
položaj javnega podjetja iz 68. člena tega zakona, o čemer
odloča minister, pristojen za zveze, na podlagi predloga tega
javnega podjetja.
(4) Vsebino predloga iz prejšnjega odstavka določi minister,
pristojen za zveze.
V četrtem odstavku, ki postane šesti, se beseda »določi«
nadomesti z besedo »predpiše«.
Obrazložitev:
S to spremembo je predlagatelj omejil zahtevo po tehničnotehnotoški enotnosti in združljivosti zgolj na javno telekomunikacijsko omrežje. Tako je dosegel večjo odprtost telekomunikacijskih omrežij, saj zasebna telekomunikacijska omrežja
ne potrebujejo soglasja ministra, pristojnega za zveze, za
povezovanje s tujimi telekomunikacijskimi omrežji oziroma
njihovimi deli. Od zasebnih omrežij se tudi ne zahteva tehnično-tehnološka združljivost z javnimi telekomunikacijskimi
omrežji, če se z njimi ne povezujejo.
Predlagatelj je poudaril dostopnost javnega telekomunikacijskega omrežja vsem uporabnikom in izrecno navedel primere, ko je ta dostopnost javnega telekomunikacijskega
omrežja omejena.
3. amandma:
V besedilu 5. člena se prva in druga alinea drugega odstavka
redakcijsko uredita in se druga alinea dopolni tako, da se
glasita:
- evropski in mednarodni standardi,
- pogoji in priporočila Evropske konference za pošto in
telekomunikacije CEPT, Evropskega inštituta za standardizacijo telekomunikacij ETSI in Mednarodne telekomunikacijske
zveze ITU ter drugih, katerih članica je ali v njih sodeluje
Republika Slovenija.
Obrazložitev:
Dopolnitev alinee je potrebna, da bi preprečili omejevanje
uporabe standardov, pogojev in priporočil na CEPT, ETSI in
ITU in da bi omogočili tudi uporabo morebitnih drugih standardov.
4. amandma:
V besedilu 8. člena se združita druga in tretja alinea prvega
odstavka in spremenita tako, da se druga alinea glasi:
- sredstva vlagateljev in sredstva, pridobljena z najemanjem
posojil.
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Obrazložitev:
Sprememba je predlagana zato, ker predlagatelj pripravil32
poseben zakon o prevzemih. Ta zakon bo urejal tuja vlagal
zato meni, da jih ni treba opredeljevati v tem predlogu zakoni
5. amandma:
*
V besedilu 10. člena se besedi »so dolžni« nadome®
z besedo »morajo«, in prva alinea se spremeni tako, da *
glasi: »zagotoviti ustrezno pokritje svojega območja s tel®*"'
munikacijskimi storitvami v skladu z zahtevami ustanovite^
oziroma določbami koncesijskega akta,«; v drugi alinei,5®':,
začetku doda »V skladu s 4. členom tega zakona«. C®'JJ
alinea se črta in se nadomesti z: »voditi tako računovods*
evidenco, ki omogoča ločeno obračun javnih telekomuniK
cijskih storitev in ločen obračun tistih javnih telekomunikaci
skih storitev, ki niso donosne,«
Obrazložitev:
..
S spremembo prve alinee se določa, da gostoto pokrivani
območja s telekomunikacijskimi storitvami in kakovost t®
storitev določa ustanovitelj oziroma je to vsebina k°nC.eSi
skega akta, dopolnitev v drugi pa je potrebna zaradi uskla
tve z amandmajem k 4. členu tega zakona. Z dopolnita
četrte alinee želi predlagatelj preprečiti navzkrižno ''nanCl.jI.
nje dejavnosti, ki jih opravlja izvajalec javnih telekomunika^
skih storitev. Tako se prepreči nenadzirana poraba prorat^
skih sredstev, če bi bile posamezne storitve financiran®
proračuna; predvsem pa se prepreči, da bi se sredstva
javnih telekomunikacijskih storitev prelivala v tržne storj1 ^
To zagotavlja enakopravnost subjektov, ki nastopajo na »9
telekomunikacijskih storitev.
6. amandma:
j8
V drugem odstavku 19. člena se doda nova peta alinea,1(1
glasi:
»- način vodenja računovodske evidence«
Obrazložitev:
l0.
S predlagano dopolnitvijo želi predlagatelj preprečiti n®
jalno konkurenco, ko bi se lahko sredstva iz drugih monoP
nih dejavnosti prelivala v telekomunikacijsko dejavnost7. amandma:
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
.j
(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo zagotaVL
ose ,
tajnost prenesenih sporočil in samo njim znanih
' !igCij'
neosebnih podatkov v okviru uporabljenega telekornunika
skega sistema.
Obrazložitev:
Predlagatelj je člen preoblikoval in črtal alinei:
u„i- omogočiti dostop do samo njim znane vsebine telekof*1n
kacijskih sporočil ali podatke o teh sporočilih sporočiti
pravičenim osebam,
. „ju
- širiti ali dajati informacije, ki so jih pridobili pri opravi)3
svoje dejavnosti.
Predlagatelj namreč meni, da v zakonu o telekomunikacij
zadošča načelna opredelitev, ki je skladna z ustavo
o prepovedi kršenja tajnosti in sankcioniranju tega.
8. amandma:
V besedilu se v začetku prvega odstavka 27. člena doda- *
vojnem in izrednem stanju«.

Obrazložitev:
tt
Z dodanim besedilom se omogoča ministru, pristojne^5 j, ,
zveze, da določa prednostni red za telekomunikacijske v p0 ]
tve tudi ob vojnem ali izrednem stanju, kar se ugoto
(
določilih 92. člena Ustave Republike Slovenije.
i
i
9. amandma:
,
0
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »lastniki"
besedi »odprtih zasebnih«, besede »iz drugega odstavk ^
člena tega zakona« se nadomestijo z besedami »če J ^
ogroža njihovega varnega in zanesljivega delovanja«- ^ ei
gem odstavku pa se za besedo »lastniki« dodata
nj.
»odprtih zasebnih« in črtajo besede »iz 22. člena tega za* '
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Obrazložitev:
Lastniki ali upravljavci zasebnih telekomunikacijskih omrežij
o ob večjih okvarah v javnem telekomunikacijskem omrežju
zni zagotoviti povezavo in tako omogočiti delovanje javne
govorne telefonije le, če to ne ogroža njihovega varnega in
zanesljivega delovanja.
jO- amandma:
esedilo 29. člena se dopolni z novim tretjim in četrtim
(3\
nVk0m' ki seseglasita:
U Uporabniki
lahko priključijo na telekomunikacijsko
zalt r a6 a'ak0, kot to določajo splošni pogoji iz 13. člena tega
«i£°
? ' 'i pod pogoji, ki jih določijo izvajalci telekomunika,J sk'h storitev.
odlo ,ev ,z
Draav|co 6r
^' na ministrstvo,
prejšnjega odstavka
imazveze.
uporabnik
do pritožbe
pristojno za
Obrazložitev:
a
UpJJ'' 9atelj z navedeno dopolnitvijo izrecno določa, da se
lahko
I® DoH
priključujejo na telekomunikacijsko omrežje
telekorTlu
P°9°i'' določenimi s splošnimi pogoji izvajalcev javnih
tel £K nikacijskih storitev oziroma pod pogoji izvajalcev
°munikacijskih storitev.
^•amandma:
snrBSedi.'u 30- člena se prvi in drugi odstavek dopolnita in
tak0, da se |asita:
(1) t fni'amunikaci
g
rtior
°
'ska oprema oziroma električne naprave
v?h t'°
načrtovane, grajene, postavljene, uporabljane in
,ak0 da:
- e !Vane
'
omagnetne
Zroć ne
motnje, ki jih ta oprema ali naprave povODrn • in dru
Presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacijski
na n"!'- 23 katere
9im električnim napravam še omogoča delovati
- im 0 us,rezno
'
ga so bile namenjene;
netiv'
stopnjo lastne odpornosti proti elektromagso K*i^ m°,njam, ki omogoča delovanje na način, za katerega
(2) J j namenjene.
izde|6 V F,e u j.ska °Prema oziroma električne naprave,
bliki oveni P t»liki Sloveniji ali uvožene za uporabo v Repua ,|
°dst
)'' morajo izpolnjevati zahteve iz prejšnjega
0d v a in morajo biti izdelane v skladu z določili iz petega
e a
' 9 člena.
Izpolnjevanje
zahtev se
dokazuje
z listi\/namfg1 ln oznakami,
ki jih
predpiše minister,
pristojen
za zveze.
ods,a
Z »ni ra
vku se besede »je treba izvesti« nadomestijo
&o ° '° biti izvedeni,«.
e
(4\ 3 ® nov četrti odstavek, ki se glasi:
se 9racl
leiei,3
' telekomunikacijsko omrežje ali uporablja
Postr0rnunikac
''ska oprema v bližini elektroenergetskih
ev za
enerQ°'
Prenos, razdeljevanje ali uporabo električne
,e mora bit t0
°^Do'na
' prot
' omrežje ali ta oprema grajena tako, da je
ki ve[
' elektromagnetnim motnjam v skladu s predpisi,
n
a
23 oko, a s
iarnj '°
i
povečanimi elektromagnetnimi mot-

")esti6nI0clstavku
' k' postane šesti, se beseda »določi« nadoese
Potrrt f "na
do »predpiše«; v četrti alinei se besedi »izdajanje
Zahtev".n ozn
domestita z besedami »dokazovanje izpolnjevanja
besen '
ačevanja«; v peti alinei se črta besedilo za
v
ome tve
Celot°
i'
« in
nadomesti
z besedilom
a"
aijn''se'i delno ne
ustrezajo
zahtevam
iz tega »kadar
člena«;naprave
za peto
- s.°
dodata
novi
šesta
in
sedma
alinea,
ki
se glasita:
andar
Opre
de, katerim morajo ustrezati telekomunikacijska
izpoln3 in druge električne naprave,- merila, ki jih morajo
tekati ustanove, ki izdajajo listine iz drugega odstavka
Saditev:
iujo ^embami
in dopolnitvami 30. člena predlagatelj uskladi
o elekt 0rna
'° Predloga zakona z določili Evropske konvencije
top0d
gnetni združljivosti (OJ 89/336/EEC). S tem ureja
lost d*-ri6,r
'8 ,ako ko' države Evropske unije, kar pomeni predlapraP
^enju telekomunikacijske opreme in električnih
na tamkajšnjem trgu.
iipra®®di,u 31. člena se v tretjem odstavku črtata besedi »ali

Obrazložitev:
Predlagatelj meni, da bi po nepotrebnem posegal v lastninska
upravičenja lastnika telekomunikacijskega omrežja, če bi
zadoščalo soglasje upravljavca telekomunikacijskega
omrežja.
13. amandma:
32. člen: doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Ob gradnjah ali prenovah cest, železnic, plinovodov ali
kanalizacij je treba predvideti in omogočiti tudi gradnjo kabelske kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje. Pri gradnjah
daljnovodov je treba predvideti in omogočiti možnost dogradnje ali vgradnje telekomunikacijskih vodov.
Obrazložitev:
S predlagano dopolnitvijo želi predlagatelj doseči, da se tudi
ob načrtovanju gradnje in prenove prometnic načrtuje in
omogoča hkratna gradnja kabelske kanalizacije.
14. amandma:
V besedilu 34. člena se besedi »dovoljenje za uporabo« nadomestita z besedama »listine in oznake«; prvi odstavek se
spremeni tako, da se glasi:
(1) Terminalska oprema, ki je namenjena priključevanju na
javno telekomunikacijsko omrežje, in radijske postaje, ki se
uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo ustrezati zahtevam
iz četrtega odstavka tega člena, kar se dokazuje z listinami in
oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen za zveze.
V drugem odstavku se črtajo besede »in radijske postaje« in
besede »dovoljenj za uporabo« se nadomestijo z besedami
»listin in oznak iz četrtega odstavka tega člena«;
V četrtem odstavku se v prvi alinei beseda »karakteristike«
zamenja z »zahteve za«, v četrti alinei pa se črta besede
»dovoljenj za uporabo« in nadomesti z besedilom »listin,
oznak in za priznavanje tujih listin«.
Obrazložitev:
S predlaganimi spremembami 34. člena se ta člen uskladi
z ureditvijo elektro-magnetne združljivosti iz 30. člena predloga. Taka dikcija omogoča v celoti preverjanje ustreznosti
telekomunikacijske opreme, izdajanje ustreznih listin in
oznak po smernici 91/263 Evropske unije, ki ureja področje
terminalske opreme. V drugem odstavku so črtane radijske
postaje, kajti njihova uporaba vedno vpliva na frekvenčni
prostor, kar vedno pomeni poseg v »javni prostor«.
15. amandma:
V 37. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
(5) Za uporabo radijskih frekvenc, z razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji namenjenih za radioamatersko dejavnost, se pristojbina ne plačuje.
Obrazložitev:
Določeni rafiofrekvenčni pasovi so namenjeni radioamaterjem in se v druge namene ne uporabljajo. Za uporabo teh
frekvenc se tudi drugod po svetu ne plačuje pristojbin.
16. amandma:
V 39. členu se pred besedo »radijske« se doda beseda
»nabavljajo«.
Obrazložitev;
Frekvenčni prostor je dragocena dobrina, ki jo je nujno treba
varovati z najpomembnejšimi in najučinkovitejšimi sredstvi,
med katere lahko uvrstimo tudi to, da se radijska postaja
lahko nabavi le, če je radijsko dovoljenje že izdano.
17. amandma:
V 44. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi: »če lastnik
radijskega dovoljenja tega ne obnovi pravočasno; 30 dni pred
potekom radijskega dovoljenja je Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije dolžna na to opozoriti lastnika radijskega
dovoljenja,« in v drugi alinei se pred besedama »ni zaprosil«
dodajo besede »dovoljenja pred potekom« in za besedo
»uporabe« dodajo besede »ki pa ne sme biti daljši od enega
leta
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Obrazložitev:
S prvo alineo želi predlagatelj zavarovati lastnika radijskega
dovoljenja, ki bi mu bilo to lahko odvzeto, če bi ga pozabil
podaljšati, z dopolnitvijo druge alinee pa ima lastnik radijske
postaje, ki ni začela obratovati v enem letu po izdaji dovoljenja, možnost, da v tem roku zaprosi za podaljšanje radijskega
dovoljenja.

Obrazložitev:
Dopolnitev člena je bila potrebna zaradi uskladitve z amandmaji k 4., 12. in 34. členu tega predloga zakona.

18. amandma:
V besedilu 53. člena se pred besedo »telekomunikacijsko«
doda beseda »javno«.

20. amandma:
V besedilu prvega odstavka 61. člena se doda nova tretja
alinea, ki se glasi:
- ne vodi take računovodske evidence, ki omogoča loWn
obračun javnih telekomunikacijskih storitev in ločen obračun
tistih javnih telekomunikacijskih storitev, ki niso donosn«
(prvi odstavek 10. člena),

Obrazložitev:
Popravek je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 4.
členu tega predloga zakona.

Obrazložitev:
Dopolnitev člena je bila potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 10. členu.

19. amandma:
V besedilu prvega odstavka 60. člena se dodajo nove druga,
četrta in sedma alinea, ki se glasijo:
- poveže javno telekomunikacijsko omrežje ali njegov del
s tujim telekomunikacijskim omrežjem ali njegovim delom
brez soglasja ministra, pristojnega za zveze (četrti odstavek 4.
člena),
- ob stavki ne zagotovi storitev javne govorne telefonije,
javnega prenosa podatkov, telekomunikacijskih storitev za
opravljanje nujnih storitev ter prenosa in oddajanja enega
radijskega in enega televizijskega programa RTV Slovenije
(prvi odstavek 12. člena),
- če priključuje terminalsko opremo ali uporablja radijsko
postajo v Republiki Sloveniji brez listin in oznak (prvi odstavek 34. člena),

21. amandma:
V besedilu prvega odstavka 68. člena se pika nacz vejico in doda besedilo »ki bo do leta 2000 izključni izvajal«'
storitev iz prve in druge alinee 7. člena tega zakona."
Obrazložitev:
.
S predlagano dopolnitvijo se Telekomu Slovenije P0^6'
monopol za govorno telefonijo in telegrafijo do leta 20^
Razlog za to je poleg tega, da v Sloveniji ni družbe, ki bi
zagotovila enakomerno pokrivanje trga s telekomunikaC''
skimi storitvami in nadaljnjo graditev telekomunikacijski
omrežja na nerazvitih območjih, tudi ta, da mora Telek0"'18
Slovenije, p.o., zagotavljati Pošti Slovenije, d.o.o., dena"
sredstva, kakor to določa Zakon o Pošti Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI MEDNARODNEGA SPORAZUMA
0 UPORABI INMARSATOVIH POSTAJ LADJA-ZEMLJA
^RITORIALNEM MORJU IN PRISTANIŠČIH - EPA 1010
Vlada Republike Slovenije je na 130. seji 2. marca 1995
določila besedilo:
"PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJU MEDNARODrfr?
O UPORABI INMARSATOVIH
POSTAJ
J^JASPORAZUMA
ZEMLJA V TERITORIALNEM
MORJU IN PRISTAJA 9® Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
p|fda Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
epublike Slovenije, da gradivo obravnava na izredni seji
ne a
nj_ ^y 9 zbora Republike Slovenije v okviru nadaljevala 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije.

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v ministrstvu za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Prediog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o uporabi Inmarsatovih
cgjtaj ladja-zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih
1. člen

2. člen

se Me

ft*™
dnarodni sporazum o uporabi Inmarsatovih
■aj
ladja zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih,
av
Nen v Londonu 16. oktobra 1985.
2. člen
r

®P° azum se v jZvjrnjku v angleškem jeziku in v prevodu
Vsl
°venskem jeziku glasi:
°P0ME»A: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

&AR0DN! SPORAZUM O UPORABI
RSAT0VIH
Vtco
POSTAJ ladja-zemlja
ie
RITORIALNEM morju in pristaniščih
Drži
r
,r| P°9°dbenice (v nadaljevanju: pogodbenice) tega spo..-a2i»!?
a so se
a b
foliji' ?0nf
' dosegle cilje, predvidene v 3. priporočilu MednaMednarodnega pomorskega
Satoiu
,
erence
o ustanovitvi
beliti
iskega
sistema,
1975-1976,Medna
(r)
ker ,s° se odločile, da bodo izboljšale zveze za klic v sili i
Va

(1) Delovanje INMARSAT-ovih postaj ladja-zemlja mora izpolnjevati tele pogoje:
(a) ne sme biti škodljivo za mir, red in varnost obalne države,
(b) ne sme povzročati škodljivega motenja drugim radijskim
službam, ki delujejo v mejah ozemlja obalne države;
(c) prednost mora biti dana sporočilom v zvezi s klici v sili in
varnostjo v soglasju z ustreznimi mednarodnimi konvencijami
in še zlasti s Pravilnikom o radiokomunikacijan Mednarodne
telekomunikacijske zveze:
(d) glede na ustrezne varnostne predpise je treba sprejeti
zaščitne ukrepe med delovanjem INMARSAT-ovih postaj
ladja-zemlja na območju, kjer so eksplozivni plini, še zlasti
med operacijami v zvezi z nafto in drugimi vnetljivimi snovmi;
(e) INMARSAT-ove postaje ladja-zemlja lahko organi obalne
države na lastno zahtevo pregledajo brez škode za nevigacijske pravice, uveljavljene po mednarodnem pravu.
(2) Po tem sporazumu je »obalna država« država, v katere
teritorialnem morju in pristaniščih deluje INMARSAT-ova
postaja ladja-zemlja po določilih tega sporazuma.

rr

3. člen

donn,
*lv'ienja
na morju in učinkovitost ter upravljanje ladi
dvorile,
kot sledi:
1. člen
Skirnj „ravicami
V 2 določili
tega sporazuma in v skladu z navigacijPogodP n
. kot jih določa mednarodno pravo, bodo
nijjjh °? 'ce dovolile v svojem teritorialnem morju in pristav p0 delovanje odobrenih postaj ladja zemlja, ki spadajo
Me<jn 0rski
vesoljski komunikacijski sistem, ki jih dobavlja
5o praJ?dna pomorska satelitska organizacija (INMARSAT) in
0 m
ffikoii J e °ntirane na ladjah, ki plovejo pod zastavo katePostp,„
a 6 , 9 pogodbenice (v nadaljevanju: »INMARSAT-ove
' ladja-zemlja«).
SaieifteL dovo,
ienje bo vedno omenjeno na pomorske mobilne
Postajo ,a,rekvence, ki jih lahko uporabljajo INMARSAT-ove
?ir fadioL.0rT
' dja-zemlja, če ustrezajo veljavnemu Pravilniku
i p0 * iunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze
določenim v 2. členu tega sporazuma.

Pogodbenice lahko brez škode za navigacijske pravice, uveljavljene po mednarodnem pravu, omejijo, začasno ustavijo
ali prepovejo delovanje INMARSAT-ovih postaj ladja-zemlja
v pristaniščih in območjih teritorialnega morja, ki jih same
določijo. Brez škode za začetek veljavnosti te omnejitve,
začasne ustavitve ali prepovedi, za katero se pogodbenica
odloči, je treba o tem čimprej obvestiti depozitarja tega sporazuma.
4. člen
Brez škode za sporočila klica v sili in varnosti je lahko dovoljenje iz 1. odstavka 1. člena tega sporazuma omejeno na pravice, ki jih država zastave daje po 1. odstavku 1. člena
v območju svojega teritorialnega morja in pristanišč ladjam
zadevne obalne države.
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5. člen
V tem sporazumu ni določila, ki bi se lahko razlagalo kot ovira
za dajanje širših olajšav eni od pogodbenic glede delovanja
INMARSAT-ovih postaj ladja-zemlja.

(2) Depozitar še zlasti nemudoma obvesti vse pogodbenice
tega sporazuma o:
(a) vsakem podpisu tega sporazuma,
(b) datumu, ko začne ta sporazum veljati,

6. člen
Ta sporazum ne velja za vojaške ladje in druge državne ladje,
ki opravljajo vožnje v nekomercialne namene.

(c) vsakem depozitu listin o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali
pristopu,

7. člen

(d) datumu, ko neka država preneha biti pogodbenica tega
sporazuma,

(1) Vsaka država lahko postane pogodbenica tega sporazuma:

(e) vseh drugih obvestilih in sporočilih, ki se nanašajo na t>
sporazum.

(a) s podpisom ali

(3) Takoj po začetku veljavnosti tega sporazuma pošlje dep°:
zitar Generalnemu sekretarju Združenih narodov overje"1
izvod v registracijo in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov. Hkrati pošlje overjeni izvod
tega sporazuma Mednarodni telekomunikacijski zvezi in Med"
narodni pomorski organizaciji.

(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejema ali odobritve, čemur sledijo ratifikacija, sprejetje ali odobritev, ali
(c) s pristopom.
(2) Ta sporazum ostane odprt za podpisovanje v Londonu od
1. januarja 1986 do začetka njegove veljavnosti, potem bo
odprt za pristop.

11. člen

8. člen

1
Ta sporazum je sestavljen v enem izvirniku v angleščin'
francoščini, ruščini in španščini kot istovetnih besedilih in56
shrani pri depozitarju, ki pošlje overjeni izvod pogodbenica^'

(1) Ta sporazum začnje veljati 30 dni po datumu, ko 25 držav
pridobi status pogodbenice.
(2) Za državo, katere listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi in
pristopu se deponira po datumu, ko začne veljati ta sporazum, bo ta sporazum začel veljati na datum depozita.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so podpisani predstavniki. K'
so jih po predpisih pooblastile njihove vlade, podpisali
sporazum.

9. člen

Sestavljeno v Londonu, 16.oktobra 1985.

Pogodbenica lahko kadarkoli z obvestilom depozitarja
odstopi od tega sporazuma. Odstop začne veljati devetdeset
dni po tem, ko depozitar prejme od pogodbenice pisno obvestilo o odstopu.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zvez*
5. člen

10. člen
(1) Generalni direktor INMARSAT-a bo depozitar za ta sporazum.

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

OBRAZLOŽITEV
INMARSAT - Mednarodne organizacija za pomorske satelitske komunikacije vabi k pristopu k Mednarodnemu sporazumu o uporabi Inmarsatovih postaj ladja-zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih. Sporazum je bil sprejet 16. oktobra
1985. Kasneje ga je ratificiralo več kot 25 držav. Začel je veljati
12. septembra 1993.
Republika Slovenija ni članica navedene mednarodne organizacije, vendar je zaželjeno, da Republika Slovenija pristopi
k sporazumu, da bi lahko tuje ladje v našem teritorialnem
morju in pristaniščih legalno uporabljale svoje satelitske
komunikacije preko postaj INMARSAT ladja-zemja.

kacijske zveze in tako ob uporabi postaj INMARSAT 18$
zemlja ne motijo miru, reda in varnosti obalne države
- da uporabniki postaj INMARSAT ladja-zemlja spoštujej0 Jjj
upoštevajo regulativo obalne države, v katere teritoriaM...
morju ali pristaniščih uporabljajo satelitske komunike'
preko postaj INMARSAT ladja-zemlja
Za pristop k omenjenemu sporazumu niso potrebna dod*""
pogajanja.
Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Ob osnovnem cilju, ki ga predstavlja legalizacija uporabe
Inmarsatovih satelitskih postaj ladja-zemlja, so bistveni elementi sporazuma naslednji:

Pristop k sporazumu ne bo zahteval sprejema novih aH
membe veljavnih predpisov.

- da delujejo postaje INMARSA T ladja-zemlja v skladu z določili Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomuni-

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zve*6
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Pristop k sporazumu ne zahteva dodatnih finančnih sreds&
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VARSTVU ALP (ALPSKE
KONVENCIJE) - EPA 1021
Vlada Republike Slovenije je na 130. seji 2. marca 1995
določila besedilo:
~ PREDLOGA zakona o ratifikaciji konvencije
o VARSTVU ALP (ALPSKE KONVENCIJE),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru9ega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
^publike Slovenije, da gradivo obravnava na izredni seji
državnega zbora Republike Slovenije v okviru nadaljevala 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Emil FERJANĆIĆ, svetovalec ministra v Ministrstvu za
okolje in prostor
- Borut MAHNIC, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

£lgdlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije)
1. člen

KONVENCIJA O VARSTVU ALP
(ALPSKA KONVENCIJA)

Območje uporabe
1. Predmet te konvencije je območje Alp, kot je v prilogi
opisano in predstavljeno.

Av
RpnU^'ika
strija,
ka Fr
!
ancija,
. Publika Italija,
Kuni't>l'ka s,°veoija.
Zv«,na lna
Liechtenstein,
L* fepublika Nemčija,
arska
konfederacija,
£terr
°Pska gospodarska skupnost
80,

2. V kolikor se to zdi potrebno za izvrševanje določil te
konvencije, lahko vsaka pogodbena stranka ob deponiranju
svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi oziroma
kadarkoli pozneje razširi veljavo te konvencije na nadaljnje
dele svojega državnega ozemlja z izjavo, ki jo naslovi Republiki Avstriji kot depozitarju.

da OČ S6, da A| e
iara
P predstavljajo enega največjih enotnih
ra V h prostorov
2n
rL a narava, kultura
Evrope,
da jih označujejo
specifična
in
<6n °"*
in zgodovina,
da predstavljajo
odlivSr ulv'ienjski, gospodarski, kulturni in sprostitveni prostor
Evrope, ki si ga delijo mnogi narodi in dežele,

d(wP?ezna
nju, da so Alpe življenjski in gospodarski prostor
2un. 9a prebivalstva ter da so tudi največjega pomena za
)a s
lihh ® 'P ka območja, med drugim tudi kot nosilec pomemb-

3. Vsako po 2. odstavku dano izjavo se lahko glede na vsako
v njej imenovano državno ozemlje prekliče z notifikacijo, ki se
jo naslovi depozitarju. Preklic začne veljati prvi dan v mesecu
po 6 mesecih, ko depozitar prejme notifikacijo.
2. člen
Splošne obveznosti

!ivjj"avai°č dejstvo, da so Alpe nepogrešljivo zatočišče in
Vrst n'Ski Prostor mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih

1. Pogodbene stranke zagotavljajo s preudarno in trajno rabo
virov ter upoštevanjem načela preventive, povzročiteljeve
odgovornosti in sodelovanja enotno politiko za ohranitev in
varstvo Alp. Pri tem enako upoštevajo interese vseh alpskih
držav, njihovih alpskih regij ter Evropske gospodarske skupnosti. Čezmejno sodelovanje v alpskem prostoru se okrepi ter
prostorsko in strokovno razširi.

"arau9'06 se velikih razlik v posameznih pravnih ureditvah,
darst n°Pr°storskih danostih, poseljenosti, kmetijstvu in goz-

2. Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni
v 1. odstavku, posegle po primernih ukrepih, še posebno na
naslednjih področjih:

Prometnih poti,

Hitvj tier vPo'ožaju
in razvoju gospodarstva,
prometni obremevrsti in intenzivnosti
turistične rabe,
av

Ve^ 3j°č dejstvo, da stalno naraščajoče zahteve človeka
cije , bolj ogrožajo alpski prostor in njegove ekološke funkse škodo da popraviti le izjemoma, z izrednim
Obflo^i'^natnimi stroški in praviloma šele v dolgih časovnih
ž

eko?r'čaniu. da )e potrebno gospodarske interese uskladiti
°®kimi zahtevami
9!sg6 a
Ođ a đorezultate
prve Alpske konference ministrov za okolje
3leđnjQ 11- oktobra 1989 v Berchtesgadnu, sklenile na-

a. PREBIVALSTVO IN KULTURA - s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske
osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki
sta znosna okolju ter pospeševanja medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim
prebivalstvom,
b. PROSTORSKO NAČRTOVANJE - s ciljem zagotavljanja
varčne in preudarne rabe ter zdravega usklajenega razvoja
celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti
naravnih katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo
ter ohranja oz. obnavlja naravne življenjske prostore. Zato sta
potrebni celovita spoznava in ocena potreb po rabi, daljno-
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vidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih
ukrepov,

b. razvile skupne ali dopolnitvene programe za sistematič"0
opazovanje,

c. OHRANJANJE ČISTEGA ZRAKA - s ciljem drastičnega
zmanjšanja emisij škodljivih snovi in obremenitev z njimi
v alpskem okolju ter njihovega vnašanja od zunaj do mere, ki
ni škodljiva za ljudi, živali in rastline,

c. uskladile raziskave, opazovanja ter zbiranje podatkov.

d. VARSTVO TAL - s ciljem zmanjševanja kvantitativnega in
kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla
neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov,
varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije
kot tudi z omejitvijo zaprtja tal,
e. VODNO GOSPODARSTVO - s ciljem ohranjanja ali obnove
zdravih vodnih sistemov, še posebno z ohranjanjem čistoče
vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega prebivalstva in ohranjanja okolja,

4. člen
Sodelovanje na pravnem, znanstvenem, gospodarskem
in tehničnem področju
1. Pogodbene stranke olajšujejo in pospešujejo izmeni3"®
pravnih, znanstvenih, gospodarskih in tehničnih informacili
so pomembne za to konvencijo.
2. Pogodbene stranke se medsebojno obveščajo o nać^0!?
nih, pravnih ali gospodarskih ukrepih, ki lahko posebno VP
vajo na alpski prostor ali njegove dele, pri tem pa v naj"
možni meri upoštevajo čezmejne in regionalne zahteve.

f. VARSTVO NARAVE IN KRAJINSKA NEGA - s ciljem takega
varovanja in negovanja, po potrebi pa tudi obnavljanja narave
in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo vključno z njunim
življenjskim okoljem, sposobnost obnavljanja in trajnega
ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost in
lepoto narave in krajine v njuni celoti,

3. Pogodbene stranke za učinkovito izvajanje konvencij« J
protokolov, katerih pogodbena stranka so, po potrebi sod®
jejo z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacija"1

g. GORSKO KMETIJSTVO - s ciljem ohranjanja in pospeševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju
primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu,

5. Dolžnosti pogodbenih strank te konvencije nazaLJ
informiranja veljajo z izjemo državnih zakonov o
P'Jfniii
Z informacijami, ki so označene kot zaupne, je treba te
primerno tudi ravnati.

h. GORSKI GOZD - s ciljem ohranjanja, krepitve in obnavljanja gozdnih funkcij, še posebno varovalnih funkcij z izboljšanjem odpornosti gozdnih ekosistemov, zlasti s sonaravnim
gozdnim gospodarjenjem in preprečevanjem gozdu škodljive
rabe. Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu,
i. TURIZEM IN PROSTI ČAS - s ciljem usklajevanja turističnih
in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki škodijo okolju ter še posebno
z določanjem območij miru,
j. PROMET - s ciljem zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj njih do mere, ki je znosna
človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom. To se med drugim doseže s povečano prestavitvijo
prometa, predvsem tovornega prometa na železnico ter
z ustvarjanjem primernih infrastruktur in trgu prilagojenih
spodbud brez narodnostne diskriminacije,
k. ENERGIJA - s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in
izkoriščanja energije na način, ki prizanaša naravi in krajini
ter je neškodljiv okolju in pospeševanja ukrepov za varčevanje z energijo,
I. GOSPODARJENJE Z ODPADKI - s ciljem zagotavljanja
zajemanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, ki je prilagojeno posebnim topografskim, geološkim in klimatskim
potrebam alpskega okolja in s posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov.
3. Pogodbene stranke se dogovorijo o protokolih, v katerih
bodo določene podrobnosti za izvedbo te konvencije.

4. Pogodbene stranke na primeren način poskrbijo za tel*®
obveščanje javnosti in prebivalstva o rezultatih raziskal
opazovanj ter sprejetih ukrepih.

S. člen
Konferenca pogodbenih strank
(Alpska konferenca)

~

1. Skupni interesi pogodbenih strank in njihovo
so predmet redno sklicanih zasedanj konference pog°° „ct
strank (Alpska konferenca). Zasedanje alpske konfef®
^
prvič skliče sporazumno določena pogodbena stranka,1
najkasneje 1 leto po tem, ko ta konvencija začne veljatiO ^d
2. Kasneje praviloma zaseda Alpska konferenca re^nHse
vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbeni stranki.
stvo ter sedež se menjavata po vsakem rednem zased"
Alpske konference in oba določi Alpska konferenca.
3. Predsedujoča pogodbena stranka vsakič predlaga c"10'
red zasedanja Alpske konference. Vsaka pogodbena
(
ima pravico zahtevati, da se v dnevni red vključijo d°°
točke.
4. Pogodbene stranke posredujejo Alpski konferenci
cije o ukrepih, ki so jih sprejele za izvedbo te konvencij^,
protokolov, katerih pogodbena stranka so s pridržkom o'
nih zakonov o zaupnosti.
5. Združeni narodi, njihove posebne organizacije, Svet
in vsaka evropska država se lahko zasedanj Alpske KO ^
renče udeležijo kot opazovalci. Enako velja za čezmejna t ^
ženja alpskih teritorialnih skupnosti. Alpska konferenca ia y
poleg tega povabi kot opazovalce ustrezno aktivne me
rodne nevladne organizacije.
J

3. člen

6. Izredna zasedanja Alpske konference se skličejo, v
'e
jih ona določi oz. v kolikor to med dvema zasedanjima t> Jjj
zahteva ena tretjina pogodbenih strank pri predseo"'
pogodbeni stranki.

Raziskave in sistematična opazovanja

6. člen

Pogodbene stranke se na področjih, omenjenih v 2. členu,
dogovorijo, da bodo:

Naloge Alpske konference

a. izvedle raziskovalna dela in znanstvena ocenjevanja ter pri
tem sodelovale,
24

ari1
Alpska konferenca na svojih zasedanjih preverja iz^al^
konvencije ter protokolov s prilogami in ima Pre"
naslednje naloge:
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iienare'ema sPremernPe konvencije v okviru postopka 10.

e. določa delovne skupine za izdelavo protokolov in priporočil
ter usklajuje njihove dejavnosti po 6. členu, e,

6 8 13 rot
SDrpmmembe
' " vPokviru
°kole
in njihove
priloge kot tudi njihove
postopka
11. člena.

f. preverja in usklajuje vsebine osnutkov protokolov z vidika
celote in jih predlaga Alpski konferenci,

c s r

P ejema svoj poslovnik.

g. predlaga ukrepe in priporočila za uresničevanje ciljev Alpske konference, ki so zastavljeni v konvenciji in protokolih,

s r

P ejema potrebne finančne odločitve.

° ustanovitvi delovnih skupin, ki se ji zde potrebne
13
'^edbo konvencije.
lemije na znanje vrednotenje znanstvenih informacij.
Predv'iH^3ni 'nv pr'P°ro^a ukrepe za uresničevanje ciljev, ki so
presi Jj®ke 23 3. in 4. členu. Določa obliko, predmet in časovne
ilenu
Posredovanje informacij, ki se jih predlaga po 5.
ia 0dstavek, 'n iem'je na znanje te informacije ter
Poroeii\
, ki so jih predložile delovne skupine.

7. Stalni odbor sprejema sklepe o poročilih za Alpsko konferenco po določbah v 7. členu.
9. člen
Sekretariat
Alpska konferenca lahko s soglasjem sklene ustanovitev stalnega Sekretariata.
10. člen

Ugotovi izvajanje potrebnih nalog Sekretariata.

Spremembe konvencije

7. člen
Sprejemanje sklepov na Alpski konferenci
n

s

i drugače določeno, Alpska konferenca sklepa

in
aln enZOrn'
ie ves ,rud za dose9° soglasja v zvezi
u
9otoV|arTI
'
P°
členu
c, f in g zaman in to predsednik izrecno
in Q|, 'se sklep sprejme s tričetrtinsko večino vseh prisotnih

aasujočih ooaodbenih
pogodbenih strank.
isias ak;a po9odbena stranka na Alpski konferenci ima le en
F
svoie prVrostPska gospodarska skupnost glasuje na področju
tlanj ^ °inosti s številom glasov, ki ustreza številu držav
so pogodbene stranke te konvencije; Evropska
rska
ivJ
pa ne glasuje, če glasujejo dotične
ve *.
članiceskupnost
in obratno.

Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbeni stranki, ki predseduje Alpski konferenci, daje predloge za spremembe te
konvencije. Te predloge posreduje pogodbena stranka, ki
predseduje Alpski konferenci, pogodbenim strankam in državam podpisnicam vsaj 6 mesecev pred začetkom zasedanja
Alpske konference, na kateri bodo obravnavani. Spremembe
konvencije stopijo v veljavo po 2., 3. in 4. odstavku 12. člena.
11. člen

Vs

8. člen
Stalni odbor
1
.
Vr n
Ve £
*> ' organ se ustanovi Stalni odbor Alpske konfe' Kl 9a sestavljajo predstavniki pogodbenih strank.
'"Dri
^asert P?dP'sn'ce. ki konvencije še niso ratificirale, imajo
t6'^hko na Stalnega odbora status opazovalca. Ta status
** ni r>,L Prošnjo podeli vsaki alpski državi, ki te konvencije
Napisala.
s
'alni °dbor sprejema svoj poslovnik.
LHl
j|6j ' odbor razen tega določa o načinu morebitnega
»Vojlh ania zastopnikov vladnih in nevladnih organizacij na
usedanjih.
fo
p,
a
9dseri uJe tudi
stranka,
ki predseduje
na Alpski konferenci,
v Stalnem
odboru.
^

ni

odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

a
ue
ki so jih
posredovale
pogodbene
j■ r''\jnkelPo' 5. '"formacije,
členu, 4. odstavek,
za poročila
na Alpski
konfe-

Ur^ira
jn n
, O'oko| voc©njuje gradivo glede na izvajanje konvencije ter
*lci Po° z njihovimi prilogami in ga predloži Alpski konfečlenu v preveritev,
Ca

Protokoli in njihove spremembe
1. Osnutke protokolov v smislu 2. člena, 3. odslavek, sporoči
pogodbena stranka, ki predseduje Alpski konferenci, pogodbenim strankam in državam podpisnicam vsaj 6 mesecev pred
začetkom zasedanja Alpske konference, na katerem bodo
obravnavani.
2. Protokole, ki jih Alpska konferenca sprejme, se podpiše na
njenem zasedanju ali kasneje pri depozitarju. Veljati začnejo
za tiste pogodbene stranke, ki so jih ratificirale, sprejele ali
odobrile. Za začetek veljave protokola so potrebne vsaj tri
ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Ustrezne dokumente se
hrani v Republiki Avstriji, ki ima vlogo depozitarja.
3. V kolikor v protokolu ni predvideno drugače, veljajo za
njegovo uveljavitev in odpoved smiselno 10., 13. in 14. člen.
4. Za spremembe protokolov veljajo smiselno odstavki 1 -3.
12. člen
Podpisovanje in ratifikacija
1. Konvencija bo na voljo v podpis od 7. novembra 1991 dalje
v Republiki Avstriji, ki ima vlogo depozitarja.
2. Konvencija potrebuje ratifikacijo, sprejetje ali odobritev.
Listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponira pri
depozitarju.
3. Konvencija začne veljati 3 mesece potem, ko so tri države
izrazile svoje soglasje po 2. odstavku, da jih konvencija veže.
4. Za vsako državo podpisnico, ki kasneje izrazi soglasje po 2.
odstavku, da jo konvencija veže, začne ta veljati 3 mesece po
deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
13. člen

Alpsko konferenco o izvajanju njenih sklepov,

v
Hi
Sg'a?0 pripravlja zasedanja Alpske konference in lahko
aa
kke dnevnega
reda protokolov,
kot tudi ostale ukrepe glede na
. ' r>je konvencije
in njenih

Odpoved
1. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli z notifikacijo pri
depozitarju odpove konvencijo.
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2. Odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po šestih mesecih,
potem, ko depozitar prejme notifikacijo.
14. člen
Notifikacije

- kantone, katerih območja so v departmajih Alpes Mariti^®
v celoti ali deloma klasificirana kot hribovita obmoCj*
z izjemo Menton in Roquebrune-Cap-Martin ter departmajev Var in Vaucluse
.
- kakor tudi okraj Barjois v departmaju Var in kanton Cao
net v departmaju Vaucluse.

Depozitar notificira pogodbenim strankam in državam podpisnicam:

V skladu z odlokom št. 85996 z dne 20. septembra
obsega na območju severnih Alp:

a. vsak podpis,

c. vsakokratni dan začetka veljave te konvencije po 12. členu,

- departma Savoie
- departma Haute-Savoie
- okraj Grenoble v departmaju Isire, kanton Saint-Geoi
-en-Valdaine kakor tudi občine kantonov Point-de-B®
uvoisin in Virieu-sur-Bourhec, ki so v celoti ali del°
klasificirane kot hribovita območja

d. vsako dano izjavo po 1. členu, 2. in 3. odstavek,

in v departmaju Drdme

e. vsako opravljeno notifikcijo po 13. členu in dan, ko odpoved postane veljavna.
V potrditev tega so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta
namen, podpisali to konvencijo.

- okraj Die in kantone okrajev Nyons in Valence s Prede
'iljJ
so v celoti ali deloma klasificirani kot hribovita obrn0
^
a (
z izjemo kantonov Crest-Nord in Sud, Bourg-de-P^ f |
Chabeuil, v katerih so hribi omejeni na občine, ki so v celo'
deloma klasificirane kot hribovita območja.

Sestavljeno 7. novembra 1991 v Salzburgu v slovenskem,
francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa
štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki
je deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje
vsaki državi podpisnici overjen prepis.

SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA
V REPUBLIKI SLOVENIJI

b. vsako deponiranje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,

Za Republiko Avstrijo: Ruth FELDGRILL - ZANKEL
Za Republiko Francijo: Andrć LEVVIN
Za Republiko Italijo: Giorgio RUFFOLO
Za Republiko Slovenijo: Miha JAZBINŠEK
Za Kneževino Liechtenstein: Herbert WILLE
Za Zvezno Republiko Nemčijo: Philipp JENNINGER, Klaus
TOPFER
Za Švicarsko konfederacijo: Flavio COTTI
Za Evropsko gospodarsko skupnost: Carlo RIPA Dl MEANA
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V ZVEZNI
REPUBLIKI NEMČIJI
Naslednja mesta brez okrožja in naslednja deželna okrožja
spadajo v alpski prostor na Bavarskem.
Mesta brez okrožja: Kempten (Allgau)
Kaufbeuren
Rosenheim
Deželna okrožja: Lindau (Bodensee)
Oberallgau
Ostallgau
VVeilheim-Schongau
Garmisch-Partenkirchen
Bad-Tolz-Wolfratshausen
Miesbach
Rosenheim
Traunstein
Berchtesgadener Land
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI
FRANCIJI
Alpski prostor po odloku št. 85997 z dne 20. septembra 1985
obsega na območju južnih Alp:
- departma Alpes-de-Haute-Province
- departma Haute-Alpes
26

Seznam občin
Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Škofja Loka
Tolmin
Tržič
Ruše
Seznam krajevnih skupnosti na območjih občin
Ajdovščina
Ajdovščina
Budanje
Col
Črniče
Dolga Poljana
Gojače
Gradišče pri Vipavi
Kam nje - Potoče
Lokavec
Lozice
Otlica - Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
Štomaž
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
Žapuže
Kamnik
Črna pri Kamniku
Godič
Kamniška Bistrica
Mekinje
Motnik
Nevlje

poročevalec, št. 9

Sela pri Kamniku
»rednja vas pri Kamniku
gmartno v Tuhinju
Spitalič
Tuhinj
Krani
Bela
Golnik
Gorite
Grad
Jezersko
Kokra
O'ševek - Hotemaže
Preddvor
'•"stenik
Ljubljana - Vič Rudnik
Črni vrh
olhov Gradec

Stranice
Vitanje
Zreče
Velenje
Bele Vode
Ravne
Topolšica
Zavod nje
Maribor
Fram
Hoče
Limbuš
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorje
Slivnica

[-ogatec
2°tedršica
novte

SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI
ITALIJI

fia,°erL09ateC
^ nad Rovtami

DEŽELA

teGorica
leanišice
~ Povan
Dnhkle ~ vAnhovo
JjrWo
Brdih
K^arske Ravne
SKfiT"
S„°bs°a
Levpa
L'g
i°kovec
Lokve
Nana
°3»;Vi,ovl|°
fesr
Han
rn
Ov0

LIGURIA
PIEMONTE

AVTONOMNA DEŽELA VALLE D'AOSTA
Varese
LOMBARDIA
Como
Sondrio
Bergamo
Brescia
AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO
AVTONOMNA POKRAJINA BOLZANO
VENETO

*9orn-laa Ložnica
Polskava
Qore6r,nske Konjice
SH!epri 2rečah
^arje

Verona
Vicenzua
Treviso
Belluno

AVTONOMNA DEŽELA FRIULI V.G.

R°?,0ina
Jan'na
INrto
rađeno
\iVŽ/^ihel
""lei pod Nanosom
ledili
6likoO |Ubeljsko
Slov,
A|°o®nikaBis,rica
uSol arh
nbeli
Poh0tnica
PrGlorSki 0dred
šml 96
Tj^o na Pohorju

POKRAJINA
Imperia
Torino
Cuneo
Vercelli
Novara

Udine
Pordenone
Gorizia

SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V KNEŽEVINI
LIECHTENSTEIN
Kneževina Liechtenstein v celoti

SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI AVSTRIJI
Zvezna dežela VORARLBERG
vse občine
Zvezna dežela TIROL
vse občine
Zvezna dežela KARTEN
vse občine
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Zvezna dežela SALZBURG
Salzburg (mesto)
Okraj Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Goliing an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
RuBbach am PaB Gschutt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun
Okraj Salzburg-okolica
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grodig
GroBgmain
Hallvvang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am VVallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim

Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsvveg
Thomatal
Tvveng
Unternberg
VVeiBpriach
Zederhaus
Okraj Zeli am See
Bramberg am VVildkogel
Bruck an der GroBglocknerstraBe
Dienten am Hochkonig
Fusch an der GroBglocknerstraBe
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen am GroBvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am Stienernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
Viehhofen
Wald im Pinzgau
VVeiBbach bei Lofer
Zeli am See.
Zvezna dežela OBERdSTERRElCH

Okraj Sankt Johann in Pongau

okraj Gmunden

Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
GroBarl
Huttau
Huttschlag
Kleinarl
Muhlbach am Hochkčnig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann in Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng

Altmunster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grunau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt VVolfgang im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein

Okraj Tamsweg
Gčriach
Lessach
Mariapfarr
Muhr
Ramingstein
Sankt Andra im Lungau
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Okraj Klrchdorf an der Krems
Edlbach
Grunburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberosterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am HengstpaB
RoBleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinbach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
VVindischgarsten
poročevalec, št. 9
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Rohrbach an der Golsen
Sankt Aegyd am Neuvvalde
Sankt Veit an der Golsen
Traisen
Turnitz
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SlSclrLindabrunn
Saern, reuzTr'esting
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Breitenfurt bei Wien
Gaaden
GieBhubl
Gumpoldskirchen
Hinterbruhl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Modling
Perchtoldsforf
Wienerwald
Okraj Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlltz
Enzenreith
Feistritz am VVechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grunbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Monichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-Thernberg
Schottwien
Schratenbach
Schvvarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Vostenhof
Warth
Wartmannstetten
Willendorf
VVimpassing im Schwarzatale
VVurflach
Zobern
Okraj Sankt Polten (dežela)
Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Griinau
Kasten bei Boheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
m
;
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Neulengbach
Neustift-lnnermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schvvarzenbach an der Pielach
Stossing
VVilhelmsburg
Okraj Scheibbs
Gaming
Gostling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Puchenstuben
Randegg
Reinsberg
Sankt Anton an der JeBnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang
Okraj Tulln
Konigstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andra-Wordern
Okraj Wiener Neustadt (dežela)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schonau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochvvolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Holles
Miesenbach
Muggendorf
Pernitz
Rohr im Gebirge
Bromberg
Schvvarzenbach
VVaidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
VViesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wollersdorf-Steinabruckl
Okraj Wien-okolica
Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben
Zvezna dežela STEIERMARK
Okraj Bruck an der Mur
Aflenz Kurort
Aflenz Land
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Breitenau am Hochlantsch
Bruck an der Mur
EtmiBI
Frauenberg
GuBvverk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt llgen
Sankt Katharein an der Laming
Sankt Lorenzen im Miirztal
Sankt Marein im Miirztal
Sankt Sebastian
Thorl
TragoB
Turnau
Okraj Deutschlandsberg
Aibl
Freiland bei Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
GroBradl
Kloster
Marhot
Ostervvitz
Sankt Osvvald ob Eibisvvald
Schvvanberg
Soboth
Trahutten
Wernersdorf
Wielfresen
Okraj Graz — okolica
Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratvvein
GroBstiibing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-StraBengel
Peggau
Rothelstein
Robrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholoma
Sankt Osvvald bei Plankenvvarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stivvoll
Thal
Tulvvitz
Tyrnau
Ubelbach
Weinitzen
Okraj Hartberg
Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Monichvvald
Pinggau
Pollau
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Sanu-i ~9hann
am Tauren
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Sankt 2®
Pe,er -Moderbrugg
ljn,J
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Judenburg
raue
nburg
^.,weg°hen 'n Steiermark
°krai Knittelfeld
Fefelber9
bei Knittelfeld
-"»chach
M
^5iohming
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vhau
C ^0renzen bei Knittelfeld
arein bei
Sank i?1ar
Knittelfeld
SeC|<a|y 9arethen bei Knitl
Knittefeld
,r

9 bei Knittefeld

Leibnitz

Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Štefan ob Leoben
Traboch
Trofaiach
Vordernberg
Wald am SchoberpaB
Okraj Liezen
Admont
Aich
Aigen im Ennstal
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Donnersbach
Donnersbachvvald
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Gossenberg
Grobming
GroBsolk
Grundlsee
Hali
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsolk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederoblarn
Oblarn
Oppenberg
Palfau
Pichl-Preunegg
Pichl-Kainisch
Pruggern
Purgg-Trautenfels
Ramsau am Dachstein
Rohrmoos-Untertal
Rottenmann
Sankt Gallen
Sankt Martin, am Grimming
Sankt Nikolai im Solktal
Schladming
Salzthal
Stainach
Tauplitz
Treglwang
Trieben
VVeiGenbach an der Enns
VVeiGenbach bei Liezen
Weng bei Admont
Wildalpen
VVorschach
Okraj Miirzzuschlag

N Uoben
S*
^flai9 bei Tro,aiach
Cm"9
K,!'? im Liesingtal
an der Mur

Allerheiligen im Murztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Murztal
Miirzhofen
poročevalec, št. 9
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Murzsteg
Murzzuschlag
Neuberg an der Murz
Spital am Semmering
Stanz im Murztal
Veitsch
Wartberg in Murztal
Okraj Murau
Durnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermiihlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
LaBnitz bei Murau
Mariahof
Muhlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwolz
Oberwolz-Stadt
Oberwolz-Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schoder
Schonberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
Teufenbach
Triebendorf
VVinklern bei Oberwolz
Zeutschach
Okraj Votsberg
Barnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
GoGnitz
Graden
Hirschegg
Kainach bei Voitsberg
Koflach
Kohlschvvarz
Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Koppling
Sankt Martin am VVollmifiberg
Sodingberg
Stallhofen
Voitsberg

Feistritz bei Anger
Fischbach
Faldnitz an der Teichalm
Floing
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
VVaisenegg
Zvezna dežela BURGENLAND
Okraj Mattersburg
Forchtenstein
Marz
Mattersburg
Sieggraben Wiesen
Okraj Oberpullendorf
Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf
Okraj Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstatten
VVeiden bei Rechnitz
VViesfleck
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT
ALPSKEGA PROSTORA V ŠVICARSKI
KONFEDERACIJI
kanton

razmejitev

APPENZELL Rh. - Ext.
APPENZELL A. - Rh.

kanton v celoti Appenzell A. ~

APPENZELL Rh. - Int.
APPENZELL I. - Rh.

kanton v celoti Appenzell I- ~

BERNZ/BERN

upravni okraji
Frutigen
Niedersimmental
Obersimmental
Shanell
Schvvarzenburg samo občin®
gisberg, Riischegg
si nau
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flfl-

9
D,,hensamo občine Schangnau, n°l
bach

Okraj Weiz
Anger
Arzberg
Baierdorf bei Anger
Birkfeld

Q\1,

FRIBOURG/FREIBURG

poročevalec, št. 9

Thun
okraji
La Gruyore
Sense
samo občina Plaffeien

q

URIS/GLARUS

kanton v celoti Glarus

GRlSONS/GRAUBiiNDEN kanton v celoti Graubunden
Lu

CRENZ/LUZERN

urad
Luzern
Entlebuch

Pays-dEnhaut
Vevey
samo občine Montreux,
Veytaux
VALAIS/WALLIS

kanton v celoti Wallis
1. člen

^TERWALD-LE-BAS/
UNTERVVALDEN NID
WALD
. ^ERWALD-LZ-HAUT/
UNTERWALDEN
OB
DE
M WALD

kanton v celoti Unterwald nid dem
Wald

Ratificira se Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija),
sklenjena v Salzburgu 7. novembra 1991 v francoskem, italijanskem, nemškem in slovenskem jeziku.

kanton v celoti Unterwalden ob
dem Wald

2. člen

"""URI

kanton v celoti Uri

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:* slovenskem jeziku glasi:

®p0MBA: sledi tekst konvencije v nemškem jeziku
SAINT-Gali/
GALLEN
okra),
^errheintal
$®rrheintal
.6r
denberg
5ar9ans
Raster

3. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme program za izvajanje konvencije.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

sr-Asa.
& ce|Oti
offi AADT
Aigle

"Besedili v francoskem jeziku ter priloga h Konvenciji »Območje veljavnosti Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) v smislu člena 1,
odstavek (1)- so na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
forii
0
AI
- pristop h konvencijam o varstvu narave (Bernska in
novelT'
° varstvu
P (AIPska konvencija) so dne 7.
In.
. °ra 1991
v Salzburgu podpisale Avstrija, Francija, ItaWas
hingtonska)
'iii Liechtt
ens,
s/ta ~90s
sin. Švica, Zvezna Republika Nemčija in Evropn"^"'
1993 P°darska skupnost, Slovenija pa naknadno 29. 3.
in tele obveznosti, ki zadevajo ravnanje v slovenskem alpskem
Potem ko so se vse
območju:
DodojSorT
podpisnice strinjale z naknadnim
> Republike Slovenije namesto razpadle SFRJ.
- sprejem nove oziroma dopolnitev obstoječe zakonodaje
06 so se
o varstvu rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji,
'tfreŽ?'
zavezale k medsebojnemu sodelovanju pri
y nu
stva ~JPskel avseh vprašanj, za izvajanje enotne politike var- prilagoditev planskih dokumentov o urejanju prostora
<fr°(ji
9 sveta in za uresničitev sprejetih ciljev na poobveznostim in pogojem ravnanja v alpskem svetu,
- prilagoditev programov gospodarskih dejavnosti, predvsem turizma, kmetijstva, prometa in energetske izrabe voda
in kulture,
pogojem, ki bodo opredeljeni v ustreznih protokolih in zagov
a
tovitev sredstev za nadomestila zaradi spremenjenih oziroma
g*rstvi
tal in voda <naravnega okolja),
0 ,' zraka,
a
- turj9
kmetijstva in gozdarstva,
omejenih pogojev gospodarjenja.
ma n
- nr* ' izrabe prostega časa,
- rau!?81n*3 ,n energetike,
Navedene obveznosti izhajajo iz Alpske konvencije, so pa tudi
- D Js,f ia z odpadki in
sicer obveznosti in naloge, ki jih je Slovenija dolžna opraviti
°rskega urejanja.
v skladu z Zakonom o varstvu okolja oziroma predpisi, izdap
nimi na njegovi podlagi.
&'Snice
so
se
zavezale,
da
bodo
redno
spremljale
uresni%D 'e sprejetih določil, izvajale raziskovalna dela, razvile
Konvencijo o varstvu Alp z zakonom ratificira Državni zbor
Republike Slovenije.
fen/l °ko/ya
dopolnjujoče
se programe
za sistematično
spremna pravnem,
znanstvenem
in tehničnem
r
P
otre
°4ni
°P
bi bodo podpisnice sodelovale z mednaNa podlagi slovenske strani in s soglasjem ostalih podpisnic
Clp^'.^Javnimi in nedržavnimi organizacijami (npr. UICN,
na podlagi obvestila dipozitarja so bili zaradi izboljšanja besedila in njegove uskladitve z ostalimi jezikovnimi verzijami
naknadno opravljeni popravki prevodnih, slovničnih in pisnih
tje £se*e konvencije za Republiko Slovenijo izhajajo naslednapak, nekatere očitne napake depozitarja pri vnašanju
onarodne obveznosti:
popravkov v slovensko besedilo ob njegovi notifikaciji podpisnicam z dne 19. 1. 1995 pa so bile odpravljene v Ministrstvu
w,n
v
za zunanje zadeve ob pripravi predloga Zakona o ratifikaciji
2?Ž? /* Komiteju visokih uradnikov in pri pripravi
ta v ® konference v Sloveniji, ko pride Republika Slovenija
konvencije.
a n en sklic
" ?aaot,°vitev
i proračunskih
%j~
sredstev
za
tekoče
spremljanje
Odbor za infrastrukturo in okolje je na svoji 10. seji 6. julija
ir
kttt0 °*
°ma sprememb v alpskem svetu, za sodelovanje ali
1993 sprejel sklep, s katerim podpira ratifikacijo in predlaga
1 a/0g f°/"0 opravljanje organizacijskih in raziskovalnih
Vladi Republike Slovenije, da prične postopek ratifikacije.
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PRILOGA
INFORMATIVNI PRIKAZ
Vsebina:
1. Alpe in Alpska konvencija
1.1. Položaj in vioga Alp v evropskem prostoru
1.2. Slovenski alpski prostor
1.3. Alpska konvencija
Priloge:
grafični prikaz celotnega območja Sporazuma o varstvu Alp
- priloga 1
grafični prikaz Sporazuma o varstvu Alp v Republiki Sloveniji
- priloga 2
1. ALPE IN ALPSKA KONVENCIJA
1.1. Položaj in vloga Alp v evropskem prostoru
Alpe so enoten življenjski, gospodarski in kulturni prostor
prebivalstva na območju držav, kamor se razteza alpski svet.
Obenem so največji povezani naravni prostor Evrope, ki ga
odlikuje ekološka različnost, hkrati pa je to prostor izredno
občutljivih ekosistemov. Alpski svet se je med svojim razvojem tesno povezal z drugimi deli Evrope, ta povezava pa se še
stopnjuje z združevanjem evropskih držav.
Alpske regije so sečišče prometnih smeri v Srednji Evropi za
smeri sever-jug in vzhod-zahod, promet narašča, tako potniški kot blagovni. Vzrok za njegovo naraščanje je v vabljivosti
alpskega sveta kot rekreacijskega prostora za krajše in daljše
počitnice kot tudi zaradi povečane poselitve predelov in povečane stopnje motoriziranosti prebivalstva v območju Alp. Pričakovati je, da se bo pritisk zaradi naselitve prebivalstva in
proizvodnih dejavnosti v tem prostoru še povečal, nekateri
predeli alpskega prostora so med najhitrejšimi razvijajočimi
se v Evropi (Vorarlberg, Južna Bavarska, Salzburška, itd.).
Posebno problematične so v alpskem prostoru posledice
intenzivnega razvoja turizma, v nekaterih predelih je koncentracija rekreacijskih in športnih dejavnosti že povzročila obremenjenost narave in krajine kot tudi enostransko ekonomsko
odvisnost lokalnega prebivalstva.
Alpski gozdovi so življenjski prostor bogatega rastlinstva in
živalstva ter imajo zaradi tega izreden pomen, vendar
poškodbe okolja kot posledica onesnaženosti zraka in tal že
resno ogrožajo nadaljnje izvajanje naravnih funkcij. Vse večje
izkoriščanje kmetijskih in gozdnih površin ter trajna izguba
zemljišč zaradi posegov v prostor zahtevata vse večja prizadevanja za ohranjanje okolja. Povečuje se tudi onesnaženost
voda, ki so podlaga za oskrbo s pitno vodo za prebivalstvo
alpskega prostora kakor tudi za prebivalstvo zunaj njega,
izrednega pomena so tudi za pridobivanje energije v vseh
alpskih državah.
Vse večja obremenitev alpskega sveta kot posledica številčnejših posegov v ta prostor in njegovo vse intenzivnejše
izkoriščanje se kažeta v poškodbah, ki so praktično nepopravljive; to so trajne izgube vrste biotopov in izguba krajinskih
značilnosti. Majhna sprejemljivost prostora zahteva posebne
preventivne ukrepe za varstvo in ohranjanje sposobnosti
delovanja naravnih režimov.
1.2. Slovenski alpski prostor
Slovenski alpski svet, kot poimenujemo alpsko visokogorje in
pripadajoče predalpsko ter hribovito območje, zajema na
zahodni strani Beneško-Slovensko, Tolminsko, Cerkljansko,
Idrijsko in Škofjeloško hribovje, na vzhodu Posavsko hribovje,
na severozahodu Zgornjo Savinjsko dolino in Pohorsko
Podravje ter srednjegorske Karavanke. K alpskemu svetu
sodita prav tako Ljubljanska in Celjska kotlina.
Slovenski alpski svet je naravno tranzitno območje poti, ki
vodijo iz Jadranskega morja in Italije v Podonavje, iz Zahodne
in Srednje Evrope na Blakan in Bližnji vzhod. Slovenski alpski
svet obsega približno 40% vsega ozemlja Republike Slovenije.
Slovenski alpski svet je primer krajine, ki se je v zadnjih
tridesetih letih spremenila iz kmetijske v urbanizirano. Osrednji del alpskega sveta spada med območja z dinamično
gospodarsko in socialno preobrazbo in z njim povezano preobrazbo funkcij. Pomembno je k poselitvi in razvoju tega prostora prispeval mednarodni tranzitni promet.
34

Statistično gradivo popisov prebivalstva med petdesetimi
in
osemdesetimi leti kaže na absolutno rast v občinah osre
njega dela alpskega sveta. Glede na povprečje porasta prebj;
valstva v Sloveniji je možno govoriti o nadpovprečni rasti
prebivalstva. Nad slovenskim povprečjem je delež ozirorria
število v industriji zaposlenega prebivalstva. Na tem območju
je doseljevanje intenzivno, sorazmerno velika pa )e
naravna rast prebivalstva. Kljub neugodni konfiguraciji ®'Pj
skega sveta živi na njegovem območju (predvsem v alpski sve
vrinjenih dolinah) približno 10% prebivalstva oziroma 200.CP
prebivalcev. Na širšem območju in na obrobju alpskega sve'
pa živi v mestih in naseljih dobra polovica prebivalcev Slovenije. V letu 1991 zgrajeni cestni predor pod Karavankami1
odseki avtocest, povezani s tem predorom, bodo bistven
vplivali na povečan promet skozi ožje območje alpsk®9
sveta, s tem pa se bo povečal predvsem izletniški turizem
v Alpah. Vse to ima lahko ob nenadzorovanem razvoju PoSl
dice na področju varstva okolja in naravne dediščine.
Treba je dodati še problematiko varstva kmetijskih zemlji^' JJ
so najbolj prizadeta ravno na obrobju mest ob slovenske
alpskem svetu. V ozkih alpskih in hribovskih dolinah so0v
ravninska tla in tla v nagibu do 15% uvrščena v obm ®'
trajno zaščitenih kmetijskih površin. Politika rabe kmetijs*.
zemljišč, ki se uresničuje v zadnjih 15 letih, bistveno spri0^
nja smeri razvoja alpskega sveta, ki ga tradicionalno Pe
pomanjkanje možnosti razvoja.
Razvoj podeželja bo treba ob skromnem pričakovanju P°ra.^
prebivalstva do leta 2000 prilagoditi potrebam in rno*noS|!|a.
posameznih vrst podeželskega oz. gorskega okolja ter us*
diti z urbanim razvojem. Osnovna funkcija mora ostati kme
.[1
ska in gozdarska proizvodnja, razen v izrazito intenzrvnf
turističnih in rekreativnih območjih.
1.3. Alpska konvencija
Od začetkov do sprejema dokumentov
Stanje ogroženosti Alp je spodbudilo vrsto opozoril in sP0^
bud za ukrepanje pred nadaljnjim ogrožanjem okolja-rl w
prvimi so se oglasili Evropski parlament z odlokom o P .P3 za
konvencije o zaščiti Alp (maj 1988), Mednarodna komisij
zaščito Alp - CIPRA (junij 1989), za zaščito se je sta j;
zavzemala tudi Delovna skupina alpskih pokrajin - tr
ALP. Prevladalo je spoznanje, da je za varovanje za
Alp jtj
zastaviti celovito politiko prostorskega razvoja in raZ
9°!%
mednarodno sodelovanje in tudi, da je glede na 'njti
interese in pomen Alp za gospodarski razvoj posame* ^
držav, konfliktnost pri obravnavi zaščite Alp zelo raznovrs'
Nedvomno sta za Francijo, Avstrijo, Švico, Liechtenstei"
tudi za Slovenijo razvoj in delež turizma izrednega Ponlret0|(
v deležu narodnega gospodarstva. Nasprotno temu je P e
čez Alpe izrednega pomena tudi za druge (nealpske)
To spoznanje je botrovalo odločitvi, da pri pripravi skup
dokumenta o varovanju Alp sodelujeta tudi Evropska g os p°:
darstva skupnost in Svet Evrope. Š tem se je skrb za * j,
vezala na vso Evropo. Pobudo za pripravo Alpske
I
Ipske konvenjl
je v letu 1988 dal minister za varstvo okolja
ja in reaktoji
reakto''j
varnost
varnosi Zvezne
zvezne Republike
rtepuDime Nemčije.
Nemčije, Tej
i ej pobudi
poDUdi so sledili.
sledHi
med predstavniki Zvezne Republike Nemčije, Republike r ^
cije, Republike Italije, Kneževine Liechtenstein, RePuL|i6
Avstrije, Švicarske konfederacije, Socialistične federai1 (j
republike Jugoslavije in Evropske gospodarske skup ]' m
Šele kasneje je svojo namero, da podpiše konvencijo, "aJa
tudi Kneževina Monako.
Po dogovoru predstavnikov navedenih držav so udele*® „o
pripravile nacionalna poročila, na njihovi podlagi pa ®, j«
poročilo o stanju okolja na območju Alp. S tem poročilo
p.
bila oblikovana in v dneh od 9. do 11. oktobra 1989 v °%|f)
tesgadenu na prvi mednarodni Konferenci za zaščito t
sprejeta Resolucija o zaščiti Alp. Sporazum o varstvu Alp■ (,.
znan kot Alpska konvencija so Avstrija, Francija, Italija. L' p.
tenstein, Švica, ZR Nemčija in Evropska gospodarska s9 „j
nost podpisali v Salzburgu leta 1991. Slovenija pa leta 19
Dunaju.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODBE MED
^PUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA
fROJEKT GRADNJE SLOVENSKIH AVTOCEST / A - EPA 1025
|^ac)a Republike Slovenije je na seji 6. marca 1995 določila
predloga zakona o ratifikaciji garancijske
DBE MED
!Kjwr2ST,CIJSK0
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
/C;.„
BANKO ZA PROJEKT GRADNJE SLOVENSKIH
AVTOCEST/A,
1(2
. Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru9®9a odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

^edlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in
^[ppsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest
1. člen
c ra se

ir,Evr '
avtoree

Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo
esticijsko
banko zadne
projekt
gradnje
slovenskih
st/A, sklenjena
v Ljubljani
11. junija
1994.
inv

2. člen
pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
6 na v
led v s,uibi za
M| '
^deveM-'
P°9
mednarodnopravne
nistrstva za
zunanje zadeve Republike
Slovenije.
°^BA: sledi tekst pogodbe v angleškem jeziku

EVROPSKA investicijska banka
PROJEKT slovenskih avtocest/a
garancijska pogodba
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
in
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO
DBA SE
Cubn?
SKLENE MED:
Jaij
na^° Slovenijo, ki jo zastopa g. Mitja GASPARI, minister

^ snf'?vaniu imenovano
Cptani
i"
lnves

»GARANT«,

ceste Republike Slovenije, DARS d. d. (v nadaljevanju »POSOJILOJEMALEC«) zafinanciranje projekta, ki obsega projektiranje, gradnjo in dajanje v uporabo treh odsekov avtoceste na
evropski magistralni cestni povezavi E57;
- da je s pogodbo (v nadaljevanju »FINANČNA POGODBA«),
sklenjeno dne 7./11. julija 1994 med BANKO iun POSOJILOJEMALCEM, BANKA pristala, da odobri v korist POSOJILOJEMALCA kredit v znesku, ki ustreza 28.000.000 (osemindvajsetim milijonom) ecujev (ecu je opredeljen v Prilogi A k tej
pogodbi);
- da so obveznosti BANKE po FINANČNI POGODBI pogojene
s tem, da Republika Slovenija predhodno podpiše in predloži
garancijo za ustrezno izpolnjevanje finančnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI in ugodno
pravno mnenje o tem;
- da se je GARANT z 12. členom Protokola obvezal, da bo dal
dolžnikom, ki so uporabniki posojil, odobrenih na podlagi
Protokola, ali GARANTOM za taka posojila, na razpolago
valuto, ki je potrebna za plačilo obresti in provizije ter za
odplačilo takih posojil;
- da je GARANT z 10. členom Protokola pristal, da bo zapadle
obresti in vsa druga plačila v zvezi s posojili, ki jih odobri
BANKA na podlagi finančnega sodelovanja, oprostil plačevanja vseh državnih ali lokalnih dajatev in davčnih obremenitev;
- da je podpis te Garancijske pogodbe odobril parlament
Slovenije(Dodatek I);
je sklenjen naslednji dogovor: ■

Jj'svard

'icijsko banko z glavnim sedežem na 100 Bode
^ nauer, Luxembourg-Kirchberg,
^NARr?Uchy of Luxembourg, ki jo zastopata g. Bruno
re
v^Urad P dstojnik urada, in g. Michel DELEAU, predstojnaHai:evan
■
^HrJ 1 iu imenovano »BANKA«
9' strani.
strani
*°?ir,0rn na to:

1. člen
Finančna pogodba
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in
določili FINANČNE POGODBE, katere verodostojni izvod, ki
sta ga podpisali pogodbenici, mu je bil izročen.
2. člen
Obveznosti GARANTA

v

okviru Protokola (v nadaljevanju imenovanega
anju * ") o finančnem sodelovanju in Sporazuma o sodelod
Ndho
gospodarsko skupnostjo (zdaj Evropsko
( Evropsko
?°veni
'v nadaljevanju imenovano »ES«) in Republiko
r
^An't'
P°dpisanima
v odobritev
Luksemburgu
aprilaza 1993,
zaprosil
BANKO za
kredita5.Družbi
avtov

01

2.01 GARANT kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in pravočasno
izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti POSOJILOJEMALCA
do BANKE po FINANČNI POGODBI skupaj z vsemi plačili
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obresti, brez vsakršnih omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov, in vseh zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC dolguje BANKI na podlagi določb FINANČNE POGODBE.
2.02 Če bi naknadno kaki tretji stranki zagotovil jamstvo za
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim dolgom ali ugodnejšo ali prednostno obravnavo, bo GARANT
o tem obvestil BANKO in bo, če BANKA tako zahteva, BANKI
dal enakovredno jamstvo za izpolnjevanje svojih obveznosti
po tej pogodbi ali ji zagotovil ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki bo enakovredna. GARANT izjavlja, da trenutno ne
obstaja nobeno tako jamstvo ali ugodnejša ali prednostna
Obravnava.
Člen 2.02 se ne nanaša na prodajalčevo pravico do zaplembe
ali provizije, s katero se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča
ali blaga.
2.03 GARANT se obvezuje:
(a) da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev pravočasnega dokončanja PROJEKTA;

dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi.
5.03 GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga
dal kaki tretji stranki z namenom, ki je naveden v členu 2.0*
6. člen
Spremembe FINANČNE POGODBE
6.01 BANKA bo obvestila GARANTA o spremembah, ki
povečujejo obveznosti GARANTA in jih bo BANKA naredi®
v FINANČNI POGODBI zaradi izboljšanja oziroma okrepi"
položaja BANKE v odnosu do POSOJILOJEMALCA.
BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej ust rez«"
način odobri do trimesečno podaljšanje roka za vsako odp'®
čilo glavnice ali plačilo obresti in drugih nepredvidenih s«
škov, ne da bi bila dolžna tako svojo odločitev predloz
GARANTU.
Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena je treW
vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI predložiti vod
britev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev odreče samo, ce
predlagane spremembe škodljivo vplivale nanj kot GARANT

(b) da bo priskrbel podatke o zakonodaji oziroma regulativnem okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in bi lahko vplivala na izvedbo PROJEKTA.
3. člen
Uveljavitev garancije
3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali dela
obveznosti, za katere velja garancija v skladu z 2. členom te
pogodbe.
3.02 GARANT se na tem mestu nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali
delnim uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se, da bo na
pisno ali telegramsko zahtevo BANKE izpolnjeval svoje obveznosti ob vsakem zahtevku in plačeval zapadle zneske brez
vsakršnih omejitev, zadrževanj ali pogojev, ne da bi bilo
BANKI treba priskrbeti kaka druga posebna dokazila v podporo njenemu zahtevku razen razloga za zahtevek, ki izhaja iz
te garancije. Še posebej BANKA ni dolžna dokazovati, da je
sprožila kak postopek proti POSOJILOJEMALCU; pred uveljavljanjem te garancije ni dolžna vnovčiti varščin ali uveljavljati kakega drugega jamstva, ki jih je morebiti zagotovil
POSOJILOJEMALEC ali kaka tretja stranka.
3.03 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu
zahtevka.
3.04 Če BANKA poda ustrezen zahtevek, ima GARANT pravico
takoj, pod pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI,
poravnati vse denarne obveznosti POSJOJILOJEMALCA po
FINANČNI POGODBI, ki so ob taki poravnavi še neporavnane.

7.01 Ta garancija ni odvisna od garancij, ki jih da BANKI ^
GARANT se na tem mestu odpoveduje vsakršni pravicila
kakega prispevka ali odškodnine s strani ES. če izp' ,g
BANKI kak znesek, za katerega velja garancija, lahko c
povračilo tako plačanega zneska zahteva od GARANTA8. člen
Davki, takse in stroški
8.01 Davki ali takse, sodni stroški in drugi stroški, ki *
pojavijo pri sklepanju ali izvajanju te Garancijske P°9°",bj
bremenijo GARANTA. GARANT bo plačilo po tej P09°,l
opravljal brez vsakršnega zadrževanja ali odbitkov zaradi0
kov ali taks.
9. člen
Pravni režim pogodbe
9.01 Veljavna zakonodaja
Pravna razmerja med pogodbenicama, oblikovanje in veljaV
nost te pogodbe ureja francoska zakonodaja.
9.02 Izpolnitev
Kraj izpolnitve te pogodbe je glavni urad BANKE.
9.03 Sodna pristojnost
Za pogodbenici je sodno pristojno izključno Sodišče
skih skupnosti in je treba vse spore v zvezi z Garandl
pogodbo predložiti temu sodišču.

4. člen
Subrogacija
4.01 Ko GARANT izplača BANKI kako plačilo, prevzame nase
v obsegu takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih
lahko BANKA uveljavlja proti POSOJILOJEMALCU v zvezi
s tem plačilom. Na pravico do subrogacije se ni mogoče
sklicevati v škodo BANKE.
5. člen
Obveščanje
5.01 BANKA bo obvestila GARANTA o vsakem dejstvu ali
dogodku, s katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov, za
katere velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna iskati takih
podatkov in na podlagi te določbe ne bo nosila nobene
odgovornosti.
5.02 GARANT bo takoj obvestil BANKO o vsakem dejstvu ali
38

7. člen
Garancija ES

Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo
kot tako stranki sprejeli brez vsakršnih omejitev ali zadrz
9.04 Odrekanje
Pogodbenici soglašata, da je ta Garancijska pogodba
cialne narave, in se obvezujeta, da se bosta odpovedali * ^
morebitnim imunitetam, ki jih zdaj uživata ali bi jih rl ,0juživali v prihodnje v katerikoli državi v zvezi s sodno P
nostjo Sodišča Evropskih skupnosti.
9.05 Dokazila o zapadlih vsotah
V vsakršnem sodnem postopku v zvezi s to Garancij®1^
pogodbo bo potrdilo BANKE o kakem dolžnem znesK ■ ^
pripada BANKI po tej Garancijski pogodbi, dokaz prima
o takem znesku.

poročevalec, št. 9
i

9

- 06 Začetek veljavnosti

S^oveni]d'3a za^ne veljati, ko i° Oficira parlament Republike
10. člen
Končne določbe
10

' 01 Obvestila

in dru a
testila nas
9 sporočila po tej pogodbi je treba poslati na
2a GađI 'ov,
v ki je naveden v nadaljevanju, razen obvestil
zvezi s sodnimi spori, ki so bodisi v teku ali
e
z l.'točki'oi
'
poslatiizbral
na naslov,
naveden
v spodnji
). ki si ga jetreba
GARANT
zasvoj stalni
domicil:
~ ZA GARANTA:
StV0 Za ,inance
ŽuDani?*
&4lieva 3
na
enija

17q "'"^U5ianištv° Republike Slovenije
105(1 nnue Louise
«5SSr*

nemška marka
francoski frank
funt šterling
italijanska lira
nizozemski gulden
belgijski frank
luksemburški frank
španska pezeta
danska krona
irski funt
grška drahma
portugalski eskudo

Boulevard
Konrad Adenauer Luu
xembourg-Kirchberg
^emeP°90dbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici
točko ??'SV0' 29°rnii naslov, vendar pa je mogoče naslov pod
' ^menjati samo z naslovom v okviru ES.
0bveSK,blika obvestil
a
P°9odhi 'n vc'run?ih
sporočila, za katera so predvideni po tej
oliven'0,?''. ' samih fiksni rok, ki so za naslovljenca
telegra' • i® treba vročiti osebno, s priporočenim pismom,
Sito Sr»rt0rn
' telel<som, potrjenim telefaksom ali kakim druierria ® s,vom obveščanja, ki omogoča dokazovanje prevojic0 strani naslovnika. Datum priporočenega sporočila
Od|0»i|i)nanavedeni datum.sprejema oddanega sporočila bosta
pri določanju takega roka.
10,03
Uvodne1 inavedbe, priloga In dodatki
°driR
"sli tPc nnavedbe iz Priloga A (Opredelitev ecuja) so sestavni
Garancijske pogodbe.
pogodbe
°9odbi1 io priložen naslednji dodatek:
Pooblastilo podpisnika.

eV
to
0
&°godbn'*
sta pogodbenici
v trehnavedenega
izvirnikih v angleškem
jeziku. podpisali
Qar
^reiJ HAVClC inpogodbo
parafirala
v imenu
Slovenije g.
v imenu sta
BANKE
ga. Stefania
CALTABIANO.

ZA IN V IMENU
Cll'^NU
IKE
^nist«r Za
SLOVENIJE EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
finance
Predstojnik urada
Bruno EYNARDI. r.
Predstojnik urada
Michel DELEAU I. r.
Ssemk
'Pijanaa' 1i91.,' 7julij
" 'uli1994
'1994
OGA A

0,6242
1,332
0,08784
151,8
0,2198
3,301
0,130
6,885
0,1978
0,008552
1,440
1,393

Če bi BANKA menila, da se bo ecu nehal uporabljati v okviru
Evropskega monetarnega sistema (v skladu z Resolucijo
Evropskega sveta z dne 5. decembra 1978) in za poravnavo
poslov med osrednjimi monetarnimi oblastmi držav članic
Evropskih skupnosti in v ustanovah, ustanovljenih s pogodbami, s katerimi so bile vzpostavljene Evropske skupnosti, ali
na njihovi podlagi, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA.
Z datumom takega obvestila bodo ecu zamenjali zneski valut,
ki so ga sestavljali na podlagi zadnje opredelitve ecuja, ki jo je
sprejel Svet Evropske unije pred datumom takega obvestila.
Vrednost ecuja v katerikoli valuti bo ustrezala vrednosti, ki jo
določi Komisija Evropskih skupnosti na podlagi vsakodnevno
objavljenih tržnih deviznih tečajev. V odsotnoti tako določene
vrednosti se vrednost ecuja v katerikoli valuti določi
s pomočjo povprečja tečaja med tečajem te valute in katerekoli druge valute, ki jih objavlja Komisija Evropskih skupnosti
v dnevnih tečajnicah. Če pa ni mogoče uporabiti nobene od
prej navedenih metod, bo vrednost ecuja v katerokoli valuti
enaka vsoti v tej valuti izražene protivrednosti zneskov valut,
navedenih v prvem odstavku zgornjega besedila.
Menjalni tečaji za ecu in državne valute, s katerimi se najpogosteje trguje na mednarodnih deviznih trgih, so na razpolago vsakodnevno in so redno objavljeni v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.

3. člen
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS d. d.)
sklene z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu in pogojih
zavarovanja garancije Republike Slovenije. S pogodbo se
uredijo viri za vračilo zneskov, plačanih iz naslova garancije,
inštrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb.
4. člen
Za izvajanje te garancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi
Ministrstvo za finance.
5. člen

ECUJA
2
u

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vsakršna morebitna sprememba glede sestave ecuja, za
katero bi bila odločitev sprejeta na podlagi 2. člena uredbe št.
3180/78, velja samodejno za sedanjo opredelitev.

" 2A BANKO:

°đatek i

Ijeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti 30. decembra 1978
(št. L 379), dopolnjeno z uredbo Sveta št. 2626/84 z dne 15.
septembra 1984, objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti 16. septembra 1984 (št. L 247), in z uredbo Sveta št.
1971/89 z dne 19. junija 1989, objavljeno v Uradnem listu
Evropskih skupnosti 4. julija 1989 (št. L. 189), še posebej
z njenim 1. členom, in v skladu z objavo Evropskih skupnosti,
objavljeno v Uradnem listu 21. septembra 1988 (št. C 241), je
ecu opredeljen kot vsota naslednjih zneskov valut držav članic ES:

uredbo Sveta Evropskih skupnosti (zdaj Svet
nije) št. 3180/78 z dne 18. decembra 1978, objav-.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj podjetja Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (Uradni list RS št. 57/93)
na osnovi 184. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS št. 30/93).
Osnova za kredit Evropske investicijske banke je izvedba
Programa dela DARS d. d. za leto 1994 (ki vključuje odseke
Malence-Šentjakob in Vransko-Arja vas) in predlaganega
programa dela DARS d. d. za leto 1995 (ki vključuje odsek
Šentjakob-Blagovica), s katerimi kot prioriteta izgradnje
opredeljena avtocesta vzhod-zahod ter Finančni protokol
podpisan med Republiko Slovenijo in Evropsko Skupnostjo.
Program dela DARS d. d. je bil sprejet v Državnem zboru
Republike Slovenije.
V Finančnem protokolu podpisanim med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo (Uradni list RS št. 14/93) je
predvideno, da EIB da na razpolaga kredit v skupni vrednosti
150 mio ECU.
Od tega zneska je namenjeno za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji 90 mio ECU, 60 mio ECU pa obnovi slovenskega
železniškega omrežja.

znesek v izbrani valuti črpanja. Začetek odplačevanja gW
niče je v drugi polovici leta 1999.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garant
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti ''
pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke*
projekt gradnje slovenskih avtocest/A je sprejel Državni zDO
Republike Slovenije julija 1994 (Uradni list RS št. 40/94).
j /in
Z zakonom o garanciji se je določila obveznost DARS d. d,
sklene z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu in p°9 '
zavarovanja garancije Republike Slovenije.
V imenu in za račun Republike Slovenije je garancij
pogodbo med EIB in Republiko Slovenijo podpisal m'rlS,e.c:
finance Republike Slovenije dne 11. julija 1994 v Luxemt>M
in dne 7. julija 1994 v Ljubljani.

V skladu z določili Finančnega protokola je EIB na pogajanjih
o najetju kredita zahtevala, da se znesek kredita namenjen
izgradnji avtocest razdeli na tri tranše. Prva je namenjena
financiranju projekta A - za avtocestne odseke Malence- Šentjakob in Vransko-Arja vas.
Kreditni pogodbi za projekt avtocest B in projekt avtocest
C v višini 32 mio ECU in 30 mio ECU bosta podpisani v letu
1995 oziroma 1996.

Iz poročila o opravljenih pogajanj izhajajo pogoji, pod
je Republika Slovenija sklenila garancijsko pogodbo z t
Pripominjamo, da so garancijski pogoji standardni p°9
Evropske Skupnosti pri garancijskih pogodbah, ki jih £
EIB in jih ni mogoče spreminjati. Glede na to, da cSjKj
finančnem protokolu (Uradni list RS št. 14/93) nudi
Sloveniji oziroma drugim pravnim osebam v Republiki SI o
niji le pod pogojem, da za njih jamči Republika Slovenijii
ugodne kredite, smo mnenja, da je potrebno tudi
garancijske pogoje sprejeti.

Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi finančne pogodbe
med EIB in DARS d. d. ter garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in EIB.
Finančna pogodba za projekt slovenskih avtocest/A je podpisana med EIB in DARS d. d. dne 7. julija v Luxemburgu in dne
11. julija 1994 v Ljubljani. Znesek kredita za projekt A znaša 28
mio ECU, rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem ter z variabilno obrestno mero, fiksirano za vsak črpan

Predlagamo, da se predlog zakona o ratifikaciji garanC'jfL
pogodbe med Republiko Slovenijo in EIB za projekt grs. J(
slovenskih avtocest/A sprejme po hitrem postopku, ^ ° ,
tako zagotovil začetek gradnje predvidenih odsekov.
f
naj se obravnava po hitrem postopku v skladu s prvim za
°"Lte>
kom 201. člena Poslovnika Državnega zbora, ker je .0c
gradnje avtocestnih odsekov vzhod-zahod prioriteta ter
med izredne potrebe države.

t
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Poročilo o izvajanju programa dela DARS d. d. za leto 1994
Vlada Republike Slovenije je na 129. seji dne 23. februarja
1995 sprejela:
- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS d. d.
ZA LETO 1994,
ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in 5. Člena
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, St.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije In na podlagi 176. In 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega
zbora In njegovih delovnih teles sodelovali:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet In zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik uprave DARS, d. d.

Poročilo o izvajanju programa dela DARS d. d. za leto 1994
Poročilo o izvajanju Programa dela Družbe za avtoceste
Republiki Sloveniji d. d. za leto 1994 je pripravila in
Prejela Uprava družbe na svoji redni seji dne 7. 2.1995:
Jože BRODNIK, dipl. Ing., I. r.
Lado PRAH, dipl. Ing., I. r.
Metod Dl BATISTA, dipl. ing., I. r.
mag. Stanko DEBELJAK, dipl. oec., I. r.
Stanko ŠTRAJN, dipl. lur., I. r.
Gordana VIŠINSKI, dipl. ing., I. r.

v
s

UVOD
j^užba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. je v letu 1994
a
R Jaia naloge v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v
oven
Darcs d d®'za
'i' 1994,
(Ur. listkl RS
57/93), na podlagi Programa dela
83 e s re la
a
(Vi aa
H Republike
' ' le,° Slovenije)
i° soglasje
skupščina
DARS zbor
d. d.
In' dalP nanj
Državni
^Publike Slovenije (Ur. list 23/94 in St.33/94) ter v skladu s
ki®norn razvoja in finančnim načrtom DARS d. d. za leto 1994,
nii ? na
'e sPrejela
skupščina DARS d. d. (Vlada Republike SloveP,t 0Ce71 or
s®!1 dne 24.2.1994.
avt C6Ste Pv Re
oCllo
je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za
5 č? u
Publiki Sloveniji (poglavja 1 do vključno 3) in po
avt eslne
Zakona
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
a
(lir°i?
omrežja
v R Sloveniji
• Ust RS 946/93)
- poglavje
4.
1

opravljeno delo družbe

adu
Sinu
s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Wen
IJI, je DARS d. d. v letu 1994 opravila naslednje naloge:

^Organiziranje In vodenje predhodnih del, priprave In Izdelastlcl skl
ter ?Xf
h programov,
projektnoza
tehnične
dokumentacije
odkupovJ zemljišč
In nepremičnin
avtocestne
odseke, Id
86
Početi graditi v letu 1994
iQ DARS d. d.:
Cli Režirala in vodila Izdelavo študij upravičenosti In investl• or Pro9ramov;
t
ln vod a
aci^anizlrala
" pripravo projektno tehnične dokumen,e
• rai6 2a
Bvtocestne
odseke, pri čemer je:
Sovala ln
"Orn 'n 2 rala oddajala projektna dela;
Proi t ' '
količinski, kvalitetni In finančni nadzor pri Izdelavi
- 0r® ne dokumentacije;
2lrala rev z e
• Don)evala
'
' 'i Izdelane projektne dokumentacije
- tv|jn|
projektno dokumentacijo;
is r* d as,vu za okolje In prostor zagotavljala potrebne strokovD0s1° ' 9e za
- Orn
določitve poteka avtocestnih tras v prostoru;
Pairnli
'ra'a |ns
In vodila odkupe zemljišč in nepremičnin in skledSko
ljvaj °
dn ke pogodbe.
8tuđl
°dku
'' projektno tehnične dokumentacije In Izvajalci
lavmiP0v zemljišč In nepremičnin so bili Izbrani na podlagi
razpisov.

- Izvedla dvostopenjske javne razpise za gradbena dela s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti Izvajalcev in pozivom
za oddajo ponudb tistim Izvajalcem, kl jim je bila sposobnost
priznana;
- na avtocestnih odsekih s tujim kreditiranjem so bili Izvedeni
dvostopenjski mednarodni javni razpisi;
- na podlagi javnih razpisov Izbrala najcenejše ponudnike;
- z izbranimi Izvajalci del sklepala pogodbe za izvajanje teh
del;
- organizirala In vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor
pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju
del.
1.3. Organiziranje, vodenje vzdrževanja In upravljanje obstoječih avtocest
Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS d. d. dobila v upravljanje od Republike Slovenije, je družba organizirala in vodila
izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč In objektov v takem obsegu in kvaliteti, ki sta zagotavljala uporabnikom avtocest tekoč In varen promet.
Zato je DARS d. d.:
- organizirala In vodila Izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala In oddajala dela obnavljanja vozišč in objektov;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor
pri obnovitvenih delih;
- organizirala in vodila pobiranje cestnine.
Pri tem je DARS d. d. poskrbela, da so bila navedena dela
Izvedena racionalno In kvalitetno in v takem obsegu, ki je
omogočal čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev
novih avtocestnih odsekov.
Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov.
1.4. Opravljanje finančnega Inženiringa
Financiranje gradnje In vzdrževanja avtocest v letu 1994 je bilo
omogočeno predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za Izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 46/93) ter na podlagi
Pogodbe o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje
DARS d. d. med Republiko Slovenijo In DARS d. d. S to pogodbo je DARS d. d. dobila od države Slovenije v upravljanje že
zgrajene avtoceste In s tem tudi pravico do pobiranja cestnin
in najemnin, ki so vir finančnih sredstev za vzdrževanje in
upravljanje avtocest. Del cestnin, kl nI bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih
avtocestnih odsekov.
Pri financiranju graditve In vzdrževanja avtocest je DARS d. d.:
- za avtocestne odseke, kl so se pričeli graditi v letu 1994, ob
sodelovanju z Ministrstvom za finance vodila razgovore z Evropsko banko za obnovo In razvoj (EBRD) In Evropsko investicijsko banko (EIB) o najetju potrebnih posojil za gradnjo avtocestnih odsekov Šentilj - Pesnica, Malence - Šentjakob, Zadobrova - Tomačevo, Šentjakob - Blagovica in Arja vas - Vransko;
- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja posojila
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za navedene avtocestne odseke, ki jih bo DARS d. d. rabila v
letih 1995, 1996 In 1997;
- za navedene avtocestne odseke z navedenima bankama
podpisala posojilne pogodbe In sicer z EBRD za avtocestni
odsek Šentilj - Pesnica v visini 32,1 mio USD In z EIB za
avtocestne odseke Arja vas - Vransko, Malence - Šentjakob in
Zadobrova - Tomačevo pa za prvo tranSo posojila * viftlni 28
mio ECU;
- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB) v okviru že podpisanih
posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke In poročila o
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi
pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanja realne
vrednosti likvidnostih viškov cestnin.
1.5. Ostale naloge
Poleg vseh navedenih nalog je DARS d. d.;
- pripravljala poročila in podatke o pripravah in poteku predvidenih del v letu 1994 za Državni zbor R Slovenije, Skupščino
DARS d. d. (Vlado Republike Slovenije) In Nadzorni svst DARS
d. d.;
- pripravljala poročila in podatke o pripravah In poteku predvidenih del za strokovne organe Skupščine DARS d <L,to je za
Finančni svet In Projektni svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet In zveze, Ministrstvom
za okolje In prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki
jih ta ministrstva kot upravni organi Izvajajo pri gradnji avtocest;
- sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Oržfcvnega
zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d. d. za
leto 1995 in pri predhodnih obravnavah predlogov variant avtocestnih odsekov, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in
kasneje;
- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo
trase novih avtocest.
Za strokovna dela »Inženirja«; je bila na podlagi javnega razpisa izbrana Družba za državne ceste d. o. o. in za določena dela
manjšega obsega ZIL Inženiring Ljubljana, Constructa Inženiring Celje in Tehnična fakulteta Maribor.
2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI
JIH JE V LETU 1994 ORGANIZIRALA IN VODILA
DARS d. d.
?1 PRFDHODNA HFI A IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične In prostorak« dokumentacije naslednje potrebne značilne faze:
- študije poteka variant s prometno - ekonomskim delom Studije je naročala In vodila DARS d. d.;
- lokacijski načrt (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem variant Izdelavo lokacijskih načrtov je na podlagi pobude Ministrstva
za promet in zveze naročalo in vodilo Ministrstvo za okolje in
prostor (v nadaljevanju MOP), Zavod za prostorsko planiranje
(v nadaljevanju ZPP) ;
- pripravo predloga uredbe na LN - vodilo je MOP - ZPP-,
- pridobitev projektno tehnične dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) - načrte je naročala in vodila DARS d. d..
2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki M b*do pričeli graditi leta 1995
Za vse avtocestne odseke v smeri zahod - vzhod so Ml v letu
1993 na podlagi dinamike gradnje, ki je bila določena V Državnem zboru ob prvem branju Nacionalnega programa Izgradnje
avtocest v juliju 1993, izdelani podrobni terminski plani, po
katerih je bilo spremljano izvajanje posameznih aktivnosti In
postopkov do začetka gradnje. TI terminski plani so bili tudi
osnova za trimesečna poročila, ki jih je DARS d. d. pripravljala
za nadzorni In ostale svete družbe, skupSčIno družbe (Vlada R
Slovenije) in Državni zbor R Slovenije.
Dne 8.6.1994 je Državni zbor sprejel spremenjeno dinamiko
gradnje avtocestnega programa zahod - vzhod, kar je imelo za
42

posledico nove roke prlčetkov gradenj posameznih avtocestnih odsekov. V skladu s tem so bili pripravljeni novi terminsM
plani, ki so osnova za delo v letu 1995. V teh planih je eden oo
ključnih terminov priprava predloga Uredbe o lokacijskem načrtu. TI termini so tudi določeni v predlogu Programa dela DARS
d. d. za leto 1995 In so ključni pogoj za pravočasno realizacijo
programa avtocest.
Zato so v tem poročilu pri oceni stanja priprave tehnične in
prostorske dokumentacije konec leta 1994 že upoštevani novi
termini.
Odsek Žentlakob - Blagovica
V letu 1994 so bile preverjene variante avtoceste mimo Dornžav
z navezavo na variante preko Trojan. Poleg variant, ki so t>lle
strokovnih krogih določene v letu 1993, so nevladne organizacije v januarju 1994 dale pobudo za proučitev dodatnih variai
- Trojlške in Zajelške. Studije teh variant so bile obravnavane*
različnih strokovnih institucijah In pristojnih ministrstvih. v
Na osnovi vsega navedenega in predhodno opravljenih ja " J
obravnav, je Skupščina občine Domžale na svoji Izredni seji
avgustu 1994 sprejela varianto trase avtoceste po osnovne^
domžalskem koridorju. Na podlagi tega sklepa se je lah*
nadaljevalo delo pri pripravi Idejnega projekta In lokacijskefl
načrta.
,
Izdelane so bile strokovne podlage za lokacijski načrt tako, °
bo osnutek tega načrta gotov v februarju 1995. Načrt pripravi
Ministrstvo za okolje in prostor.
V skladu z novimi terminsklml plani je začetek gradnje lefl
avtocestnega odseka predviden konec leta 1995. Predlog
ureo
be o lokacijskem načrtu, ki jo pripravlja Ministrstvo za okol'^l.a
prostor, mora biti zato pripravljen najkasneje do septemf
1995. Vse aktivnosti v letu 1994 in nadaljnji potek Pr|Praeil.
sprejem uredbe morajo zagotoviti, da bo Uredba Vlade R S'0"
venije v letu 1995 pravočasno sprejeta.
v
Problematika odseka Blagovica - Vransko je obravnavana
poglavju realizacije programa gradenj avtocestnih odsekov
letu 1994.
Z12. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo
graditi po letu 1995 - smer zahod - vzhod
Odseka Slivnica - Miklavž In Miklavž - Pesnica
V letu 1994 so bile izdelane vse strokovne osnove za prorne'"®
tehnično in prostorsko presojo vseh možnih variant p0,e
avtoceste.
j,
Na podlagi primerjalnih študij variant tras avtoceste na '
dveh odsekih, ki so bile izdelane med letom, je bila v decem"
1994 s strani Skupščine občine Maribor potrjena izbrana va
anta.
t
V skladu z novimi termlnskiml plani je začetek gradnje <ea.
avtocestnega odseka predviden sredi leta 1996. Predlog ur®
be o lokacijskem načrtu mora biti zato pripravljen najkasn^
do novembra 1995. Vse aktivnosti v letu 1994, In nadaljnji P00' |n
priprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za okol) v
prostor, morajo zagotoviti, da bo Uredba Vlade R Slovenlj
letu 1995 pravočasno sprejeta.
Odsek Maribor - Lenart
Za navedeni odsek je bila Izdelana študija variant. V decenij
je bila dana s strani Ministrstva za promet In zveze pobuda
Izdelavo LN z vrednotenjem variant.
Qt
V skladu z novimi terminskim! plani je začetek gradnje
avtocestnega odseka predviden sredi leta 1996. Predlog W ,fl
be o lokacijskem načrtu mora biti zato pripravljen najkasn i
do februarja 1996. Vse aktivnosti v letu 1994, in nadaljnji
^
priprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za okoli® ^
prostor, morajo zagotoviti, da bo Uredba Vlade R Slovenlj
letu 1996 pravočasno sprejeta.
Odsek Lenart - Beltinci
flS
Za ta avtocestni odsek je bila Izdelana študija variant ^
avtoceste. V decembru je bila dana s strani Ministrstva .
promet In zveze pobuda za Izdelavo LN z vrednotenjem
za pododsek Lenart - Cogetinci.
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skladu z novimi termlnskimi plani je začetek gradnje tega
pocestnega odseka predviden sredi leta 1996. Predlog uredil o lokacijskem načrtu mora biti zato pripravljen najkasneje
o februarja 1996. Vse aktivnosti v letu 1994, In nadaljnji potek
j Wav sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in
r rnora
let u ia
' pravočasno
i° zagotoviti,
da ba Uredba Vlade R Slovenije v
'"6
sprejeta.

2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, kl se pričnejo
graditi po letu 1999 - smer sever - Jug
.
c■ '
Odseka Vrba - Črnivec - Podtabor
ij S a O o'
Za ta dvtitfSđseka je bila izdelana študija variant s prometno ekonomskim'delom ter presojo vplivov na okolje.
Odsek Rfldtattor - Naklo

- Lendava
|J ^da ministra za promet In zveze za pričetek postopka
V ski 6u ^
'e '3"a dana v novembru 1994.
avt Ces,ne2 novimi termlnskimi plani je zaCetek gradnje tega
(je°0
ga odseka predviden sredi leta 1997. Predlog ured'okacljskem načrtu mora biti zato pripravljen najkasneje
avgusta 1996. Vse aktivnosti v letu 1994, in nadaljnji potek
Pflprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za okolje In
rT10ra
Stupao
i° zagotoviti,
da bo Uredba Vlade R Slovenije v
1996 pravočasno
sprejeta.
^Bla^lovenska Bistrica - Haldlna in Haldlna - Ormož
reko*38 ods®ka se je pripravljala projektna dokumentacija za
V|6(ns,rukcijo obstoječe ceste In obvoznico Ormož.
te c u 1994 ie bila definirana delitev financiranja rekonstrukcije
deJ'emed Republiko Slovenijo (Direkcija za državne ceste v
d. £ kl Sloveniji), ki je zato pridobila posojilo EBRD in DARS

V letu IĐS^fe'bil v Izdelavi predlog LN.
Odsek Nifto - Kranj vzhod
Na tem odseku je potrebno dograditi drugI pas AC. V letu 1994
je bil izveden razpis za izdelavo PGD za dograditev drugega
pasu avtoceste.
- Koseze
Za ta odseV je bil v pripravi osnutek LN.
Odsek VlŽnla Gora - BIČ
Za ta odsek je bil v letu 1994 v Izdelavi predlog LN.
Odsek BTč - Trebnle - H rasti e
Za ta dva odseka je Izvedena prva faza izdelave lokacijskega
načrta, ta )e; kompleksno vrednotenje variant trase avtoceste.
Predlog Izbrane variante Se ni potrjen.

ŽŽJa

filUžbfflča - Krilna - Črni kal

celo!" 1994
'e ek"a izdelana generalna prometna Studija za
lane «° poclroC
i med Postojno, Koprom In hrvaSko mejo. Izdefedeig k"6 tudl prometno tehnične Studije variant. Prva faza
'okacljskega naCrta, kl je v pristojnosti Ministrstva za
ant L I1 Prostor In zajema kompleksno primerjavo vseh varlPr Q
2aCela v
e'dl
drugi polovici leta 1994.
decsmKuredbe
o lokacijskem naCrtu mora biti pripravljen do
1995 Vse ak,ivnos, v
P'ipra Za s r '
l letu 1994, in nadaljnji potek
Prostn mora
P 0©jem uredbe, kl jih vodi Ministrstvo za okolje In
letu iqQc
' zagotoviti, da bo Uredba Vlade R Slovenije v
=95 pravočasno sprejeta
kal - Ankaran
^ let 994
Celota J odroe
i® ebila izdelana generalna prometna študija za
lan6 sn1 ? e tudli med Postojno, Koprom In hrvaSko mejo. Izdei^đeiaJ ,"
prometno tehnične študije variant. Prva faza
oko|je ,6 'okacljskega naCrta, kl je v pristojnosti Ministrstva za
ant s„ 18
? Prostor in zajema kompleksno primerjavo vseh varijo zaCela v drugI polovici leta 1994.
d6c 9 uredbe o lokacijskem naCrtu mora biti pripravljen do
Pr|
Prav s1995
' Vse aktivnosti v letu 1994, In nadaljnji potek
Prosto Za
Pr®jem uredbe, kl jih vodi Ministrstvo za okolje In
m ra
letu 95
' ° io zagotoviti, da bo Uredba Vlade R Slovenije v
Pravočasno sprejeta
drto - Vipava - Salo
rt '®tu 1QQ> so se le
izdelanih variant preverjale še
R ^atn
traP° S
^ai®rarlante
se avtoceste predvsem na odseku med
v,
^rJavne aa Pavo. Na osnovi sklepa Odbora za infrastrukturo
'*dei
zbora je Ministrstvo za okolje In prostor naroČilo
s avQ s,1J
kern J? avsdije variant tras avtoceste v treh koridorjih: kravicj'| P kem |n eolskem, študija je bila narejena predvsem
PlekSn Prometne učinkovitosti posamezne variante. Kom®kega ^adnotenje variant v okviru prve faze Izdelave lokacljdrun ,azaJ® b"° zaključeno v novembru 1994. V Izdelavi je
^'anto
'okacljskega naCrta - to je obdelava izbrane
s
kiaci V2,okaci
nov jskem naCrtu.
|Moces?ne a 'ml termlnskimi plani je zaCetek gradnje tega
o ,0k 9 odseka predviden sredi leta 1997. Predlog ureda
° avQ, cliskem
naCrtu mora biti zato pripravljen najkasneje
P'lprav a 1"6. Vse aktivnosti v letu 1994, In nadaljnji potek
r a
8 s re
P6,1° tor mora
P jem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za okolje In
l99R0 Pravočasno
'° zagotoviti,
da bo Uredba Vlade R Slovenije v
sprejeta.

Odsek Hrastle - Kronovo
V zaključni fazi je kompleksno vrednotenje variant tras avtoceste, kot pcva faza Izdelave lokacijskega načrta.
Odsek Kronovo - Krška vas
Za ta odsek je bil v letu 1994 v Izdelavi predlog LN, ki bo
zaključen maja 1995.
2.2. ODKUP"! ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN
V letu 1994 so se za razreševanje premoženjsko pravne problematike pa odsekih avtocest, za katere so bile sprejete uredbe o lokacijskem načrtu In na že zgrajenih avtocestnih odsekih
vršile naslednje aktivnosti:
• prenos lege gradbene parcele na teren in postopek parcelacije nepremičnin; •
pridobivanje nepremičnin s sklepanjem
pogodb namesto razlastitve In z razlastitvami.
Odkupi zemljišč so potekali za potrebe pridobivanja gradbenih
oziroma enotnih dovoljenj na naslednjih avtocestnih odsekih:
• Šentilj - Pesnica
• Arja vas - Vransko
• Malence - Šentjakob
• Tomačevo - Zadobrova
• Čebulovlca - Divača
• Divača - Dane
• Dane - FernetICI
• Selo - Šempeter
V letu 1994 je bilo sklenjenih 967 odškodninskih pogodb, podanih 540 zahtevkov za dovolitev pripravljalnih del In vloženih 47
predlogov za razlastitve. V letu 1994 je bilo za odškodnine na
novo zgrajenih odsekih plačanih 2L366 mlo SfT. Plačane so bile
tudi odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 1564 mlo STT.
V sklopu pridobivanja zemljišč so potekala tudi dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev na že zgrajenih odsekih avtocest, In sicer:
• Hrušlca - Vrba
• Naklo - Ljubljana
• Zahodna obvoznica v Ljubljani
• Južna obvoznica v Ljubljani
• Obalna cesta
• Hitra cesta v Mariboru, druga In tretja etapa
• Vrhnika - Ljubljana
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V letu 1994 so se Izvajala dela prenosa lege gradbene parcele
na teren, sklepali so se aneksi k pogodbam namesto razlastitve in zadeve zemljiškoknjižno Izvajale. Sklenjenih je bilo 296
pogodb, vloženih pa 480 zemljiškoknjižnih predlogov. Za plačilo odškodnin je bilo porabljenih 65 mlo SIT.
2.3. GRADNJA AVTOCEST
2.3.1. Pričetek gradnje novih avtocestnih
odsekov v letu 1994
2.3.1.1. Program novih gradenj v letu 1994
V letu 1994 je bil v Programu dela DARS d. d. predviden pričetek gradnje naslednjih devetih avtocestnih odsekov:
Projekt 1 - Štajerska
t Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
46,9 km
Projekt 2 - Celje
3. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km
Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska
4 Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,6 km
5. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,2
km
Projekt 4 - Primorska
6 Čebul avl ca - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km
7. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
8. Dane - Femetia, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
9. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 113 km
Skupno je to pričetek gradnje 73,2 km novih štiripasovnih
avtocest in 46,9 km dodatnih dveh pasov na že zgrajeni dvopasovnl avtocesti.
2.3.1.2. Realizacija novih gradenj v letu 1994
FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK
Opis postavke

Enota
mere

Izkop humusa
Izkop zemljine
Nasipi
Viadukt Kresnica
temeljenje
spodnja konstr.
- zgornja konstr.
nadvoz 4-01
nadvoz 4-02
nadvoz 4-03
nadvoz 4-05
podvoz 3-01
most 5-01

Planirano
94

PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA
2.3.1.2.1. Šentilj - Pesnica, dolžina 9,6 km
Priprave na gradnjo
V letu 1994 je bila dokončana vsa potrebna investicijsko tehnična dokumentacija, urejena vsa nedokončana premoženjsK"
pravna problematika In zaključeni vsi potrebni upravni postop*
pred začetkom gradnje.
Z Evropsko banko za obnovo In razvoj Iz Londona (EBRD). *
kreditira pollvico gradbenih stroSkov na tem avtocestnem o*"
seku, je bila vsklajena vsa potrebna razpisna In pogodben
dokumentacija za gradnjo. V Državnem zboru sta bila sprei0
Zakon soglasju o najetju posojila za ta avtocestni 0£)selV1
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje tega posoij
Na podlagi ugotovljene sposobnosti Izvajalcev gradbenih
je bil Izveden poziv na oddajo ponudb za gradnjo. V tem p°s0'
ku je prispelo 8 ponudb od tega 4 tuje, 2 domači in 2 i '
venture domačih In tujih ponudnikov.
Pogodbeno oddana dela
Delo sta dobili slovenski podjetji SCT d. d. In GIZ Gradiš-^4,
Pogodbi z Izbranima Izvajalcema sta bili podpisani 7.619®
Vrednost del, ki jih Izvaja SCT d. d., je 2.767 mlo SIT, vredno5
del, ki jih Izvaja GIZ Gradiš pa 960 mlo SIT.
Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela 3.7*
mlo SIT.
Rok dokončanja je oktober 1996
,3
Dela so se pričela v juniju 1994 Po prvotnem planu bi se d®
morala pričeti konec marca 1994, vendar se je pričetek o
zavlekel zaradi postopka pridobivanja posojila EBRD.
Izvedena dela
V letu 1994 so bila Izvedena naslednja pomembnejša deia:
• zemeljska dela,
- gradnja devlaclj lokalnih cest,
- regulacije potokov,
- gradnja 6 objektov 5 - 50 m,
- gradnja viadukta Kresnica.
Dela so potekala v zahtevnih geoloških razmerah z v0liK
vplivom vremenskih pogojev.
Realizacija gradbenih del je bila manjSa od planirane ker:
• se je postopek pridobivanja posojila EBRD zavlekel In
• je Imela slovenska gradbena operativa zagonske težave
dl zelo zmanjšane gradbene aktivnosti v preteklih letih.
%
realizacije
v letu 94

Realizirano
9»

%
realizacij®
celotne
grad.

Količina
celotne
gradnje

m3
m3
rrO

51.000,00
488.800,00
475.200,00

89.159,00
315.106,00
300.543,00

174,82%
64,47%
63,25%

161.469,00
1.243.868,00
1.231.653,00

24,40*.

%
%
%
%
%
%
%
%
%

87,00
13,70
9,20
40,00%
15,00%
25,00%
60,00%
20,00%
40,00%

86,50
16,50
6,40
28,80%
10,80%
20,70%
66,00%
9,60%
33,90%

99,43%
120,44%
69,57%
72,00%
72,00%
82,80%
110,00%
48,00%
84,75%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

86J016,50$
6,40*.
jaso*.
10,80*.
2070$.
66,00$
_J0.
33,92$

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT
Opis postavke
Projektiranje
Odkupi In odškodnine
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Planirano 94
4.000,00
117.000,00
1.367.000,00
24.000,00
1.512.000,00

Realizirano 94
3.436,19
474.146,68
763.393,52
6.484,14
1.247.460,53

% realizacije v
letu 94
86%
405%
56%
27%
83%

Vrednost celotne
I n vesti c.
29.160,00
461.605,00
4.273.752,00
6.483,00
4.771.000,00

% realizacija
celote
^
"~J2$
103$
18$

2-3.1.2.2. HOČE - ARJA VAS, dolžina 46,9 km
Oprave na gradnjo
y letu
so bila Izvedena potrebna dopolnila In dodelava
nvestlcijsko tehnične dokumentacije za dograditev obstoječe
vopasovne avtoceste v Stiripasdvno avtocesto,
Snov
s,
ka
bifi°
°P1993,
ugotavljanja
sposobnosti
izvajalcev,
ki je
teveden' P°
v letu
je bilo izvedenih
več pozivov
za oddajo
Ponudb za posamezne objekte In posamezne pododseke.
p

°9odbeno oddana dela
Poc)lagl navedenih postopkov za oddajo del so delo dobila

slovenska podjetja SCT d. d, GIZ Gradiš, GIP Pionir in CP Celje.
Dela na celotnem avtocestnem odseku v skladu s terminskim
planom še niso oddana.
Pogodbe z izbranimi Izvajalci so bile podpisane 22.4.1994,
10.6.1994, 9.91994 In 2110. 1994
Vrednost del, ki Jih Izvaja SCT d. d. je 1.363 mlo SIT, vrednost
del, ki jih Izvaja GIZ Gradiš je 2.484 mlo SIT, vrednost del, ki jih
izvaja GIP Pionir je 75 mlo SIT, vrednost del, ki jih izvaja CP
Celje pa je 75 mio SIT.
Skupno je vrednost do sedaj oddanih gradbenih del 3,997 mlo
SIT.
Rok dokončanja gradbenih del je november 1997.
Dela so se pričela v maju 1994.

flZlČNl PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK (tabela 3)
Opis postavke
Jiiidukt 60-P1
-Lipodnja konstr.
^-£2°"ija konstr
_^krov_
-Odvodnjavanje
-2ost 50-33
J]oa 50-34
-inost 50-35
-222LS0-36
-S®vlaclja_R 345
—^rcsljska dela
■^oziščna konstr.
-Odvodnjavanja
~-Z-Prepust
Jiadukt_60-24
-Ofiodnja konstr.
gornja konstr.
-Z!°!I_50-41
-iljjdukt^ 60-25
-OEodnja konstr.
--J22rnja konstr.
-ilSdukt 60-26
-ORodnja konstr.
•-iSornja konstr.
•Cj^ov^
~~2dvodnjavanje
30-35
-i!!°st_5p-40
-i!12st_50-43
-ijost_50.44
-^SJor Pletovarjo
■~-^op^pred. cevi
-U®2elj
-JžlDLobok
^SHukt 60-27
~--5fi°dnja konstr.
--SŽOrnja konstr.
"~-2dvodnjavanje
~~^Sykt_60-28
^fiodnja konstr.
"-"■ŽSOfnja konstr.
<S]£L.30-37
'-£222150-48

Enota mere

Planirano
91

Realizirano
91

%
realizacije
v letu 94

Količina
celotne
gradnje

%
realizacije
vcelotne
gradnje

%
%
%
%
%
%
%
%

100,00%
100,00%
42,66%
0,00%
4,00%
4,00%
10,16%
4,00%

100,00%
100,00%
45,00%
80,00%
4,00%
100,00%
10,16%
4,00%

100,00%
100,00%
105,49%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
80,00%
100,00%
4,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
45,00%

%
%
%
%

43,62%
42,11%
45,68%
100,00%

75,09%
44,79%
67,87%
49,00%

172,15%
106,36%
148,58%
49,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

75,09%
44,79%
67,87%
49,00%

%
%
%

31,72%
35,57%
85,00%

49,37%
19,00%
85,00%

155,64%
53,42%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

49,37%
19,00%
85,00%

%
%

100,00%
18,25%

100,00%
23,80%

100,00%
130,41%

100,00%
100,00%

100,00%
23,80%

%
%
%
%
%
%
%
%

100,00%
47,58%
0,00%
0,00%
36,81%
54,39%
65,60%
44,81%

100,00%
42,00%
7,00%
35,00%
58,30%
69,20%
62,40%
38,30%

100,00%
88,27%
100,00%
100,00%
158,38%
127,23%
95,12%
85,47%

100,00%
100,00%
7,00%
35,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
42,00%

%
%
%

54,05%
43,81%
39,00%

44,85%
19,38%
43,00%

82,98%
44,24%
110,26%

100,00%
100,00%
100,00%

44,85%
19,38%
43,00%

%
%
%

100,00%
40,52%
0,00%

100,00%
85,57%
20,00%

100,00%
211,18%
100,00%

100,00%
100,00%
20,00%

100,00%
85,57%

%
%
%
%

100,00%
78,43%
4,00%
4,00%

100,00%
96,00%
4,00%
4,00%

100,00%
122,40%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
96,00%
4,00%
4,00%
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4,00%
10,16%
4,00%

58,30%
69,20%
62,40%
38,30%
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Pregled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 4)
Opis postavke
Projektiranje
Odkupi in odškodnine
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Planirano 94

% realizacije v
letu 94

Realizirano 94

65.000,00
0,00
2.864.500,00
31.500,00
2.961.000,00

37.404,45
54.576,74
1.065.022,14
2.075,93
1159.079,26

Izvedena dela (tabela 3)
V letu 1994 so se na tej trasi, ki predstavlja dograditev dvopasovne AC v štiripasovnico izvajala na 6 viaduktih, 1 mostu, 10
manjših objektih, 1 predoru in eni deviacljl regionalne ceste
naslednja pomembnejša dela:
- viadukt 60-21,
- 10 objektov 5 - 50 m,
r deviacija regionalne ceste R - 345,
- viadukt 60-24,
- most 50-41,
- viadukt 60-25,
- viadukt 60-26,
- predor Pletovarje,
.
- viadukt 60-27 In
- viadukt 60-28.
(tabela 4)
• t
Dejanska realizacija gradbenih del je manjša od planirane
zaradi:
• dela se niso pravočasno pričela na pododseku 3/1 Hoče Slov. Bistrica zaradi zapletov pri pridobivanju vodnogospodarskega soglasja in dodatnih novih zahtev v zvezi z urejanjem
vodotokov in objektov za čiščenje voda, kar prvotno v projektih
ni bilo predvideno
• zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj In uvajanju
Izvajalcev v delo so se dela na objektih (viaduktih) In predorih
pričela kasneje kot je bilo predvideno;
• zagonskih težav slovenske gradbene operative kot posledice
zelo zmanjšane gradbene aktivnosti v preteklih letih.

37%
7%
39%

% realizacije
celote
31%_
_34%,
_J1%.
100%,

avtocestni odsek v okviru Sporazuma o finančnem sodelova*
nju med Evropsko gospodarsko skupnostjo In Republiko Slovenijo.
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za pridobivanje sp°'
sobnosti izvajalcev za gradnjo. Sposobnost za gradnjo je dobilo 18 domačih in 30 tujih ponudnikov.
h
V postopku oddaje ponudbe za gradnjo je sodelovalo 10 tuj"
In 2 domača ponudnika. Na postopek izbire izvajalca se I
pritožilo podjetje SCT d. d., vendar je Nadzorni svet DARS d
po temeljitem preverjanju razpisnega postopka In odločitve
oddaji del, pritožbo zavrnil.
Pogodbeno oddana dela
Na podlagi navedenih postopkov so delo dobila nasledni8
podjetja: Calllsto Ponteiio, Italstrade, SCT d. d. in GIP p,<x*nrlr.
Pogodbe z Izbranima Italijanskima izvajalcema in GIP P'°
jem so bile podpisane 21111994.
Vrednost del, ki jih Izvaja Callisto Ponteiio je 5.168 mlo Sl'
vrednost del, ki jih izvaja Italstrade je 1.289 mlo SIT, vredno
del, ki jih izvaja SCT d. d. je 231 mio SIT, vrednost del, ki)'
izvaja GIP Pionir pa je 97 mio SIT.
Pogodba s SCT d. d. je bila podpisana 14.12.1994.
^
Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela fcT®3
miosrr.
Rok dokončanja je november 1996.
Izvedena dela
Pripravljalna dela so se začela izvajati v decembru 1994.
Celoten odsek je razdeljen na 5 pododsekov. Dela se bod®
pričela na 1 In petem odseku (pri Arji vasi In pri Vranske^
Sama gradnja ne bo zahtevna, ker poteka po pretežno š,eV
ravn
skem in gričevnatem terenu. Za gradnjo pa so značilni
L
objekti (nadvozi, podvozi In mostovi) in ukrepi za zaščito voo^
bivalnega In naravnega okolja.
(tabela 5),

PROJEKT 2 - CELJE
2.3.1.2.3. ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km
Priprave na gradnjo

58%

Vrednost
celotne
investicije
120.000,00
160.000,00
9.904.414,00
2.076,00
10.186.490,00

"

V začetku leta 1994 je potekalo vsklajevanje poteka trase avtoceste mimo Vranskega. Razgrnjen je bil lokacijski naCrt In v
maju je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo O lokacijskem načrtu. Na Uredbo o lokacijskem načrtu je bilo podano
več pobud na Ustavno sodiSče Republike Slovenije za njeno
razveljavitev. Vse te pobude je Ustavno sodiSče v juliju zavrnilo.
Po pravnomočnosti lokacijske odločbe v juniju 1994 so se
pričeli odkupi zemljišč, ki so bili do konca leta 1994 Izvedeni
preko 90%. Istočasno so potekala dela pri pripravi investicijsko
tehnične dokumentacije.
Odsek v višini 50% kreditira Evropska investicijska banka (EIB),
s katero je bila podpisana posojilna pogodba za prvo tranSo
posojila v višini 28 mio ECU v mesecu juniju. EIB kreditira ta

V letu 1994 ni bilo mogoče realizirati predvidenih sredstevd
gradnjo zaradi poznega podpisa gradbenih pogodb. Pog°
so bile pozno podpisane zaradi:
. in
- zaradi pobude občanov v juniju 1994 za oceno ustavnosti ^
zakonitosti Odloka o spremembi družbenih planov občin
Uredbe o lokacijskem
načrtu za ta avtocestni odsek, so bila do objave sklepa
Ustavnega sodišča RS otežena oziroma celo onemogo6e°B
dela na pridobivanju zemljišč in ostala terenska dela;
- že navedenih zapletov pri oddaji del,
,0.
- zaradi nepredvideno dolgega in zapletenega postopka Pr'°
bivanja enotnega dovoljenja za gradnjo.

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 9
Opis postavke
Projektiranje
Odkupi In odškodnine
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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Planirano 94
99.300,00
1.149.000,00
660.000,00
114.000,00
2.022.300,00

Realizirano 94

% reallzaci|e v
letu 94

117.639,28
1.701.626,24
0,00
39.509,96
1.858.775,48

118%
148%
0%
35%
92%

Vrednost
celotne
Investicije
136.500,00
2.236.000,00
8.983.000,00
112.000,00
11.467.500,00

% realizacije
celote
86%
76%
0%
35%
16%

-

poročevalec, št 9
m

p

regled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 6)
Opis postavke

JJojektlranje
In odškodnine
.Gradnja
.Ostalo
.skupaj

S-

Realizirano 94

Planirano 94
104.000,00
0,00
46.000,00
0,00
150.000,00

42.592,95
2.200,00
0,00
742,20
45.535,15

23

'12.4. VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 14,10 km
Prave na gradnjo

blle
doHih i1"S 4cersopreko
Poverjene variante avtoceste v dveh korlobs 0)eCe'
Motnlške doline In preko Trojan v koridorju
nav
magistralne ceste, študije teh variant so bile obravtvi^p0 v različnih strokovnih Institucijah in pristojnih minlstrsoaio 9 te9a so bile preverjene tudi variante, ki so jih predlaNa 0nevladne
organizacije.
a
obraVlnav
°Vl vse
e 9 navedenega In predhodno opravljenih javnih
.
?
'
'
Skupščina
občine Domžale na svoji Izredni seji v
avQ
korili rVU 1994 sprejela varianto trase avtoceste po trojanskem
Pri n ° ' 'Podlagi tega sklepa se je lahko nadaljevalo delo
Dra,dvlria mopžejnega projekta in lokacijskega načrta, ki ga pri-

9/ed finančne realizacije - v 000 SIT

kho'atlu 2 dinamiko gradnje avtocestne smeri zahod - vzhod,
tega i6 spreiel Državni zbor dne 8.6.1994, je začetek gradnje
^'edb 0°ces,ne9a odseka predviden konec leta 1995. Predlog
SneiR ? sep
'okacljskem načrtu mora biti zato pripravljen najkaPotek
tembra 1995. Vse aktivnosti v letu 1994, In nadaljnji
oi(0|i Poprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za
pros,or
Šlove n,ije v letu 1995
. morajo
zagotoviti,
da bo Uredba Vlade R
pravočasno
sprejeta.

Gradnja predstavlja nadaljevanje že zgrajene mestne severne
obvoznice v Ljubljani. Gradnja bo zahtevna predvsem v smislu
številnih objektov, reševanju komunalne infrastrukture In izvedbi zaščitnih ukrepov za varovanje voda, bivalnega In naravnega
'okolja, (tabela 7)

tlpray
® na gradnjo
V,
6tku
ces,6 na leta 1994 je potekalo vsklajevanje poteka trase avtoCrt |n v T1a
območju Tomačevega. Razgrnjen je bil lokacijski nalokac, / iu je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o
em
%a Pobu
načrtu. Na Uredbo o lokacijskem načrtu je bilo
lo ra, v ada na Ustavno sodišče Republike Slovenije za njePo Dra e'J vltev. Pobudo je Ustavno sodišče v juliju zavrnilo.
Pfigii "omočnostl lokacijske odločbe v juniju 1994 so se
Pr6^Q iskupi zemljišč, ki so bili do konca leta 1994 izvedeni
cijsk j 5%- Istočasno so se zaključila dela pri pripravi Investi'ehnlčne dokumentacije.

finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 7)

^ktlra^
^f^-^ELln odškodnine

32.000,00
400.000,00
141.700,00
18.500,00
592.200,00

20%
0%
0%
2%
0,2%

Izvedena dela

KT 3 . GORENJSKA - DOLENJSKA
■12.5. ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,2 km

Planirano 94

% realizacije
celote

Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo dobilo slovensko podjetje SCT d. d.
Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 14.10.1994
Vrednost podpisane pogodbe za gradbena dela je 2.304 mlo
SfT.
Rok dokončanja je november 1996.

PR0JE

Opis postavke

Vrednost
celotne
investicije
216.000,00
560.000,00
21.100.000,00
30.000,00
21.906.000,00

Pogodbeno oddana dela

'^ech'ona dela

Pfe

%; reali :aclje v
94
. jd , .
'• "41%
-m n
ni biW »v- planu
<:• —
0%
ni -btk ' v planu
-. M ■*."*!J". 30%

Odsek v višini 50% gradbenih stroškov kreditira Evropska Investicijska banka (EIB) s katero je bila podpisana posojilna pogodba za.Rrvo tranšo posojila v višini 28 mio ECU v mesecu
juniju. EIB,kreditira ta avtocestni odsek v okviru Sporazuma o
finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo.
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za pridobivanje sposobnosti izvajalcev za gradnjo. Sposobnost za gradnjo je dobilo 18 domačih In 29 tujih ponudnikov.
V postopku oddaje ponudbe za gradnjo sta sodelovala 2 tuja
In 4 domači ponudniki.

Prl

vskla
Polnv?ci600
ievanje o poteku variant, ki je potekalo v prvi
^0Q ' le'a 1994 je povzročilo časovne zamike, tako da ni bilo
bilo m prlCetl z 9radnjo predorov v tej trasi avtoceste, niti ni
tam ,*n° Pospešiti Izdelave Investicijsko tehnične dokumenJ®' (tabela 6)

M

V letu 1994 nI bilo mogoče Izkoristiti predvidenih sredstev za
gradnjo zaradi poznega podpisa gradbenih pogodb. Pogodbe
so bile pozno podpisane:
- zaradi pobude občanov v juniju 1994 za oceno ustavnosti In
zakonitosti Odloka o spremembi družbenih planov občin in
Uredbe o lokacijskem
načrtu za ta avtocestni odsek, tako da so bila do objave sklepa
Ustavnega sodišča RS otežena oziroma celo onemogočena
dela na
pridobivanju zemljišč in ostala terenska dela;
- zaradi nepredvideno dolgega in zapletega postopka pridobivanja enotnega dovoljenja za gradnjo. Na tem odseku ni bilo
predvidene porabe sredstev za projektiranje, ker je bila sklenjena enotna pogodba za projektiranje tega odseka In vzhodne avtoceste. Vsi stroški projektiranja so prikazani pri vzhodni
avtocesti.
2.3.1.2.6. MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 9,6 km
Priprave na gradnjo
V začetku leta 1994 je potekalo vsklajevanje poteka trase avtoceste na območju razcepa Malence s predorom Golovec, na
področju Bizovika in na območju Psihiatrične klinike v Polju.
Razgrnjen je bil lokacijski načrt In v maju je Vlada Republike

Realizirano 94

% realizacije v
letu 94

98,00
473.008,07
0,00
4.060,88
477.166,95
poročevalec, št, 9

0%
118%
C%
22%
81%

Vrednost
celotne
Investicije
30.000,00
655.600,00
2.403.513,00
16.400,00
3.105.513,00

% realizacije
celote
0%
72%
0%
25%
15%
47

Slovenije sprejela Uredbo o lokacijskem načrtu. Na Uredbo o
lokacijskem načrtu je bila podana pobuda na Ustavno sodišče
Republike Slovenije za njeno razveljavitev. Pobudo je Ustavno
sodišče v juliju zavrnilo.
Po pravnomočnosti lokacijske odločbe v juniju 1994 so se
pričeli odkupi zemljišč, ki so bili do konca leta 1994 izvedeni
nekaj manj od 50%. Istočasno so bila zaključena dela pri
pripravi Investicijsko tehnične dokumentacije.
Odsek v višini 50% kreditira Evropska investicijska banka (EIB),
s katero je bila podpisana posojilna pogodba za prvo tranšo
posojila v višini 28 mio ECU v mesecu juniju. EIB kreditira ta
avtocestni odsek v okviru Sporazuma o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo In Republiko Slovenijo.
Severno obvoznico In vzhodno avtocesto bo v skladu s sklepom Državnega zbora sofinanciralo Mesto Ljubljana v višini
25%. V letu 1994 je bila tripartitna pogodba o sofinanciranju
med Mestom Ljubljana, Skladom stavbnih zemljišč Mesta Ljubljana in DARS d. d. pripravljena In parafirana, vendar do podpisa s strani Mesta Ljubljana in Sklada stavbnih zemljišč ni prišlo.
Tako finančna konstrukcija za severno obvoznico in vzhodno
avtocesto še nI v celoti zaprta. Pogodbo o sofinanciranju bo
potrebno podpisati takoj v začetku leta 1995 In s tem omogočiti
pravočasno oddajo še preostalih neoddanlh del na obeh navedenih odsekih.
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za pridobivanje sposobnosti izvajalcev za gradnjo. Sposobnost za gradnjo je dobilo 18 domačih in 29 tujih ponudnikov.
V postopku oddaje ponudbe za gradnjo je sodelovalo 6 tujih in
2 domača ponudnika.

• zaradi pobude občanov v juniju 1994 za oceno ustavnosti
zakonitosti Odloka o spremembi družbenih planov
Uredbe o lokacijskem načrtu za ta avtocestni odsek, so bila o
objave sklepa Ustavnega sodišča RS otežena oziroma cel
onemogočena dela na pridobivanju zemljišč in ostala terensK
dela;
u
• Iz navedenih razlogov ni bilo v letu 1994 možno pridobiti vse
zemljišč in objektov v trasi avtoceste, kar je pogoj za izdal
enotnega dovoljenja za gradnjo in za prlčetek same gradnje
PROJEKT 4 - PRIMORSKA
2.3.1.2.7. ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km
Priprave na gradnjo
V letu 1994 so bila Izvedena potrebna dopolnila In dodelaj
investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo tega avto'
stnega odseka. Pridobljena so bila tudi vsa potrebna upr®v
dovoljenja.
,,
Na osnovi postopka ugotavljanja sposobnosti Izvajalcev,J"'
bila priznana 13 domačim in 6 tujim izvajalcem, je bilo izvede f
zbiranje ponudb ločeno za podvoze, nadvoze in viadukte, .
za traso avtoceste in deviacije. Ponudbe za gradnjo je dal®
domačih In 1 tuj izvajalec.
Pogodbeno oddana dela

Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo na trasi
avtoceste dobilo slovensko podjetje SCT d. d.
Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v decembru
1994.
Vrednost del, ki jih bo izvajal SCT d. d., je 7.386 mlo SfT.
Rok dokončanja je april 1997.
Dela za predor Golovec še niso oddana, ker je bil prvi razpis
zaradi spremembe dolžine predora s strani naročnika DARS d. *
d. razveljavljen.

Na podlagi navedenega postopka so delo dobila sloveosk®
1
podjetja SCT d. cL, SGP Primorje, GIZ Gradiš In GPG GrosuP
^
Pogodbe z Izbranimi Izvajalci so bile podpisane 27.5.199*
17.61994.
,j
Vrednost del, ki jih Izvaja SCT d. d. je 1.418 mlo SIT, vrednost oj
ki jih izvaja SGP Primorje je 809 mlo SIT, vrednost del.
Izvaja GIZ Gradiš je 179 mio SIT, vrednost del, ki jih izvaja
Grosuplje pa je 91 mlo SIT.
-g?
Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela Z*®
mlo SIT.
Rok dokončanja je Julij 1995.
Dela so se pričela konec julija 1994.

Izvedena dela

Izvedena dela

Dela se bodo pričela v januarju 1995. Gradnja predstavlja zahteven poseg prehoda preko Golovca in izvajanje vseh potrebnih ukrepov pri tangiranju komunalne infrastrukture ter varovanju naravnega in bivalnega okolja. Zato so za ta AC odsek
načrtovani zahtevni objekti In gradnja 6 pasovnega predora
(tabela 8)

Na tem odseku so se v letu 1994 izvajala dela na trasi, razCfn\ i
Divača, 4 podvozih, 3 nadvozih In 2 viaduktih, (tabeli 9 in
|

Pogodbeno oddana dela

V letu 1994 nI bilo mogoče izkoristiti predvidenih sredstev za
gradnjo zaradi poznega podpisa gradbenih pogodb. Pogodbe
so bile pozno podpisane zaradi:
• uredba o lokacijskem načrtu, na katero je vezana Izdelava
projektno tehnične dokumentacije In pridobitev zemljišč, je bila
sprejeta 50 dni kasneje, kot je bilo predvideno v osnovnem
terminskom planu;
• zaradi črtanja odseka Malence - Šentjakob Iz programa dela
DARS d. d. za leto 1994 (sklep Državnega zbora dne 25.4.1994),
so bila pripravljalna dela na vzhodni avtocesti, ki zajemajo
pridobivanje zemljišč, geološke preiskave in geodetska dela,
do sprejetja Dopolnila k programu dela DARS d. d. za leto 1994
(sklep Državnega zbora 8.6.1994) ustavljena;

Manjša realizacija od predvidene je nastala ker;
• se dela se niso pravočasno pričela zaradi zapletov pri Pr
bivanju vodnogospodarskih soglasij;
2.3.1.2.8. DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km
Priprave na gradnjo
i
V letu 1994 so bila izvedena potrebna dopolnila In
Investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo tega
^
stnega odseka. Pridobljena so bila tudi vsa potrebna upra
dovoljenja.
Vršilo se je delo na pridobivanju manjkajočih zemljišč- ^
Na osnovi postopka ugotavljanja sposobnosti izvajalcev,0 t
bila priznana 13 domačim In 4 tujim Izvajalcem, je bilo Izv®

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 8)
Opis postavke
Projektiranje
Odkupi In odškodnine
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
48

Planirano 94
94.000,00
1.500.000,00
816.600,00
59.000,00
2.469.600,00

Realizirano 94

% realizacije v
letu 94

213.714,10
863.227,06
0,00
29.997,87
1.106.939,03
poročevalec, št. 9

227%
58%
0%
51%
45%

Vrednost
celotne
investicije
253.600,00
3.031.000,00
10.335.680,00
53.100,00
13.673.380,00

% realizacije
celote
0,
28$,
56$/

J

(
(

FIZIČNI PREGLED REAUZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK (tabela 9)
Opis postavke
-l£K°P humusa
Jzkopl
.Nasipi
J>odvoz 0-3(1-1
-ES^oz 0-30-2
-£°_dvoz O-an-.i
-£22«* 0-30-4
-JgflVOZ 0-40-1
0-40-9
-!!20voz 0-40-3
-^52ykt 0-50-1
J2?dukt O-sn.9

Enota
mere

Planirano 94
54.747,00
989.820,00
799.000,00
66,86%
69,78%
82,50%
100,00%
12,42%
13,34%
75,98%
56,55%
67,61%

rrO
m3
m3
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Količina
celotne gradnje
54.747,00
1.426.762,00
1.090.360,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% realizacije v
letu 94
145,40%
100,79%
98,41%
82,10%
106,16%
92,65%
66,59%
109,40%
87,09%
47,27%
96,15%
78,55%

Realizirano 94
79.603,00
997.648,00
786.282,00
54,89%
74,08%
76,44%
66,59%
13,59%
11,62%
35,92%
54,38%
53,11%

% realizacije
celotne
gradnje
145,40%
69,92%
72,11%
54,89%
74,08%
76,44%
66,59%
13,59%
11,62%
35,92%
54,38%
53,11%

Pr

«9led finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 10)
Opis postavke

Realizirano 94

Planirano 94

2.359,47
157.415,49
1.395.712,43
1.336,44
1.556.823,83

16.500,00
30.000,00
1.563.410,00
63.630,00
1.673.540,00

■'e Ponudb ločeno za podvoze, nadvoze In viadukte, ter
0 av,
dom«?
°ceste in devlaclje. Ponudbe za gradnjo so dali 3
a
®' In 1 tuj Izvajalec.

Vrednost celote
21.146,00
157.855,00
2.698.414,00
1.099,00
2.878,514,00

% realizacije
celote
11%
0%
52%
122%
54%

Rok dokončanja je Julij 1996.
Dela so se pričela konec julija 1994.

9odt

>ono oddana dela

Izvedena dela

Sctrtdlf9i iavnega razpisa so delo dobila slovenska podjetja
SGP Primorje In SGP Kraški zidar.

V letu 1994 so se izvajala dela na trasi in 3 podvozih v naslednjem obsegu glavnih del: (tabeli 11 In 12)

^199^ * 'zt3ranirnl Izvajalci so bile podpisane 27.5.1994 In
ki j^,nPstVadel' k' jih izvaja SCT d. d. je 142 mlo SIT, vrednost del,
lžvai | la SGP Primorje je 306 mlo SIT, vrednost del, ki jih
Dne L J5P Kraškl zidar Pa i® 753 ml° SITd.^ i^.'•994 je bil s SGP Primorjem kot nosilcem posla, SCT
V vi«!„, ^ Kraškim zidarjem podpisan aneks za dodatna dela
Skun"'407
mio SIT.
tni0 sj-p 8 vr®dnost podpisanih pogodb za gradbena dela 1.608
1

% realizacije v
letu 94
14%
C%
89%
2%
93%

Manjša realizacija od predvidene je nastala ker:
• se dela niso pravočasno pričela zaradi zapletov pri pridobivanju vodnogospodarskega soglasja;
• je na obseg gradnje na tem odseku vplival tudi postopek
spremembe lokacijskega načrta za avtocestni, odsek Dane Fernetičl; zato se je gradnja dela tega odseka pričela šele
konec leta 1994;

PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK (tabela 11)
Opis postavke

Enota
mere

Planirano 94

m3
m3
m3
%
%
%

34.000,00
299.160,00
240.800,00
34,42%
83,50%
77,60%

Realizirano
94
35.566,00
338.631,00
277.923,00
100,00%
73,36%
77,60%

% realizacije
vv letu 94

54.409,00
457.524,00
330.601,00

% realizacije
celotne
gradnje
65,37%
74,01%
84,07%

100,00%
100,00%

73,36%
77,60%

Količine
celotne v

104,61%
113,19%
115,42%
34,42%
87,86%
100,00%

^H^jjinančne realizacije - v 000 SIT (tabela 12)
Opis postavke

^£^
•5stajp"~~
|KUp,Aj

škodnlne

Planirano 94
13.000,00
135.600,00
1.427.660,00
61.740,00
1.638.000,00

Realizirano 94
393,73
112.822,90
384.779,84
8.660,32
506.656,79

% realizacije v
letu 94
3%
83%
27%
14%
31%

poročevalec, št. 9

Vrednost
celotne investic.
18.427,00
118.622,00
3.321.195,00
7.186,00
3.465.430,00

% realizacije
celote
2%
0%
12%
121%
15%
49

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 13)
Opis postavke
Projektiranje
Odkupi in odškodnine
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

_, Realizirano 94

Planirano *94
18,600,013"
0,«T
586.300;Č6~
25.200.06"
630.0(JĆ,Ur

2.3.1.2.9. DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km

26.079,31
17.261,62
0,00
987,81
44.328,74

Vrednost
celotne Investic.
48.880,00
103.167,00
3.130.750,00
52.102,00
3.334.899,00

% realizacije
celote
53%
fflb.
"

2*.
Jk\

Z3.1.2.10. SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km

m.t! .i ■

Priprave na gradnjo

I0H
Na tem avtocestnem odseku je v letu 1994 potekal postopek
spremembe 2e sprejetega lokacijskega načrta. Ta sprememba
je bila narejena zaradi predloga nove racionalnejše In prostorsko sprejemljivejše variante poteka avtoceste med Danaml in
Sežano. Sprejete so bile tudi nekatere spremeiVibe poteka
avtoceste mimo Sežane in navezave na tovorni terminal.
Izvedena je bila nova investicijsko tehnična dokumentacija za
gradnjo tega avtocestnega odseka. Uredba Vlade Republike
Slovenije o lokacijskem načrtu za ta odsek je bila sprejeta v
mesecu novembru.
i-*'" >
Vršilo se je delo na pridobivanju manjkajočih zemljišč.
Na osnovi postopka ugotavljanja sposobnosti Izvajalcev, ki je
bila priznana 14 domačim in 16 tujim izvajalcem, j6 bilo Ižvedeno zbiranje ponudb ločeno za podvoze in nadvoze, ter za traso
avtoceste in predor. Ponudbe za gradnjo so dali 3 dbmačl In 1
tuj Izvajalec.
Pogodbeno oddana dela

% realizacije v
letu 94
141%
nI bilo v planu
0%
4%
7%

t. v,

Na podlagi javnega razpisa so delo na sedmih objektih dobila
slovenska podjetja SGP Primorje kot nosilec posla skupaj s
SCT d. d. in SGP Kraški zidar.
Za gradbena dela na trasi postopek javnega razpisa še teče.
Pogodbe z izbranimi Izvajalci so bile podpisane 14.12.1994.
Vrednost podpisane pogodbe za gradbena dela je 250 mlo SIT.
Rok dokončanja je december 1996.
Dela se bodo pričela v Januarju 1995l
Gradnja tega odseka predstavlja zaključek AC do meje z Republiko Italijo.
Na tem odseku bo potrebno zgraditi predor In zahtevnejše
rešitve z objekti v območju Sežane In meje z Italijo, (tabela 13)
Zaradi zelo dolgega postopka spremembe lokacijskega načrta se v letu 1994 gradbena dela niso Izvajala.

Priprave na gradnjo
V letu 1994 so bila Izvedena potrebna dopolnila In —
Investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo tega avt°c®
a
nega odseka. Pridobljena so bila tudi vsa potrebna upra
dovoljenja.
Vršila so se dela pri pridobivanju manjkajočih zemljišč. ^
Na osnovi postopka ugotavljanja sposobnosti Izvajalcev, K
bila priznana 14 domačim in 6 tujim izvajalcem, je bilo fzved^
zbiranje ponudb ločeno za podvoze, nadvoze In mostove,
dukta Lijak Dln
in Šempeter, ter za traso avtoceste, deviadi®j
regulacije. Ponudbe za gradnjo je dalo 12 domačih In
Izvajalec.
Pogodbeno oddana dela
Na podlagi javnega razpisa so delo dobila slovenska k—w
SCT d. d, SGP Primorje In SGP Kraški zidar ter ltaliian°|lli
podjetje Italstrade samo za viadukt Lijak. Pogodbe z lZ
izvajalci so bile podpisane "KX&1994. Vrednost del, ki jih \.,e
SCT d. d. je 854 mlo SIT, vrednost del, ki jih izvaja SGP P'ir?
je 2.739 mlo SIT, vrednost del, ki jih Izvaja SGP Kraški zida' 1
mio SIT, vrednost del, ki jih izvaja Italstrade pa je 489
Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela
mlo S!T. Rok dokončanja je Julij 1996t Dela so se pričela k
Julija 1994.
Izvedena dela
V letu 1994 so se na tem odseku izvajala dela na trasi.'
podvozih, 3 mostovih In 1 viaduktu v naslednjem obsegu
nlh del: (tabeli 14 In 15)
K«'
Dela na viaduktu Lijak se v letu 1994 niso priC®'3, eff1i
izvajalec Italstrade nI pravočasno dostavil načrta z ^
potrebnimi soglasji. Ker se dela Izvajajo pretežno v fl

FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK (tabela 14)
Opis postavke
Izkop humusa
Izkopi
Nasipi
podvoz 3-9A
podvoz 3-10
podvoz 3-11
podvoz 3-12
podvoz 3-13
most 5-11
most 5-13
most 5-15
viadukt Šempeter
- spodnja konstr.
- zgornja konstr.
- krov
50

rrO
nO
rrfl
%
%
%
%
%
%
%
%

119.100,00
441.650,00
279.700,00
84,21%
88,63%
88,69%
70,47%
89,94%
67,62%
43,94%
78,52%

112.356,00
516.580,00
379.613,00
42,45%
87,85%
88,04%
71,66%
92,94%
63,71%
43,28%
76,94%

94,34%
116,97%
135,72%
50,41%
99,12%
99,27%
101,68%
103,33%
94,22%
98,49%
97,98%

Vrednost
celotne
gradnje
130.167,00
1.468.985,00
1.199.179,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

%
%
%

91,32%
13,24%
15,56%

90,00%
13,00%
15,00%

98,56%
98,18%
96,40%

100,00%
100,00%
100,00%

Enota mere

Planirano 94

Realizirano
9»

poročevalec, št. 9

% realizacije
v letu 94

% realizacij
celotne
gradnjj^86^

Pr

®gled finančne realizacije - v 000 SIT (tabela 15)
Opis postavke

Planirano 94

-£.r°iektiranjR
-^Ski!£l in odškodnine
Gradnja
^Ostalo
.skupaj

% realizacije v
letu 94
134%
309%
46%
1%
48%

Realizirano 94

9.650,00
23.860,00
1.922.010,00
85.680,00
2.041.200,00

12.966,09
73.696,86
891.26138
938,53
978.862,86

tem in glinenem terenu, je prišlo do zastojev pri gradnji
*aradl neugodnih vremenskih razmer.

Vrednost
celotne investic.
24.146,00
174.055,00
5.714.012,00
1.099,00
5.913.312,00

% realizacije
celote
54%
0%
16%
85%
17%

začeta dela na plazolovih na Mežaklji (I. faza), začelo se je s
hortikullurnim urejanjem In z Izgradnjo deviacije k podvozu
pod žetaznlco. Za navedena dela je bilo plačanih 342 mio SIT.

i3,2

- nadaljevanje gradenj avtocest

MALEMCE - ŠMARJE SAP

^OJEKT 4 - PRIMORSKA
jj:3'1-2.11. RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km, gradManjkajočih viaduktov

V letu 1994 Je bila izvedena dodatna protihrupna zaščita trase
avtocMte v vrednosti 28 mio SIT.

^°9odb'eh'o oddana dela
a avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa

V Izvajanju so bile protihrupne ograje ob trasi avtoceste. Delo
je na osnovi javnega razpisa dobilo podjetje SCT d. d. Izveden
je bil zaključni asfaltni sloj na trasi avtoceste. Delo je na podlagi javnega razpisa dobilo podjetje SCT d. d. Za vsa navedena
dela Ja bilo plačanih 279 mio SIT.

ŠMARJi SAP - VIŠNJA GORA

<
Oran 0
i
^°" vrh in Bandera. Na podlagi javnega razpisa je
, viadukta Goli vrh dobilo podjetje SCT d. d, gradnjo
Pon9°dbe Ban
dera paizvajalci
SGP Primorje.
z izbranimi
so bile podpisane 24.3.1994. Vreddel
i2 ' ' ki jih Izvaja SCT d. d. je 323 mio SIT, vrednost del, ki jih
Prirnor
qrartK
ie pa jerr611
mio SIT. Skupno je vrednost
del 934 m
viaii ifnih
'° ® - Rok dokončanja polovice obeh
ov
bil
da e bil i®ta avtocestni
20.111994 inodsek
sta sepolovično
ga oba izvajalca
tako
j3i'
predandržala,
prometu
• 1994. Druga polovica obeh viaduktov bo gotova do konca
"aja 1995.

vu^

ZAHOD - VZHOD
RAZDRTO - ČEBULOVICA
V letu 1994 so bila dokončana dela na glavni trasi. Z izvajalcem
del Italstrade je bil v ta namen sklenjen aneks k osnovni pogodbi. Porabljenih je bilo 144 mio SIT.

l3 3

Razcap RAZDRTO

- - Zaključna dela na avtocestah
er . JUG

Sev

V razcap« Razdrto so bila Izvedena zaključna dela na zgornjem ustroju avtoceste in vgrajena je bila oprema ceste. Za ta
dela Ja bilo plačanih 117 mlo SIT. Manjša ralizaclja zaključnih
del na avtocestah je predvsem posledica daljših upravnih postopkov, kot so bili prvotno načrtovani in nekaterih razveljavljenih razpisov zaradi previsokih ponudb. Nerealizirani program
zaključnih del na avtocestah je prenešen v Program dela DARS
d. d. za lato 1995. Na cesti Koper - Ankaran je za predvidena

Hru

ŠICA - VRBA
yI .
1994 so bila
o,"ar|
dokončana dela na glavni trasi, regulacije in
l jarki ter dokončana oprema ceste. Poleg tega so bila
6 8
feV
'
PREGLED
REAUZACUE POMEMBNEJŠIH POSTAVK

Enota
mere

~**~SlSUjetna porama

Planirano 94

Realizirano

Količina
celotne
gradnje

% realizacije
v letu 94

% realizacije
celotne
gradnje

%
%
%
%
%

97,42%
100,00%
100,00%
58,00%
58,00%

97,42%
100,00*
100,00%
56,00%
58,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

97,42%
100,00%
100,00%
58,00%
58,00%

%
%
%
%
%

97,63%
79,78%
28,47%
60,00%
50,00%

97,63%
68,16%
57,40%
80,00%
50,00%

100,00%
85,43%
201,65%
133,33%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

97,63%
68,16%
57,40%
80,00%
50,00%

finančne realizacije - v 000 SIT
Opis postavke
granje
odškodnine
~S[adnja
3?taio

Planirano 94
5.000,00
0,00
951.970,00
51.030,00
1.008.000,00

Realizirano 94
3.500,00
0,00
787.720,19
2.596,75
793.816,94

% realizacije v
tatu 94
70%
0%
83%
5X>
79%

poročevalec, št. 9
I

Vrednost
celotne Investlc.
3.500,00
0,00
1.017.582,00
2.467,00
1.023.549,00

% realizacije v
100%
0%
77%
105%
78%

dela v pripravi Izvajalska pogodba in se bodo dela pričela v
začetku leta 1995. Na cestnem odseku Vrtojba - Šempeter je
bil razpis zaradi previsoke ponudbe razveljavljen, na avtocesti
Šentilj - Pesnica pa so Se v teku raziskave plazu in se sanacija
Se ni pričela.
3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA
IN IZVAJALA DARS d. d. V LETU 1994
3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Dela s področja rednega vzdrževanja avtocest za DARS d. d.
opravlja Podjetje za vzdrževanje avtocest, ki je bilo ustanovljeno izključno za vzdrževanje avtocest in pobiranje cestnine. Ko
je DARS d. d. 1.1.1994 prevzela upravljanje zgrajenih avtocest,
so bili normativi za redno vzdrževanje, ki so se uporabljali do
takrat, preverjeni In po analizi spoznani kot neustrezni. Tako je
za obdobje od 1.1.1994 do 31.12.1994 kot način obračuna bilo
izbrano plačilo na osnovi dejanskih stroSkov, za Izračun plač
pa se uporablja kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo.
Uveden je bil strog nadzor s strani DARS d. d. nad organizacijo
dela, disciplino in predvsem nad koriščenjem sredstev. Iz analize opravljenih del je razvidno, da je bila odločitev o drugačnem načinu obračuna In organizaciji rednega vzdrževanja ustrezna.
StroSkl rednega vzdrževanja so namreč v letu 1993 znaSali cca
750 mlo SIT, v letu 1994 pa 849,33 mlo SIT ali 90.6% za leto
1994 predvidenih stroškov. Pri upoštevanju 18,3% Inflacije v
letu 1994 glede na leto 1993 je iz primerjave stroškov razvidno
4,27% znižanje stroškov pri bistveno večjem obsegu del In
spoštovanju zakonodaje na področju plačila delavcev (v letu
1993 ta zakonodaja nI bila spoštovana).
3.2. OBNOVA VOZIŠČ IN OBJEKTOV
Izvajalci obnov na voziščih, objektih in opremi so bili Izbrani na
osnovi javnega razpisa. Obseg opravljenih tovrstnih del v letu
1994 je večji kot v letu 1993. Razlog, da obseg del v letu 1994
ni bil še večji, je dejstvo, da v turistični sezoni zaradi povečanega prometa ni bilo možno zapirati cest zaradi vzdrževalnih
del. Vrednost Izvedenih del v letu 1994 na področju obnove
vozISč, objektov in opreme znaša 183,71 mlo SIT.
3.2.1. OBNOVA VOZIŠČ
Ob prevzemu zgrajenih avtocest v upravljanje s 1.1.1994 je bilo
ugotovljeno, da je zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih
letih velik del avtocest v slabem stanju. V letu 1993 je bilo
opravljeno sicer zelo veliko obnov vozišč glede na pretekla
leta, vendar še vedno premalo, da bi se vsaj delno nadomestilo
skoraj desetletno pomanjkanje sredstev za obnavljanje. Ker
zaradi pomanjkanja dokumentacije za popravila objektov, leteh nI bilo možno obnoviti v letu 1994. Zato pa je bil večji del
sredstev za obnove namenjen obnovi vozišč.
Tako so bila opravljena naslednja večja dela:
- obnova asfaltov na ca 74.000 m2,
- rezkanje kolesnlc na ca 28.000 m2,
- krpanje asfaltov na ca 18.000 m2,
- zalite razpoke asfaltov v dolžini ca 101.000 m,
- pobarvane odbojne ograje ca 8.000 m,
- Izvedene talne označbe v skupni površini ca 150.000 m2.
Ocena je, da je bil v letu 1994 opravljen tak obseg del, tako da
so avtoceste varne in urejene.
3.2.2. OBNOVA OBJEKTOV
Zaradi pomanjkanja dokumentacije v letu 1994 nI bilo možno
začeti s sanacijo najbolj dotrajanih objektov, med katere sodi
v sam vrh po nujnosti sanacija viadukta Ravbarkomande. Zaradi navedenega so bile v letu 1994 Izvedene detaljnje preiskave na viaduktih Ravbarkomanda, Unec, Ivanje selo In Žeplna.
Na osnovi rezultatov preiskav bo ocenjena dotrajanost objektov, določiti bo možno najugodnejši način sanacije in najugodnejšega Izvajalca sanacije. Poleg opravljenih preiskav so bili
obnovljeni robni venci na dveh podvozih in zamenjane dilatacije na enem nadvozu. V predoru Karavanke so odstranjeni vsi
tujki Iz drenažnega sistema. Vrednost teh del ocenjujemo na
52

ca 30 mlo SIT. Navedene stroške je zaradi slabe kvalitete
izvedbe v času gradnje pokril sam Izvajalec SCT d. d.
3,2.3. OBNOVA OPREME
V letu 1994 je bilo veliko vlaganj v opremo avtocest. V sklopu
teh del so bila opravljena naslednja večja dela:
- zamenjane poškodovane ograje v skupni dolžini ca 5.700 C.
- zamenjane poškodovane mreže proti divjadi v dolžini c®
1.600 m,
- kupljeno ca 5.100 smernikov In stožcev za signalizacijo v
primeru zapore avtoceste,
- zamenjanih ca 400 velikih obvestllnih tabel,
- obnova svetlobne signalizacije v vrednosti ca 6 mlo SIT,
- popravila sistema klic v sili In elektro opreme v vrednosti ca
30 mio SIT.
3.3. POBIRANJE CESTNINE
Od 1.1.1994 dalje se pobrana cestnina steka na račun DARS A1
d., za katero pobira cestnino Podjetje za vzdrževanje avtoce® Cestnina se trenutno v Sloveniji pobira samo na 134 km avto*1
cest. Cestnina se pri nas, tako kot v tujini ne pobira za mes"
obvozne avtocest, ker je potrebno stimulirati razbremenjevan)®
prometa na mestnih površinah. Poleg tega se zaenkra' n°
pobira cestnine za odseke Hrušlca - Vrba, Ljubljana - ViSnj»
gora In Razdrto - Čebulovlca.
S sredstvi pobrane cestnine se krijejo stroški:
- vzdrževanja celotnega avtocestnega omrežja, ki znaša 210
km avtocest In 70 km priključkov nanje,
- pobiranja cestnine,
- upravljanja DARS d. d.,
- izgradnje novih avtocest (ca 15% potrebnih sredstev za Pr0*
gram izgradnje v obdobju 1994-1999 v smeri V-Z).
Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrst®
del:
- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah,
- obračun gotovine pobrane cestnine,
- odvoz pobrane cestnine na javnem razpisu Izbrane bank®'
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart.
StroSki pobiranja cestnine so v letu 1993 znašali ca 365 a
SIT, v letu 1994 pa 471,20 mlo SIT ali 117,80% za leto 19
predvidenih sredstev.
Pri upoštevanju 18,3% inflacije v letu 1994 glede na leto 199310
Iz primerjave stroSkov razvidno 9,13% povečanje stroškov.
Bistveni razlogi za navedeno povečanje so naslednji:
- velik porast prometa in zato večji obseg opravljenih ur,
- spoštovanje zakonodaje na področju plačila delavcev In z®
višji os. dohodki,
- nabava novih uniform.
Odgovorni DARS d. d. so v sodelovanju z domačimi in tul^J
strokovnjaki v letu 1994 intenzivno Iskali možnosti za uvec"£
alternativnih načinov pobiranja cestnine In možnosti za p0®,
dobltev sedanjega načina pobiranja, kar naj bi zmanjšalo šk<>jj_
Ijive vplive na okolje in racionaliziralo postopek pobiranja c«
nlne ter povečalo pretok vozil. Sklepa Državnega zbora, da
s 1.7.1994 ukine neposredno pobiranje cestnine In se uv®v ^
plačilo cestnine brez ustavljanja, zaradi objektivnih razlog° |
bilo mogoče realizirati, zato je DARS d. d. zaprosila Drž®
zbor R Slovenije za podaljšanje roka za prlčetek uvajanja an
vega načina pobiranja cestnine. V letu 1994 je bila \zde*
študija o problematiki pobiranja cestnine v Sloveniji, s kate
- je določen najbolj ustrezen tarifni sistem,
- so preverjene lokacije obstoječih cestninskih postaj,
- so določene lokacije novih cestninskih postaj in
^
- je izdelan predlog za postopno opremljanje cestninskih P
staj do prehoda na plačilo cestnine brez ustavljanja.
3.4. INVESTICIJE V OPREMO ZA VZDR?FVAN.)F AVTOC^
Iz sredstev pobrane cestnine je bilo v letu 1994 nabavlj^jj
nova oprema (večji del mehanizacija), za vzdrževanje n°
odsekov avtocest v skupnem znesku 177,48 mlo SIT.
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VZDRŽEVANJE - REKAPITULACIJA REALIZACIJE V LETU 1994
Opis postavke

Planirano 94

Realizirano 94

937.000,00
840.000,00
400.000,00
92.000,00
146.000,00
60.000,00
2.475.000,00

Obnavljanje voziSč In objektov
—ii_ytroSki pobiranja cestnine
-iJpvesticije v opremo za vzdrž.
—^.Stroški upravliania
-investicije v osn. sred. DARS
LjKUPAj
U
iie»
IZDVAJANJU JSHfcU&lfcV I IN IMM"tNSKI porabi sredstev po zakonu o ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO
POCESTNEGA OMREŽJA V REPUBUK1 SLOVE^'Jl OD 111994 DO 31121994

S^SiaM-ZAGOTAVUANJA IN KORIŠČENJA NAMEN0 za
cBMk0nom
go'ovitvl namenskih sredstev za gradnjo avton69a ornrei
93)
ia v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, St. 46/
ljQ '® določen način zagotavljanja in uporabe sredstev za
dvs na Pocestnih odsekov v Republiki Sloveniji In to pre(w "lRe smeri vzhod - zahod. Na podlagi zakona se v proraPublike Slovenije od 1.1.1994 do 31.12.1999 namensko
?a
v
Cene 8 ,ersrecJs,va
znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne
rodanih
Srea
?
"
količin
motornih
bencinov
in diesel
goriv.
StVa
se P
In rt| es
zagotovijo iz davka
od prometa
motornih
bencinov
elsklh goriv na podlagi posebnega sklepa vlade.

vi5|^a0cteh
"a9i

pogodbe med Republiko Slovenijo In DARS d. d. se
tnal
sredstev ugotovi vsakega 25. v mesecu v viSinl 16%
lndirPr0daine cene na "tor prodanih količin motornih bencinov
cu
9oriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem mesep ^.'nistrstvo
za ,inance
finance nakaže
nakaže ta
ta sredstva
sredstva 25.
25. vv mesecu
mesecu na
na
0seh00trS,vo za
je. p^ Podpartijo 2lro računa proračuna Republike Sloveni' nakazilo je bilo Izvršeno 25.1.1994.
p0d_enska lro
sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni
računa proračuna Republike Slovenije In jih nae ij' *
8|(|aJ DARS-u le na podlagi pisnega zahtevka, ki mora biti v
l_nv ^ Z Ifttnlm
fmirnin Hr,,4Ke> In mncaAnA
le,nim nlonnm
' 83ti f ske Planom razvoja dru2be In mesečno napovedjo
Pod,-, i
porabe. S prostimi denarnimi sredstvi posebne
8 2iro raCuna
*®klari Ca
proračuna Republike Slovenije upravlja
''^Idn ,nirnMinistrstva
za finance in to na enak način kot z
teh sreclstev
h
' Prese2kl proračuna Republike Slovenije. Plasmaji
sifleD
se obrestujejo po obrestni meri, ki jo s posebnim
doloCI
"r°8tM
minister za finance. Prihodki od upravljanja s
na F).171Ul3denarnimi
sredstvi se plačujejo na podpartijo proračuke
ne tjo?,oc " Slovenije In jih DARS lahko uporablja le za name-• ene v zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.
»al,- )e
.
leto iqq ki vaPlanu razvoja In finančnem načrtu DARS d. d. za
24. |
9 ie Vlada Republike Slovenije potrdila na 71. seji
Skup,,,?ruar
ia 1994, določeno, da se od pobrane cestnine v
v
9vt0 stlSlnl 3.700.000.000 SIT nameni za financiranje gradnje
Cest
1-342.930.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje avto'13, J;. 2-357.070.000 SIT. Vlada Republike Slovenije je na svoji
tn
®9a đne 10-11-1994 sprejela rebalans Plana razvoja In finanCovecaIa1aćr,a DARS d. d. za leto 1994 In v rebalansu plana
'■34jqd' delež cestnin, namenjenih za gradnjo avtocest od
° 000 SIT na 2.210.000.000 SIT.

849.330,00
183.752,00
471.203,00
177.484,00
141.673,00
60.000,00
1.883.442,00

% realizacije
v letu 1994
91%
22%
118%
193%
97%
100%
76%

da je potrebno v obdobju od 15.8.1993 do 31.12.1993 Iz proračuna Republike Slovenije zagotoviti 1,2 mlrd SIT namenskih sredstev za pospešitev gradnje na odsekih HruSIca - Vrba in Razdrto - Cebulovica ter za dokončanje avtocestnih odsekov v
gradnji. V istem obdobju so bila iz proračuna Republike Slovenije za te namene izplačana sredstva v skupni visini
2.851.612.360 SIT in sicer iz naslednjih postavk:
1012 Malence - Šmarje
1013 HruSIca - Vrba
1914 Razdrto - Čebulovlca
1016 Južna obvoznica v Ljubljani
1018 Razcep Razdrto
1019 Šentilj - Pesnica
1605 Dokončanje avtocestnih
odsekov v gradnji
1172 Obnova avtocest
1155 Varovalne ograje na avtocestah

20.327.484 SIT
1.326.646.244 SIT
1.075.266.798 SIT
165.881.127 SIT
96.413 SIT
72.810.489 SIT
7.213.406 SIT
180.370.400 SIT
7.213.406 SIT

Poleg navedenega je bila za dela, ki so bila opravljena v letu
1993, obračunana pa kasneje, v letu 1994 Izplačanih še
56.413.800,00 SIT. Po predlogu vlade naj bi se z zaključnim
računom proračuna za leto 1993 tudi ta sredstva knjižila med
odhodke proračuna za leto 1993. Navedena sredstva so bila
izplačana za dela, opravljena v okviru postavk:
1172 Obnova avtocest
1013 HruSIca - Vrba
1019 Šentilj - Pesnica

52.413.800 SIT
2.862.720 SIT
1.360.116 SIT

4.3. IZDVAJANJE NAMENSKIH SREDSTEV OD 1.1.1994 DO
31.12.1994
Na podlagi prodanih količin motornih bencinov In dleselskih
goriv v Republiki Sloveniji je bila v letu 1994 zagotovljena in
nakazana na posebno podpartijo proračuna Republike Slovenije naslednja viSIna sredstev:
PRILIV BENCINSKI TOLAR
1.105.164.000 SIT
januar
februar
972.202.000 SIT
1.391.926.000 SIT
marec
1.006.342.000 SIT
april
1.174.690.000 SIT
maj
*
1.283.087.000 SIT
junij
1.361.258.000 SIT
julij
1.400.500.000 SIT
avgust
1.396.488.000 SIT
september
1.393.530.000 SIT
oktober
1.520.968.000 SIT
november
1.487.673.000 SIT
december
15.493.828.000 SIT
14.521.700.000 SIT
107

t^^AjANJE IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV V

SKUPAJ 1-12
Plan 1-12
% realizacije 1-12

!>■ 993 je bilo iz proračuna Republike Slovenije Izplačano
■uri o 5'° avtocest 3,7 mlrd SIT In za investicijsko vzdrževanje
a
^0n. 0 ,T1zagotovitvi
'rc' S|T' torej
skupno 3,9
mlrd SIT.
namenskih
sredstev
za gradnjo avtocest^režja v Republiki Sloveniji je v svojem 3. členu določal,

V obdobju januar - december leta 1994 se je na posebni podpartljl proračuna Republike Slovenije zbralo 15.493.828.000 SIT
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji. V primerjavi s planom za leto 1994 je realizacija
zbranih namenskih sredstev presežena za 7%.
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4.4. NAMENSKA PORABA SREDSTEV OD ft 1994 DO
31,12.1994
V skladu s pogodbo In glede na dejanske potreb^-ki morajo
biti usklajene z letnim planom razvoja družbe' in 'mesečno
napovedjo investicijske porabe, je Ministrstvo ^"iTtaance na
podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS-a Iz oojgbne podpartije proračuna Republike Slovenije nakazalo pAR$-u v obdobju 1.1.1994 do 31.12.1994 naslednjo višino sreOŽđv:
. .
if.'; '
ČRPANJE (ODPOKLIC) BENCINSKEGA TOLARJA
V LETU 1994
"""
I. februar
18.000.000 SIT
II. februar
14.644.038 SIT
24. februar
52.366.472 SIT
4. marec
399.14^.005 SIT
11. marec
18.034.446 SIT
15. marec
38 854.244 SIT
17. marec
32.Q68.852 SIT
18. april
184r4?f728 SIT
22. april
161,741.014 SIT
19. maj
109.512.694 SIT
29. junij
60.489,886 SIT
30. junij
92.311.126 SIT
18. julij
274.465.323 SIT
22. julij
324.boo:ooo SIT
27. julij
105.000.000 SIT
6. avgust
50.000.000 SIT
26. avgust
725.000.000 SIT
29. avgust
350.000.000 SIT
15. september
400.000.000 SIT
26. september
300.000.000 SIT
27. september
200,000-/000 SIT
6. oktober
300.000.000 SIT
13. oktober
1101000.000 SIT
24. oktober
800.000.000 SIT
25. oktober
690,000.000 SIT
17. november
100.000.000 SIT
22. november
200.000.000 SIT
24. november
900.000.000 SIT
13. december
310.000.000 SIT

20. december
23. december
29. december
SKUPAJ PRILIVI
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8.450.057.830 SIT

S prostimi denarnimi sredstvi, ki se vodijo na posebni podparfi' j
žiro računa proračuna Republike Slovenije je upravljala Za* |
kladnlca Ministrstva za finance In to na enak način kot z Ukv^
nostnlml presežki proračuna Republike Slovenije. Razlika
zbranimi namenskimi sredstvi In Izplačanimi zahtevki DARS-"
je v letu 1994 znašala 7.043.771.000 SIT. Prosta sredstva i«
Zakladnica oročila v bankah. Sredstva so bila med letom 19"
povečana Se za obresti, ki so znaSale na dan 31.12.1994 skup&l
791.682.227 SIT.
Po podatkih DARS d. d. je bila v tem obdobju za gradnjo novi"
avtocest, za stroSke inženiringa, za pripravo projektne doW'111
mentacije po letu 1994 In za dokončanje del na obstojeC
avtocestah realizirana (prejete fakture) naslednja vredno8'
opravljenih del: v SIT (Glej tabelo 19)
Dejanska poraba sredstev je zaostajala za planom z®
8.457.605.571 SIT (tabela 5). Vzroki za realizacijo plana so P°"
drobno navedeni v poglavju 2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1994 ORGANIZIRALA IN VODIL*
DARS d. d. tega poročila.
V skladu z zahtevo Odbora Državnega zbora za Infstrukturo 16f
okolje so v poročilu prikazana vlaganja v posamezne obje*
po kvartalni mesečni dinamiki (tabela 1), vlaganja v nove 8^
ceste po namenih v obdobju januar - december 1994 (tabela21,
vlaganja v obstoječe AC (tabela 3) ter pregled vseh vlaganj P"
projektih v letu 1994 (tabela 4).
V letu 1994 je bilo porabljeno za grandnjo novih avtocestn'!}
odsekov (projekt 1 - Štajerska, projekt 2 - celjski del, proje*1
- Gorenjska-Dolenjska In projekt 4 - Primorska) skuP®1
9.570.490.334 SIT sredstev oziroma 57% planirane letne vre"
nostl.
Od tega za:
- projekte
- odkupi
- za gradnjo
- za ostalo
Skupaj

PLANIRANO v letu 1994
GRADNJA NOVIH AC
PROJEKT 1
Šentilj-Pesnlca
Hoče-Arja vas
PROJEKT 2
Arja vas-Vransko
Vransko-Blagovica
PROJEKT 3
Malence-Šentjakob
Zadobrova-Tomačevo
PROJEKT 4
Razdrto-Čebulovlca
Čebulovica-Divača
Divača-Dane
Dane-Fernetiči
Selo-šempeter
STROŠKI INŽENIRINGA
PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PO LETU 1994
DOKONČANJE DEL
NA AC
SKUPAJ

500.000.000 SIT
370.000.000 SIT
260.000.000 SIT

460.183.573 SIT
3.550.108.146 SIT
5.082.934.265 SIT
477.264.350 SIT
9.570.490.334 SIT

oz. 5% sredstev
oz. 37% sredste*
oz. 53% sredstev
oz. 5% sredstev
100%

REALIZIRANO v letu 1994

%
REALIZACIJE^

16.697.840.000
4.473.000.000
1.512.000.000
2.961.000.000
2.172.300.000
2.022.300.000
150.000.000
3.061.800.000
2.469.600.000
592.200.000
6.990.740.000
1.008.000.000
1.673.540.000
1.638.000.000
630.000.000
2.041.200.000
520.000.000

9.570.490.334
2.406.539.787
1.247.460.523
1.159.079.264
1.904.310.631
1.858.775.484
45.535.147
1.584.105.982
1.106.939.032
477.166.950
3.675.533.933
793.816.937
1.351.868.599
506.656.796
44.328.740
978.862.861
427.670.789

57
57
83
39
88
92
30
52
45
81
53
79
81
31
7
48
82

531.000.000

189.053.674

36

1.850.700.000
19.599.540.000

954.737.633
11.141.934.429

52
57
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V primerjavi s planom razvoja za leto 1994 je dosežena realizacija po posameznih projektih naslednja:
Tabela 20

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
£[°Jekt 4
SKUPAJ

PLAN jan-dec REALIZACIJE REALIZACIJA
%
1994
jan-dec 1994
4.437.000.000 2.406.539.787
54
2.172.300.000
1.904.310.631
88
3.061.800.000 1.584.105.983
52
6.990.740.000 3.675.533.933
61
16.697.840.000 9.570.490.334
57

V'aganja po namenih porabe na posameznem projektu pa
so naslednja:
REALIZACIJA
DELEŽ V %
1994
PLAN 1994
PROJEKT 1
SKUPAJ
" Projekti
■ odkupi
" fjradnja
postalo
PROJEKT 2
skupaj"
" Projekti
' odkupi
" {Jradnja
postalo
PROJEKT 3
SKUPAJ
• projekti
" odkupi
" gradnja
postalo
projekt 4
SKUPAJ
• projekti
• Odkupi
" (Jradnja
postalo

4.473.000.000

2.172.300.000

3.061.800.000

6.990.740.000

2.406.539.787
40.840.642
148.849.899
1.828.415.657
388.433.589

100
2
6
76
16

1.904.310.631
160.232.232
1.703.826.241
0
40.252.157

100
8
89
0
2

1.584.105.983
213.812.103
1.336.235.126
0
34.058.753

100
13
84
0
2

3.675.533.933
45.298.595
361.196.879
3.254.518.608
14.519.851

100
1
10
89
0

a
pripravo projektne dokumentacije za avtocestne odseke, ki
® bodo pričeli graditi po letu 1994 je bilo namenjeno 189.035.674
J •stKar predstavlja 36% planirane porabe v letu 1994.
® roške Inženirja, ki skrbi za izvedbo projekta In ki za inve"orja v skladu z veljavnimi zakoni In predpisi opravlja vsa
Potrebna Investicijska preddela je bilo v letu 1994 porabljeno
bjg 0.789 SIT oziroma 82% planiranih sredstev tega obdo-

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom je
bilo Potrebno izvesti Se nekatera zaključna in dodatna dela, ki
° bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb oziroma pri tehtnih
ro, pregledih za kar je bilo porabljenih 954.737.633 SIT
"a 52% planiranih sredstev.
navedena
vlaganja v letu 1994 so znaSala 11.141.934.429
lr
i Kar predstavlja 57% realizacijo plana.
^letu 1994 je DARS d. d. sklenil In podpisal z Izvajalci gradbeR del pogodbe o izvajanju del v skupni vlSinl 33.761.012.072
?ro DomaCI Izvajalci so prevzeli posle v skupni višini
,^ ®13-890.766 SIT oziroma 79% vseh sklenjenih pogodb, delež
lih Izvajalcev pa predstavlja 21% oziroma vrednostno
°47.121.306 SIT.
.Nadaljevanju
prikazujemo pregled domačih izvajalcev gradn
'h del - nosilcev sklenjenih pogodb v letu 1994:

PROJEKT 1
PROJEKT 2
PROJEKT 3
PROJEKT 4
SKUPAJ
v%

DOMAČI
TUJI
SKLENJENE
IZVAJALCI
POGODBE
IZVAJALCI
7.723.673.803 7.723.673.803
0
6.784.626.176
326.970.190 6.457.655.986
9.689.193.011 9.689.193.011
0
9.563.519.082 9.074.053.762
489.465.320
33.761.012.072 26.813.890.766 6.947.121.306
100
79
21

SCT d.d. LJubljana
GIZ GradU p.o. Ljubljana
SGP Primofj« Ajdovščina
SGP Kriški Zidar Sežana
SGP Pionir Novo mesto
Cestno podjetje Celje
GPG Grosuplje
SKUPAJ

VREDNOST POGODB
V SIT
DELEŽ V %
17.724.825.097
66
2.663.603.731
10
5.938.125.251
22
149.447.154
1
171.916.533
1
74.889.000
0
91.084.000
0
26.813.890.765
100

In pregled tujih Izvajalcev gradbenih del nosilcev sklenjenih
pogodb v lotu 1994:
26
Italstrade S.p.a.
1.778.819.320
Con.Callltto PontelloTirrena
5.168.301.986
74
Scavi S-p.a.
6.947.121.306
100
SKUPAJ
V Izvajanju celotnega programa dela DARS d.d. za leto 1994 so
pretežno večino del dobili domači Izvajalci, kar je razvidno Iz
naslednjega pregleda sklenjenih pogodb za posamezne vrste
del v lotu 1994:
VRST* ocu
Tehnična dok.
Odškodnine
Gradnja
novih odsekov
Nadaljevanje
gradnje AĆ
Zaključna dela
na AC
Dela 'Inženirja'
SKUPAJ

DOMAČI
DOMAČI
TUJI
IZVAJAL IZVAJAL. SKUPAJ
%
958
958
100%
3.594
3.594
100%

TUJI
%
0%
0%

25.778

6.947

32.725

79%

21%

934

_

934

100%

0%

986
425
32.675

.
6.947

986
425
39.622

100%
100%
83%

0%
0%
17%

4.5. PRIHODKI OD CESTNIN OD 1. 1. 1994 DO 31. 12. 1994
V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d. d. za leto 1994 je
bilo predvideno, da bo v letu 1994 pobranih za 3.700.000.000
SIT cestnin, od tega je bilo predvideno za financiranje gradenj
avtoceal t342.930.000 SIT, za vzdrževanje In upravljanje avtocestpa 2357.070.000 SIT. V skladu s sprejetim rebalansom
plana razvoja in finančnega načrta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. za leto 1994 na Vladi Republike Slovenije
dne 10. novembra 1994 je bilo za financiranje gradenj avtocest
namenjenih dodatnih 867.000.000 SIT sredstev oziroma skupaj
2.210.000.000 SIT.
Iz tabele 21 je razvidno, da je bilo v letu 1994 zbranih
4.225.045.481 SIT prilivov Iz cestnin, kar znaša 114% planiranih
prilivov. Od lega je bilo namenjeno za gradnjo avtocest 2.210.000
SIT oziroma 100% predvidenih prilivov, za vzdrževanje in upravljanje pa 2.015.045.481 SIT.
4.6. UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOt^RJA PODPARTUA PRORAČUNA - SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1994
Zbrana aredstva v proračunu Republike Slovenije iz naslova
plačanega davka, od prometa motornih bencinov in dieselskih
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Tabela 21
227.301.028
238.238.850
309.786.805
311.051.368
362.009.117
374.547.715
482.422.008
512.743.573

139.850.000
182.950.000
167.080.000
177.950.000
90.000.000
86.100.000
115.600.000
50.300.000

v SIT
ZA VZOR IN
upravljanje
87.451.028
55.288.850
142.706.804
133.101.368
272.009.117
288.447.715
312.822.008
462.443.573

460.236.941
335.392.474

38.500.000
22.200.000

421.736.941
313.192.474

335.561.722

952.170.000

(616.608.278)

329.753.880
4.225.045.481
3.700.000.000

187.300.000
2.210.000.000
1.342.930.000

142.453.880
2.015.045.481
2.357.070.000

114

165

85

SKUPAJ
januar 1994
februar 1994
marec 1994
april 1994
maj 1994
junij 1994
julij 1994
avgust 1994
september
1994
oktober 1994
november
1994
december
1994
SKUPAJ
Plan 1-12
% realizacije
1-12

ZA GRADNJO

goriv, mesečno odvaja, v skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS (Uradni
list RS, St. 46/93), Ministrstvo za finance na poseben podračun
proračuna Sredstva za Izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Sredstva na tem računu so namenjena investicijski dejavnosti DARS. Do namenske porabe, s temi sredstvi
upravlja Zakladnica Republike, v skladu s pogodbo med Republiko Slovenijo in DARS. Kriteriji In obrestne mere deponiranja
teh presežkov so enaki kot za likvidnostne presežke proračuna
Republike Slovenije.
V prvem In drugem trimesečju je Zakladnica plasirala presežke proračunskih sredstev pri bankah, ki so pridobile poroštva
države za odobrene kredite v skladu s sklepom Vlade, z dne
4.11.1993, o spremembah In dopolnitvah sklepa o merilih za
dajanje poroštev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb
v letu 1993, pri čemer je bil delež depozita v danem kreditu
banke (največ 50%) odvisen od deleža rizika, ki ga je v poroštvu nosila država in realne obrestne mere za del kredita s
poroštvom države. Banke so lahko pridobile depozit tudi za
nadomeščanje dražjih medbančnih kreditov. Najvišji možni delež depozitov pri posamezni banki ni bil opredeljen.
Depoziti na odpoklic so se obrestovali po 50% R stopnje,
depoziti za dane kredite gospodarstvu s prejetim državnim
poroštvom po 60% R stopnje, vezani depoziti po 100% R In
depoziti nadomeščanje dražjih medbančnih likvidnostnih kreditov po 100% R plus povprečna medbančna obrestna mera
znižana za 3% točke In stroške obvezne rezerve bank.
V tretjem trimesečju je Zakladnica upoštevala 30.6.1994 sprejet sklep Vlade RS o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih
Opis
Priliv Iz proračuna
Prejete obresti za depozite
Poraba za namene DARS
Depoziti pri bankah

1. 1. 94
0
0
0
0

vrsta depozitov
- na odpoklic
- za Kredite po ugodnejši obr. m.
- vezani depoziti
- nadomeščanje dražjih LK
SKUPAJ
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31. 3.
3.470
27
573
Z89
3
I. trlm
312
329
380
85
1107

30. 6.
6.933
163
1.182

Stanje
30. 9
11.092
386
3.910

5.913

7.564

II. trim.
882
0
2.809
256
3.947

mer v bančnem sistemu, na podlagi katerega je lahko Ministrstvo za finance likvidnostne presežke proračuna RS, s katerimi
upravlja, praviloma deponiralo le pri bankah, ki niso bile neto
upnice na medbančnem trgu In katerih efektivna pasivna obrestna mera nI presegala efektivne pasivne obrestne mere, ki j"
objavlja Banka Slovenije. S tem sklepom je bil opredeljen tudi
najvišji možni delež depozitov, ki so jih lahko posamezne banke pridobile iz presežkov sredstev proračuan RS, medtem ko
se kriteriji po katerih so lahko banke pridobile depozite Iz teh
presežkov tudi v tem trimesečju niso bistveno spremenili.
S 1.8.1994 je začel veljati nov Sklep o obrestovanju plasiranih
presežkov proračuna RS, po katerem so se vezani depoziti, v
odvisnosti od roka vezave, obrestovali po realni obrestni meh
od 1% do 4%, depoziti na odpoklic pa po 11,5% letni obrestni
meri, brez klavzule o revalorizaciji. Obrestna mera za depozite
za nadomeščanje dražjih likvidnostnih kreditov se je še vedno
formirala na podlagi povprečne dnevne medbančne obrestne
mere.
V četrtem trimesečju je deponiranje potekalo v skladu s
29.11.1994 sprejetim sklepom Vlade RS, s katerim je bilo ukinjeno pogojevanje prejema depozitov Iz sredstev proračuna RS
(neto upništvo In efektivna obrestna mera), tako, da je lahko od
decembra 1994 dalje prejela depozit Zakladnice vsaka banka.
Obseg depozitov pri posamezni banki je bil še vedno določen
z deležem banke v vseh kreditih gospodarstvu, ukinjen pa je b"
kriterij pridobitve depozita za nadomeščanje dražjih medbančnih likvidnostnih kreditov.
V skladu z omenjenim sklepom Vlade RS je bila obrestna mera
za deponirane presežke proračuna RS določena v taki višini,
da se je povprečna obrestna mera za posamezne depozite
čimbolj približala 50% realnega dela povprečne efektivne p®'a
sivne obrestne mere bank, ki jo objavlja Banka Slovenije z
posamezno vrsto kratkoročnih sredstev. Na tej podlagi se je
zvišala obrestna mera za depozite vezane nad 31 dni, In slcef
iz prejšnjih R+4% na R+4,65%.
V prvem trimesečju preteklega leta je bilo pri bankah deponirano povprečno 1,1 milijarde tolarjev, v drugem 3,9 milijarde
tolarjev, v tretjem In četrtem trimesečju pa 6,6 oziroma 7,4
milijarde tolarjev, letno povprečje se je gibalo na ravni 4,8
milijarde tolarjev. Zaradi upočasnjene porabe namenskih sredstev je povprečno mesečno stanje depozitov od januarja od
avgusta naraščalo dokaj intenzivno, od septembra dalje pa se
je rast umirila, v novembru se je povprečno mesečno stanje
povečalo le za 30 milijonov tolarjev.
Glede na to, da poraba namenskih sredstev nI potekala v
skladu s predvidevanji, se je med letom struktura vrst depozitov spremenila, In sicer z 42% povprečnega deleža depozitom
vezanih na rok v prvem trimesečju, na 100% delež v zadnjeg
trimesečju preteklega leta. V celem letu je bilo v povprečju 91%
vseh presežkov vezanih po obrestni meri, ki poleg revalorizacije prinaša realne obresti.
V letu 1994 so se sredstva na podračunu proračuna povečala
za 791 milijonov tolarjev plačanih obresti iz naslova plasmaji
Iz sredstev bencinskega tolarja.
i SIT
Razlika
31. 12. 31. 3.-1. 1. 30. 6.-31. 3.
6 31. 12.-30. 9^.
4,402.
15.494
3.470
3.463
4.159
405.
791
27
136
223
4.540.
8.450
573
609
2.728
7.833

Povprečno stanje
IV. trlm.
III. trim.
118
0
0
0
6.317
7.373
0
147
7.373
6.582
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2.893
leto
328
82
4.220
122
4.752

3.020
ll.-l. trlm.
570
-329
2.429
170
2.840

1.651

269.

Razlika
lll.-ll. trim
IV.-III trim.
-118.
-762
0
0
1.056.
3.508
-147.
-108
790.
2.635

TABELA* PRIKAZ VLAGANJ V NOVE AC PO NAMENIH V
OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 1994
AC RAZDRTO
CEBULOVICA II VIAni JKTA
investicij VLAGANJA
DO
A V TEKU
30.6.1994
jproiekli
3,500.000
„-odkupi
0
-Bradnja
253,194,323
poslalo
2,466,721
SKUPAJ
259,161,044
AC CEBULOVICA DIVAČA
INVESTICIJ VLAGANJA
DO
A V TEKU
30.6.1994
^Projekti
1,095,000
^odkupi
148,218,866
Jlradn|a
24,566,464
postalo
845,754
skupaj
174,726,084
AC DIVAČA
dane
VLAGANJA
investicij
A
DO
v TEKU
30.6.1994
Jiipjekti
99,482
^dkupl
80,723,560
Radnja
6,951,700
^ostalo
3,589,698
SKUPAJ
91,364,440
JC DANE ■52.NETIČI
'nvesticij VLAGANJA
DO
* V TEKU
30.6.1994
■^Stekli
25,880,231
^dkupi
0
CSa?n|a
0
^stalo
6,235
Skupaj
25,886,466
*C SELO
■siMPETER
VLAGANJA
'J^esticij
A
DO
V TEKU
30.6.1994
^fi£°jekti
1,482,000
CS^kupi
66.284,588
JlBdn|a
37,173,201
Jglalo
366,049
USJPAj
105,305,838

VLAGJUUJSEPT. 1944
0
0
299,593,860
130,029
299,723,889

KONTO
027100
VLAG.OKT- VLAGANJA
V
LETU
DEC. 1944
1944
3,500,000
0
0
0
234,932,004 787,720,187
2,596,750
0
234,932,004 793,816,937

KONTO
027110
VLAGJUUJ- VLAG.OKT. VLAGANJA
V LETU
DEC. 1994
SEPT.1994
1994
2,359.468
1,264,468
0
9,196,627 157,415,493
0
318,427,612 847,763,119 1,190,757,195
1,336,444
490,691
0
1,351,868,60
0
318,427,612 858,714,904
KONTO
VLAG.JUUJ- VLAG.OKT.
DEC. 1994
SEPT.1994
294,250
0
1,196,040 30.903,305
137,687,317 240,140,825
5,070,618
0
138,883,357 276,408,999

027130
VLAGANJA
V LETU 1994
393,732
112,822,905
384,779,842
8,660,316
506,656,796

KONTO
027140
VLAGJUUJ- VLAG.OKT. VLAGANJA
V
LETU
SEPT. 1994 DEC 1994
1994
26,079.311
0
199,080
17,261,617
17,130,078
131,539
0
0
0
799,327
987,812
182,249
17,929,406 44,328,740
512,868
KONTO
027120
VLAGJULU- VLAG.OKT. VLAGANJA
V
LETU
SEPT 1994
DEC. 1994
1994
11,088,485 12,966,085
395,600
5,803,765 73,696,863
1,608,511
313,935,641 540,152,542 891,261,384
938,529
231,878
340,601
316,280,352 557,276,671 978,862,861

projekt:
Ac
S§NT,jJAKOB-MALENCE
027150
KONTO
VLAGANJA VLAGJULJJ- VLAG.OKT.
VLAGANJA V
AAvSP0"
DO
LETU 1994
v TEKU
DEC 1994
SEPT. 1994
3061994
213,714,103
126,898,048
66.746,540
20,069,515
^Sgkupl
863,227.059
491.505,706
4,021,252 367,700,101
--fcjjdnja
:S«talo
29,997,871
15.486,390
5,079,066
9,432,415
S*UPAJ
633.890.143 1,106.939.032
80.200,207 392,848,682
KONTO
027190
SgoOVA
VLAGANJA VLAG.JUL1J- VLAG.OKT.
VLAGANJA V
DO
DEC 1994
LETU 1994
* V TEKU
SEPT. 1994
30.61994
98,000
98,000
-^Skugl_^
473.008.068
268,346,995
4,328.201 200,332,872
-*8l®dnja
^talo
4,060,883
1.162,850
1,582,368
1,315,665
SSupaj
477.166,950
269,509,844
5,741,866 201,915,240

PROJEKT 2
AC ARJA VAS VRANSKO
INVESTICIJA VLAGANJA
DO
V TEKU
30.6.1994
47,545,914
-projekti
11,195
-odkupi
0
-gradnja
5,001,960
-ostalo
SKUPAJ
52,559,068
AC VRANSKO BLAGOVICA
INVESTICIJA VLAGANJA
00
V TEKU
30.6.1994
-projekti
10,942,408
-odkupi
0
0
-gradnja
0
-ostalo
SKUPAJ
10,942,408

VLAGJUUJSEPT. 1994

KONTO
VLAG.OKT.
DEC. 1994

027160
VLAGANJA V
LETU 1994

45,594,207
917,037,942
0
6,951,683
969,583,833

24,499,159
784,577,104
0
27,556,319
836,632,582

VLAGJULUSEPT 1994

KONTO
027170
VLAG.OKT. VLAGANJA V
LETU 1994
DEC. 1994

5,851,958
0
0
0
5,851,958

25,798,587
2,200,000
0
742,195
28,740,782

117,639,280
1,701,626,241
0
39,509,962
1,858,775,484

42,592,952
2,200,000
0
742,195
45,535,147

PROJEKTI
AC ŠENTILJ - PESNICA
KONTO
027060
VLAG.OKT.
VLAGANJA
V
VLAGJULUINVESTICIJA VLAGANJA
DO
LETU 1994
DEC. 1994
SEPT. 1994
V TEKU
30.6.1994
2,330,159
3,436,188
726,029
-projekti
380,000
94,273,159
41,541,332
21,025,650
31,706,177
-odkupi
22,588,014 306,763,594 434,041,907 763,393,514
-gradnja
774,935 386,357,662
5,584,413
379,998,315
-ostalo
434,672,505 334,099,686 478,688,332 1,247,460,523
SKUPAJ
AC HOČE - ARJA VAS
KONTO
027180
VLAGANJA
V
VLAG.OKT.
VLAGJUUJINVESTICIJA VLAGANJA
DO
LETU 1994
SEPT. 1994
DEC. 1994
V TEKU
30.6.1994
37,404,454
3,768,429
10,439,895
-projekti
23,196,130
54,576,740
588,000
47,487,567
6,501,173
-odkupi
41,332,137 439,415,346 584,274,663 1,065,022,147
-gradnja
2,075,926
1,241,023
834,903
0
-ostalo
71,029,441 491,506,245 596,543,582 1,159,079,268
SKUPAJ
TABELA t VLAGANJA V NOVE AC PO NAMENIH V LETU 1994
PLAN
VLAGANJA
JAN.DEC
%
INVESTICIJA V TEKU PLAN 1994
JAN.DEC 1994 REAL
PROJEKT 1
AC ŠENTILJ PESNICA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC HOČE ARJA VAS
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
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1,512,000,000

2,961,000,000.00

1,247,460,523
3,436,188
94,273,159
763,393,514
386,357,662
1,159,079,264
37,404,454
54,576,740
1,065,022,143
2,075,926

83

39

57

PROJEKT 2
AC ARJA VAS VRANSKO
-proiekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC VRANSKO BLAGOVICA
-proiekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
PROJEKT 3
AC MALENCE ŠENTJAKOB
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC ZADOBROVA TOMAČEVO
-proiekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
PROJEKT 4
AC RAZD,ČEBULII.VIADUKTA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC ČEBULOVICA DIVAČA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC DANE FERNETIČI
-proiekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC DIVAČA - DANE
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC SELO ŠEMPETER
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
SKUPAJ GRADNJA
NOVIH AC

2,022,300,000

1,858,775,484
117,639,280
1,701,626,241
0
39,509,962

92

150,000,000

45,535,147
42,592,952
2,200,000
0
742,195

30

2,469,600,000

1,106,939,032
213,714,103
863,227,059
0
29,997,871

45

592,200,000

477,166,950
98,000
473,008,068
0
4,060,883

81

793,816,937
3,500,000
0
787,720,187
2,596,750

79

1,351,868,599
2,359,468
157,415,493
1,190,757,194
1,336,444

81

44,328,740
26,079,311
17,261,617
0
987,812
506,656,796
393,732
112,822,905
384,779,842
8,660,316

7

1,008,000,000

1,673,540,000

630,000,000

1,638,000,000

2,041,200,000

16.697.840.000

978,862,861
12,966,085
73,696,863
891,261,384
938,529

48

9,570,490,334

57

OD TEGA ZA:
INVESTICIJE V TEKU
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
SKUPAJ GRADNJA NOVIH AC
58

31

VLAGANJA
JAN.DEC
1994
460,183,573
3,550,108,146
5,082,934,265
477,264,350
9,570,490,334

STRUKTURA
VLAGANJ
V 1994
5
37
53
5
100

Tabela 3: PREGLED VLAGANJ PO NAMENIH NA OBSTOJEČIH
AC - DOKONČANJE DEL V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER
1994
VLAGANJA
jan.decembe
INVESTICIJA V TEKU PLAN
STANJE
1.1.1994
1994
R 1994
OBVOZNICA
ŠEMPETER
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
SEL0 - VRTOJBA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
DEV.SEMPETER VRTOJBA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC HRUSICA VRBA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC MALENCE
ŠMARJE
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo
AC ŠMARJE VIŠNJA GORA
-projekti
-odkupi
-gradnja
-ostalo28,639
AC RAZDRTO ČEBULOVICA II.
-projekti
-odkupi
-gradn|a
-ostalo
AC RAZDRTO
ČEBULOVICA I.
-projekti
-odkupi
-gradn|a
-ostalo

Št. 9

209,735,422.40
608,246.70
1,693,866.70
207,433,309.00
0.00
40,468,875.10
40,468,875.10
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
—""o
0
0
0
0

412,667,705.49
396,440.00
216,017.19
411,609,448.30
445,800.00

0
0
0
0
0

14,372,246,316
18,559,216.10
82,622,815.90
14,047,367,718,40
223,696,565.90

341,819,251
792750
19,484^387
291.737^55

8,424,703,409.00
1,868,270.20
32,950,308.90
8,183,951,549.60
205,933,280.30

28,448^895
0

0.00
0.00
0.00
0.00

279,172^
0
853j312
278,290^
_

3,764,514,068
5,151,594
18,161,337
3,657,448,515
83,752,622

144,365^
0
0

1,381,794,681
8,517,497
23,524,579
1,292,534,592
57.218.014

29.804J58.

_JV027,287900
64^725

127,203£§y.
17,162JH
116,933j3j
0
0
116,933^

ODSKuUNINE IN
OSTALO NA
0BST.AC
SKUPAJ VLAGANJA
ODŠKODNINE IN OST/iiLO
najobstac
ODJEGA:

0.00

43,998,042

28,606,130,478

954,737,633

0.00
VLAGANJA
JAN.DEC 1994

STANJE 1.1.1994
iiojekti
;Mkupi
Radnja
;ost_alo
Iskupaj___

75,570,138
159,168,924
27,800,345,133
571,046,282
28,606,130,478

792,750
64,853,011
841,453,172
47,638,699
954,737,633

t

abela 4: PREGLED VLAGANJ PO OBJEKTIH V LETU 1994
PUM
VLAGANJA ■ %REAINv
esticija v teku
JAN.DEC
PLAN 1994
UZAC1994
UE
^Badnja novih ac
57
16.697.840.000 9,570,490,334
£Sojekt 1
54
4,473,000,000 2,406,539,787
^žentiu pesnica
83
1,512,000,000 1,247,460,523
^gjjOČE ARJA VAS
39
2,961,000,000 1,159,079,264
PROJEKT
2
88
1,904,310,631
2,172,300,000
AOa — .
^arjavaš"
VRANSKO
92
2,022,300,000 1,858,775,484
AP"T7?rrrT-~
^VRANSKO"
■SlAGOVICA
45,535,147
30
150,000,000
■An*.
ESOJEKT 3
52
3,061,800,000 1,584,105,983
^malencesentjakob
Ar^Tr ~-r—-—
^ zadobrovaIOMAČevo
PROJEKT 4
AČT——
feEBVjADUKTA
^DiSviM—

TTEOIVAČA - DANE
S? dane ■49netiCi
^§§LO ŠEMPETER
fe* inženirja
Riprava pROJ
•j^J^MENTAClJE
SRSnCanje DEL
»C
I^ZNiČA
^pbter
^§NTIU PESNICA
^MgETER-VRTOjBA
•^-JlgUŽICA VRBA
ŠMARJE - VIŠNJA

'in uoai.
^?ER_ANKARAN
1§Kupaj

2,469,600,000

1,106,939,032

45

592,200,000
6,990,740,000

477,166,950
3,675,533,933

81
53

1,008,000,000

793,816,937

79

1,673,540,000
1,638,000,000

1,351,868,599
506,656,796

630,000,000
2,041,200,000
520,000,000

44,328,740
978,862,861
427,670,789

7
48
82

531,000,000

189,035,674

36

1,850,700,000

954,737,633

52

165,000,000
20,400,000
22,300,000
622,100,000

341,819,251

66,400,000

28,448,895

437,000,000

279,172,049

210,500,000

144,365,767

102,000,000

116,933,630

TABELA 5: PRIKAZ VIROV ZA REALIZACIJO PROGRAMA V
LETU 1994
PLAN
PRILIVI
RAZLIKA
JAN.-DEC
JAN.-DEC
VIRI
PLAN-PRIUVI
1994
1994
SKUPAJ PRILIVI
19.599.540.000 17.703.828.000 1,401,872,000
- NAMENSKI
DAVEK NA
14.521.700.000 15.493.823.000 (972,128,000)
GORIVO
BENCINSKI
TOLAR
- TUJA
0 2,374,000,000
POSOJILA
3,702,000,000
- DEL
CESTNIN ZA
0
1,342,930,000 2,210,000,000
GRADNJO AC
- DOMAČA
0
0
POSOJILA
32,910,000
PORABA
GRADNJA NOVIH AC
SKUPAJ ODUVI
19.599.540.000 11.141.934.429 8,457,605,571
PROJEKT 1
AC ŠENTILJ
PESNICA
AC HOČE
ARJA VAS

4,473,000,000

2,406,539,787

2,066,460,213

1,512,000,000

1,247,460,523

264,539,476

2,961,000,000

1,159,079,264

1,801,920,736

PROJEKT 2
AC ARJA VAS
VRANSKO
AC VRANSKO
BLAGOVICA

2,172,300,000

1,904,310,631

267,989,369

2,022,300,000

1,858,775,484

163,524,516

150,000,000

45,535,147

104,464,853

3,061,800,000

1,584,105,983

1,477,694,017

2,469,600,000

1,106,939,032

1,362,660,968

592,200,000

477,166,950

115,033,050

6,990,740,000

3,675,533,933

3,315,206,067

1,008,000,000

793,816,937

214,183,063

1,673,540,000

1,351,868,599

321,671.401

1,638,000,000

506,656,796

1,131,343,204

630,000,000

44,328,740

585,671,260

2,041,200,000

978,862,861

1,062,337,139

520,000,000

427,670,789

92,329,211

531,000,000

189,035,674

341,964,326

1,850,700,000

954,737,633

895,962,367

PROJEKT 3
AC MALENCEŠENTJAKOB
AC
ZADOBROVATOMAČEVO
PROJEKT 4
AC
RAZ.-ČEB.VIA
DUKTA
AC
ČEBULOVICA
- DIVAČA
AC DIVAČA DANE
AC DANE FERNETIČI
AC SELO
ŠEMPETER
STROŠKI
INŽENIRJA
PRIPRAVA
PROJ.DOKUM
ENTACIJE
DOKONČANJE
DEL NA
OBSAC

43,998,042
205,000,000
19.599.540.000

11.141.934.429
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Poročilo Družbenega pravobranilca RS o stanju, pojavih in problemih na
področju družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994
Na podlagi določbe 12. člena Zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 71/94) je družbeni pravobranilec Republike Slovenije v državni zbor
poslal Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994.

I. ORGANIZIRANOST IN KADRI
Dne 19.11.1994 je bil uveljavljen zakon o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 71/94). Z njegovo
uveljavitvijo so prenehali obstajati občinski in medobčinski
družbeni pravobranilci samoupravljanja, kolikor jih je pač
takrat še bilo, kar je razvidno iz tabele 1. Namen zakona je
vzpostaviti pogoje za delovanje državnega organa, ki bi naj še
naprej varoval družbeno lastnino, dokler proces lastninskega
preoblikovanja ne bo končan in pravice delavcev po določbah
delovno pravne zakonodaje. Skladno s tem je zakonodajalec
poudaril funkcionalno in organizacijsko kontinuiteto z dodakratnimi družbenimi pravobranilci samoupravljanja. Zato je
v 1. členu izrecno določil, da družbeni pravobranilec opravlja
vse naloge in pooblastila (kontinuiteta glede področja delovanja), ki jih je do uveljavitve novega zakona imel družbeni
pravobranilec samoupravljanja ter hkrati pri delovanju organa
obdržal dotakratno organizacijsko shemo družbenih pravobranilcev samoupravljanja s tem, da so bivši občinski in
medobčinski družbeni pravobranilci samoupravljanja postali
namestniki Družbenega pravobranilca RS, ki poslujejo izven
sedeža organa, kar je razvidno iz tabele 1 a. Pomembna
novost pa je, da se organ finansira iz proračuna države.
Zakonodajalec pa ni konsistentno zagotovil kadrovske kontinuitete, čeprav je, ob družbenem pravobranilcu RS določil
število njegovih namestnikov (funkcionarji) na najmanj 10, kar
predstavlja seštevek ob uveljavitvi zakona delujočih občinskih
in medobčinskih družbenih pravobranilcev samoupravljanja
(8) in dveh namestnikov na republiški ravni. Upoštevaje, da je
zakon določil nove zahtevnejše pogoje za opravljanje funkcije, ki jih polovica zatečenih funkcionarjev ne izpolnjuje in
določil rok za razpis vseh funkcionarskih mest do 31. 12.
1994, je utemeljeno sklepati, da zakon v bistvu ni predvidel, da
bi lahko vsi funkcionarji nadaljevali z delom po uveljavitvi
novega zakona. Takšna zakonska rešitev je vprašljiva z vidika
dosedanje prevladujoče zakonodajne prakse, po kateri se je
nosilcem javnih (a vendar strokovnih) funkcij, praviloma omogočilo nadaljevanje opravljanja svojih funkcij vsaj do preteka
mandata. Nekateri zakoni pa so predpisali celo večletno
obdobje za pridobitev predpisane strokovne izobrazbe.
Za družbenega pravobranilca torej lahko ugotovimo, da
zakon poudarja tako funkcionalno kot organizacijsko kontinuiteto in s tega vidika komajda lahko govorimo o novi instituciji oz. organu, pa vendar velja zanj drugačen režim kot za
druge organe v prehodnem obdobju. Takšno rešitev je težko
spraviti v sklad tudi z ustavnim načelom enakosti pred zakonom. To načelo sicer ne preprečuje, da ne bi zakonodajalec
različno urejal pravna razmerja, ampak ga zavezuje, da mora
enaka oz. podobna razmerja urejati enako ter različna
različno. Nasprotna temu načelu je situacija, ko lahko zakonodajalčevo razlikovanje označimo kot arbitrarno, kar je po
našem mnenju, storjeno v prehodni določbi obravnavanega
zakona. Zato smo dali pobudo za ustavno sodno presojo prvih
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dveh odstavkov 13. člena zakona. Ustavno sodišče RS i'
pobudo sprejelo in do dokončne odločitve zadržalo izvršev*
nje drugega odstavka 13. člena (razpis do 31. 12. 1994)Da bi delo potekalo brez večjih motenj je bil PriPravl'®!
začasni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovni
mest Družbenega pravobranilca RS, na katerega je dne 8 .'«■
1994, pod štev. 700-08/90-3/7, dala svoje soglasje Korr«
Državnega zbora za volitve, imenovanje in administrativ"
zadeve na podlagi petega odstavka 6. člena zakona. 15
Komisija je tudi razvrstila funkcionarje v plačilne razrede v
plačilni skupini, skladno z določbo 2. odst. 6. člena za*?"'
po kateri se za določitev plače za Družbenega pravobran^
RS in njegove namestnike, smiselno uporabljajo doloc&
zakona o sodniški službi. Vendar pa ugotavljamo, da W
vsem naporom, z dnem uveljavitve novega zakona in po nj®^
beležimo nadaljnji osip funkcionarjev, kar je razvidno iz Prl'
ženih tabel 1 in 1 a. Z delom so prenehali ali zaradi upokoj1^
ali zaradi odhoda v drugo službo ali zaradi nezdružljiv®
opravljanja funkcije pri drugem državnem organu, družb®
pravobranilci v Domžalah, Radovljici in Trbovljah.
Ne glede na opisano situacijo v kateri se je znašel družb^
pravobranilec po uveljavitvi navedenega zakona pa vsa"
dnevno prihajajo na ta organ revizijska poročila Agencij® p
plačilni promet, nadziranje in informiranje po določbah
in delavci ter drugi občani, ki iščejo pravno pomoč druzci
nega pravobranilca. Kako smo delo opravili in s kakš^,
problemi smo se v zvezi s tem ukvarjali, prikazujemo v nasl®
njih poglavjih poročila.
TABELA
OBČINE, V KATERIH SO DRUŽBENI PRAVOBRANILCI
SAMOUPRAVLJANJA DELOVALI DO 19. NOVEMBRA 199*
Sedež DPS
1. Domžale**
2. Koper
3. Novo mesto
4. Postojna
5. Radlje ob Dravi
6. Radovljica***
7. Ravne na Koroš.
8. Trbovlje****
9. Žalec

deloval za občine
Domžale
Koper, Izola, Piran, Sežana
j(
Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebni
Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica
Radlje ob Dravi, Dravograd
Radovljica, Jesenice
Ravne na Koroškem
Trbovlje, Hrastnik, Zagorje
Žalec, Celje
**

* 19.11.1994 so z uveljavitvijo zakona o Družbenem pravob
nilcu Republike Slovenije prenehali obstojati občinsKi
medobčinski družbeni pravobranilci samoupravljanja in d®5
jejo naprej v okviru Družbenega pravobranilca Republik®
venije v svojstvu njegovih namestnikov
** upokojenec, ki je prenehal opravljati to funkcijo 19-11
1994
*** prenehanje delovanja dne 30. 11. 1994
**** hkrati je opravljal tudi funkcijo Javnega pravobranilca
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TABELA 1a
Število zaposlenih pri družbenemu pravobranilcu republike Slovenije na dan 31.12.1994
Mesto delovanja namestnika
Spn sedeža organa
1- Koper
«• Novo mesto
»• Postojna
J- Radlje ob Dravi
»• Ravne na Koroš.
'• Trbovlje*
'• Celje**
. na
sedežu organa

DP

Namestnik

Svetovalec Strok, sodel. Admin. del. Pomož. del.

SKUPAJ
2
2
2
1
2
1
2
10

1 ?• Kranj***
i lOXrško***
1 sku^J;

11

2
1
25

„ paradi
nezdružljivosti funkcije od 1. 1. 1995 ne deluje več
lz
Žalca prenešeno delovanje v Celje
Preostali (prevzeti) delavci v bivših občinskih DPS
" varstvo družbene lastnine
^-Aktivnosti v zvezi z revizijskimi poročili
a

> Sploino

•ft-ni pravobranilci smo v letu 1994 prejeli in obdelali 369
piskih poročil. Na podlagi ugotovitev, podanih v pravnem,
in
118
računovodskem pregledu, smo ocenili, da je pri
bon p^avnitl osebah domnevno prišlo do oškodovanja družstnine
vea r0l<a seP° 48
- členu ZLPP. Zaradi kratkega 30-dneosah Za oblil P°vrhu Se prekriva z rokom, ki ga ima pravna
ben
<ovanjev pripomb
na revizijsko
poročilo),
l,rajj Pravobranilec
neposrednem
kontaktu
ali pisnoje vdružnajem času predlagal, da pravna oseba pojasni očitana
°5kodidovanja družbene lastnine, predloži s tem povezane
n Orebitne verodostojne listine oz., da sama odpravi ugotovSev
°®kodovanja
lastninedav lahko
30-dnevnem
pridne
oziraje družbene
se na možnost,
v istem roku.
roku
Pravlja in poda pripombe revizijskemu organu tudi glede
0, vl ena
st0
Prist
oškodovanja
členu
ZLPP. (ali
Pravv takšen
temu,
v 44
primerih
p- ra neP °je
i" 'botroval
uoirovai
iemu, da
uaposo48.
primerni
(<an
38 %)
revij osebe v reviziji že v obdobju 30 dni po prejemu
oSk rt 8an
9aa P°roći,a odpravile po 48. členu ZLPP očitana
bran i v 'tehdružbene lastnine. Po oceni družbenega pravo»tej
Primerih ni bila odločilna kompleksnost oz.
Prav?" °^kodovanja
družbene lastnine, temveč predvsem pri#
°čit«
t Pravne osebe oz. uprave podjetja, da odpravi
rov Se oškodovanja družbene lastnine. Razen nekaj primenin namreč narava in obseg oškodovanja družbene lastj6 ® Pri
teh pravnih osebah ne razlikuje od tistih primerov, ko
2LppUit)eni pravobranilec v 30 dneh na podlagi 50. člena
r^vi .vložil tožbe. Tako so med temi 44 primeri tudi takšna
o2 2l[ska poročila, ko so bila razrešena tudi sporna vprašanja
nQ„^pravljena oškodovanja družbene lastnine zaradi prePod? Posl
°vnih funkcij in učinkov na vzporedna (by-pass)
a v meSanl a,i
zasebni lasti zaposlenih delavcev. Ob
rnoram
nl0.
° opozoriti na protislovnost zakonske ureditve, ko
dru ben
°ceni oz* i pravobranilec v kratkem 30 dnevnem roku
°SkoH
' Pretehtati
glede očitanih
iilo^ovanj.
Medtem, koutemeljenost
je revizijskihdomnev
organ v revizijsko
poroa
Hj|L * Pisal ugotovitve o vseh domnevno verjetnih oškodovalo uibone lastnine, kar je tudi razumljivo glede na zakonprg ureditev
revizijskega postopka, pa je moral družbeni
p0 °?ranilec v najkrajšem roku oceniti, ali so vse v revizijsko
S6
za sane
vsrt°2 881
P'
domneve tudi dovolj utemeljene. To velja
"'kak rine
' ' za tlste Primere' ko pravna oseba ni posredovala
aii! ® ga odgovora na zahtevo družbenega pravobranilca,
kal?? I® vse navedbe v revizijskem poročilu zgolj zavrnila brez
®nihkoll utemeljitev oz. pojasnil.

V takšnih primerih in seveda tudi v preostalih revizijskih
poročilih, ko v 30 dneh ni bilo mogoče razrešiti ugotovljenih
oškodovanj družbene lastnine, je družbeni pravobranilec po
2. odstavku 50. člena vložil ustrezno tožbo. Tako je družbeni
pravobranilec ukrepal v primeru 72 prejetih revizijskih poročil
(ali v 62 % vseh primerov), ko je šlo za domnevo oškodovanja
družbene lastnine po 48. členu ZLPP. Pri tem je zaradi obsežnosti in zapletenosti postopkov uporabil tudi zakonsko možnost iz 3. odstavka 50. člena in za postopek pred sodišči
pooblastil nekaj odvetnikov.
Družbeni pravobranilec je, ne glede na vloženo tožbo, nadaljeval postopek, začet že v 30-dnevnem roku, s ciljem, da
pravna oseba na primeren način sama odpravi očitana oškodovanja družbene lastnine, da bi se spor razrešil s sodno ali
izven sodno poravnavo ter umikom tožbe. Na tej podlagi je
v 63 primerih ali v 54 % revizijskih poročil, ko je bilo ugotovljeno oškodovanje po 48. členu ZLPP, prišlo do umika tožb,
ker je pravna oseba na način, dogovorjen z družbenim pravobranilcem, odpravila očitana oškodovanja družbene lastnine
ali pa je družbeni pravobranilec umaknil tožbo, ker se je šele
po vloženi tožbi izkazalo, da domneve glede oškodovanja
družbene lastnine po 48. členu ZLPP niso utemeljene. Tožene
stranke so namreč z naknadno predložitvijo verodostojnih
listin ali z izvedenskimi mnenji, dokazovale neutemeljenost
obtožb. Soočili smo se celo s takšnim primerom, da je tožena
stranka šele na tretji razpravi o sporni zadevi predložila
ustrezno verodostojno listino, s katero je sicer razpolagala že
v teku izvajanja revizijskega pregleda. Odvisno od vsebine
očitanih oškodovanj družbene lastnine je družbeni pravobranilec ponudil tudi različne možnosti za sporazumno rešitev
spora. Pri tem smo pravne osebe opozarjali na okoliščino, da
se takšni postopki pogosto lahko dokončno izvedejo v programu samega lastninskega preoblikovanja, in sicer največkrat kot predhodno finančno in statusno reorganiziranje.
Postopek pred sodiščem, ki ga je zaradi ugotovitev, podanih
v revizijskem poročilu, začel družbeni pravobranilec, se sporazumno ni razrešil praviloma le v primerih, ko je pravna
oseba zavrnila takšno možnost. V veliki meri pa je bila klima
sporazumnega odpravljanja oškodovanj družbene lastnine
(poprečni rok od vložitve tožbe do sklenjene poravnave znaša
kar sedem mesecev) povezana oz. odvisna tudi od sodne
prakse. Na to klimo je zlasti vplivalo Ustavno sodišče RS
s svojimi odločitvami v zvezi s prejetimi pobudami za oceno
ustavnosti posameznih določb ZLPP.
Osnovni cilj in motiv družbenega pravobranilca je bil in je, da
se z revizijo predhodnega lastninjenja ugotovljena oškodovanja družbene lastnine, korektno odpravijo v postopku, ki je
kar se da hiter, enostaven (npr. kot postopek predhodnega
statusnega in finančnega reorganiziranja) in povezan z mini-
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malnimi stroški, ne pa z dolgotrajnimi postopki pred sodišči,
povezanimi tudi z dodatnimi stroški. Tudi zaradi takšnega
pristopa je od skupnega števila vseh doslej obdelanih revizijskih poročil, o katerih je tekel spor pred sodiščem do konca
leta 1994, pravnomočna sodna odločba izdana le v primeru 16
revizijskih poročil v skupno 29 primerih ugotovljeno, da je,
glede na zakonske določbe, izpolnjen pogoj iz 4. odstavka 50.
člena, po katerem celotni družbeni kapital preide v last in
upravljanje Sklada RS za razvoj. Glede na dejansko sestavo
kapitala pa je na Sklad prešlo le 21 podjetij (ali vsako deseto
podjetje, pri katerem je ugotovljeno oškodovanje družbenega
kapitala po 48. členu ZLPP), ki posedujejo nenominiran družbeni kapital.
b) prikaz nekaterih vsebinskih problemov
V primeru, ko je revizijski organ ugotovil, da obstoji utemeljen
sum oškodovanja družbene lastnine zaradi prenosa poslovnih
funkcij in učinkov na eno ali več podjetij, ki so pod lastniško
kontrolo ali v delni ali popolni lasti zaposlenih, njihovih družinskih članov ali drugih pravnih ali fizičnih oseb, je družbeni
pravobranilec pri ocenjevanju utemeljenosti takšnih ugotovitev uporabljal naslednje kriterije:
- podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na
by-pass podjetje (in ne le identičnost dejavnosti, vpisanih
v sodni register) s presojo morebitnih pogodb o takšni transakciji, sklenjenih med matičnim in by-pass podjetjem,
- obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka,
ustvarjenega iz naslova prenešenih poslovnih funkcij v strukturi vseh prihodkov by-passa,
- primerjavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter
by-pass podjetja s posebnim poudarkom na morebitnem
nazadovanju uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v razdobju po prenosu poslovnih funkcij in učinkov na by-pass
podjetje,
- obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja
osnovnega kapitala v ty-pass podjetju ter odnos upravljalkih
in drugih razmerij glede na strukturo osnovnega kapitala
(zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih za
družbeni kapital).
Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih
okoliščin in specifičnih podatkov v primeru posameznega
revizijskega poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni
odločil za ukrepanje po ZLPP v naslednjih primerih:
- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka,
donosnosti, perspektivnosti ipd. povsem neinteresantni oz.
obrobne za matično podjetje,
- kadar se je očitno, predvsem zaradi sprememb na trgu,
konglomeratna dejavnost bivšega družbenega podjetja razdelila oz. specializirala v zaokroženih delniških oz. družbah
z omejeno odgovornostjo, ki so prevzele tudi vse (ali skoraj
vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob tem po
veljavni zakonodaji vzpostavljal v strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali nepomemben delež zaposlenih fizičnih
oseb,
- kadar je šlo za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti
skupno s tujimi pravnimi (ali fizičnimi osebami) za dejavnost,
področje ali predmet poslovanja, kot ga je določala pogodba
s poslovnimi partnerji iz tujine,
- kadar je prišlo do ustanavljanja by-pass podjetij brez
vednosti in soglasja matičnega podjetja s strani bivših zaposlenih in je že matično, tj. prizadeto podjetje samo sprožilo
ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno
pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter tako preprečilo oškodovanje družbene lastnine.
Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da
je družbeni pravobranilec poleg formalnih pogojev tehtal oz.
ocenjeval predvsem prisotnost in obseg dejanskega oškodovanja družbene lastnine. Takšen pristop se je lahko uporab62

ljal, saj je revizijski organ praviloma posredoval tudi podatke
o poslovanju, ne le za revidirano obdobje, temveč tudi za leto
1993 ter za del leta 1994.
V preostalih primerih je družbeni pravobranilec ocenil, da je
prišlo z organiziranjem by-pass podjetij do oškodovanja
družbene lastnine in je zato že znotraj 30-dnevnega roka, 'i
pred vložitvijo tožbe pozval pravno osebo, da odpravi takšno
oškodovanje družbene lastnine na enega od naslednjih načinov: s t.i. podružbljanjem by-pass podjetja ali pa s pripojitvijo by-pass podjetja matičnemu podjetju. Ne glede na vsebino tožbenega zahtevka, slednji se po 50. členu ZLPP lafiko
glasi le na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih
dejanj ali pogodb, je družbeni pravobranilec pravni osel"
takoj ponudil možnost poravnave na enega od opisanih načinov.
Model podružbljanja by-pass podjetja temelji na odkup"
v revizijskem poročilu neosporjenih deležev fizičnih oseb oi1
realne vrednosti vplačanega osnovnega kapitala na dan 3 12. 1992. Deleže fizičnih oseb je po tem postopku pridobil"
matično podjetje, vendar praviloma le z vzpostavitvijo medse-3
bojnih obveznosti in terjatev, ki so se odvisno od progra^u
lastninskega preoblikovanja, uporabile v notranjem odkup
ali za dokapitalizacijo. Le izjemoma je bil opravljen tudi 3
vinski odkup deležev fizičnih oseb. S postopkom podružbll '
nja so bila na sorazmerno enostaven in hiter način odpr^'
Ijena vsa morebitna oškodovanja družbene lastnine, saj sel®
v by-pass podjetju vzpostavil v celoti nominiran kapital v las'
matičnega, praviloma 100 % družbenega podjetja. Pri tak",
poravnavi družbeni pravobranilec ni vztrajal, da morajo svo)
delež odprodati tudi tuje pravne ali fizične osebe. Razumije®
je, da je bilo v posameznih izrazitih primerih predhodnegav
lastninjenja, potrebno opraviti pravo množico sestank° '
pojasnjevanj in prepričevanj, da so družbeniki, zlasti P3
uprava, končno soglašali z opisano rešitvijo. Res pa je, da s®
v marsikaterem podjetju tudi sami prišli do spoznanja, da K"
prej ali slej morali sami odpraviti dvojnost oz. vzporednost.
so jo vzpostavili z organiziranjem by-pass podjetja. Družbe11
pravobranilec je prav zato, upoštevaje celotno lastninsko
zakonodajo, opozarjal pravne osebe, da se podružbljanj®
by-pass podjetij lahko izvede v okviru lastninskega preobl^
kovanja kot postopek predhodnega statusnega in finančne^
reorganiziranja.
Model pripojitve by-pass podjetja k matičnemu podjetju P*
temelji na pripojitvi celotnega by-passa, s tem da družbenikfizične osebe, zadržijo deleže, seveda ob predpostavki,se0
knjigovodsko izkazana vrednost deležev fizičnih °
v by-pass podjetju v otvoritveni bilanci bistveno ne odstop
od nesporne realne vrednosti vplačanih sredstev. Učinek P
uporabi takšnega modela je glede odprave oškodovanj dr"*'
benega kapitala podoben prvemu modelu z razliko, dareS
nesporni deleži družbenikov, fizičnih oseb, ohranjeni, P ?
stali kapital by-pass podjetja pa s pripojitvijo postane dru*
beni kapital. Pravne osebe so same izbirale med možnosti
podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetja z omejitvijo,0
družbeni pravobranilec ni pristal na pripojitev, kadar je b)
višina osnovnega kapitala fizičnih oseb z ustrezno transakcij
bistveno povečana (npr. večstokratno povečanje osnovne9
kapitala glede na vplačane vrednosti).

,
i
(

j
<

Razreševanje ugotovljenega oškodovanja družbene lastnij^
zaradi ustanavljanja by-pass podjetij je bilo še posebej zap'
teno v primerih, ko za vzporedno podjetje ni bil opravi)®
postopek revizije. Slednje pomeni, da so vse z zakon0"
določene posledice uvedenega revizijskega postopka veli®
le za matično podjetje, ne pa tudi za vzporedno podjetT
V takšnih primerih je družbeni pravobranilec uporabil
možna sredstva (tudi kazensko ovadbo), da je by-P ^
podjetje končno dobesedno »prisilil« k sklenitvi poravnaj :
Omenjamo tudi poseben primer, ko ob ugotovljeni pomemb
vrednosti oškodovanja družbene lastnine zaradi organizira™ |
by-pass podjetja, matično podjetje ni hotelo sodelo^®
v poravnavi, čeprav je družbeni pravobranilec od by-Pa)(
podjetja pridobil pisno izjavo o soglasju za takšen postop®}
Posledica je bila prehod družbenega kapitala matične!) £
podjetja v last in upravljanje Sklada, spor pred sodiščem Pa' p
še vedno v teku.
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Kot smo omenili, je pri odpravljanju oškodovanja družbene
3stnine v primeru by-pass podjetij pravna oseba avtonomna,
Mvisna zgolj od lastne zasnove lastninskega preoblikovanja,
^Dirala med obema modeloma, tj. podružbljanjem oz. pripajanjem by-pass podjetja. Kot prevladujoči je uporabljen prvi
^odei, medtem ko se je pripajanje by-passa k matičnemu
uve av
'l° v prednosti
drugi polovici
1994. Očitnozlasti
ima
aksen model'i nekaj
pred leta
podružbljanjem,
aradi ohranjanja deležev družbenikov, fizičnih oseb. Ome'ena prednost pa je postala seveda odločujoča za izbiro šele
okoliščinah, ko se je pravna oseba že soočila s strokovno
«sežnostjo vsebine programa lastninskega preoblikovanja.
Ssveda pa so se v praksi pojavili tudi mejni primeri, ko
gotovitve v revizijskem poročilu o organiziranju by-pass
Podjetja, niso bile dovolj utemeljene. V nekaterih primerih je
o organizirano
(by-pass)
podjetje
za dejavnost,
ki
P'ed
tem ni bila zasebno
organizirana
v sestavi
matičnega
podjetja,
mveč jo je izvajala neka tretja pravna oseba. V takšnem
Dort16^ an
družbeni
pravobranilec
v poravnavi ni zahteval
a an a
KS
tak«*
'a aliniso
PriPpodani
i i pogoji.
by-passa, ker je ocenil, da za
no k''
zahtevo
»odbamj'8

sodišč

v zvezi s šestnajstimi pravnomočnimi

odin^h13 d ukateril1
9otovitev, 0ki izhaja iz pravnomočnih sodnih
bran i a° s katerim)e bil
12 neugodnih za družbenega pravomatenaln
• '
i so sodišča odločala je, da ZLPP nima
pr na 'h pravnih učinkov, zato določba 48. člena ZLPP ni
Podlaga za presojo veljavnosti kateregakoli pravnega
dei
ben mu storiene9a Pred uveljavitvijo ZLPP, pač pa daje družPravobranilcu le procesna upravičenja za ukrepanje
(vi ®
'ovit 3n'eda moraIz za,r
navedenega stališča posledično izhaja ugo"dot ' • odiš e ri ievano oškodovanje družbene lastnine
Strani"'' ? nos ^ ' P čemer
je družbeni pravobranilec tista
*iisk poročil
'
' trditveno 'n predvsem dokazno breme. Revi"ia hružbene° torej samo po sebi še ne dokazuje oškodovalastnine. Ker ZLPP nima materialno pravnih
U4I ?
v vseh
"ičn ' moramo
primerih, ko zahtevamo ugotovitev
ravn
veiia nostP
'h poslov in dejanj oziroma, ko izpodbijamo
5e'l
le-teh dokazati, da so bili sklenjeni oziroma izvrv nasprotju s tedaj veljavnimi zakoni, pri čemer gre
23
'len u ali.primerov
ničnost oaliobligacijskih
izpodbojnostrazmerjih
pogodb (ZOR).
po 103.
111. členu zakona
Ti
"jjotoJif Z90ra' navedeno i® potrebno izpostaviti še naslednje
določbe ZOR obravnavajo pogodbeno razmerje med
p^benimi strankami, pri čemer ZOR izhaja iz načela, da se
skra n
razmerje, če je le mogoče obdrži v veljavi. Kot
n0J ° sankcijo predpisuje ničnost pogodbe, nato izpodbojt6 Pogodbe, oba inštituta pa prideta v poštev le v primeru,
; Pogodbe ni mogoče sanirati.
C*a ,orei zasledujejo cilj, da se sklenjene pogodbe obdri*Dorthel'avi in ,e v skrain'h primerih ugotavljajo ničnost oz.
tevkj ?°'nost pogodb, kar pomeni, da bodo taki tožbeni zahdružbenega pravobranilca verjetno dosledno zavrnjeni.
PoanrtKdružbenega
Prav°branilca tečejo roki za izpodbijanje
117 n 1 oz- pravica zahtevati razveljavitev pogodb po ZOR (čl.
Iec v' 39 ), ker pa gre za enoletni rok, družbeni pravobranib0 mVe^'ni primerov teh zahtevkov zaradi poteka roka ni in ne
v
uveljaviti, razen tega mora družbeni pravobranilec
Podi a a Primeru dokaza ti, da ima pogodba nedopustno
p0r 9°3 'i nedopusten nagib po pravilih ZOR-a. Revizijska
1,1 .gjj namreč v skladu z ZLPP zajemajo triletno obdobje od
v
do uv
8rii
eljavitve ZLPP decembra 1992. Zato je obravnav let.6rI0'e,n'rok P° revizijskih poročilih, ki smo jih prejemali
potekel že v letu 1993 in družbeni pravobranilec
d teh do očbah
0QnHL. '
ZOR-a ne more ukrepati v zvezi z nastalimi
pr
v času od 1990_
avn0mo ne
1"2. leta. Tako stališče izhaja iz
(jUfar
' sodbe v pravdnih zadevah zoper Indos p.o.
Zaqr'?na' Autocenter Merkur Poslovalnica 2 Zagreb, I.P.Z.
^esnila Trebnje p.o., Tesnila Ingeniring Export-lma
°.o., Velika Loka, Tesnila Tovarna industrijskih tesnil in

orodij d.o.o. Velika Loka, Tesnila Tovarna motornih tesnil
d.o.o. Velika Loka, Tesnila Trgovina d.o.o. Šentrupert.
Navedeno stališče je izraženo tudi v sodbi v pravdni zadevi
zoper Termiko p.o. Ljubljana, Inženiring GALEB p.o. Izola, GT
CENTER d.o.o. Ljubljana in Marketing Galeb d.o.o. Izola, kjer
sodišče razloguje, da se naj v primerih, ko gre za stvarni
vložek, ki je manjši od njegove resnične vrednosti, izvrši
doplačilo. Nadalje sodišče ob ugotovitvi, da gre za nesorazmerno udeležbo pri upravljanju glede na vložena sredstva,
razloguje, da je sicer res, da imajo vlagatelji pravico do
udeležbe pri uprav Ijanju sorazmerno z vloženimi sredstvi (22.
točka XIII. ustavnega amandmaja k Ustavi SRS), vendar pa so
izjeme predvidene v 1. odst. 1. točke XXXIV. ustavnega
amandmaja, ki je napotoval na možnost drugačne zakonske
ureditve, kar je določil zakon o podjetjih.
2. Poseben problem predstavljajo by-pass podjetja. Izjemno
redki so primeri, ko je mogoče s tožbo zahtevati ugotovitev
ničnosti vpisa v sodni register (če je bil vpis opravljen na
podlagi lažne listine, če so v listini, na podlagi katere je bil
opravljen vpis, navedeni neresnični podatki, če je bila listina
izdana v nezakonito izvedenem postopku, če je bilo nezakonito izvedeno dejanje, o katerem se vpisujejo podatki v sodni
register), zato smo kot primaren ali kot podrejen tožbeni
zahtevek uveljavljali zahtevek na ugotovitev ničnosti oziroma
razveljavitev sklepov in pogodb o ustanovitvi by pass podjetij
ali pogodb o poslovnem sodelovanju z by pass podjetji ali
izbris dejavnosti. Družbena podjetja in by pass podjetja največkrat skupaj zastopajo stališče, da gre za koristno poslovanje, zato je zelo težko dokazati nedopusten nagib, pri čemer
je treba pripomniti, da sodišča ugotavljajo, da po veljavni
zakonodaji ustanavljanje by pass podjetij ni bilo prepovedano. V večini primerov vodilni delavci, kot najštevilnejši
ustanovitelji by pass podjetij, sploh nimajo konkurenčne klavzule v pogodbi o zaposlitvi, zato sodišča tožbene zahtevke
povezane s kršitvijo konkurenčne klavzule, zavračajo. Imamo
primere, ko je sodišče zavrnilo več alternativno oz. podrejeno
postavljenih tožbenih zahtevkov, torej vse, ki so teoretično
možni. Navedeno stališče vsebujejo sodbe, izdane v pravdnih
zadevah zoper Primsoft d.o.o. Nova Gorica, Elbor d.o.o.
Borovnica, Ona-On Notranja trgovina p.o. Ljubljana, Špika
International Trade Company d.o.o., in Ona-On Consulting
d.o.o. Ljubljana.
Potrebno je izpostaviti še dejstvo, da sodišča zahtevajo v vsakem primeru izpolnitev predpostavke za revizijo iz 1. odst. 48.
člena ZLPP t.j., da je pri družbenih podjetjih, ki so zajeta
v revizijskih postopkih prišlo do statusnega preoblikovanja,
reorganizacije, brezplačnega prenosa družbenega kapitala ali
dejanj in ustanavljanj novih podjetij oz. prenašanj poslovnih
funkcij. V nasprotnem primeru mora družbeni pravobranilec
tožiti po določbah zakona o družbenem pravobranilcu in ne
po 50. čl. ZLPP. S tako tožbo pa postopek lastninjenja ni
zaustavljen in tožimo lahko le na ugotovitev ničnosti. Postopek tudi ni hiter. Pooblaščeni organ pa opravlja revizijo po
ZLPP tudi v takih podjetjih, ki se po 1.1. 1990 statusno niso
preoblikovala.
3. Sodišča se ne ukvarjajo z oškodovanji, ki bi naj bila po
ugotovitvah revizijskih poročil, posledica škodljivih oziroma
neprimernih poslovnih odločitev družbenega podjetja. To je
tudi razumljivo, saj je npr. nemogoče ugotavljati smotrnost
dajanja popustov in provizij, kajti gre za ravnanje na tržišču in
za tržne razmere, ki so veljale v času takih poslovnih odločitev, pri čemer v postopkih pred sodišči nič ne zaležejo opozorila, da take pogodbe sklepajo za obe pogodbeni stranki iste
osebe. Ta stališča izhajajo iz pravnomočnih sodb v pravdnih
zadevah zoper Velana Tovarna zaves p.o. Ljubljana, Tekstil
promet Trgovina d.d. Zagreb, Velana Trgovina d.o.o. Zagreb
in ITEO GmbH Duesselldorf, ZR Nemčija.
4. Družbeni pravobranilec lahko postavlja izključno tožbene
zahtevke, ki jih predpisuje 50. čl. ZLPP, in sicer: razveljavitev
ali u'gotovitev ničnosti posameznih pogodb ali dejanj ali spremembo pogodbeno dogovorjenih velikosti deležev udeležbe
pri upravljanju oz. delitvi dobička. Sodišča zato dosledno
zavračajo kakršnekoli drugačne tožbene zahtevke (n.pr. na
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vzpostavitev terjatev podjetja do delavcev ali razveljavitev
sklepov organov upravljanja), kar izhaja iz pravnomočnih
sodb v pravdnih zadevah zoper Jutranjka p.o. Sevnica, Optiplast Tovarna plastičnih in optičnih proizvodov p.o. Ormož,
Eurotehna d.o.o. Ljubljana, Elektrotehna Eltra d.o.o Ljubljana, Elektro tehna Blagovni promet d.o.o. Ljubljana, Elektrotehna Kontotehna d.o.o. Ljubljana in Elektrotehna Informatika d.o.o. Ljubljana.
V dveh primerih je bila vložena revizija kot izredno pravno
sredstvo zoper pravnomočni sodbi na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Le-to lahko razveljavi pravnomočne sodbe in
naloži novo sojenje v skladu s stališči, ki bi jih Vrhovno
sodišče zavzelo v obrazložitvi svoje odločitve in v nasprotju
s stališči nižjih sodišč. In tu je dana zakonita možnost, da
Vrhovno sodišče s svojim gledanjem preokrene opisano
dosedanjo prakso sodišč. Do tega je tudi dejansko prišlo, saj
je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi opr. št. III Ips
76/94, z dne 9. 11. 1994, ki srn« jo prejeli dne 15. 12. 1994,
zavzelo stališče, da je »revizijsko poročilo javna listina, saj ga
je sestavila v okviru svoje pristojnosti SDK kot organizacija
v smislu določbe 230. čl. ZPP. Tožeča stanka je ravnala
v skladu s svojim trditvenim in dokaznim bremenom, ko se je
sklicevala na ugotovitve tega poročila. Javna listina namreč
dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa (1.
odst. 230. čl. ZPP). Vendar pa je dovoljeno dokazovati, da so
v javni listini dejstva napačno ugotovljena (3. odst. 230.
čl.ZPP), pri čemer je trditveno in dokazno breme na strani
tistega, ki javno listino izpodbija, ne pa na strani tistega, ki se
nanjo sklicuje« z dostavkom, da »ima revizijsko poročilo
lastnost javne listine samo glede dejstev, ki jih ugotavlja«.
Ugotovimo torej lahko, da je Vrhovno sodišče Republike
Slovenije s takim stališčem dejansko spremenilo dosedanjo
sodno prakso, ki je zastopala uvodoma izpostavljeno stališče,
da revizijska poročila še ne dokazujejo oškodovanja družbene
lastnine, pri čemer je družbeni pravobranilec tista stranka, ki
nosi trditveno in predvsem dokazno breme. Pričakujemo, da
bodo Okrožna sodišča v Republiki Sloveniji, ki so sedaj pristojna za razsojo v postopkih, ki jih prične družbeni pravobranilec glede na ugotovljena oškodovanja družbene lastnine,
sledila temu stališču Vrhovnega sodišča. Seveda pa bodo
morala revizijska poročila vsebovati čimveč ugotovitev in
manj domnev, ki jih bo potrebno tudi v prihodnje dokazati.
2. Drugo
Poleg aktivnosti, povezanih z revizijskimi poročili smo se
družbeni pravobranilci v zvezi z varstvom družbene lastnine
ukvarjali predvsem s problematiko, ki je tipična za prehodno
obdobje, ko se za družbena podjetja z anonimnim družbenim
kapitalom še vedno uporablja zakon o podjetjih, za delniške
družbe ter družbe z omejeno odgovornostjo pa že zakon
o gospodarskih družbah. V praksi podjetij je mnogo nejasnosti v zvezi volitvami in delovanjem organov upravljanja ter
direktorjev zaradi zakonskih praznin v zakonu o podjetjih in
v statutih podjetij. Pogosto iščejo pri družbenih pravobranilcih pravno pomoč tudi iz zavodov.
Posebej se je izostrilo tudi vprašanje skladnosti z ustavo
glede določb zakona o prometu z nepremičninami iz leta
1976, predvsem glede obveznosti javne dražbe pri prodaji
nepremičnin v družbeni lasti izven družbene sfere. To vprašanje smo izpostavili tudi v eni od revizij, kot izrednem pravnem
sredstvu po določbah ZPP na Vrhovno sodišče RS, ki v zadevi
še ni odločilo.
Pojavila pa so se tudi posamična vprašanja v zvezi z izvajanjem zakona o soupravljanja delavcev, npr. kompatibilnost
svojstva sindikalnega poverjenika in članstva v svetu delavcev. Posamične zahteve za intervencijo družbenega pravobranilca so bili tudi po zakonu o javnih gospodarskih službah
glede obsega družbenega premoženja, ki naj preide v last
države oz. koliko se lastnini po določbah ZLPP. V enem
primeru tozadevnega sodnega spora je družbeni pravobranilec prijavil intervencijo po ZPP na strani podjetja oz. delavcev.
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III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
V letu 1994 so družbeni pravobranilci obravnavali 1397 zadev
s področja varstva pravic iz delovnega razmerja.
Struktura obravnavanih zadev se po predlagateljih in vsebt^
spornih razmerij bistveno ne spreminja, kot je bilo to ugoto*'
Ijeno s poročilom za leto 1993. Največ zadev, ki so jih obra*'
navali družbeni pravobranilci sodi v področje delovno pravni"
institutov trajnega prenehanja potreb po delu delavcev i
prenehanja delovnega razmerja (413 primerov), sklenitv0
delovnega razmerja (97 primerov), razporejanja in prerazp
reditve na delo k drugemu delodajalcu (150 primež
Posebno področje kršitev pa predstavljajo primeri nesposto
vanja obveznosti delodajalca pri izplačevanju plač, nadom
stil plač in drugih povračil v rokih, ki jih določa zakon
kolektivna pogodba ter kršitve drugih materialnih
delavcev na delu in po prenehanju delovnega razmerja (3"
primerov).
Podatki iz evidence družbenih pravobranilcev nadalje še op0'
zarjajo na obravnavane zadeve (191 primerov), ki sodijo v p<?
moženjska in druga pravna področja oz. razmerja v kater«
vstopajo občani pri uveljavljanju svojih pravic pred državnih
organi in drugimi organizacijami, ki izvajajo javna pooblasti^:
Družbeni pravobranilci so v teh zadevah občanom nuo'
ustrezno pravno pomoč, kadar so ocenili, da ti nimajo sre"'
stev za druge oblike pravne pomoči.
Delovanje družbenih pravobranilcev na področju varstva Pr?
vic iz delovnega razmerja je po uveljavitvi Zakona o delovni
in socialnih sodiščih usmerjeno izključno v preprečevanje^
odpravo ugotovljenih kršitev pravic delavcev v podjetjih. &
za uporabo nepravnih sredstev v obliki danih pobud, predlogov in zahtev v postopkih predsodnega varstva pravic P
delodajalcih.
Po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih, družbeni pravC
branilec namreč nima več aktivne legitimacije za vlagaj
rednih pravnih sredstev oz. sposobnosti biti stranka v postopj
kih pred navedenimi sodišči, čeprav v delovnih sporih,
stranke še vedno nastopajo družbeno pravne osebe in zap^
sleni delavci. Menimo, da je v vseh navedenih primerih »
vedno izkazan pravni interes družbenega pravobranilca, sal'
sporna razmerja izvirajo iz dela delavcev z družbenimi sre°'
stvi in iz njihovih upravljalskih upravičenj.
V primerih, ko delavci s svojimi zahtevami v postopkih Pfe1fJ
sodnega varstva pravic pri delodajalcu niso uspeli ali
priznanih pravic niso mogli uveljaviti, so družbeni pravob'J'
nilci v zvezi z temi zahtevami ob oceni, da gre za očitne krš'it|lK*.
individualnih pravic, delavcem nudili pravno pomoč v ob
sestave tožbe v imenu delavca in jim tako omogočili sodn
varstvo pravic. Največ takšnih primerov je bilo evidentiran',
pri družbenih pravobranilcih na območjih, kjer so druž&ej
pravobranilci opravljali svojo funkcijo tudi na zunanji p
poslovanju izven sedežne občine.
Ker so sodbe sodišč časovno odmaknjene od nastanka
tovljenih kršitev, je večkrat vprašljiva njihova izvršljivost 0 .
uspešnost izvršbe, celo z uporabo rednega pravnega sr
stva. Na ta problem večkrat opozarjajo celo sodišča, že
.
izdaji prvostopenjske sodbe. Splošna ocena je, da se or
Praa
varnost zaposlenih delavcev, kljub razmeroma dobro 9. 0[
zirani sindikalni pravni pomoči v nekaterih regijah, tudi1
večjih pristojnostih in poooblastilih organa inšpekcije de
ne izboljšuje. Učinkovita odprava ugotovljenih kršitev j
vse prevečkrat vezana na sodno odločbo oz. sodbo in nje ,
uspešno izvršljivost. Na slabšanje pravne varnosti strank v' j
postopkih vpliva tudi dolgotrajnost postopkov pred delovni
in socialnimi sodišči. Še posebej boleča pa je ugotovitev,
delavec končno dočaka zanj pozitivno sodbo in vloži izvn>
za realizacijo prisojenih zahtevkov, da tožena stranka vec .
obstaja, ker je že šla v likvidacijo oz. stečaj, ali pa je b'
premoženja, kar je značilnost za manjše zasebne gospo°'
ske družbe. V takih primerih je delavec povsem brez moc1
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vnav
njk°^I?
' vprašanj s področja ugotavljanja trajnih presežv|
sk°v delavcev se evidentirane kršitve pravic delavcev
Je v povsem
nanašajo
na:
nepravi^0 uporabo temeljnega kriterija za določanje pre-

iTeia 0 đelavcev
' k' v splošnem aktu, s katerim se ti postopki
Da cas
K ' naivečkrat ni dovolj objektiviziran, njegova uporaba
_ ovno ni definirana,
^^spoštovanje zakonskih rokov za izdajo individualnih
o'^končnosti
hJ?ov 0 odPovedi
delovnega razmerja in spoštovanja rokov
teh sklepov,
^poštovanje obveznosti delodajalca, da dokončno odloči
23
~ ne -P^ih
varstvo pravic v zvezi z izdanimi sklepi,
navan e ravic iz
OdDnj
i P
delovnega razmerja v času trajan ja
6dne a roka
"ica n
^
(pravica do izrabe letnega dopusta, prapre ° izplačila regresa, pravica do izplačila odpravnine pred
"enanjem odpovednega roka),
(iiiei avl
'an'e nastoPa operativnih razlogov, ki sicer utemePo|'? 2ačetek postopka ugotavljanja trajnega prenehanja
Na 5 ?° delu delavcev,
ki se
zaradi pričakovanega
prenePfLr^'odajalca
nadomesti
z uporabo
instituta začasnega
Posto u'a2 potreb P° delu, za 'as do uvedbe stečajnega
~ Drenehan namenom
prikrajšanja delavcev za odpravnino,
e
ompi
»
'
delovnega
razmerja delavcev za katere velja
določbi
~erjih
36. c in 36. d. Zakona o delovnih razfc>e institutov začasne razporeditve oz. prezaposlitve na
■
.ugemu delodajalcu, največkrat iz matičnega podjetja
skleda !]sko
Podjetje, čeprav se za takšna dela po zakonu
- sa l de ovno
razmerje za nedoločen čas,
ne
Sejk^ ? ezi transformacije začasnih presežkov v trajne preSeJnikn ^ Predhodno sprejetih programov razreševanja predelavcev
st0 f!?'8«®'' k' so v <eh postopkih s kadrovsko sanacijo pogotrukt 0, se kasr| P°se9'' v kadrovsko in organizacijsko
komer
eje zatekajo k drugi skrajnosti, ko z neenaPr6o„,n,0, Prerazporeditvijo delovnega časa, kršijo pravice
tudi n
delavcev do dnevnega in tedenskega počitka in
PoiiJ]® upoštevajo zakonske omejitve obsega dela preko
"°dla sk
delovnega časa. Nemalokrat se delo opravi tudi na
r
32m<?' 'enjene pogodbe o delu ali s sklenitvijo delovnega
0p|s nr)a za določen čas, celo s prej presežnimi delavci.
vp|jy ° ravnanje kaže na neobjektivno presojo okoliščin, ki
»JU 1° na to, koliko delavcev je treba odpustiti oz. zaposlos

deiu favcev
Postopki ugotavljanja trajnega prenehanja potreb po
kat j.
izstopa še ugotovitev, da v teh postopkih sindisti| e°rgan, ki predstavlja delavce, svojih zakonskih pooblaoL Ja,aUvajata dovolj učinkovito, ali pa sploh ne, ker ne
ižvj:
- Utemeljeno je pričakovati, da se bo, z doslednim
"'S3ii kr«lem
P°oblastil ,eh organov, zmanjšal obseg ugotovljetev pravic
"iern'
' inpredvsem
tistih, katere
temeljijo
že na
J-programu
je njihovopaizvajanje
povezano
z ustrezno
lal|
vih D zacijo ukrepov za preprečevanje in omilitev škodljirosledic prenehanja delovnega razmerja.
"tim!)en Problem, ki resno opozarja na potrebo po večji oz.
njer ,°4vitejši kontroli zunanjih organov in hitrejše odpravlja" UQft ln V pravic delavcev, so osebe s statusom invalida
e|gVr tretje kategorije. Navedena kategorija zaposlenih
°Vo L,s ses brez posebnih prizadevanj delodajalcev za njiokv: P° °bitev in zagotovitev drugega ustreznega dela,
hU preos,alih delovnih zmožnosti oz. zaposlitve pri drui>
podajalcu, največkrat znajde na seznamih začasnih
^dnrr. esti delavcev,
za čas čakanja na delo pa prejemajo
Sl ir,v
za am
'° v višini
i čene
plače. Delodajalci
z delovnimi
V Ijii)aiirt- raz
namreč
ne sklepajo
obveznih
pogodb o zaposlitvi
in
i0 le 0,! poreditvi na drugo ustrezno delo, pri tem pa se tudi
«0 na omejitev 6 -tih mesecev čakanja na delo.
rti de|0dKa
- novela 36. d člena zakona o delovnih razmerjih
j) Pri aialcev ne vzpodbuja k sprejemanju aktivnejših ukrepov
10 Us(r 9°tavljanju
pogojev za razporejanje invalidov na drugo
0
4 Pleba'
delo, ker pač ni materialnih in drugih pogojev. Zato
arn
11 leg
s statusom invalida izplačujejo plače v višini denarPfijj ^domestila, tako kot to velja za brezposelne osebe
'6tai< n,e.na zavodu za zaposlovanje, kar seveda poslabšuje
slab socialni in materialni položaj te kategorije delav-

cev. Materialni in socialni položaj je v navedenih primerih
slabši, kot pred ugotovljeno invalidnostjo.
Družbeni pravobranilci so evidentirali precejšnje število kršitev pravic zaposlenih pri zasebnih družbah, samostojnih
podjetnikih in obrtnikih. Gre za primere sklepanja delovnega
razmerja za določen čas, izven primerov, ki jih določa zakon,
za nezakonitosti pri določanju in priznavanju pravic iz naslova
plač in drugih denarnih izplačil. Za te delodajalce je značilno,
da ob izostanku normativnega urejanja pravic delavcev iz
delovnega razmerja z lastnimi akti, zaposlenim ne zagotavljajo niti minimalnih pravic določenih s kolektivno pogodbo.
Na tem področju je ugotovljenih tudi več zlorab na račun
družbenih sredstev, vloženih za odpiranje novih delovnih
mest. Čas trajanja zaposlitev je največkrat nesorazmeren
z višino teh sredstev. Ker gre v teh primerih največkrat za
sklenitev delovnega razmerja s prezaposlitvijo trajno presežnih delavcev na delo k drugemu delodajalcu, so pri tem
kršene tudi pravice delavcev iz naslova odpravnin, ker
zasebni delodajalci s pogodbo o prevzemu delavcev, ne prevzemajo obveznosti za izplačilo odpravnin ob prenehanju
delovnega razmerja na podlagi ugotovljenih presežkov delavcev.
Družbeni pravobranilci so na pobudo sindikatov in organov,
ki predstavljajo delavce, obravnavali več zahtev, da naj kot
zunanji organ ukrepajo v podjetju z vložitvijo zahteve za
uvedbo disciplinskega postopka zoper poslovodne delavce in
delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, predvsem
zaradi sklepanja škodljivih pogodb, zlorab pooblastil in pravic
odgovorne osebe in zaradi neizvršitve pravnomočnih odločb
sodišč združenega dela, oz. sedanjih delovnih in socialnih
sodišč. Za navedene zahteve je značilno, da družbeni pravobranilec, zaradi poteka prekluzivnih zakonskih rokov glede
uvedbe in trajanja disciplinskih postopkov, največkrat svojih,
z zakonom določenih pooblastil, ni mogel uporabiti. Po drugi
strani pa začetih postopkov ni mogel izpeljati, ker disciplinskih organov v podjetjih ni, če pa obstoje, pa z obravnavo
zadeve zavlačujejo, kar ima zopet za posledico zastaranje
vodenja disciplinskega postopka. Največkrat pa se sankcioniranje ugotovljenih nepravilnosti pri delavcih s posebnimi pooblastili, opravi z predčasnimi razrešitvami in prenehanjem
delovnega razmerja.
Opozarjamo tudi na področje sklepanja individualnih pogodb
poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, predvsem z vidika pravne podlage za sklepanje teh pogodb. Kljub ugotovitvi, da se pri sklepanju individualnih pogodb za navedeno kategorijo delavcev uporabljajo
kriteriji iz dogovora za sklepanje individualnih pogodb poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, katerega neizvajanje je sankcioniral že sam zakon
o politiki plač za leto 1994, so družbeni pravobranilci ugotovili
več kršitev dogovora, ki se nanašajo na uporabo kriterijev za
določitev plač, udeležbo na dobičku, na višino odpravnine
zaradi predčasne razrešitve in na višino odškodnin ob uveljavljam konkurenčni prepovedi ob prenehanju delovnega razmerja. Ker navedeni dogovor nima značaja obvezujočega
pravnega akta, temveč le usmerja udeležence pri sklepanju
individualnih pogodb in jih na ta način zavezuje k spoštovanju
zakona o politiki plač, je več pravnega reda na tem področju
pričakovati po zaključenih postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij pri izvajanju določb zakona o gospodarskih
družbah, s katerimi se urejajo pravice, dolžnosti in odgovornosti predsednika in članov uprave v kapitalskih družbah.
Iz vlog delavcev in splošno znanih dejstev, ki opozarjajo na
kršitve pravic delavcev iz naslova nepravočasno izplačanih
plač, nadomestil in drugih denarnih povračil pri delodajalcih
ugotavljamo, da sankcioniranje teh ravnanj ni zadostno oz. da
ne prispeva k pravni varnosti na tem področju. Posebej izpostavljamo neupravičeno zadrževanje izplačil nadomestil plač
iz naslova bolezenske odsotnosti z dela nad 30 dni kljub temu,
da so sredstva v ta namen podjetju pravočasno nakazana.
Podjetja pa ta denar poslovno obračajo po več mesecev in
zadržujejo izplačila delavcem na bolniški. Menimo, da bi
moral zakon omogočiti izplačevanje navedenih nadomestil
brez posrednikov, t.j. podjetij.
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IV. STATISTIČNI PRIKAZ

skega roka od prejema revizijskega poročila, odpravila ošM'
dovanje družbene lastnine.

Tudi v statističnem delu prikazujemo tri poglavitne sklope
dela in aktivnosti družbenih pravobranilcev (s pojmom »družbeni pravobranilec« so v poročilu zajeti tako nekdanji občinski in medobčinski družbeni pravobranilci samoupravljanja
kot tudi Družbeni pravobranilec RS in njegovi namestniki), ki
jih delimo:

V 7 % od uporabljenih ukrepov, smo družbeni pravobran®1
posegli po pravnih sredstvih. Pri tem so zajete vse vložen®
tožbe pred sodišči v letu 1994 v zvezi z revizijami, ovadb6vložena redna ali izredna pravna sredstva zoper sod"'
odločbe ter udeležba družbenih pravobranilcev v postopa
pred sodišči skladno z določbami ZPP.

- v pregled revizijskih poročil in aktivnosti v zvezi z njimi
(tabela 2), - v obravnavane zadeve po družbenih pravobranilcih (tabela 3) in po vsebini (tabela 4) ter - v pregled pravnih in
nepravnih sredstev, ki smo jih uporabili (tabela 5).
Podatki v zvezi revizijskimi poročili so razvidni iz tabele 2,
vsebinsko pa podrobneje obravnavani v II. poglavju tega poročila.

Med drugimi aktivnostmi smo družbeni pravobranilci (v ® "j
posredovali različna mnenja in nasvete številnim delavcem!
občanom v zvezi z različnimi vprašanji s področja delovni
razmerij, pa tudi varstva družbene lastnine, kot so napr. ^
novanje poslovodnih organov, volitve organov podjetja, vpr®'
šanja v zvezi z denacionalizacijo, stanovanjsko problematik0,
itd.

Iz tabele 3 je razvidno, da smo družbeni pravobranilci v letu
1994 obravnavali skupno 2.299 zadev. Od tega smo 2.161 oz.
94 % zadev zaključili, 138 oz. 6 % zadev pa prenašamo v leto
1995.
Iz tabele 4, kjer delimo zadeve po vsebini, je razvidno, da smo
v letu 1994 obravnavali skupno 585 oz. 25 % zadev s področja
varstva družbene lastnine, kjer je zajetih tudi 369 revizijskih
poročil, ki smo jih prejeli v letu 1994.

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, VLOŽEN'
TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENIH PRAVOB«"
NILCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI za leto 1994

Največ obravnavanih zadev je še vedno s področja delovnih
razmerij, to je, 1.397 oz. 61 % vseh zadev. Problematika se
nanaša pretežno na različne denarne terjatve delavcev iz
naslova plač, nadomestil, odpravnin; sledijo vprašanja v zvezi
s prenehanjem delovnega razmerja presežnim delavcem,
z (pre)razporejanjem delavcev itd. Nekoliko manj kot preteklo
leto je problemov, ki se nanašajo na sklenitev delovnega
razmerja, začasne viške in stanovanjsko problematiko
(podrobnejša vsebinska obravnava teh zadev je zajeta v III.
poglavju tega poročila).

Vsebina
P rej eta revizijska poročila 1=5 + 6
Revizijska poročila, na podlagi katerih je DP vložil
tožbo
Revizijska poročila, kjer DP ni ugotovil oškodovanja
Revizijska poročila, kjer DP ni pristojen ukrepati
Revizijska poročila, kjer so podjetja odpravila oškodov. družb, lastnine na zahtevo DP brez vložitve
tožbe
SKUPAJ zaključena rev, poročila (2+3+3a+4)
Vložene tožbe
Umiki tožb

V tabeli 5 so zajeti podatki o pravnih in nepravnih sredstvih, ki
smo jih uporabili pri reševanju posameznih zadev. Še vedno
predstavlja pretežni del delovanja družbenih pravobranilcev
delovanje brez uporabe pravnih sredstev (85 %), kar je seveda
v tesni povezavi s številčnostjo obravnavanih primerov
s področja delovnih razmerij. Tako smo tudi v letu 1994
posredovali različnim subjektom mnenja, nasvete, opozorila,
predloge, pobude, informacije itd. Tu so upoštevane tudi
aktivnosti družbenih pravobranilcev v zvezi z revizijami, ko
nismo ugotovili oškodovanja družbene lastnine ali pa so
podjetja na našo zahtevo, pred potekom 30-dnevnega zakon-

Števil?
369

^

* Podatka pod zaporedno številko 2 in 7 nista identična,
lahko na posamezno revizijsko poročilo vloženih ena aH
tožb, lahko pa je na več revizijskih poročil vložena I0
tožba.
Tabel«

OBRAVNAVANE ZADEVE V LETU 1994
(PO DRUŽBENIH PRAVOBRANILCIH)
Zap.
št.
Družbeni pravobranilec
1.
Celje
2.
Domžale*
3.
Kamnik*
4.
Koper, Izola
5.
Novo mesto
6.
Postojna
7.
Radovljica*
8.
Radlje ob Dravi
9.
Ravne na Koroškem
10.
Škofja Loka*
11.
Trbovlje
12.
Žalec
13.
Družbeni pravobranilec RS
Skupaj

1993
223
27
54
186
164
220
45
171
400
268
113
321
245
2.437

1994
227

%
10

165
142
206
59
180
297
121
284
327
291
2.299

7
6
9
3
8
13
5
12
14
13
100

Zaključeno

Prenes
v naslj

216
152
134
205
59
175
284
121
283
306
226
2.161

* Družbeni pravobranilec ni deloval, ni deloval vse leto,
občasno ga nadomešča pooblaščeni družbeni pravobranilec
iz druge občine ali dela le strokovni delavec.
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Tabela 4
OBRAVNAVANE ZADEVE PO VSEBINI V LETU 1994
Zap. Vsebina
1993
št.
1.
484
Varstvo družb.last.
2.
1.574
Delovna
razmerja
3.
379
Ostalo
2.437
Skupaj

Struktura
v%
20
65
15
100

Skupaj
585
1.397
317
2.299

1994
Od tega revizij
369
369

Struktura
v%
25
61
14
100

Tabela 5
pR

AVNA IN NEPRAVNA SREDSTVA, KI JIH JE UPORABIL DRUŽBENI PRAVOBRANILEC V LETU 1994
Zap.
št.
1994
Vrsta uporabljenih sredstev
1993
Nepravna sredstva (mnenja, predlogi, nasveti,
82
2.133
2.201
opozorila itd.)
Pravna sredstva (ovadbe, uveden postopek in
174
udeležba pred sodiščem, tožbe)
246
10
218
8
205
Druge aktivnosti
2.597
2.580
Skupaj
100

poročevalec, št. 9

85
7
_ 8
100

67

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

POROČILO
Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi zapisnikov SDK
o inšpekcijskih pregledih v 14 zdravstvenih zavodih, ki so po zaključnem računu za
leto 1992 izkazali izgubo v poslovanju
Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je gradivo obravnaval na 16. seji, 23. 1. 1995 in na 17.
seji, 23. 2. 1995.
Odbor je obravnaval zapisnike, ki jih je Državnemu zboru
posredovala Služba družbenega knjigovodstva Slovenije
(sedaj Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje).
Člani odbora so za obravnavo prejeli naslednja gradiva:
- zapisnike SDK o inšpekcijskih pregledih v zavodih:
- Klinični center Ljubljana
- Koroško zdravstvo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
- ZC Koper, TOZD Splošna bolnišnica Izola
- Splošna bolnišnica Dr. Franc Derganc Šempeter
- Splošna bolnišnica Jesenice
- Splošna bolnišnica Novo mesto
- Onkološki inštitut v Ljubljani
- Javni zavod Zdravstveni center Celje, Bolnišnica Celje
- Zdravstveni zavod Velenje, Bolnišnica Topolšica
- Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana - Enota Študenti
- Zdravstveni dom Domžale
- Zdravstveni dom Piran
- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
- Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo,
Ljubljana
- dopise zdravstvenih zavodov (Klinični center Ljubljana, SB
Slovenj Gradec, SB dr. Franca Derganca, Nova Gorica, SB
Novo mesto, SB Celje, Bolnišnica Topolšica, ZD za študente
Univerze v Ljubljani, ZD Piran, Zgornjesavinjski ZD Mozirje,
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije), v katerih
obveščajo odbor o realizaciji sklepov in priporočil SDK
- povzetke zapisnikov SDK o inšpekcijski preveritvi
finančno-materialnega poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, ki so poslovanje v letu 1992 sklenili z izgubo s pregledom
realizacije sklepov (delovno gradivo za člane odbora)
V uvodu je predsednica odbora povedala, da je odbor zapisnike prejel že februarja 1994, vendar jih zaradi drugega dela
dosedaj ni obravnaval. Zato je septembra 1994 tudi zaprosila
obravnavane zavode za pojasnila, v kolikšni meri so do takrat
že izvedli sklepe in priporočila SDK.
Opozorila je na sklepe, ki jih je Odbor za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel ob obravnavi zapisnika SDK
o poslovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) in se nanašajo tudi na finančno poslovanje zdravstvenih zavodov. Že takrat je namreč odbor zahteval, da se uredijo
finančni odnosi med ZZZS in zavodi.
Predlagala je, da obravnavanih 14 zavodov ne bi obravnavali
vsakega posebej, temveč celostno kot problematiko poslovanja vseh zdravstvenih zavodov, saj se problemi ponavljajo in
so podobni v vseh zavodih.
Povedala je, da iz pridobljenih podatkov kaže, da so zdravstveni zavodi v letu 1993 svojo organiziranost in finančno
poslovanje izboljšali, da pa so še vedno prisotne izgube in
nepravilnosti.
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Opozorila je še na določila proračunskega memoranduma, *
predvideva, da se bo obseg obveznega zavarovanja skrC'•a
povečal pa naj bi se delež prostovoljnega zavarovanja. Vp' "
šanje je, če je to smiselno izvajati, dokler se odnosi med ZZi
in zavodi ne uredijo ter ne izkoristijo notranje rezerve v zave
dih, ki so očitne tudi iz zapisnikov SDK.
Predstavnik Agencije za plačilni promet, nadziranje in in'0'"
miranje je povedal, da so pregled v 14 zdravstvenih zavod1^
ki so leto 1992 zaključili z izgubo, opravili na zaprosilo
strstva za zdravstvo in socialne zadeve, ki je želelo dot"
oceno finančnega stanja v zdravstvu.
Bistvene slabosti, ki so jih inšpektorji SDK ugotovili ob P'e
gledu in ki se v glavnem nanašajo na sistem financira")
oziroma na pogodbe, sklenjene med ZZZS in zavodi, so b|le'
- cene za enake storitve so bile med različnimi zavodi
zlične;
. ..
cene storitev so temeljile na »zeleni knjigi« - normativi
leta 1982, ki se niso spreminjali, čeprav je bilo jasno,
v celoti ne morejo več veljati;
..
- indeksacija ni bila ustrezna - porast stroškov zavodov je
višji od porasta cen, ki so bile priznane zavodom;
- pogodbe so bile neenotne, odprte, nezavezujoče; ra
- različno evidentiranje storitev, ki so jih zavodi °P ra.
preko dogovorjenih s pogodbo - nekateri zavodi so jih za
čunali, drugi ne, nekateri so jih kasneje stornirali;
- ni jasno, kako je ZZZS nadzirala izvajanje pogodb;
- ZZZS ni priznavala plač za vse zaposlene v zavodih;
.
- ni bilo enotne računovodske politike, predpisov, enot
mož""
obdelave računovodskih podatkov - zaradi tega ni
primerjava finančnega poslovanja različnih zavodov;
- v zavodih je bilo občutno pomanjkanje notranjih kontro1 ■
- različno so se evidentirala podarjena sredstva, kar je i" ®,
za posledico problematičen način pokrivanja stroškov amo
zaciaje s strani ZZZS.
Minister za zdravstvo je povedal, da so v letu 1993 zapfOjjjj
SDK za pregled poslovanja navedenih zavodov v letu 1=*
zato, ker je bil v letu 1992 narejen prehod iz enega sist0"
financiranja zdravstva v drugega (do 29. 2. 1992 je to spa«1 j
v pristojnost Republiške uprave za zdravstveno varstvo,
•
1992 pa je začel delovati ZZZS), ker več let ni bilo Pre9'e?j|o
0
finančnega poslovanja zdravstvenih zavodov in ker je
v zdravstvu veliko izgub.
Pojasnil je, da priprava enotne računovodske politike
zavode ni v njihovi" pristojnosti, lahko pa pri tem svetujei0
sodelujejo z Ministrstvom za finance. Poslovanje zavO'°
sicer redno nadzirajo in pomagajo odpravljati nastale izgu0 ^
Ministrstvo za zdravstvo opravlja ustanoviteljsko vlogo I ^
zavode na sekundarni stopnji (bolnišnice) medtem, Ko>
ustanovitelji zdravstvenih domov občine. Kljub temu skus
pomagati tudi zdravstvenim domovom.
Pojasnil je, da nikjer na svetu zdravstvu ne plačajo
opravljenih storitev, ampak le tiste, za katere se vnaprej dog^
vorijo s pogodbo med zavodi in financernjem. Povedal je.k ^
sedaj v zdravstvu ne potrebujejo več tako velikih zalog, ' 0
v preteklosti nase vezale velika sredstva, ker je nabava veo'
^
zagotovljena. Ocenil je, da je trenutno stanje v zdravstv0
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avodih dosti boljše kot je bilo ob pregledih SDK, delujejo pa
arsikje
že tudi notranje kontrole - po posebnem programu,
s
o ga začeli izvajati v letu 1994.
Rektor ZZZS je najprej prikazal spremembe, ki so nastale
'inanciranju zdravstvenih zavodov po letu 1992:
~ ukinjena je bila »zelena knjiga« za osnovno zdravstveno
^javnost in bolnišnično zdravstveno varstvo - v osnovnem
Mravstvu se sedaj plačuje po sistemu »glavarine«, v bolniš"'cnem
pa se plačujejo »oskrbni dnevi« z dodatki za posebno
ra
Qe storitve, material in zdravila;
-spremenjen je sistem fakturiranja - zavodi prejemajo akon®C|]e, poračuni se opravijo trimesečno;
~ natančneje so definirane medsebojne pravice in obveznosti
"ancerja in izvajalcev
~ financira se program, ne pa storitve (stroški); v posamezritev 2avodu se 9lec|e na potrebe »zakupi« določen del sto- sledenje cen inflaciji poteka tekoče.
Stanje v financiranju zdravstvenih zavodov je po mnenju
jjpS sanirano, zavodi so postali normalni poslovni subjekti,
"strežno gospodarijo s sredstvi.
nad
Zdr0t<Ovn
i naclzor
delom zdravstvenih
zavodov
opravlja
ravniška
zbornica. Nadzor
nad poslovanjem
(izvajanjem
9°dbenih
določil)
pa
opravlja
ZZZS,
ki
ugotavlja,
da je
IJ
acija slaba, se pa izboljšuje.
zav
veri'U Pa e so
°d' 'me'' v celoti 4,2 milijona presežka, še
t5
neka zav
bori Ver etno
' ''°
'
°dov z izgubami. Tudi v letu 1994
v neka,erih
*arradi
rt večjih
'
zavodih
ugotovljene
izgube, trimezlasti
plač. Z radnjim
poračunom
(za zadnje
pr^® ,^994) bo to delno sanirano in izguba bo manjša od

amortizacija določena v nekem povprečnem znesku, ker ugotavljanje dejanske amortizacije še ni možno. Poleg tega se
oprema ne more ustrezno amortizirati in nadomeščati tudi
zaradi preslabe izkoriščenosti dragih aparatur, ki jih vsak
zavod želi imeti, potem pa jih ne uporablja dovolj, da bi se
lahko amortizirale v ustreznem obdobju.
Veliko razprav je bilo tudi o tem, ali je v zavodih zaposleno
preveč delavcev in zaradi tega nastajajo izgube. Pojasnjeno je
bilo, da je preveč delavcev glede na zagotovljeni program, ki
ga plačuje ZZZS. Vendar pa poleg tega zavodi lahko pridobijo
sredstva tudi iz prostovoljnega zavarovanja in od samoplačnikov. Plače za presežke delavcev po normativih ZZZS morajo
zagotavljati iz teh virov. Podatki kažejo, da zavodi to uspešno
delajo, saj v letu 1992 praktično še ni bilo sredstev iz prostovoljnega zavarovanja, v letu 1994 pa so na ta način zavodi
pridobili že 10% sredstev.
Glede poenotenja finančno-računovodskega poslovanja
zavodov in na podlagi tega omogočene kontrole nad njihovim
poslovanjem je bilo v razpravi veliko govora. Ugotovljeno je
bilo, da je tudi odbor že večkrat terjal pripravo ustreznih
predpisov, normativov in kriterijev, da pa še ni dosti narejenega. Opozorjeno je bilo, da je potrebno ločiti strokovna
merila in kriterije od ureditve finančno-materialnega poslovanja. Medtem, ko morajo prve urediti strokovnjaki, je potrebno
za drug del sprejeti zakon ali pripraviti ustrezne računovodske standarde. Predstavnik Ministrstva za finance je povedal,
da pri njih pripravljajo ustrezne predpise, vendar menijo, da je
potrebno najprej sprejeti sistemski zakon, ki bi za področje
proračunskih porabnikov (ali negospodarstva) nadomestil
zakon o računovodstvu iz bivše Jugoslavije. Člani odbora so
menili, da je potrebno stanje na področju zdravstva vsaj
začasno čimprej urediti in predpisati enotno računovodsko
politiko v zdravstvenih zavodih v skladu s še veljavnim zakonom o računovodstvu.

^' "feditav finančnega poslovanja zavodov po mnenju ZZZS
pri«'
i? us,r
predpisi.
sami zavodov.
jih ne morejo v celoti
Praviti,
ker ezni
tudi niso
edini Oni
financer

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje

Por|ds,avn
''c Ministrstva za finance je povedal, da se na
U ure an a
Porh j i finančnega poslovanja proračunskih
'ač 'k°v pripravljajo predpisi, ki naj bi urejali finančno2, "^vodsko poslovanje čistih proračunskih porabnikov in
°dov s področja družbenih dejavnosti.

UGOTOVITVE IN SKLEPE:
UGOTOVITVE:

jj^retar odbora je opozoril, da poslovanje vseh 14 zdravstvePralfr VOClov ni l)i'0 enak0 problematično, saj v nekaterih SDK
v K,|čno ni ugotovila pomanjkljivosti, medtem ko je bilo teh
*av rneru Kliničnega centra zelo veliko. Povedal je, da so
SDk?' V esvo
f'^ odgovorih o realizaciji sklepov in priporočil
nih r ak
' zah,eval odbor) zagotovili, da so večino ugotovljesto l?P odpravili oziroma jih odpravljajo. Ali so to dejansko
Poslov Pa b' b''° možno u90,0vi,i šele s ponovno kontrolo

1. Odbor ugotavlja, da je SDK pri pregledu finančno-materialnega poslovanja 14 zavodov s področja zdravstva, ki so v zaključnih računih za leto 1992 izkazali izgubo, ugotovila vrsto
nepravilnosti, neracionalnosti, nezakonitosti. Ugotovitve so
med posameznimi zavodi zelo različne, saj so v nekaterih
ugotovljene le napake v knjiženju (Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Onkološki inštitut Ljubljana, Zdravstveni dom Domžale) ali celo te ne (Splošna bolnišnica Jesenice). Daleč največ nepravilnosti je SDK ugotovil v Kliničnem centru Ljubljana, večje nepravilnosti pa so bile še v Splošni bolnišnici
Celje in v Zgornjesavskem zdravstvenem domu Mozirje.

" Dn*frav
i so Priso,ni opozorili na problem neracionalnosti
Vrr, n vaniu zavodov, saj iz zapisnikov izhaja, da so zavodi
p0 °9ih primerih neracionalno trošili proračunska sredstva.
*dra • nsapoudarek so "ani odbora pri tem namenili porabi
Ste111 ''se ' številni podatki kažejo, da je ta poraba previsoka.
b0
i® strinjal tudi minister za zdravstvo, ki je povedal, da
iam°ntrez
urediti odnos med proizvajalci, trgovino, lekarfia?' ' S adravstvenimi
zavodi glede nabave, cen, zalog zdravil.
0 0 tem da bi
kon?' 'i '
'
bilo potrebno določiti maksimirane
u
C0ne zdr
v
$treznejšo
avil
lakarnah.
Potrebno
doktrino predpisovanja
zdravil.pa bo določiti tudi

2. Odbor iz prispelih odgovorov zavodov ugotavlja, da so
nekateri zavodi po pregledu SDK resno pristopili k odpravi
problemov - analizirali so nepravilnosti, sprejeli ukrepe za
izboljšanje stanja v računovodskih službah (predvsem
kadrovsko stanje), izboljšali notranjo kontrolo nad poslovanjem in knjigovodstvom. To predvsem velja za Klinični center,
Splošno bolnišnico dr. F. Derganca Nova Gorica, Splošno
bolnišnico Celje, Zdravstveni dom za študente, Inštitut za
varovanje zdravja. V večini primerov se je izboljšal tudi odnos
vodstva do finančno-računovodske službe, ki dobiva večji
pomen z vidika vodenja zavodov.

^lo denaria za mlade raziskovalce in drugo raziskovalno
ki j6 Vbila
.Nravstvenih
je bilo
pojasnjeno,
da se situacija,
v letu 1992zavodih
še precej
neurejena,
izboljšuje.

Nekateri od zavodov pa so poslali le formalne dopise, da so
zadostili potrebe, drugi pa na dopis predsednice odbora
sploh niso odgovorili - bodisi zato, ker pri njih niso bile
ugotovljene večje nepravilnosti (SB Jesenice, Onkološki inštitut, ZD Domžale) ali pa mogoče smatrajo to za nepotrebno
(SB Izola).

s

a?n' Oc|bora so opozorili na različno opremljenost zavodov,
tern a'eri nimai° potrebne opreme ali pa je ta zastarela. Ob
ar
no Se P°iavlla tudi vprašanje pravilnega obračunavanja
ki bi morala omogočiti obnovitev amortizirane
e
nie. Predstavniki ZZZS in ministrstva so povedali, da je

3. Odbor na podlagi dopisov zdravstvenih zavodov ter poročil
predstavnikov ZZZS in Ministrstva za zdravstvo ugotavlja, da
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se napake, ki jih je ugotovila SDK v zdravstvenih zavodih
odpravljajo - tako na finančnem kot organizacijskem
področju. Kljub temu pa ostajajo še nekateri problemi, ki jih
očitno zdravstveni zavodi ne morejo sami rešiti. Zato odbor
poziva Ministrstvo za zdravstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v primerih, ko so stvari še problematične, v dogovorih z zavodi skušajo najti rešitve. Prav tako
odbor predlaga Ministrstvu za zdravstvo in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti
stalno nadzirata poslovanje zavodov in o ugotovitvah tekoče
obveščata odbor. Pri tem naj zlasti skušajo uveljaviti predloge
SDK glede boljše organiziranosti finančno-računovodskih
služb in boljše notranje kontrole.
SKLEPI:
1. Zdravstveni zavodi, podobno pa velja tudi za ostale proračunske porabnike in zavode s področja družbenih dejavnosti
in negospodarstva, nimajo ustreznih računovodskih predpisov, ki bi zagotavljali enotno finančno-računovodsko poslovanje in na podlagi tega omogočali ustrezno kontrolo porabe
proračunskih sredstev. Zato odbor predlaga Vladi Republike
Slovenije, da čimprej sprejme odločitev o tem, ali bo to
področje urejeno s posebnim zakonom ali z računovodskimi
standardi. Delo pri pripravi teh predpisov naj se čimbolj
pospeši. O izbranih rešitvah (zakon ali računovodski standardi) in stanju pri pripravi teh aktov naj Vlada v roku 14 dni
obvesti odbor.
2. Do priprave ustreznih predpisov za vodenje enotne računovodske politike in finančno-računovodskega poslovanja naj

Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v rok"
dveh mesecev pripravi pravilnik o enotni uporabi zakons
o računovodstvu za zavode s področja zdravstva, s katerimnaj v danih zakonskih okvirih čimbolj poenoti finančno-raču
novodsko poslovanje teh proračunskih porabnikov.
3. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica in Zavod O
zdravstveno zavarovanje naj čimprej pripravijo strokovne kri"
terije in normative za porabo materialnih sredstev, dela m
storitev v zdravstvu (dokončna zamenjava »zelene knjig©"''6
O stanju na tem področju in predvidenih rokih za dokončani
dela naj Ministrstvo za zdravstvo v roku enega meseca obves"
odbor.
4. Odbor predlaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove*
nije, da v okviru rednih kontrolnih pregledov ponovno Pr?"
gleda poslovanje obravnavanih 14 zdravstvenih zavodov J"
ugotovi, če so upoštevali in izvedli sklepe in priporoč^
Službe družbenega knjigovodstva. Poročilo o tem naj poda
Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ v roK"
6 mesecev.
5. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da prouči i®rl
sprejete akte o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov, P 3
katerih je ustanovitelj Republika Slovenija. V njih naj poskus
vgraditi izsledke iz zapisnikov Službe družbenega knjigovo"'
stva tako, da bo že v ustanovitvenih aktih podan mehanizemki bo preprečeval nepravilnosti in pomanjkljivosti v poslova
nju teh zavodov.

POROČILO
Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja interpelacije in nezaupnice vladi
oziroma ministru (287. - 288. člen poslovnika državnega zbora)
Komisija za poslovnik je na 36. seji, dne 7. 3. 1995 na lastno
pobudo obravnavala naslednje vprašanje:
- Ali sta pri interprelaciji pravica predlagati sklep na podlagi
287. člena poslovnika in pravica zahtevati glasovanje o nezaupnici vladi (288. člen poslovnika) oziroma ministru (289. člen
poslovnika) enakovredni ali pa ostaja kakšen pogoj glede
vrstnega reda odločanja o njima oziroma vzorčna vezanost pri
njunem predlaganju (npr. če uspeš s sklepom, ne moreš
zahtevati glasovanje o nezaupnici)?
Člani komisije so k postavljenemu vprašanju soglasno (9 ZA,
0 PROTI) sprejeli naslednjo
razlago:
Med pravico predlagati sklep, s katerim se oceni delo vlade
ali posameznega ministra, in zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi oziroma posameznemu ministru ni nobene
vzorčne vezanosti.
Predlagatelji (deset poslancev) iz omenjenih členov imajo
v vsakem primeru na koncu razprave, ali pravico predlagati
sklep iz 287. člena, ali pa zahtevati glasovanje iz 288. člena
poslovnika. Le v primeru, da gre pri obeh dejanjih za isto
skupino predlagateljev, pa je potrebno zaradi narave interpelacije pravici omejiti tako, da lahko isti predlagatelj predlaga le eno od njiju. Pri tem je potrebno še opozoriti, da
v primeru, ko sta različna predlagatelja predložila tako predlog sklepa kot zahtevo, državni zbor odloča najprej o zahtevi

za glasovanje o nezaupnici in šele nato, če nezaupnica ni
izglasovana, o predlogu sklepa.
Obrazložitev
Poslovnika določa v 287. členu, da se lahko razprava o
pelaciji konča s sklepom, ki ga predlagajo predlagatelji e
pelacije ali drugih deset poslancev, in se z njim oceni d .
vlade ali posameznega ministra. V naslednjih dveh členih P
poslovnik omogoča po končani razpravi o interpelaciji o d*'
vlade (288. člen poslovnika) ali o delu posameznega miniS''
(289. člen poslovnika), da lahko najmanj deset poslanC1.
zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi (če hkrati predug e'
novega predsednika vlade) ali o nezaupnici ministru, z°P
katerega je bila vložena interpelacija. Pri tem se je P°iaVIL
vprašanje ali se oba instituta izključujeta in kakšen je
red v primeru, da je vložen tako predlog kot zahteva.
Glede na določbe poslovnika med pravico predlagati sld^
s katerim se oceni delo vlade ali posameznega ministri
zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi oziroma posaff1.
nemu ministru, ni nobene vzročne vezanosti. Predlagat^!
omenjenih členov imajo v vsakem primeru na koncu razprt 1
ali pravico predlagati sklep iz 287. člena, ali pa zahte^.
glasovanje iz 288. člena poslovnika. Izjema je le v primeru,
gre pri obeh dejanjih za isto skupino predlagateljev. V'
primeru je potrebno zaradi narave interpelacije pravici
tako, da lahko isti predlagatelj predlaga le eno od njiju.
situacije, da sta različna predlagatelja predložila tako Pre<r.M
sklepa kot zahtevo, bo državni zbor odločal najprej o za"' J
za glasovanje o nezaupnici in šele nato, če nezaupnic*
izglasovana, o predlogu sklepa.
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POROČILO
Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja skrajševanja roka za vlaganje
^andmajev oziroma za predložitev poročila matičnega delovnega telesa
a 23
Doh^n'
P°s,ovn'knaslednji
je na 36.vprašanji:
seji, dne 7. 3. 1995 na lastno
Dudo obravnavala

Ali se v primeru:
_ s*rajšanja 30-dnevnega roka iz 52. člena poslovnika
j ?!■
se posamezni akt uvrsti na dnevni red seje šele
se
tuHi®' ne da bi bil napovedan za obravnavo na seji
j ® *uPredhodnem
sklicu,
do? ! i0 določba tretjega odstavka 190. člena poslovnika, ki
da mora
Dren dnem
biti »amandma predložen poslancem 15 dni
obr
avnavan' določenim za sejo državnega zbora, na kateri bo
,J
predlog zakona, h kateremu se predlagajo
""andmaji«?
*5 se mora spoštovati tudi rok iz drugega odstavka 138.
ena
" poslovnika - osemdnevni rok za oddajo poročila matič-s« delovnega telesa državnemu zboru?
ti
0rnisi e so
ŽA n oPROTI)
' sprejeli
^ postavljenima
naslednjo: vprašanjema soglasno (9
{,

razlago:
pjjj®Vndržavni zbor na podlagi drugega odstavka 64. člena
_ '° >ka skrajša tridesetdnevni rok iz 52. člena poslovnika
sedovan
Potrh P°za
ja gradiva za sejo državnega zbora, je
(trer
^'t'ti petnajstdnevni rok za vlaganje amandmajev
naVj 'odstavek 190. člena poslovnika) v drugi in tretji obravna-i *
primeru bo državni zbor štel petnajstdnevni rok na
Slednji način:
tfjjj Primeru, da je bilo gradivo v Poročevalcu objavljeno od
Se,e9a do
',1 '«klo
petnajstega
dne pred sejo, bo petnajst dni
_ 0 od dneva objave
v Poročevalcu,
koferu, da je bilo gradivo objavljeno kasneje, torej manj
teijj g 1naist dni pred sejo državnega zbora, pa bodo predlagaa le te a ,ahko
8'ad
9
vložili
vsedodotrenutka,
začetka ko
obravnave
dUj.'Va na sejii državnega
zbora,
to je
predseŠpL ' najavi, da prehaja k točki - obravnava tega gradiva,
Uv
an e ro a e nu no tucli v
' ^ 'red seje
i
se posamezni
- tsi" rta dnevni
šele primeru,
s sklicemkoseje,
ne da bi akt
bil
C*dan za obravnavo na seji tudi v predhodnem sklicu.
9 )odo ,ahk0
2a W,a
v takšnem primeru vlagali do
'etki 'obravnave teamandmaji
točke na zboru.

B) Smiselno enako stališče velja tudi pri osemdnevnem roku
za predložitev poročila matičnega delovnega telesa (138.
člena poslovnika). Akta ni mogoče uvrstiti na sejo, če ob
sklicu ni poročila matičnega delovnega telesa. To pomeni, da
bo predlog kolegija za skrajšanje rokov na državnem zbor
lahko sprejet le, če se je do predloga aktiva pravočasno
opredelilo matično delovno telo. Hkrati to tudi pomeni, da
gradiva, ki ni bilo najavljeno v predhodnem sklicu, ni mogoče
uvrstiti na dnevni red s sklicem seje, če v tem času ni poročila
matičnega delovnega telesa.
Glede opredelitve matičnega delovnega telesa do amandmajev, pa bo le to v prvem primeru posredovalo do začetka
obravnave točke na seji državnega zbora, v drugem primeru,
pa bo lahko državni zbor pred odločanjem o amandmajih sejo
prekinil in počakal z odločanjem do pridobitve mnenja matičnega delovnega telesa.
Glede na navedeno komisija za poslovnik priporoča, da se
skrajšanje rokov iz 52. člena poslovnika državnega zbora
uporablja restriktivno, saj vsaka taka odločitev otežuje delo
poslancev, matičnega delovnega telesa in državnega zbora.

Obrazložitev
V praksi se je pojavilo vprašanje, kako naj se državni zbor
odzove na skrajšanje trideset dnevnega roka iz 52. člena, kot
mu to omogoča drugi odstavek 64. člena poslovnika, glede na
petnajstdnevni rok za vlaganje amandmajev in osem dnevni
rok za predložitev poročila matičnega delovnega telesa.
Petnajst dnevni rok iz tretjega odstavka 190. člena poslovnika,
ki se uporablja pri vlaganju amandmajev v drugi in tretji
obravnavi, je potrebno zaščititi, zato je komisija pripravila
rešitev, ki bo omogočila vlaganje amandmajev in priprave
poročila matičnega delovnega telesa v vseh teh primerih
skrajšanja trideset dnevnega roka.
Komisija pa je na koncu priporočila vsem poslancem in vodstvu državnega zbora, da bi bilo čim manj takšnih skrajševanj
rokov.

j|°ROČILO
d°misije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago 92. in 93. člena poslovnika
•javnega zbora
u
2. Drugi In tretji odstavek 92. člena poslovnika omogočata,
^ia za poslovnik je na 36. seji, dne 7. 3.1995 obravnavala
da državni zbor ponovi glasovanje, če se pri glasovanju z gla*bora/°v *a razlago 92. in 93. člena poslovnika državnega
sovalno napravo ugotovi tehnična napaka. Opozorilo o tehSjL, ( nadaljevanju: poslovnik), ki jo je sprejel državni zbor
na 28 se dne 15 ,ebruar a 1995
nični napaki lahko da vsak poslanec. O ponovitvi glasovanja
'
''
'
i
Državni
zbor
je
na
odloča predsedujoči. Če je tehnična napaka pri delu glasovatono i afl
'°žil. da »ponovno preuči vprašanje o možnih
nja naprave očitna ali če je otežen ali dvomljiv potek glasovaW tem glasovanja
po 92. in 93. členu poslovnika, prednja zaradi vključevanja glasovalne naprave na predsedniški
alo ° a a" 'e Posebno po 93. členu poslovnika navajati
mizi, predsedujoči odloči o ponovitvi glasovanja brez preverDoS|® * predlog ponovitve glasovanja ali zadošča le, da
c u
janja glasovalne naprave.
a a 90varja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja in da
9 ponovitev glasovanja.«,
Če se poslanec ugovarja tehnični neoporečnosti glasovalne
i člani u
sie^j^misije so soglasno (10, ZA, O PROTI) sprejeli nanaprave, predsedujoči odredi pregled glasovalne naprave in
zahteva računalniški izpis glasovanja, zoper katerega je dan
ugovor. Če na podlagi računalniškega izpisa ugotovi, da je
izid glasovanja nejasen, odloči, da se glasovanje ponovi.
razlago:
:V p
3. Po 93. členu poslovnika lahko poslanec ugovarja poteku ali
odstavek 92. člena poslovnika daje pravico poslanugotovitvi iz7<Ja glasovanja. Poteku glasovanja lahko ugovarja
t
v
Hu'n °dno, ne glede na rok, zahtevajo v pristojni službi
neposredno po vsaki »fazi« opravljenega glasovanja (ugotav^"'»»Iški izpis glasovanja.
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Ijanje navzočnosti, kdo je »ZA« predlog, kdo je »PROTI«
predlogu) ali neposredno po objavi izida glasovanja. Če se
neposredno po glasovanju hkrati javi več poslancev, predsedujoči ugotovi, ali vsi poslanci svoj ugovor upirajo na isti člen
poslovnika. V takšnem primeru se odloča o ponovitvi glasovanja na podlagi 93. člena poslovnika le enkrat.
Poslanec je dolžan ob ugovoru predlagati, da se glasovanje
ponovi.
Razlogi, ki jih poslanec ob tem navede, se ne preverjajo in
niso predmet razprave, saj predstavljajo njegovo subjektivno
oceno razlogov za predlog, da se glasovanje ponovi.
Predsedujoči pozove poslanca, da v primeru nejasnega predloga pojasni, ali ugovarja tehnični napaki po 92. členu poslovnika, ali predlaga državnemu zboru odločanje o ponovitvi
glasovanja na podlagi 93. člena poslovnika. Predsedujoči da
brez razprave in obrazložitve glasu predlog poslanca o ponovitvi glasovanja na podlagi 93. člena poslovnika na glasovanje. Ce o predlogu odloči državni zbor z večino opredeljenih
glasov, se glasovanje ponovi.
Ob ponovnem glasovanju imajo poslanci pravico obrazložiti
svoj glas.
Obrazložitev
Ponovitev glasovanja je institut, ki omogoča državnemu
zboru, da ob izpolnjevanju s poslovnikom določenih kriterijev
razveljavi pravkar opravljeno glasovanje in ga ponovi. Poslovnik omogoča ponovitev le v dveh primerih in sicer, če je
razlog:
a) v tehnični napaki na glasovalni napravi (92. člen poslovnika), ali
b) v subjektivnem ravnanju poslanca (93. člen poslovnika).
k a) Drugi in tretji odstavek 92. člena poslovnika omogočata,
da državni zbor ponovi glasovanje, če se pri glasovanju z glasovalno napravo ugotovi tehnična napaka. Vsak poslanec
lahko pri predsedujočemu poda opozorilo o tehnični napaki.

Predsedujoči odloči o ponovitvi glasovanja. Pri tem ima^
dva možna primera. Če je tehnična napaka pri delu glasovaW
naprave očitna ali če je otežen ali dvomljiv potek glasom
zaradi vključevanja glasovalne naprave na predsedniški
predsedujoči odloči o ponovitvi glasovanja brez preverjat
glasovalne naprave. Drugi primer pa je, ko poslanec ugo^'f
tehnični neoporečnosti glasovalne naprave. V tem prii"e"
predsedujoči odredi pregled glasovalne naprave in zaW''
računalniški izpis glasovanja, zoper katerega je dan ugo^
Če na podlagi računalniškega izpisa ugotovi, da je izid g1'35'
vanja nejasen, odloči, da se, po odpravi napake, ponovi
vanje.
k b) Po 93. členu poslovnika lahko poslanec ugovarja rali ugotovitvi izida glasovanja. Poslanec lahko ugo^!'
poteku glasovanja neposredno po ugotavljanju navzotno#
po izjavljanju -ZA« predlog ali »PROTI« predlogu, ah
sredno po objavi izida glasovanja, če se neposrednor1
glasovanju hkrati javi več poslancev, predsedujoči ugotoM
vsi poslanci svoj ugovor upirajo na isti člen poslovi'
V takšnem primeru se odloča o ponovitvi glasovanja na P<\
lagi 93. člena poslovnika le enkrat. Poslanec je dolžan i
ugovoru predlagati, da se glasovanje ponovi. Razlogi, w"
poslanec ob tem navede, se ne preverjajo in niso prt'
razprave, saj predstavljajo njegovo subjektivno oceno <<-.i
gov za predlog, da se glasovanje ponovi. Predsedvv
pozove poslanca, da v primeru nejasnega predloga P°r,
svoj predlog in ga nedvoumno izrazi. Če se poslanec
na 93. člen poslovnika, državni zbor nato odloča o
in, če ga sprejme z navadno večino, se ponovi sporno glsS1 ',
vanje. Pred ponovnim glasovanjem ima vsak poslanec p^ ,,
obrazložiti svoj glas. Slednje poslovnik izrecno ne dol°M
vendar pa tudi ne prepoveduje. V danem primeru
splošna določba drugega odstavka 88. člena poslovnih
katero se je oprl tudi predsedujoči v do danes edinem p^
prakse državnega zbora.'
Vsak poslanec ima pravico na podlagi prvega odstavka j
člena poslovnika ne glede na rok zahtevati od pristojne sM
Državnega zbora računalniški izpis glasovanja.
1

Predsedujoči je dovolil poslancu, da je obrazložil svoj glas ^
ponovnim glasovanjem na 28. seji državnega zbora, dne 16. 2.1"

POROČILO
Komisije za poslovnik o obravnavi predloga državnega zbora, da se pri glasovanju
upošteva poslančev oddani glas le, če se je poslanec pred tem prijavil k glasovanj^
Komisija za poslovnik je na 36. seji, dne 7. 3.1995 obravnavala
predlog, da se vključi v nove spremembe in dopolnitve
poslovnika pravilo, »da se glasovi oddani v državnem zboru
štejejo samo v primeru, ko je poslanec ali poslanka oddala
tudi svoj znak prisotnosti«.
Člani komisije so v razpravi opozorili, da je v poslovniku
sprejet način javnega glasovanja z uporabo glasovalne
naprave v tem, da se po opravljenem ugotavljanju navzočnosti, ko se ugotovi sklepčnost zbora, izreka le »ZA« ali »PROTI«
predlogu o katerem državni zbor odloča. Državni zbor posebej ne ugotavlja vzdržane glasove, tako da lahko poslanec po
priglasitvi navzočnosti tudi ne izreče svoje odločitve. Drugačen pristop je potreben le tedaj, ko državni zbor odloča
s kvalificirano večino, to je z dvotretjinsko oziroma enotretjinsko večino navzočih poslancev. Tedaj se zahteva, da se mora
poslanec, ki želi izreči svojo odločitev, predhodno prijaviti pri
ugotavljanju navzočnosti. Takšno načelo je uveljavila tudi
naša dosedanja praksa pri delu državnega zbora. Zato je
predlagani predlog spremembe nesprejemljiv.
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Člani komisije so sprejeli naslednje
stališče:
1. Komisija za poslovnik ne podpira predloga, d*
v naslednje dopolnitve poslovnika državnega zbora ^
v poglavje »Odločanje« pri javnem glasovanju z "P°
glasovalne naprave naslednje pravilo:
»Glasovi oddani v državnem zboru veljajo samo v
*
ko je poslanec ali poslanka predhodno pritisnila tip«40
prijavo prisotnosti.«
(7 ZA, 1 PROTI)
2. Komisija za poslovnik poudarja, da v primerih, ko <)&[
zbor odloča z dvotretjinsko večino navzočih posia"^
lahko glasujejo le poslanci, ki so prijavili svojo priso'
pred glasovanjem »ZA« ali »PROTI«.
(soglasno = 9 ZA, 0 PROTI)
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POROČILO
Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja pravne narave skrajšanega postopka
(j|04.a člena poslovnika državnega zbora)
omisija za poslovnik je na 36. seji, dne 7. 3. 1995 na lastno
Pobudo obravnavala pravno vprašanje skrajšanega postopka.
',em je člane komisije predvsem zanimalo, ali je skrajšani
Postopek za sprejem zakona posebni hitri postopek ali pa
ve a
am
'i i° določbe
rednega matičnega
postopka delovnega
(glede vlaganja
Zmajev,
priprave poročila
telesa,
itd)?

v,acle

' sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve,

Čl • <0m s e so k
0 pon
' 'j
postavljenemu vprašanju soglasno (10 ZA
"OTl) sprejeli
nasledenjo
razlago
SPtanl

postopek je

po svoji naravi podoben hitremu po-

kanj smiselno veljajo vse določbe od 201. do vključno 204.

člena poslovnika.
Obrazložitev
Poslovnik določa skrajšani postopek v 204. a členu. Prvi
odstavek nedvoumno določa, da bo državni zbor opravil ob
hkratnem izpolnjevanju določenih predpostavk »vse tri obravnave predloga zakona po določbah tega poslovnika
o HITREM postopku«. Glede na to določbo poslovnika je
skrajšani postopek po svoji pravni naravi poseben hitri postopek, ki se loči od navadnega hitrega postopka predvsem po
drugačnih pogojih za njegovo uveljavitev in glede omejene
možnosti amandmiranja predlaganih členov predloga zakona.
Za skrajšani postopek zato smiselno veljajo določbe od 201.
do 204. člena poslovnika in s tem tudi roki za predložitev
gradiva, vlaganje amandmajev, poseben krog predlagateljev
amandmajev, itd.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Ali se res nezakonito prodajajo organi v tujino?

Kolikšna je dohodnina duhovnikov in pa davki, ki
jih plačuje cerkev v Sloveniji?

BRANE ERŽEN, poslanec SDSS, je 11.1.1995 na Ministra za
zdravstvo in na Ministra za šolstvo in šport naslovil vprašanje, v povezavi s pisanjem prof. dr. Alberta Juterška, predstojnika Katedre za patologijo, ki je v svojem članku, objavljenem v Delu, 7.1.1995, seznanil javnost, da se dajejo lažni
naslovi akademikom in se podeljujejo lažni doktorati znanosti ter da se nezakonito prodajajo človeški organi v tujino.

JANEZ KOPAČ, poslanec LDS, je Ministrstvu za finance,
11.1994, predložil pisno vprašanje glede zakona dohodnin •
ki jo plačujejo duhovniki in glede zbranih davkov od katas"'
skega dohodka.

Odgovor Ministrstva za zdravstvo je:
1. Prof. dr. Albert Juteršek je v sredstvih javnega obveščanja
(Delo, 14. 1. 1995) poslal sporočilo, v katerem je izjavil, da
odprtega pisma dekanu, ki je bilo objavljeno v sobotni prilogi
(Delo, 7. 1. 1995), ni poslal tisku in ga tudi ni posredoval
drugim osebam.
2. Ministrstvo za zdravstvo je zahtevalo ustrezno pojasnilo
tudi od dekana Medicinske fakultete v Ljubljani. Na tej podlagi je ugotovilo, da je obtožba v zvezi z izdajanjem ponarejenih zobozdravniških diplom lahko povezana le s primerom
študentke odseka za stomatologijo, ki je ponaredila diplomo
Medicinske fakultete leta 1992 (v času, ko je prenehala študirati) in je bila zato 16. 6. 1994 pravnomočno obsojena. Fakulteta je v tem primeru ustrezno ukrepala.
Medicinska fakulteta ne podeljuje naslova akademnik, ampak
podeljuje take naslove Slovenska akademija znanosti in umetnosti, zato so obtožbe fakultete neutemeljene.
Postopek pridobitve doktorata znanosti je zakonsko predpisan in ga Medicinska fakulteta tako sedaj kot v preteklosti,
dosledno upošteva in izvaja. Zaradi tega lažni doktorati znanosti niso mogoči.
Obdolžitev o nezakoniti prodaji trupel v tujino nima podlage,
saj v tujino ni bilo prodano, niti kako drugače poslano niti eno
truplo. Ker so se podobne obdolžitve uglednih profesorjev
patologije Medicinske fakultete pojavljale že ob nastopu
sedanjega dekana, je ta s posebnim dekretom tedaj prepovedal tudi morebitno jemanje delov trupel.
V poslanskem vprašanju je vsebovana trditev, katere avtor naj
bi bil prof. dr. Albert Juteršek, da so se vse navedene nepravilnosti odvijale prav v času mandata sedanjega dekana Medicinske fakultete v Ljubljani. Poudariti je treba, da je bil po
prvem mandatu dekan ponovno izvoljen z večino glasov članov znanstveno pedagoškega sveta MF, kar je bilo zanesljivo
priznanje njegovemu delu. Izrečene obdolžitve o nezakonitosti poslovanja dekana je obravnaval tudi znanstveno pedagoški svet in jih zavrnil.
Dekan vodi Medicinsko Fakulteto Univerze v Ljubljani in tudi
Stomatološko kliniko Kliničnega centra vrsto let korektno in
dobro, o čemer priča tudi vrsta priznanj, ki jih je bil deležen.
Kot neutemeljene sta obtožbe, objavljene v tisku, zavrnila tudi
prodekana in redna profesorja Medicinske fakultete, namestnik direktorja Univerzitetne Stomatološke klinike v Ljubljani
ter predsednik kluba študentov Medicinske fakultete. Njihovi
prispevki so bili objavljeni v sobotni prilogi časopisa Delo,
dne 14. 1. 1995 in so priloženi odgovoru.
Glede na to Ministrstvo za zdravstvo ocenjuje, da so obtožbe
v odprtem pismu neutemeljene.
Ministrtvo za šolstvo in šport je z vidika svojih pristojnosti
poslancu že odgovorilo.
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Ministrstvo za finance mu je odgovorilo:
1. V zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti
list RS, št. 15/76, 42/86 in 22/91) so določeni pogoji, v sklao"
s katerimi lahko občani ustanavljajo verske skupnosti, v •
členu navedenega zakona pa je tudi določeno, da so vers
skupnosti oziroma njihovi ustrezni organi pravne osebe P
civilnem pravu.
Na podlagi veljavne zakonodaje lahko ugotovimo, da se sj*
tus verskih skupnosti ni spremenil in dorekel tako, da bi D'
nesporno jasno, kakšen je status posameznih organizacij
oblik verskih skupnosti, ki so sicer določene v cerkvene
pravu.
Ne glede na navedeno vam posredujemo naslednje in'°r^
cije, ki so na razpolago iz evidenc Agencije Republike SlovD
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Repu
ške uprave za javne prihodke.
Cerkev kot pravna oseba pri Agenciji Republike Slovenije
plačilni promet, nadziranje in informiranje nima odprtega t
računa. Iz evidenc (register imetnikov računov) pa je razvid" .j
■da imajo nekatere oblike Rimskokatoliške cerkve pri AgenC'
odprt poseben račun 685 - Žiro računi drugih udeležene
v plačilnem prometu, prek katerega vodi Agencija eviden
o stanju in prometu sredstev na žiro računih občanov,
samostojno opravljajo dejavnost in drugih posamezni"
fizičnih oseb.
Prav tako je iz navedene evidence razvidno, da so posamezjj®
oblike Rimskokatoliške Cerkve (kot so škofijski ordinati ^
župnijski uradi, samostani), ustanovitelji pravnih °^jj
v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer tako gospodars*,
družb v skladu z zakonom o gospodarskih družbah kot tu
pravnih oseb, ki opravljajo izobraževalno in podobno del®
nost. Te pravne osebe, ki imajo pri Agenciji odprt žiro rac
pravnih oseb, so dolžne obračunavati in plačati vse p<e0V
sane davčne obveznosti.
Duhovniki se kot fizične osebe, ki samostojno opravljaj
dejavnost, v skladu z zakonom o dohodnini štejejo za zase
nike. Republiška uprava za javne prihodke ne spremlja po°
kov o odmeri dohodnine po vrstah dejavnosti, zato ne razp
laga s podatki o tem, koliko davka so plačali zavezanci V
vrstah opravljanja dejavnosti.
2. Zavezancem davka iz kmetijstva, ki imajo edini vir doho<$
iz kmetijstva (čisti kmetje), je bila za leto 1993 odmeri®
dohodnika v višini 128.596.000 SIT (podatek ni dokone
vendar bistvenega povečanja ne ocenjujemo), za leto
okrog 88.605.000 SIT. Pri tem je potrebno upoštevati, da j® }
zaradi posledic suše v letu 1992 in 1993 za okrog 49% ozir° ^
43% znižan katastrski dohodek, kar pomeni, da je bila
približno toliko tudi nižja odmera dohodnine.
«
Za zavezance davka iz kmetijstva, ki imajo poleg dohodka
kmetijstva tudi druge vire dohodkov (delovno razmer
pokojnine, obrt) se ne spremlja podatkov o odmeri dohodnirn ,
izključno iz vira kmetijstvo, temveč iz vseh virov, ki jih je j;
tak zavezanec. Iz statističnih podatkov o odmeri davka (
kmetijstva kot akontacije dohodnine in statističnih podat*
o odmeri dohodnine zavezancem, ki imajo poleg dohodka .
kmetijstva tudi druge vire dohodkov (vključeni so tudi c ,
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kmetje) ocenjujemo, da je bila samo iz vira »kmetijstvo«
odmerjena dohodnina za leto 1993 v višini 1.026.871.000 SIT,
Mleto 1992 pa 623.557.000 SIT. Tudi pri teh zavezancih je na
"'2)0 odmero dohodnine vplival zaradi posledic suše znižani
katastrski dohodek.
Delež odmerjene dohodnine zavezancev davka iz kmetijstva
9'ede na skupni znesek odmerjene dohodnine znaša za leto
"3 okrog 1,02%, za leto 1992 pa okrog 0,92%.
N Je botrovalo ukinitvi radeške policijske postaje?
Rafael KUŽNIK, poslanec SNS, je 20.12.1994, Ministrstvo
'notranje zadeve vprašal, zakaj je bila ukinjena policijska
P°staja v Radečah.
'^trstvo za notranje zadeve poslancu pojasnjuje, da poliiski oddelek Radeče ni ukinjen.
Jjskladu z Zakonom o notranjih zadevah je bila ustanovljena
sk Oddelek
postaja
Laško,
v okviru
tudi policijRadeče.
Glede
na katere
to, da jejedeloval
bila organizacija

UN7''Skih Postaj in oddelkov postavljena že pred desetletji, je
odrt ^ela 'en vnaletuod,a analizirala
stanje vsakega policijskega
Dot e po
'
P
9' °cene ~ upoštevajoč vse pogostejše
D
sohne opraviti
koncentraciji
sil, ki na
morajo
biti spozahtevne inpolicijskih
nevarne naloge
področju
jav9® reda, na področju kriminalitete - pristopila k drugačni
te£ani:Jaciii policije v prejšnji občini Laško. Cilji, ki so jih pri
^zasledovali, so bili poleg učinkovitejšega vodenja, načrtoma in usmerjanja dela tudi ukinitev dežurne službe v enoti,
'ikovitejše in cenejše administrativno poslovanje, zmanjšai stroškov vzdrževanja objektov, večja specializacija delav. 'er večja prisotnost policistov na terenu. V letu 1991 je bila
r P°licijskem oddelku Radeče ukinjena dežurna služba in
e ena rned
odb
''
dežurno službo
policijske
postaje
^tivno-komunikacijskim
centrom
UNZ Celje;
pravLaško
tako in
je
eno
Odrt8 ukin
administrativno poslovanje policijskega
3 i
Op?
"*
Radeče.
nav policijskem
^ avljajo policisti,Naloge
ki delajo
varnostnem oddelku
okolišu v Radeče
skladu
i,i *P°redom policijske postaje Laško. Uradnih ur na oddelku
đa!10 se s predstavniki krajevne skupnosti Radeče o tem ni
dogovoriti

jLsPremembah organizacije dela policijskega oddelka
z h 'e
Celje v letu 1992 obvbestila tudi KS Radeče; ta
°dd ii!evala uvedb° dežurne službe in kadrovsko popolnitev
Pom0rnbnsaj ocenjujejo, da je na njihovem območju toliko
So»Tn
ih objektov in takšna ogroženost, ki zahtevajo pri°st dežurne službe.
p^dstevnikom KS Radeče je bilo predlagano, da bi imeli na
t6(] Clnis
JSkem oddelku uradne ure v dogovorjenih dneh, vendar
^ nao dan
sprejeli;
tako skrbi za območje policijskega oddelka
vsa ena
C
)
patrulja v 10 km oddaljenem Zidanem
s,u
in policisti, kadar so na delu v policijskem oddelku.
je odobril televizijsko nadaljevanko Razjarnicestnem prometu?
t^AEL
KUŽNIK, poslanec SNS, je 21. 12. 1994 Ministrstvo
u. n°tranje
zadeve vprašal ali je Svet za vzgojo in prevenava cestnem prometu odobril televizijsko nadaljevanko
'nikovi v prometu in kolikšen je bil finančni prispevek
v
'*)ke?StVa za notran'e zadeve za snemanje te nadalje'^istrstvo za notranje zadeve je odgovorilo:
WStrstv° za notranje zadeve pojasnjuje, da smo se predlo"iet uScenar
ija za
televizijsko
v proSeznanili
v letu
1993, v nadaljevanko
letu 1994 pa soRazjarnikovi
nas predstavniki

sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Televizije
Slovenije zaprosili za pomoč pri snemanju in sofinanciranju
nadaljevanke.
Ker posebnih finančnih sredstev za ta namen ministrstvo
nima, smo jim potrebno pomoč in opremo za snemanje nadaljevanke nudili brezplačno. Od 31. 5. do 5. 7.1994, torej v času
snemanja, je sodelovalo 45 policistov postaje prometne policije Ljubljana I., ki so opravili 426 ur, pomoč pa smo jim nudili
tudi s službenimi vozili, s katerimi je bilo prevoženih 329 km,
in z dvema letnima kompletoma policijske opreme, ki smo ju
posodili TV ekipi.
V ministrstvu ocenjujemo, da je namen nadaljevanke prispevati k boljši prometni varnosti, kar skušajo doseči na šaljiv
način, saj so tudi ostali liki (ne samo policist) predstavljeni
komično; v ta namen so nekatere karakterne lastnosti oseb
izpostavljene, tudi z rahlim posmehom.
Ne moremo se strinjati z oceno g. poslanca, »da nadaljevanka
dela iz policajev bedake,« da je policija, ki jo simbolizira vloga
igralca Romana Končarja, prikazana negativno, celo žaljivo.
Prepričani smo, da je igralec vlogo policista odigral korektno,
upoštevajoč zasnovo in ton nadaljevanke. V nobenem
pogledu pa s svojim prispevkom nismo nameravali na ta način
reklamirati naše policijske šole, želeli smo zgolj prispevati
k boljši prometni varnosti, kar je tudi osnovni namen nadaljevanke.
Na koncu bi želeli pripomniti, da Ministrstvo za notranje
zadeve gotovo ni institucija, ki bi lahko sodila, ali je nadaljevanka Razjarnikovi v prometu vzgojna ali ne ali je morda sama
sebi amen, še manj lahko ocenjujemo, ali je svoj namen
dosegla na umetniški način. Prizadevamo pa si, da bi se naša
prometna varnost izboljšala, kar je bil tudi osnovni namen
naše pomoči pri snemanju televizijske nadaljevanke.

O finančnem poslovanju Urada Vlade Republike
Slovenije za priseljevanje in begunce
SAŠO LAP, poslanec SND, je 21. februarja 1995 Vladi Republike Slovenije zastavil vprašanje o delovanju Urada za
priseljevanje in begunce.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Vlada Republike Slovenije je Urad za priseljevanje in begunce
ustanovila 4. junija 1992. Urad je bil ustanovljen, da bi organiziral bivanje iskalcev začasnega zatočišča oziroma začasnih
beguncev, hkrati pa naj bi tudi predlagal politiko Vlade Republike Slovenije na področju migracij, odnosa do tujcev ipd.
Od ustanovitve dalje pa do 31. januarja 1994 je bil direktor
Urada Renato Krajne. S 1. februarjem 1994 pa je funkcijo
direktorja prevzel Miloš Šuštar.
Po prvem vpogledu v stanje na posameznih delovnih področjih je bilo ugotovljeno, da je bilo pri delu Urada nemalo težav.
Res je, da sta bili nastanitev in oskrba beguncev solidno
organizirani, kar pa ne bi mogli trditi za vse preostale dele
poslovanja:
- niso bila zagotovljena sredstva za poravnavo obveznosti iz
decembra 1993,
- tekoče finančne potrebe so bile pokrivane le približno v eni
tretjini,
- odnosi z oskrbovalci centrov in drugimi so bili le delno
formalizirani,
- dokumentacije o investicijah praktično ni bilo, če pa je
obstajala, je bila zelo pomanjkljiva,
- ravno taka je bila izvedba investicij in nadzor nad izvedbo,
tako da se posledice tega čutijo še danes,
- najbolj žalostno pa je bilo to, da je Urad zamudil priložnost,
da investira 1,5 mio USA J tujih finančnih sredstev.
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Seveda za to ni moč kriviti izključno prejšnjega direktorja.
V razmerah, ki so vladale takrat (nepričakovani prihod več
deset tisoč beguncev), in z ekipo, ki mu je pomagala, je
dosegel solidno raven poslovanja, kar mu priznava tudi
takratna Služba družbenega knjigovodstva.
Uradno novo vodtvo se je takoj lotilo izpopolnjevanja poslovanja. Hkrati pa je Ministrstvo za finance zahtevalo, da v skladu
s pooblastili opravi nadzor nad poslovanjem Urada. Proračunska inšpekcija je 2. marca 1994 pričela z nadzorom poslovanja, opozorila na pogodbo, sklenjeno s podjetjem Infin,
finančni marketing, d.do.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56, in
9. marca 1994 prekinila nadzor, menda v dogovoru (?)
s takratno Službo družbenega knjigovodstva.
Služba družbenega knjigovodstva je opravila nadzor poslovanja Urada od njegove ustanovitve do 31. decembra 1993.
Ugotovitve so razvidne iz zapisnika, ki je bil poslan tudi
Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in javnih financ. Odgovorne osebe v nadzorovanem
obdobju so bile: Renato Kranjc, direktor Urada, in Margareta
Atelšek, namestnica direktorja Urada (do 31. oktobra 1993).
Kolikor nam je znano, poslovanje Urada v navedenem
obdobju preverja tudi Ministrstvo za notranje zadeve.
Posebej je treba poudariti, da Služba družbenega knjigovodstva ni ugotovila osebnega okoriščanja odgovornih oseb.
Na zapisnik o ugotovitvah nadzora poslovanja je direktor
legalno in legitimno vložil ugovor pristojnosti - eno od pravnih sredstev, ki jih je imel na razpolago. Pravna podlaga
ugovora so ti predpisi:
Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, 48/90, 34/
91, 30/92, 7/93 in 43/93) - prvi odstavek 39. člena: Za proračun pristojni upravni organ republike oziroma občine nadzoruje finančno materialno in računovodsko poslovanje uporabnikov (proračuna) po namenu, obsegu in dinamiki porabe
sredstev. 40 člen: Zakonitost razpolaganja s proračunskimi
sredstvi oziroma zakonitost posamičnih aktov o izvrševanju
proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov (proračuna)
nadzoruje posebna služba za nadzor. 46. člen: Dokler ne bo
organizirana posebna služba za nadzor po 40. členu tega
zakona zakonitost razpolaganja s proračunskimi sredstvi oziroma zakonitost posamičnih aktov o izvrševanju proračuna
ter finančnih načrtov uporabnikov nadzoruje Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji. (Posebna služba za
nadzor je že bila organizirana, saj je v Uradu opravljala
nadzor).
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Uradni list RS, št. 26/94) - 41. člen: Finančno, materialno in računovodsko poslovanje uporabnikov (proračuna)
ter zakonitost in gospodarnost porabe nadzoruje Ministrstvo
za finance. Naloge nadzora opravljajo proračunski inšpektorji
pri Ministrstvu za finance.
- Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike
Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) - prvi odstavek 34. člena: Finančno, materialno in računovodsko poslovanje uporabnikov (proračuna) nadzoruje Ministrstvo za finance.
Nikakršnega zmerjanja »češ da Agencija nima pravice vtikati
nosu« v poslovanje Urada, ni bilo, še najmanj pred ali med
nadzorom.
Kakšno delo lahko opravlja višji dentist?
RUDI MOGE, poslanec LDS, Je Ministrstvu za zdravstvo, 13.
12. 1994, zastavil pisno vprašanje glede razlage 5. alineje
35. člena Zakona o opravljanju zdravstvene dejavnosti
Ministrstvo za zdravstvo mu je dalo naslednji odgovor:
«
35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti določa pogoje, ki
morajo biti izpolnjeni, da zasebni zdravstveni delavec oziroma
sodelavce, lahko opravlja zasebno zdravstveno dejavnost.
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V peti alineji tega člena je določeno, da mora zasebni zdravstveni delavec oziroma sodelavec pridobiti mnenje pristojn«
zbornice oziroma strokovnega združenja, če ni organizira*"
pristojne zbornice.
Ministrstvo za zdravstvo je vloge za zasebno prakso vijSjjJ
dentistov sprejelo in za strokovno mnenje zaprosilo RazSirjen
strokovni kolegij za stomatologijo in Stomatološko kliniko
Razširjeni strokovni kolegij za stomatologijo je zavzel &
lišče, da višji dentisti lahko opravljajo zasebno zdravstve*111
dejavnost le v sodelovanju s stomatologom.
Razlog za težave višjih dentistov pri urejanju zasebne deja*'
nosti ni v pridobitvi mnenja, kot to navaja gospod poslane^
saj bi v skladu s 5. alinejo 35. člena mnenje lahko pod8
Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, pač pa v orn»1
njenem stališču Razširjenega strokovnega kolegija za sto"2*
tologijo. Ministrstvo za zdravstvo vprašanje višjih dentistov
dalj časa rešuje, saj navedeno stališče povzroča vdolo
PraK,
veliko težav in ga ni mogoče izpeljati. Glede nazdraVS,'0
zakonov o zdravstveni dejavnosti pa Ministrstvo za
ijtj
zagovarja stališče, da je višjim dentistom potrebno omogo<j8
samostojno opravljanje zobozdravstvene dejavnosti, ven<>
v omejenem obsegu.
Ministrstvo za zdravstvo je v zvezi s tem pripravilo Pre(!'0i
delokroga višjega dentista in ga poslalo v potrditev razslijL
nemu strokovnemu kolegiju za stomatologijo in StomatolO'
kliniki.
*-u
»ov »iviitfv,
j 11 i višji
» iuj i dentisti
uuiiiuu glede na vivivni
Za vse
storitve, t*kii jih
delokrog ne b odo
mogli opravljati, pa bodo morali skleniti pogodbo s stoma'
logom oziroma specialistom ali javnim zavodom.
Ministrstvo za zdravstvo bo vloge višjih dentistov za vpiJ
v register obravnavalo takoj, ko bo Razširjeni strokovni kol*1
gij za stomatologijo predlagani delokrog potrdil oz!iroit ®
K
podal dodatne predloge in pripombe.
V kolikor bodo izpolnjeni tudi ostali pogoji iz 35. člena zaMjjj
o zdravstveni dejavnosti, vključno z mnenjem Društva zobj>
dravstvenih delavcev Slovenije, bo Ministrstvo za zdra^
vsem višjim dentistom, ki so vložili vlogo za vpis v r00.'j
dovolilo opravljati zasebno zobozdravstveno dejavnost in'
bo vpisalo v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Okoliščine prodaje podjetja Donit Laminati

Dr. JANEZ PODOBNIK IZ SLS je 9.1.1995 Vladi RS po*
pisno poslansko vprašanje o okoliščinah prodaje po°>
Donit Laminati.

a.

Na vprašanje odgovarjamo naslednje:
Vlada Republike Slovenije je od Sklada Republike Slove'nij*
za razvoj dobila tale pojasnila na zastavljena vprašanja:
^

1. Iz priloženih registrskih listov št. 1 in 2 je razvidno, ^
družba GENDER d. o. o., Ljubljana, slovensko podjetje. K ,9j
ga ustanovili slovenski državljani g. Matjaž Prinčič, g■ r |
Petek in g. Lovro Žemva. Kot soustanovitelj GENDER-ja " L
G in R iz Dunaja v prilogi št. 2 ni navedena.
..A J
2. Sklad Republike Slovenije za razvoj pred prodajo
n
preverja status kupca, zato zahteva od ponudnikov S*,J J
sodišča o vpisu v sodni register z vsemi prilogami. Ravno (
nrouoria
t^
preverja tuHi
tudi hnnitotn
boniteto kilrira
kupca Inbtrst7ni
(obrazci RHK1\
BON). Pnlnn
Poleg tega
••■-jJi
vsak kupec v svoji ponudbi predložiti med drugih 8^
poslovni načrt, ki obsega razvoj družbe, investicijski prog'
program zaposlenih itd.
d': 8t
V času prodaje 100% deleža družbe DONIT LAMINA^1
danes je kupec izpolnil pogodbeno dogovorjene pogoje-
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PY»?$e,d'e ISKRATEC
je v 100%
lasti dveh podjetij, in sicer
in
[7<V/
' °- Navedeni
°- (26% delež)
podjetja
d. Teleo. o.
l *'0 delež).
podjetji sta
v lasti VARIFORM
podjetja Iskra
gHottng, ki je v 100% lasti Sklada Republike Slovenije za
Exact in Variform sta od ustanovitve dalje (preden je
*lad prevzel 100% lastništvo nad Iskro Telekom Holding) kot
"Ktivni podjetji brez zaposlenih opravljala zgolj vmesno
. siniško funkcijo, ne pa tudi poslovnih dejavnosti. Hkrati sta
rinn■■ do^nika podjetja Iskra Telekom Holding in upnika
Ujetja
Iskratec. Za podjetji je bil julija 1994 predlagan in
®đen likvidacijski oziroma stečajni postopek pri Temeljnem
[kvf -Ja varKran
iu- Sodišče je za stečajnega upravitelja
r
sto*-''
^
'f°
m
d. o. podjetja
o. imenovalo
Perčiča,
za
scajnega upravitelja
Exact g.paFrancija
g. Mateja
Robleka
, »lena. Organi upravljanja so v obeh podjetjih Exact in Varir z
oh ? uvedbo stečajnega postopka prenehali in premoženje
v
P,o
P00*'6*'!obeh
korist
upnikov
upravljatatudi,
stečajna
, "^enje
podjetij
predstavlja
kot upravitelja.
omenjeno,
de|
ež v podjetju Iskratec.
ad

S z uvedbo stečajnega postopka v podjetjih lastnikih
ste? c nu'ma
nobenih možnosti za poseganje v odločitve
Drnn " ^ Prav<teljev. Tudi ne v njune odločitve o morebitni
krateč' lastniSkih deležev Exacta in Variforma v podjetju Isvfart^rane't0v
gospodarskih interesov Republike Slovenije je
!il«h ^akona
Publike Slovenije na podlagi drugega odstavka 2.
M/te? v^2vezi so Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
sko
petim odstavkom 20. člena Zakona o lastnin31/i" Preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in
skle
sred »V re'e,a
P o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali
St i/n P°dietja tujemu kupcu, objavljen v Uradnem listu RS
•"95 z dne 10. 1. 1995.
^Šna so merila za odločanje o subvencionira»l^brestnih mer?
dr. med., poslanec SLS, je Vladi Repukjt 'ovenije postavil vprašanje o kriterijih na podlagi
^r«h> 1 St(
'ad Republike
Slovenije za
razvoj malega
no aiihvonrinnimniii
nhro.ctnih
mor gospoodloča
subvencioniranju
obrestnih
mer.
V| a
ađi' Republike Slovenije je pripravila naslednji odgovor:
Pri 0Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva je
stva ,.Ura
'em delu vezan na Zakon o razvoju malega gospodarHijJ dni list RS, št. 18/91), Sklep Vlade Republike Slove!a
Do rneri'i'1' pogojih
za dodeljevanje
dar^jPeSevanje
razvojaininpostopku
ustanavljanja
enot malegasredstev
gospoVa
(Uradni list RS, št. 40/92 in 60/93) ter na vsakokratne
iav 8'
izpise, ki so izvedbeni akt prejšnjih dveh.
L
< 0 razvoju malega gospodarstva v zvezi z dodeljevanjem
Pomoči malemu gospodarstvu določa:
da

se zakon uporablja za:

a, ki zaposlujejo do 125 zaposlenih v dejavnosti
Proi&?djetji
Obrti lna in zvez' tr9°vine na debelo, gostinstva in turizma,
, sian a n obrtem
podobnih dejavnosti ter osebnih storitev,
1i)8»7n . isko-komunalne dejavnosti in urejanja prostora,
b)p ^ 'h, tehničnih in poslovnih storitev;
|M ios»: .'e,ia, ki zaposlujejo do vključno 50 zaposlenih, v dejavc
ndus,r
^ ) tiki
iie, rudarstva in gradbeništva;
br,
K« d)° ne zadruge;
irfj 5e&nike, fizične osebe, ki opravljajo?
1

Pospeševanja razvoja malega gospodarstva so:

eian

b) .^
je zaposlovanja na podlagi novih programov;
d1 Sojp^Peševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega
varstva, zlasti na mednarodnih trgih;

c) pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah
malega gospodarstva z visoko stopnjo inovativnosti;
d) pospeševanje ustanavljanja enot in razvoj malega gospodarstva, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja;
e) pospeševanje zadružništva pri skupni nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega nastopa na mednarodnih trgih in
skupnih inovacijah.
3. Sredstva za pospeševanje po tem zakonu se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa. Zakon nadalje določa, da Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije)
v sodelovanju z ustreznimi zbornicami določi merila, pogoje
in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja
in ustanavljanje enot malega gospodarstva, določenih v 4. in
6. členu tega zakona (6. člen).
Sklep o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev
za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva določa splošne pogoje:
1. Program mora izpolnjevati te pogoje:
a) program mora izkazovati likvidnost za celotno ekonomsko
dobo in zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem
programa po cenah v konvertibilni valuti;
b) doba vračanja naložbe ne sme biti daljša od ekonomske
dobe programa in ne sme biti daljša od 5 let, razen za gradnjo
prenočitvenih gostinskih obratov, turistične in poslovne infrastrukture;
c) sredstva za razvoj lahko pridobi prosilec, ki ima med viri
financiranja zagotovljenih najmanj 20% lastnih sredstev.
d) Sredstva za razvoj bodo uporabljena predvsem za te dejavnosti:
-

proizvodnja
obrt in osebne storitve
gostinstvo in turizem
tehnične storitve
turistična in poslovna infrastruktura.

V zvezi s subvencioniranjem obresti sklep Vlade Republike
Slovenije določa:
1. Prosilec lahko vloži zahtevek za subvencioniranje realne
obrestne mere (r), če zanša višina predračunske vrednosti
investicije največ 400.000 ekujev v tolarski protivrednosti.
2. Sklad subvencionira realno obrestno mero (r) bančnega
posojila v višini 7 odstotnih točk, vendar ne več od polovice
višine realne obrestne mere (r) bančnega posojila.
Na podlagi navedenih formalnih pogojev in meril je medresorska komisija sprejela merila za obravnavo vlog, ki so pravočasne, popolne in v skladu s formalnimi pogoji, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
-

Povečanje zaposlenosti
Konkurenčnost
Uvajanje sodobne tehnologije
Inovativnost
Vpliv na okolje:
izboljšuje ekološko stanje
ne vpliva na okolje
ne poslabšuje ekološkega stanja

6. Dejavnost:
- proizvodnja
- obrt in osebne storitve
7.
-

Razvojni vidik:
začetnik
v rasti
pospešuje tudi razvoj drugih dejavnosti

8. Profit
9. Izvozni vidik
10. Lastna udeležba
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11. Vrsta naložbe:
- v opremo
- v objekte
12. Podpora v domačem okolju:
- finančna
- mnenje
- ni podpore
13. Obrestna mera.

polnjevanjem pogoja za imenovanje notarja po 6. točki I
člena zakona o notariatu, ker gre za zbrane osebne poda"1'
(38. člen tretji odstavek Ustave Republike Slovenije) in ali
res, da notarskemu kandidatu niste predočili nobene!
»opozorila«, ki ste ga dobili po vložitvi predloga za imenov
nje notarja in potem, ko je soglasje za imenovanje že da
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadev
Državnega zbora Republike Slovenije ter da notarskem
kandidatu niste odgovorili na nobeno pismo?

V skladu z vsemi navedenimi merili je Upravni odbor Sklada
Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva razdelil
sredstva za subvencioniranje obrestnih mer po razpisu za leto
1994.

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. dr. Jožeta Pučnik'
o umiku predloga za notarja na notarsko mesto v Maribor"
odvetnika Sergija Vladislava Majhna, posredujemo slede''
odgovore:
1. Odvetniška zbornica je neodvisna, samostojna organi#'
cija, ki v skladu z zakonom o odvetništvu in v skladu s svojifj1
statutom neodvisno odloča o sprejemanjj in izbrisu svoj "
članov.
Ministrstvo za pravosodje ne more in ne sme soditi o primef
nosti ali neprimernosti njenih članov.

Zakaj je umaknjen predlog za Sergija Vladislava
Majhna za notarja?
Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, je 12. 1. 1995, v pisnem
poslanskem vprašanju pravosodno ministrico Meto Zupančič, vprašal:

2. Glede mnenja Združenja ob Lipi sprave, menim, da gre P3'
za različna mišljenja kar ni nič nevadnega.

Zaradi obširnega pisanja, zlasti v lokalnem tisku, o umiku
predloga za notarja na notarsko mesto v Mariboru odvetnika Sergija Vladislava MAJHNA, postavljam pravosodni
ministrici Meti ZUPANČIČ naslednja vprašanja:

3. Izbor kandidatov za notarje ni bil pogojen s pripadnosti"
političnim strankam. Strankarska pripadnost se ni preverjaj
niti ni izhajala iz podatkov, ki so jih predložili kandidati. Ta*
tudi strankarska pripadnost vseh štirih kandidatov, ki ji*1 f*
predlagala komisija ministrici kot najprimernejše in med ka'
rimi je ministrica izbirala le tej ni bila in ji še vedno ni znan*

1. Kakšen je odgovor pravosodne ministrice Mete ZUPANČIČ na stališče predsednikov območnega zbora odvetnikov
v Mariboru. »Ni pa mogoče pritrditi, da naj bi neka oseba
izpolnjevala pogoje za opravljanje odvetništva, ne bi pa
mogla biti notar. To je tudi v nasprotju s pozitivno zakonodajo. S tem želim samo opozoriti na to, da tovrstno argumentiranje potemtakem nima opore ne v ustavi in ne v zakonih«.
2. Kakšen je odgovor ministrice za pravosodje do stališča
Združenih ob Lipi sprave, objavljen v »Slovencu« 7.1.1995:
»Združeni ob Lipi sprave smo v nasprotju z gospo ministrico
prepričani, da odvetnik S. V. Majhen izpolnjuje vse pogoje
za notarsko mesto v Mariboru.«
3. Ali je res, da sta oba na notarski mesti v Mariboru
imenovana notarja D. V. K. in Stanislav BOHINC člana
stranke LDS, da so »opozorila« prišla od poslancev LDS
v Mariboru in da je bil nestrankarski kandidat odvetnik
Sergij Vladislav Majhen umaknjen zaradi »družbenopolitične neprimernosti«, nadomestil pa ga je kandidat iz vrst
LDS Stanislav BOHINC.
4. Ali je res, da dejstvo, da je bil notarski kandidat Sergij
Vladislav Majhen že v kazenskem postopku po petem
odstavku 8. člena zakona o notariatu ni razlog, zaradi katerega kandidat za notarje ne bi izpolnjeval pogoja za imenovanje za notarja po 6. točki 8. člena zakona o notariatu in da
bi bil ta razlog podan samo, če bi v času razpisa tekel zoper
notarskega kandidata kazenski postopek, ta pa po predloženem potrdilu ni tekel?
5. S kakšno pravico ste pregledali kazenski spis zoper
notarskega kandidata Sergija Vladislava Majhna in v njem
stari izpisek iz kazenske evidence, čeprav je bil predložen
verodostojen izpisek iz kazenske evidence prošnji za razpisano notarsko mesto, saj po 94. členu tretji odstavek takrat
veljavnega kazenskega zakona: »če je obsodba izbrisana,
se podatki o njej ne dajejo nikomur, razen sodišču, javnemu
tožilstvu in organom za notranje zadeve v zvezi s kazenskim
postopkom, ki teče zoper tistega, čigar obsodba je bila
izbrisana«, do tega niste imeli pravice in tudi zakon o notariatu vam do tega ne daje opravičenega interesa, kar kaže na
to, da ste zaobšli določila kazenskega zakona?
6. Odkod vam pooblastilo, da prizadetemu v nasprotju s 38.
členom Ustave Republike Slovenije niste dovolili pregleda
nanj nanašajoče dokumentacije v zvezi z zatrjevanim neiz78

4. Ministrica nikoli ni očitala g. Majhnu, da je v kazenske'
postopku ali da je bil kaznovan. Za vse notarske kandidates®
bili preverjeni vsi pogoji določeni v 8. členu Zakona o nota"
atu. Glede na to, da gre za nov inštitut in prvih 30 notarjevi'
poleg ministrice tudi Komisija za volitve in administrativ
zadeve posebno pozornost posvetila predlogom, kar je
vidno iz odločitve Komisije za volitve in administrativ
zadeve, ki je ministrici vrnila prve predloge v ponovno preve"
tev in dopolnitev.
Ugotovljeno je bilo, da g. Sergij Vladislav Majhen forma^
izpolnjuje vse pogoje po 8. členu Zakona o notariatu, saj51
mu bile izrečene sodbe že brisane, da pa je kandidat 9
Stanislav Bohinc primernejši, ker še nikoli ni bil v kazenski3
postopku, še manj v kazenskem postopku za kazniva dejani
ki bi bila v zvezi z njegovo dejavnostjo.
5. Pravnomočno končan spis je dostopen vsakomur, ki izkazi
za njegov vpogled interes. V konkretnem primeru je ministric*
vpogledala pravnomočno končan kazenski spis zaradi odfrl
vornosti predlagatelja o izbiri kandidata. Namen pregle"l
spisa ni bil pregled kazenskega lista pač pa pridobivaj
podatkov, ki izhaja iz vsebine pravnomočne sodbe. Glede "J
povedano ministrica poudarja, da s svojim ravnanjem ni zaojl
šla določil 94. člena 3. odstavka takrat veljavnega kazenske?'
zakona.
6. Spisi kandidatov, ki so se prijavili na razpis objavlj®
v Uradnem listu so interne narave in niso na vpogled javnos'1
Ministrica za pravosodje pa je ob dodatni utemeljitvi pred®
gov za imenovanje prvih 30 notarjev, ki so bile dne 26.re1!
1994 posredovani predsedniku Državnega zbora, poleg p ,
laganih 30 kandidatov navedla tudi podatke in imena vse
kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za imenovanje.
Pogoji za imenovanje notarja so navedeni v 8. členu Zak
o notariatu, izbira med kandidati, ki izpolnjujejo te pogoje 1P
je po dikciji zakona v celoti prepuščena ministru, samo i" '
novanje pa Državnemu zboru. Pri izbiri ustreznih kandidat'
je bila ministrici v pomoč strokovna komisija, ki jo dol"';
Zakon o notariatu in je bila sestavljena iz predstavnika OdV
niške zbornice, predstavnika Vrhovnega sodišča ter predsta*
nika Ministrstva. Ta komisija je v konkretnem primeru ^
najprimernejše kandidate za dve notarski mesti v Maribo'
priporočila 4 kandidate od katerih je je ministrica v kon^
predlog uvrstila dva, in sicer g. Duško Kalinger Veble in
Stanislava Bohinca.
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aPoudarjamo,

da je Državni zbor ob sprejemu Zakonu o notari'u posebej določil, da prvih 30 notarjev imenuje on, pri tem
Pa ie izbor za prvih 30 notarjev med kandidati prepuščen
Ministru, ki o svoji odločitvi ni dolžan obvestiti neizbranih
kandidatov, prav tako jih ni dolžan obvestiti zakaj niso bili
Obrani, niti ne o poteku postopka za imenovanje. Minister
'Mi ni dolžan vabiti kandidatov na razgovor.

- garancijo za kredit, ki ga je Slovenska ljudska stranka
najela pri tuji banki, v skladu s svojim pooblastilom izdala ena
od slovenskih poslovnih bank, ki je kreditni pose! tudi predložila v registracijo v Banko Slovenije v skladu z Zakonom
o kreditnih poslih s tujino (Ur. list RS, št. 1/91-1, 32/92, 25/93 in
60/93). Banka Slovenije je skladno z zgoraj navedenim zakonom in sklepom kreditni posel registrirala dne 14. 7. 1994;

Slede na dejstvo, da je g. Sergij Vladislav Majhen pismo
naslovljeno ministrici objavil v lokalnem časopisu Večer, je
ministrica
na njegovo javno pismo tudi javno odgovorila 30.
1
2.1994.

- kreditojemalec je kredit črpal z valuto 18. 7. 1994 v skladu
z Navodili o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
(Ur. list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94), torej z usmeritvijo priliva
na slovensko poslovno banko;

je SLS za pokritje stroškov volilne kampanje
ajela kredit v Avstriji?

- poslovna banka, ki je priliv prejela, je naslednjega dne, torej
19. 7. 1994 priliv v skladu s 4. členom Sklepa o vzdrževanju
likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Ur. list RS,
17/91-1, 19/91-1, 21/91-1, 3/92) priliv ponudila v odkup Banki
Slovenije, ki se je v skladu s svojo politiko istega dne odrekla
predkupni pravici, s čimer so bili podani pogoji za konverzijo
kredita v tolarje v poslovni banki.

n

Ranica SIMŠIČ, poslanka DS, je 22. 2. 1994, na 27. seji
javnega zbora Republike Slovenije, postavila Ministrstvu
finance vprašanje o financiranju predvolilne kampanje
'992 oziroma ali je SLS za financiranje volilne kampanje
najela kredit v Borovljah v Avstriji?
Ministrstvo za finance ji odgovarja tako:
0
podatkih Banke Slovenije je:

Banka Slovenije ugotavlja, da je navedeni kreditni posel registriran in črpan v skladu s predpisi. Omenjeni kreditni posel
s tujino je edini kreditni posel s tujino Slovenske ljudske
stranke, ki je registriran v Banki Slovenije in tudi edini, o katerem je Banka Slovenije informirana.
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POSLANSKE POBUDE

MNENJE
Ministrstva za zdravstvo o pobudi ŠTEFANA
MATUŠA za uporabo evropskega pravilnika
o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov
splošne rabe
ŠTEFAN MATUŠ, poslanec SLS, je Ministrstvu za zdravstvo,
24. 1. 1995, poslal naslednjo pobudo:
»Državna sanitarna in tržna inšpekcija še vedno uporablja
nekatere pravilnike iz časa bivše SFRJ. Ker se vse več govori
o približevanju Evropi oziroma priključevanju Slovenije
v Evropsko unijo in ker je od osamosvojitve minilo že kar
nekaj let, dajem pobudo Ministrstvu za zdravstvo, da uvede
v uporabo evropski pravilnik o zdravstveni neoporečnosti živil
in predmetov splošne rabe, ki ga bo uporabljala sanitarna in
tržna inšpekcija.«
Ministrstvo za zdravstvo je posredovalo pisni odgovor:
Ministrstvo za zdravstvo pripravlja Zakon o živilih in predmetih splošne uporabe, ki naj bi nadomestil Zakon o zdravstveni
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur. I. SFRJ 55/
78 in 58/85), ter republiški Zakon o zdravstvenem nadzoru nad
živili (Ur. I. SRS 17/75), ki sta v Republiki Sloveniji še vedno
v veljavi.
Zakon predstavlja enega od zakonov s področja zdravstva,
katerega osnovni namen je varovanje zdravja prebivalcev.
Zakon bo po zgledu ureditve v večini razvitih držav uredil
splošen odnos med zdravjem in živili, pristojnosti in odgovornosti za izvajanje nadzorstva in ukrepanja, itd. Osnovno
vodilo pri pripravljanju novega zakona je, da mora biti zakon
kratek, jasen, ter da mora postavljati osnovne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati živila in predmeti splošne uporabe, da so

zdravstveno ustrezni v smislu varovanja zdravja prebivalcevS tem je dana tudi možnost trgovanja z njimi v mednarodnih
okvirih. Na podlagi zakona bodo izdani pravilniki, odredbe a"
obvezna navodila, v katerih bodo opredeljene specifične
zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati živila in p/*®"
meti splošne uporabe. Specifične zdravstvene zahteve so
predmet pogostnih sprememb, zaradi novih strokovnih dognanj (SZO, FAO, FDA, EPA) ali mednarodnih zahtev (smernic®
EU,.. pa tudi zaradi ugotovitev o posledicah oziroma vpl'vl"
živil na zdravje prebivalcev. Pomembno pri tem je, da Podzj!
konske predpise izdaja pristojno ministrstvo, saj se v tefl16
primeru lahko hitro odziva na spremembe, ki so pometnt"
za zavarovanje zdravja prebivalcev, preprečevanje ekonoi"'1
ske škode ali prilagajanje novim znanstvenim dognanje"
Zakonodaja s področja živil mora biti strokovno in upravi
vpeta v nacionalno prehransko politiko. V podzakonski^
predpisih bodo določene zahteve glede zdravstvene ustreZ'
nosti (varnosti) živil in predmetov splošne uporabe, kot so
vsebnost reziduov, pesticidov, toksičnih kovin, hormono"v1
antibiotikov, zdravil in drugih kemičnih kontaminanto >
mikrobiološki kriteriji, pozitivna lista aditivov. Posebej1
poudarek bo dan tudi zahtevam glede deklaracije oziron
označevanja živil z ozirom na njihovo prehransko vredno*:
Ker se Slovenija s svojo zakonodajo želi v prvi vrsti uskladi'
s predpisi Evropske unije, bodo podzakonski predpisi g
specifičnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjena'
živila in predmeti splošne uporabe, harmonizirani s horiz0,f,j
talnimi, obveznimi spremembami Evropske unije. Te bod"
upoštevane tudi pri izvajanju nadzorstva in posebnih zahte*
ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji in certifikat
ski organi za izdajo končnega certifkata, da so živila zdra*'
stveno ustrezna in primerna za prehrano ljudi.
Ob pripravi slovenske zakonodaje s področja živil, bofl1"
upoštevali predvsem pričakovanja potrošnika po varni, zdrav
hrani, ki poleg zahtev po zdravem, čistem okolju, predstav'
Ijajo pri nas in v razvitem svetu, primarna pogoja kakovos'
življenja.
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