
DZ: pred jesenskimi lokalnimi volitvami bodo uslanovljeneše številne občine 

Čez mesec dni 36 referen· .. . . . 

dum·ov·o novih'otičinah ·
c

' 
KUlJB VEČURNI RAZPAAVI IN OČITKOM DARSU DRŽAvNI ZBOR VČERAJ 

ŠE NI GLASOVAL O·-LETNEM NAČRTU VZDRŽEVANJA· IN RAZVOJA -
AVTOCEST ZA LETO 1998 • -

V nedeljo, 19. aprila, bo 36 referendumov ravilnosti pri gradnji avtocest - Dars naj ne 
za ustanovitev novih občin., je včeraj odločil bi bil spoštoval predpisov in naj bi bil ne
držami zbor. Osmim občinam (Ribnica na gospodarno porabil denar. D.irektor Darsa 
Poh'olju, Sodražica, Dobrim, Bistrica ob Sot- Jože Brodnik je odgovoril, da so na skupni 
li, Kostel, Cankova, Oplotnica io Grad), v.. javni obravnavi z ra~unsKim sodiščem ugo
katerih so bili rererendumi na predlog pos- toyili, da Dars ni delal napak. Dodal je, da 
lancev odobreni že v' sredo, se je včeraj prid- ne bi bilo smiselno zadrževati izjemno po
rožilo ~e 28, ki sta jiI,! predlagali vlada in membnega. projekta gradnje avtocest, ki je 
komisija za lokalno samoupravo. Druge Jo- menda cenjen tudi v Evropi. l'{ato je 
kalne volitve v samostojni slovenski državi razprava min.evala v znamenju očitkov opo· 
.bodo najkasneje novembra. zicije, predvsem socialdemoJ;cratov, v09stv;\;l ' 

Na predlog vlade bodo čez dober mesec Darsa in ministrstvu za promet. Najprej je 
referendumi za ustanovitev občin Ankaran· , Ivo Hvalica, iz SDS od ministra za promet 
Škofije , Dekani in Šmarje-Marezige (z zahteval, naj se državnemu zbot}l opraviči 
izločitvijo .iz dosedanje , občin'e Koper) , za v torek izrečene neresnice o gradnj i. od· 
Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem pol· sekov, vrednih več kot 400 podjetij 'Lek, si-
ju (Maribor), Grgar·ČeMvan .(Nova Gori· cer bo sledila obtožnica ministra"'pri pred· . 
~), Dolenjske Toplice in Žužemberk (Novo sedniku vlade, Ker se Anton Bergauer ni 
mesto), Hajdina in Markovci' (Pt!lD, Ko- udeležil seje, -je -moral 'ministrove trditve . 
menda (Kamnik), Dobrovnik (Lendava), pred poslanci pojasnjevati .Žare Pregelj . 
Šmartno pri Litiji (Litija), Bloke (Loška do- . Hvalica je Darsu še očital , da je slabo or
lina), Solčava (Luče). Jezersko (Preddvor), ganiziran. da posluje netransparentno in da 
Prevalje tRavne-Prevalje), LOvrenc na Po- izvajalce predrago plačuje. Sicer je v letnem 
horju in Selnica ob Dravi (Ruše) ter Polze- načrtu predvidena poraba 1,5 milijarde za -
la (žalec). Na predlog komisije bodo refe· . predhodna dela. in pripravo tehnične doku: . 
rendumi še za ustanovitev občin Šempeter- mentacije, 480 ' miJijonov za, Odkup , n.cpre-, 
Vrtojba : (Nova Gorica), .H9doš~ (!Iodoš· mični~.i'!. zemljiš_č,1 38,9 'milijarde za nadal·.; 
Šalovci), Veržej, Razkrižje in .,J<:ifevci (Lju· · jevanje gradnje oin dokončanje na 21 'Odse-< 
tomer), ~ Braslovče, Prebold in 'Vransko-Ta- kih avtocest, '4 milijarde za pričetek gradnje 
bor (žalec). Če bi bile dejansko ustanovlje· na osmih odsekih. Finančni viri za finapci-. 
ne vse občine, bi imeli v Sloveniji vsega ranje letnega programa so bencinski to lar 
skupaj 183 občin, Vendar je to malo verjet- (30 milijard na le to), cestnine in . naje}Dnjiie~ 
no, saj denimo v delih sedanje občine Ko- (12,3 milijarde), posojila pri Evropski inve- \ 
per, kjer bi po načrtu vlade , ~astale nove st icijski banki (181 milijonov). Evropski 
občine, opčani niso najbolj navdušeni nad banki za obnovo in~ razvoj (33 milijonov), 
delitvijo največje občine na Obali. Poleg k9nzordj slovenskih bank (5,9 milijarde). 
tega bodo volivci v sedmih občinah &l:asovali , frankfurtski KIeditanstalt fur Wiederaufbau r 
o priključitvi k sosednji občinI. ·S ·sl'rč)etjem . ·(8,4 .• milijarde)", med!em ,kQ .• po mestna 
pose~nega .sklepa je državni zbor pozval občina Ljubljana ~ 3!l2 mililoni ·Sormaneirala 
vlado, naj pred referendumi seznani občane gradnjo avtocest _Malence!;tC;.Qtj~QQ , jq\~-:(. , i 

s posledicami, predvsem zaradi spremembe dobrova-Tomačevo, ' Dars., še ni dobil 
financiranja ustanavljanja novih ·občin. - .0;. poro~tva in soglasja : DZ za kfedit, vreden ' 

8,5 milijarde, pri japonski izvozno-uvozni 
UTTT1~E ZA AVTOCESTE banki (Jexim). Ker parlamentarna večin.nj ' 

- podprla predloga SDS, da bi vlada morala 
V delu seje je DZ nadal· pred glasovanjem predstaviti podatke, kaKO 

jeval v torek prekinjeno izredno sejo. na bodo porabili 1,6 milijarde, namel)jene 
dnevnem redu so ostali štirje akti iz avto- plačilu strokovne organizacije. ki bo opravi
cestnega svežnja, Podobno kot v torek se je la strokovno-tehnična' deta pri , projektih, ' iD. ~ 
spet zapletlo že pri letnem načrtu razvoja in povedati, kdo je ustavil revidiranje poslo

,vzdrževanja avtocest za leto 1998. Bogomir , vanja Da'rsa, je predsedujoči Miroslav Luci 
Špiletič iz SDS je na začetku razprave opa- .~prekinil sejo, __ - '. , ~ 
zoril, da je računsko sodi~ · ugotovilo. nep- . .. . , reler želj.vlč 

. . 


