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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAČASNI 

PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH 

OSED IN PREMOŽENJA V LASTI 

REPURLIKE SLOVENIJE 

- EPA 1145 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB 
IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Glede na nujnost razrešitve situacije, ki Republiko Slove- 
nijo onemogoča v izvrševanju njenih mednarodnih obvez- 
nosti, onemogoča izvajanje sprejetih predpisov in sklepa- 
nja pravnih poslov v zvezi z državnim premoženjem, ki je 

namenjeno za delovanje in opravljanje nalog uporabnikov 
proračuna Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije 
predlaga, da se navedeni zakon sprejme po hitrem po- 
stopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Lojze JANKO, minister, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

OCENA STANJA 
Državni zbor je na seji dne 22. marca 1995 sprejel zakon 
o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja 
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95). Ta zakon 
je pričel veljati dne 8. aprila 1995. Po določbi prvega odstavka 
1. člena je do uveljavitve posebnega zakona prepovedana 
privatizacija pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti 
Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali 
lokalna samoupravna skupnost. Z drugim odstavkom 1. člena 
je kot začasno prepovedano dejanje privatizacije pravnih 
oseb in zavodov, določena tudi »vsaka odtujitev premoženja 
v lasti Republike Slovenije«. 

Uveljavitev navedenega zakona je v celoti zaustavila sleherni 
pravni promet z državnim premoženjem in v dobršni meri tudi 
okrnila gospodarjenje z njim. Veljavni zakon onemogoča 
nemoteno delovanje in opravljanje nalog uporabnikov prora- 
čuna Republike Slovenije, izpolnjevanje zakonskih obvezno- 
sti in obveznosti države po mednarodnih oziroma bilateralnih 
pogodbah glede zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje 
diplomatsko konzularnih predstavništev tujih držav. 

Navedeni zakon v celoti onemogoča razpolaganje s stalnimi 
in gibljivimi sredstvi, ki so izkazana v aktivi premoženjske 
bilance države. Onemogočene so vse nove investicije, ki bi se 
izvedle s pomočjo odprodaje ali menjave starih in izrabljenih 
osnovnih sredstev uporabnikov proračuna Republike Slove- 
nije, in ves prehod v zasebno lastnino iz naslova vračanja 
premoženja na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sank- 

cij, zakona o denacionalizaciji in prehod državnega premože- 
nja v lastnino tujih držav za potrebe njihovih diplomatsko 
konzularnih predstavništev na podlagi mednarodnih pogodb 

Glede odtujitve premoženja države za potrebe diplomatsko 
konzularnih predstavništev tujih držav veljavni zakon onemo- 
goča uresničevanje drugega odstavka 9. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS. 
št. 23/91), ki določa, da tuje države lahko pridobijo lastninsko 
pravico do nepremičnin, ki jih uporabljajo za dejavnost svojih 
diplomatsko konzularnih predstavništev, Zaradi tega zakona 
Slovenija ne more uresničiti že dogovorjenih in sprejetih 
obveznosti do nekaterih tujih držav, kar že povzroča resne 
diplomatske zaplete, zmanjšuje kredibilnost države pred sve- 
tom, kar ima še posebno negativne posledice v času, ko si 
Slovenija prizadeva za pridruženo članstvo v Evropski uniji. 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Osnovni namen veljavnega zakona, ki neposredno izhaja iz 
ocene stanja in razlogov za njegov sprejem, objavljenih 
v Poročevalcu Državnega zbora št. 4/95, je preprečevati »divjo 
privatizacijo- pravnih oseb, ki so v delni ali celotni lasti 
Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali 
lokalna samoupravna skupnost, na področjih, ki bodo pred- 
met urejanja posebnega zakona, da bi bilo zagotovljeno 
nemoteno izvajanje javnih služb oziroma dejavnosti v okviru 
mreže javnih služb. 

Prepoved sleherne odtujitve državnega premoženja, ki je izka- 
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zano v aktivi premoženjske bilance države, tudi takšnega, ki ni 
namenjeno izvajanju javnih služb, ne samo da onemogoča 
normalno poslovanje države pri izpolnjevanju zakonskih in 
pogodbenih obveznosti ter nemoteno delovanje in opravlja- 
nje nalog uporabnikov proračuna Republike Slovenije, pač pa 
tudi presega namen začasne zakonske ureditve. Izpolnjevanje 
teh obveznosti nikakor ni mogoče šteti za privatizacijo držav- 
nega premoženja, kaj šele za divjo privatizacijo, ki bi morala 
biti pod posebnim nadzorom. Izpolnjevanje teh obveznosti je 
namreč ključnega pomena za nemoteno delovanje pravne 
države. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predloženi zakon izvzema iz začasne prepovedi vsake odtuji- 
tve premoženja v lasti Republike Slovenije tisto premoženje 
(premične in nepremične stvari), ki je namenjeno delovanju in 
opravljanju nalog uporabnikov proračuna Republike Slove- 
nije. izpolnjevanju zakonskih obveznosti ter za potrebe diplo- 
matsko konzularnih predstavništev tujih držav. 

S tem bo omogočeno nemoteno izpolnjevanje obveznosti 
države in razpolaganje z državnim premoženjem v tistem 
delu, ki ne posega na področje privatizacije. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predloženi zakon ne bo povzročil novih obremenitev držav- 
nega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in 
premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/ 
95) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Določbe tega zakona se tudi ne uporabljajo za odtujitev 
premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je namenjeno delo- 
vanju in opravljanju nalog uporabnikov proračuna Republike 
Slovenije, izpolnjevanju zakonskih obveznosti ter za potrebe 
diplomatsko konzularnih predstavništev tujih držav.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predložena dopolnitev 2. člena bo omogočila nemoteno delo- 
vanje in opravljanje nalog uporabnikov proračuna Republike 
Slovenije (upravljanje z državnim premoženjem na podlagi II. 
poglavja zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leto 1994), izpolnjevanje zakonskih obveznosti (vračanje 
premoženja v denacionalizacijskih postopkih, vračanje neu- 
pravičeno zaplenjenega premoženja po 145. členu zakona 

o izvrševanju kazenskih sankcij) in izpolnjevan/e mednarod- 
nih oziroma bilateralnih pogodb glede zagotavljanja pogojev 
za delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev tujih 
držav. . 
Glede na nujnost čimprejšnje uveljavitve predloženega 
zakona, je predlagana njegova uveljavitev že naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

2. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pravne osebe: 

1. ki so v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in se 
privatizirajo na podlagi zakona o privatizaciji pravnih oseb 
v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih 
Agencije Republike Slovenije za prestruktuiranje in privatiza- 
cijo (Uradni list RS, št. 71/94): 

2. ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb, kulturne 
dejavnosti, gozdnogospodarske dejavnosti, veterinarske 
dejavnosti in druge, v posebnih zakonih urejene dejavnosti, 
v delu, v katerem se ugotovljeni družbeni kapital lastninsko 
preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93); 

3. ki so v delni lasti Republike Slovenije ali lokalnih samou- 
pravnih skupnosti, v delu, ki je družbeni kapital in se lastnin- 
sko preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ali po poseb- 
nem zakonu; 

4. ki so v celoti ali delno v lasti Republike Slovenije ali lokalnih 
samoupravnih skupnosti in se privatizirajo po posebnem za- 
konu; 

5. ki preidejo v zasebno lastnino v zameno za lastniške certifi- 
kate zaposlenih, bivših zaposlenih ali upokojenih delavcev 
v skladu z 31. členom zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), oziroma 
v zameno za potrdila za neizplačane plače iz 25. člena nave- 
denega zakona; 

6. ki preidejo v zasebno lastnino na podlagi pravnomočne 
odločbe organa, ki odloča v postopkih denacionalizacije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OROŽBI ZA ZAVAROVANJE 

IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE 

- EPA 1149 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 147. seji dne 6. junija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCI- 
RANJE IZVOZA SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Položaj v izvoznem gospodarstvu je zaostren in zahteva 
hitro ter učinkovito ukrepanje. Slovenska izvozna družba 
je pomembna institucija, ki lahko v precejšnji meri pri- 
speva k izpeljavi izvoznih poslov ter izboljšanju konku- 
renčnega položaja naših izvoznikov v mednarodni konku- 
renci. Predlagani zakon pomeni dodatne možnosti za 
pospeševanje in zavarovanje izvoza s strani Slovenske 

izvozne družbe, kar bo prispevalo k zmanjševanju stro- 
škov izvoznikov. Upoštevaje položaj izvoznega gospodar- 
stva ter pomembnost dodatnih instrumentov in ukrepov, ki 
bi prispevali k izboljšanju tega položaja, Vlada, Republike 
Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da predlagani zakon sprejme po hitrem postopku iz opisa- 
nih razlogov, ki pomenijo izredne potrebe države. 

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

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Jožef DROFENIK, državni podsekretar V Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Primerjalna analiza s sorodnimi agencijami v svetu in doseda- 
nja praksa pri poslovanju Slovenske izvozne družbe sta poka- 
zali, da so nekatere rešitve obstoječega Zakona o družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, Ur. I. RS 32/92 (v 
nadaljevanju: zakon) pomanjkljive oziroma pretoge in družbo 
(SID) omejuje pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti pred- 
vsem pri zavarovanju pred srednjeročnimi komercialnimi 
riziki in pozavarovanju, pa tudi pri izdajanju garancij. Prav 
tako se bo povečala operativna učinkovitost družbe z jasnejšo 
opredelitvijo pristojnosti komisije za pospeševanje izvoza. 
Zaradi sprememb na področju zakonodaje gospodarskih 
družb, ki jih je prinesel Zakon o gospodarskih družbah in jih je 
družba v svoje osnovne akte, t.j. statut in poslovno politiko že 
vnesla, predlagane spremembe in dopolnitve zakona pred- 
stavljajo tudi uskladitev strukture organov upravljanja 
z določbami Zakona o gospodarskih družbah. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembami in dopolnitvami zakona bo slovenskim izvoz- 
nikom, predvsem tistim, ki izvažajo blago in storitve na kredit, 
omogočeno srednjeročno komercialno zavarovanje izvoznih 
rizikov. Ker je ta storitev ob sprejetju zakona brez pravega 
razloga izpadla, so bili s tem slovenski izvozniki opreme in 

izvajanja investicijskih del v tujini postavljeni v povsem neena- 
kopraven položaj v mednarodni konkurenci. V drugih državah 
namreč vse izvozne agencije, članice Bernske Unije, izvajajo 
srednjeročno komercialno zavarovanje. To je hkrati predpo- 
goj za odobravanje kreditov po t.i. »buyers shemi«, ki pomeni 
kreditiranje tujega kupca oz. njegove banke in bi lahko pred- 
stavljala pomemben element pri sproščanju pritiska na 
dodatno ponudbo deviz, ker bi preusmerila finančni tok iz 
dosedanje smeri: SID - banka izvoznika - slovenski izvoznik 
- tuji kupec v novo smer: SID - banka izvoznika - banka 
uvoznika - uvoznik. 

Ravno tako v sedanjem zakonu ni izrecno omenjena možnost, 
da lahko SID nastopa tudi kot pozavarovatelj. Opredelitev je 
nujna predvsem zaradi sodelovanja SID pri tistih projektih 
slovenskih izvoznikov, kjer sodelujeta dve ali več izvoznih 
agencij. 

Predlagane spremembe in dopolnitve bi tudi omogočile 
izdajo garancij, avalov in drugih oblik poroštva družbe pri 
kratkoročnih izvoznih poslih. 

V spremembah in dopolnitvah je jasneje določena vloga oz. 
pristojnost komisije za pospeševanje izvoza, ki bo omogočala 
večjo operativno sposobnost družbe pri njeni osnovni dejav- 
nosti in hkrati zagotovila neposreden nadzor predstavnikov 
ustreznih ministrstev (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za gospodarske 
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dejavnosti) na izvajanje poslovne politike družbe. 4. člen 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon z vidika stroškov uvajanja in izvajanja pred- 
laganih dopolnitev ne bo imel neposrednih finančnih posledic 
za proračun RS. 

Razširitev kritja pri srednjeročnih poslih na komercialne rizike 
neposredno ne bo vplivala na proračun RS za letošnje leto. 

Dopolnitev zavarovanja s srednjeročnimi komercialnimi riziki 
predstavlja glede na podoben značaj teh rizikov, kot tistih iz 
naslova nekomercialnega zavarovanja, potencialno obvez- 
nost za varnostne rezerve SID in posredno za državni prora- 
čun, če rezerve ne bi zadoščale. 

BESEDILO ČLENOV 

V zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slove- 
nije (Ur. I. 32/92), se predlagajo naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

1. člen 

Prva točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »zavaruje in 
pozavaruje posle izvoza pred nekomercialnimi in komercial- 
nimi riziki ter vlaganja tujih oseb doma in vlaganja domačih 
oseb v tujini pred nekomercialnimi riziki«. 

V drugi točki 5. člena se za besedo »poroštva« postavi pika, 
besedilo v nadaljevanju pa se črta. 

V četrtem odstavku 5. člena se besedi »en milijon« nadome- 
stita z besedami »5% vrednosti jamstvenega kapitala 
družbe« in besedi »tri milijone« z besedami »10% vrednosti 
jamstvenega kapitala družbe« ter črtajo besede »ameriških 
dolarjev v tolarski protivrednosti«. Besede: »ministrstvo, pri- 
stojno za finance« in se nadomestijo z besedami »Komisija 
za pospeševanje izvoza«. 

Peti odstavek 5. člena se črta. 
2. člen 

V prvem odstavku 8. člena črtajo besede: »srednjeročne in 
dolgoročne«. 

V drugi vrstici drugega odstavka 8. člena se besede »ministr- 
stvo, pristojno za finance« nadomestijo z besedami »komi- 
sija za pospeševanje izvoza«. 

3. člen 

V tretji točki 10. člena se za besedo »pred« dodajo besede: 
»srednjeročnimi komercialnimi riziki in«. 

V četrtem odstavku 12. člena se za besedo »pred« dodajo 
besede: »srednjeročnimi komercialnimi in«. 

5. člen 

V 16. členu v četrtem odstavku se besedi »Skupščini RS« 
nadomestita z besedami »Državnemu zboru RS«. 

6. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: »Organi 
družbe so: skupščina družbe, nadzorni svet in uprava«. 

7. člen 
V prvem odstavku 25. člena se beseda »direktor« nadomesti 
z besedo »uprava«. 
V drugem odstavku 25. člena se beseda »direktorja« nadome- 
sti z besedama »člana uprave«. 

V tretjem odstavku 25. člena se beseda »direktor« nadomesti 
z besedo »uprava« in besede »Upravnega in nadzornega 
odbora« z besedami: »nadzornega sveta družbe«. 

8. člen 
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Komisija odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zava- 
rovanja in izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena 
tega zakona.« 

Za drugim odstavkom se dodata nov 3. in 4. odstavek, ki se 
glasita: »Komisija določa tudi pogoje in merila za regresira- 
nje obresti za izvozne kredite po drugem odstavku 8. člena 
tega zakona. 
Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prev- 
zemu jamstev države za zadolževanje družbe, izdajanih 
garancij v tujino in izdanih vrednostnih papirjev in jih pred- 
laga ministru, pristojnemu za finance.« 

9. člen 
V drugi točki 28. člena se beseda »upravnega« nadomesti 
z besedo: »uprave« ter besedi »nadzornega odbora« z bese- 
dama: »nadzornega sveta«. 

V tretji točki 28. člena se besede »ministrstva, pristojnega za 
finance« nadomestijo z besedami: »Komisije za pospeševa- 
nje izvoza«. 

V drugi vrstici drugega odstavka 28. člena se beseda »direk- 
tor« nadomesti z besedo: »uprava«. 

10. člen 

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

K 1., 2. in 8. čl. 

Z dopolnitvami v teh členih so jasneje opredeljene obstoječe 
dejavnosti SID in vključene dodatne: zavarovanje srednjeroč- 
nih komercialnih rizikov, pozavarovanje izvoznih rizikov, 
opravljanje kratkoročnih poroštvenih poslov in regresiranje 
obresti za kratkoročne izvozne kredite. S tem bi bili zagotov- 
ljeni osnovni pogoji za doseganje ciljev, predstavljenih v II. 
poglavju tega predloga. Nadalje se fiksno določeni obsegi 
omejitev pri odločanju pri konkretnih izvoznih poslih zame- 
njujejo z relativnimi, ki omogočajo večjo prilagodljivost in 
učinkovitost v poslovanju. Z opredelitvijo vloge Komisije za 
pospeševanje izvoza, ki ji predsedu/e predstavnik MF (državni 
sekretar), se operacionalizira možnost izvajanja in nadzora 
tovrstnega poslovanja. Pri pripravi zakonov o prevzemu jam- 
stev države za zadolževanje družbe, izdajanih garancij v tujino 

in izdanih vrednostnih papirjev, se pristojnosti ministra, pri- 
stojnega za finance, v celoti ohranjajo. 

K 3. in 4. čl. 

Izvozni riziki iz naslova srednjeročnih komercialnih zavaro- 
vanj so glede na njihovo »pokrivanje« izenačeni s tistimi iz 
naslova nekomercialnega zavarovanja. Pokrivanje izgub iz 
naslova teh rizikov v breme varnostnih rezerv in potencialno 
državnega proračuna je zaradi narave teh rizikov, ki so tudi 
v okviru OECD in Evropske Unije deklarirani kot netržni riziki, 
predpogoj za tovrstno poslovanje. Teh rizikov namreč zaradi 
trajanja kritja ni mogoče zavarovati na privatnem zavaroval- 
nem trgu. 
K S. čl. 
Sprememba je redakcijske narave. 
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K 6., 7., in 9. členu: 
Spremembe pomenijo prilagoditev strukture organov uprav- 
ljanja SID kot delniške družbe določbam Zakona o gospodar- 

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

5. člen 

V skladu s cilji ekonomske politike, poslovno politiko, svojimi 
splošnimi akti ter v okviru razpoložljivih sredstev družba 
opravlja zlasti naslednje posle: 

1. zavaruje posle izvoza in tujih vlaganj doma ter vlaganj 
domaćih oseb v tujini pred nekomercialnimi riziki ter z zavaro- 
valnicami sodeluje pri zavarovanju teh poslov pred komercial- 
nimi riziki; , . . 
2. izdaja garancije, avale in druge oblike poroštva pri srednje- 
ročnih in dolgoročnih poslih; 
3. refinancira srednjeročne in dolgoročne izvozne kredite 
bank in drugih finančnih organizacij. Družba refinancira kre- 
dite predvsem pri naslednjih poslih, ki jih predhodno zavaruje 
pred nekomercialnimi riziki: 
- izvoz opreme in transportnih sredstev; 
- gradnja kompletnih objektov, izvajanje investicijskih del 
ter montaža opreme v tujini; 
- posojanje in dajanje v zakup opreme ter transportnih sred- 
stev v tujino; 
- nakup blaga in storitev v tujini, s katerimi se poravnavajo 
terjatve do tujine. 

Poleg tega družba lahko refinancira kredite tudi pri naslednjih 
poslih, ki jih predhodno zavaruje pred nekomercialnimi riziki: 
- izvoz trajnih potrošnih dobrin; 
- dobava in prodaja blaga iz konsignacijskih skladišč v tu- 
jini; 
- svetovanje, inženiring in nadzor v tujini; 
- izvoz proizvodov za posebne namene. 

Družba lahko daje tudi dolgoročne izvozne kredite za izvaja- 
nje investicijskih del, izvoz opreme in transportnih sredstev 
v tujino, pri teh poslih pa lahko financira tudi predpogodbene 
aktivnosti. 

K poslom kreditiranja in refinanciranja, ki presegajo en mili- 
jon ter k poslom zavarovanja in izdajanja garancij, ki prese- 
gajo tri milijone ameriških dolarjev v tolarski protivrednosti 
daje soglasje ministrstvo pristojno za finance. 

V primeru povečanja jamstvenega kapitala družbe lahko mini- 
strstvo, pristojno za finance, določi višje zneske iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

8. člen 

Družba v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja 
tehnična in strokovna opravila v zvezi z regresiranjem obresti 
na srednjeročne in dolgoročne izvozne kredite in druge posle, 
ki jih določajo posebni predpisi. 

Splošne pogoje in merila za regresiranje obresti na izvozne 
kredite določa ministrstvo, pristojno za finance. Pri posamez- 
nih poslih se lahko določijo ugodnejši pogoji za regresiranje 
obresti. 

10. člen 

Jamstveni kapital družbe obsega: 

1. vplačani ustanovitveni kapital; 
2. rezerve; » 
3. druge oblike ustanovitvenega kapitala ter druge vire, s kate- 
rimi družba neomejeno krije rizike in izgubo družbe za posle 
iz svoje dejavnosti, razen za posle zavarovanja pred nekomer- 
cialnimi riziki. 

' • t 
skih družbah in ne prinašajo nobenih sprememb v poslovanje 
SID, ker se je le-ta že uskladila z Zakonom o gospodarskih 
družbah. 

12. člen 

Varnostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz 
dela dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju 
zavarovanja. 

Začetna sredstava za oblikovanje varnostnih rezerv zagotovi 
družbi Republika Slovenija. 

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov ter 
v skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene 

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih rezerv iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin 
iz naslova zavarovanja pred nekomercialnimi riziki Republika 
Slovenija. 

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz prejš- 
njega odstavka. 

16. člen 

Celotni obseg plasmajev družbe, ki izhajajo iz njenih osnov- 
nih dejavnosti, razen zavarovanja, ne sme v nobenem tre- 
nutku preseči 1/4 uradno ugotovljene vrednosti izvoza sloven- 
skega gospodarstva v preteklem letu. 
Znesek obveznosti iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na 
znesek glavni, brez upoštevanja obresti in drugih stroškov. 

Ob določanju rezerv proračuna, ki se v skladu z 12. členom 
tega zakona uporabljajo v primeru izgub, ki presegajo var- 
nostne rezerve, se vsako leto določa tudi največji možni 
obseg obveznosti družbe iz zavarovalnih poslov. 

Družba o svojem poslovanju enkrat letno poroča Skupščini 
Republike Slovenije. 

24. člen 

Organi družbe so: zbor družbe, upravni odbor in nadzorni 
odbor. 

Za pristojnost organov iz prejšnjega odstavka veljajo določbe 
zakona o bankah in hranilnicah. 

25. člen 

Poslovodni organ družbe je direktor. 

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja družbe, 
določa statut družbe. 

Direktor in drugi zaposleni v družbi ne smejo biti člani uprav- 
nega in nadzornega odbora. 

27. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje Komisijo za pospeševanje 
izvoza (v nadaljevanju komisija), ki jo sestavljajo predstavniki 
pristojnih ministrstev, Banke Slovenije in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije. 

Komisija daje ministru, pristojnemu za finance, predloge za: 
1. dajanje soglasij k poslom kreditiranja, refinanciranja, zava- 
rovanja in izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena tega 
zakona; 

2. določanje pogojev in meril za registriranje obresti za 
izvozne kredite po drugem odstavku 8. člena tega zakona; 
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3. pripravo zakonov o prevzemu jamstev države za zadolževa- 
nje družbe, izdanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih 
papirj6V 28. Člen 
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje družba 
za prekršek: 
1. če obsega svojega poslovanja ne opravlja v odvisnosti od 
višine jamstvenega kapitala družbe in če svojega poslovanja 
ne opravlja v skladu s pogoji iz 13., 14., 15., in 20. člena tega 
zakona; 

2. če so za člane upravnega in nadzornega odbora imenovane 
osebe v nasprotju z določbami 25. člena tega zakona; 

3. če sklepa posle v nasprotju s 1. točko drugega odstavka 27. 
člena tega zakona brez soglasja ministrstva, pristojnega za 
finance. 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje tudi 
direktor družbe in drug delavec s posebnimi pooblastili 
v družbi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

BELEŽKE: 
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I 

Dopolnjen predlog 

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1995 

- EPA 1056 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995 
določila besedilo: 

- DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPU- 
BLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1995, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 219. ćlena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije zavrača vse vložene amand- 
maje, ker povečujejo obseg državnega proračuna ali pre- 
razporejajo sredstva s postavk, kjer so le-ta že angažirana 
- s pogodbami ali z zakonskimi obveznostmi. Posamezne 
amandmaje je vlada smiselno povzela v dopolnjenem 
predlogu proračuna. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Lojze JANKO, minister 
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister, 
- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Mirko BANDEU, generalni sekretar Vlade Republike 
Slovenije, 
- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko, 
- Darinka ČOŽ, direktorica Urada za verske skupnosti, 
- Drago FERS, direktor Slovenske obveščevalno-var- 
nostne agencije, 
- Valentin GERKMAN, direktor Servisa skupnih služb, 
- Rado LENARD, šef Protokola, 
- Vera KOZMIK, direktorica Urada za žensko politiko, 
- Marko KROMAR, direktor Kadrovske službe, 
- Matija POTOČNIK, šef Servisa za protokolarne storitve 
Brdo pri Kranju, 
- Marin SILIC,direktor Centra za informatiko, 
- Borut ŠUKLJE, direktor Urada Vlade Republike Slove- 
nije za informiranje, 
- Miloš ŠUŠTAR, direktor Urada za priseljevanje in be- 
gunce, 
- Peter VVINKLER, šef Urada za narodnosti, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrvu za finance, 
- Helena KAMNAR, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za finance. 

1. V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se v delu, ki se 
nanaša na prihodke proračuna spremenijo prihodki kot sledi: 

-Dohodnina se poveča za 2.000.000 tisoč SIT 
- Davek od prometa proizvodov in storitev 

se zmanjša za 3.800.000 tisoč SIT 
- Carine in uvozne takse se povečajo za 2.700.000 tisoč SIT 
- Prispevek za zaposlovanje 

se zmanjša za 1.000.000 tisoč SIT 
- Pristojbine se povečajo za 500.000 tisoč SIT 
- Prihodki upravnih organov 

se zmanjšajo za 500.000 tisoč SIT 
- Prihodki od obresti se zmanjšajo za 500.000 tisoč SIT 

- Presežek prihodkov od BS 
se zmanjša za 900.000 tisoč SIT 

- Drugi prihodki se zmanjšajo za 700.000 tisoč SIT 

V računu financiranja se: 

- Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 
se zmanjša za 174.900 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Na podlagi dosežene realizacije v prvih petih mesecih letoš- 
njega leta je nova ocena prihodkov nižja od prvotne za 2,2 
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mlrd SIT, tako da znašajo skupni prihodki proračuna 519,5 
mlrd SIT. 

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavka: 
3650 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

za 6.000 tisoč SIT 

Povečajo se sredstva na postavki: 

1869 - Obnova letala Learjet 35 A za 33.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Amandma je uskladitvene narave. 

15 VLADNE SLUŽBE 

1516 Urad za narodnosti Vlade RS 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

5206 - Dvojezično poslovanje v Republiki Sloveniji 
za 59.220 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Postavka, namenjena izplačilom dodatkov k plačam za dvoje- 
zično poslovanje pri Uradu za narodnosti se ukine. Dodatki za 
dvojezično poslovanje se upoštevajo v izračunu koeficientov 
pri izplačilih plač proračunskih uporabnikov. Za izplačevanje 
dodatkov za delavce na občinah se sredstva za dvojezično 
poslovanje na podlagi kriterijev upoštevajo pri delitvi sredstev 
finančne izravnave, za kar se ustrezno poveča postavka 
7505-Finančna izravnava občinam pri Ministrstvu za finance. 
Preostanek 23.220 tisoč SIT je vključen pri plačah pravosod- 
nih organov. 

1519 Kadrovska služba vlade 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

1287 - Nadurno delo organov za 850.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Predlagano povečanje je potrebno za plačilo nujnega, delno 
že opravljenega nadurnega dela pri uporabnikih, pri katerih 
glede na delovne obveznosti ni bilo možno v kratkem času 
bistveno zmanjšati obsega nadurnega dela (carina, policija, 
inšpekcijske službe, vojska...). 

1520 Servis skupnih služb vlade 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

1879 - Nakup prevoznih sredstev za potrebe državnih orga- 
nov za 50.000 tisoč SIT 
8848 - Nakup poslovnih prostorov za 125.000 tisoč SIT 
5300 - Adaptacije in rekonstrukcije za 100.000 tisoč SIT 
6510 - Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah 

za 20.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

1521 Center vlade za informatiko 

Črta se postavka: 

6512 - Informacijski sistem v upravnih enotah 
v višini 400.000 tisoč SIT 

1. Odpre se nova postavka: 

6724 - Informacijski sistem v upravnih enotah 
v višini 400.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
V prvotnem predlogu je bila postavka vključena med materi- 
alne stroške. Glede na njen značaj pa jo je potrebno vključiti 
med investicije. 

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

8800 - Telekomunikacijski center za 16.000 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

5341 - Operativna tehnika za 16.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je v okviru 
načrta za obdobje začasnega financiranja v prvem polletju 
leta 1995 že pričela s pripravami na projekt telekomunikacij- 
skega centra, zato je ustrezna sredstva potrebno zagotoviti 
v proračunu za leto 1995. 

1526 Urad vlade za verske skupnosti 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

4702 - Prispevki duhovnikom za 40.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje postavke se predlaga na podlagi ponovne pre- 
verbe in korigirane ocene gibanja osnov za plačilo prispev- 
kov. 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

6628 - Odkup državnih vrednostnih papirjev od ZPIZ 
za 2.000.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Nova ocena potrebnih sredstev za obveznosti PIZ kaže na 
povečan deficit v pokojninski blagajni, ker niso bile realizi- 
rane predvidene spremembe v pokojninskem sistemu. Pove- 
čan deficit bo pokrit z odkupom državnih vrednostnih papir- 
jev s strani proračuna v višini 2 mlrd SIT. 

2. Povečajo se sredstva na postavki: 

6629 - Odkup državnih vrednostnih papirjev od ZZZS 
za 2.500.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Nova ocena potrebnih sredstev za obveznosti obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zahteva povečano angažiranje 
rezervnega sklada ZZZS najmanj v predvideni višini. 

3. Povečajo se sredstva na postavki: 

4760 - Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 
za 407.900 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Za omenjeni znesek je potrebno zagotoviti povečanje sred- 
stev za pokrivanje tekočih proračunskih obveznosti do ZPIZ 
po posebnem zakonu Obveznost izhaja iz dokončnega pora- 
čuna za leto 1994. 

4. Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

7640 - Rezerva Republike Slovenije (stalna) 
za 600.000 tisoč SIT 

6584 - Obresti RS 5 (sanacija bank) za 1.023.000 tisoč SIT 
6601 - Obresti--"sukcesija SFRJ za 1.850.000 tisoč SIT 
6612 - Jamstva RS - sukcesija SFRJ za 3.600.000 tisoč SIT 
6641 - Glavnica - sukcesija SFRJ za 4.200.000 tisoč SIT 
7608 - Tekoča proračunska rezerva za 1.683.000 tisoč SIT 

poročevalec, št. 26 10 



Obrazložitev 
Na ta način se zagotovi realizacija amandmajev, ki povečujejo 
obseg proračunskih odhodkov. 

5. Povečajo se sredstva na postavki: 

6588 - Obresti - Zakladne menice za 112.183,50 SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

6586 - Obresti - zakladni zapis 1993 za 112.183,50 SIT 

Obrazložitev 
V prvem polletju leta 1995 je bila preko Agencije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje vnovčen že v letu 1994 
vnovčljiv kupon zakladne menice, ki v proračunu za leto 1995 
ni bil planiran, ker je šlo za obveznost iz leta 1994. Iz omenje- 
nega razloga sredstva na postavki 6588 ne zadoščajo za 
pokritje že realiziranih obveznosti iz leta 1994 in 1995, zato je 
predlagati prenos s postavke 6586, ki bo kljub temu zadoščala 
za pokrivanje obveznosti iz naslova vnovčevanja kuponov 
zakladnega zapisa 1993. 

6. Črta se postavka 

6397 - Sredstva PHARE v višini 1.200.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Vrednost in namen postavke se preneseta na Ministrstvo za t 
znanost in tehnologijo. 

7. Povečajo sredstva na postavki: 

7505 - Dopolnilna sredstva občinam za 36.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Sredstva bodo namenjena za financiranje povečanih stroškov 
državnih organov na območjih z dvojezičnim poslovanjem. 

8. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

4623 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 
za 380.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je predlagano zaradi nove ocene prihodkov od 
prometnega davka za bencin. 

9. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

7610 - Odškodnine po sodnih sklepih za 282.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

1925 - Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 
za 1.800 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

5311 - Investicijsko vzdrževanje objektov MNZ 
za 1.800 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Prerazporeditev sredstev je predlagana zaradi uskladitve 
z realizacijo izplačil v prvem polletju leta 1995. 

2. Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

5314 - Prevozna sredstva za 30.000 tisoč SIT 
5326 - Osebna oprema za 23.000 tisoč SIT 
6230 - Učni center - oprema za 10.000 tisoč SIT 
3755 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

za 20.000 tisoč SIT 

3431 - Materialni stroški za 30.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

5201 - Delovanje predstavništev RS v tujini 
za 51.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

5234 - Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni 
skupnosti v zamejstvu za 326.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi perečih 
finančnih problemov ustanov slovenske narodne skupnosti 
v Italiji. 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

3599 - Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA 
za 5.000 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 
3333 - Materialni stroški za 5.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Prerazporeditev sredstev se predlaga zaradi že realiziranih 
izplačil v prvem polletju leta 1995. 

2. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

4466 - Adaptacija, izgradnja ter investicijsko vzdrževanje 
objektov za obrambo za 17.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1. Odpre se nova proračunska postavka: 

6721 - Reševanje stanovanjskih vprašanj pravosodnih orga- 
nov v višini 30.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Povzema se amandma KVIAZ. 

2. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

3658 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
za 11.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

3598 - Radeče papir za 15.718 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 
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4651 - Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje delov- 
nih mest za 15.718 tisoč SIT 

Obrazložitev 
V letu 1994 je bil sprejet zakon o zagotovitvi sredstev za 
pokritje izgub v podjetju Radeče papir. Polovico zneska je 
bilo po pogodbi nakazanega že v letu 1994. drugo polovico pa 
je potrebno zagotoviti v letošnjem letu. Zato je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva v predlagani višini. 

2. Povečajo se sredstva na postavkah: 

5190 - Subvencioniranje cene rjavega premoga 
za 488.000 tisoč SIT 

5192 - Prezaposlitev delavcev v premogovništvu 
za 40.000 tisoč SIT 

6106 - Sofinanciranje turističnih programov 
za 200.000 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

6101 - Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in 
Zagorje za 528.000 tisoč SIT 
6104 - Zavod za pospeševanje in promocijo turizma 

za 200.000 tisoč SIT 
Obrazložitev 
Pred reorganizacijo družbenega podjetja Rudniki rjavega pre- 
moga Slovenije, p.o. v štiri nove družbe bo do izteka prvega 
polletja potekalo subvencioniranje cene rjavega premoga na 
ravni celovitega podjetja. 

Do sprejema letošnjega proračuna poteka, upoštevajoč 
sklepe 139.seje Vlade RS sprejete v zvezi s kadrovsko-social- 
nim programom avansiranje prioritetnih aktivnosti na 
področju' prezaposlovanja delavcev. 

Promocija turizma zajema aktivnosti, ki potekajo v veliki meri 
v prvi polovici leta. Zaradi takšne narave dela so sredstva 
namenjena v postavki Sofinanciranje turističnih programov 
znatno prenizka za realizacijo tako zahtevnih in pomembnih 
nalog, kot je podpora in promocija turističnega gospodarstva 
v Sloveniji. Zavod za pospeševanje in promocijo turizma bo 
pričel zaradi objektivnih težav delovati šele v mesecu septem- 
bru, zato se predlaga, da se na postavki 6104 izvrši zmanjša- 
nje v višini 200.000.000 SIT. 

3. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

6107 - Pospeševalni centri za malo gospodarstvo 
za 42.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

4. Odpre se nova postavka: 

6722 - Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost 
v višini 5.000.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Za izvajanje z amandmajem predvidenih nalog bo državni 
zbor sprejel posebni zakon, ki bo določal, kdo bo do subven- 
cij upravičen in do kakšne višine. 

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 
1. Črta se postavka: 

4511 - Materialni stroški v višini 4.516 tisoč SIT 
Obrazložitev 
Po stanju v mesecu aprilu v organu ni zaposlenih delavcev 
zato tudi materialni stroški niso predvideni. Pri pripravi pred- 
loga proračuna smo izhajali iz ocen. Sredstva mu bodo dode- 
ljena iz postavke nove zaposlitve in tekoča proračunska 
rezerva, ko bo pričel z delom. 

2115 Direkcija RS za rudna bogastva 

1. Črta se postavka: 

4513 - Materialni stroški v višini 3.387 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Po stanju v mesecu aprilu v organu ni zaposlenih delavcev 
zato tudi materialni stroški niso predvideni. Pri pripravi pred- 
loga proračuna smo izhajali iz ocen. Sredstva mu bodo dode- 
ljena iz postavke nove zaposlitve in tekoča proračunska 
rezerva, ko bo pričel z delom. 

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče 

1. Črta se postavka: 

4514 - Materialni stroški v višini 2.258 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Po stanju v mesecu aprilu v organu ni zaposlenih delavcev 
zato tudi materialni stroški niso predvideni. Pri pripravi pred- 
loga proračuna smo izhajali iz ocen. Sredstva mu bodo dode- 
ljena iz postavke nove zaposlitve in tekc&a proračunska 
rezerva, ko bo pričel z delom. 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

3343 - Materialni stroški za 500 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Po stanju v mesecu aprilu v organu ni zaposlenih delavcev 
zato tudi materialni stroški niso predvideni. Pri pripravi pred- 
loga proračuna smo izhajali iz ocen. Sredstva mu bodo dode- 
ljena iz postavke nove zaposlitve in tekoča proračunska 
rezerva, ko bo pričel z delom. 

2. Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

6116 - Obračun in uporaba potrdil o neizplačanih plačah 
za 10.000 tisoč SIT 

4748 - Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo 
za 5.000 tisoč SIT 

1442 - Regresiranje cen določenih proizvodov 
za 24.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

2213 Urad RS za varstvo konkurence 

1. Odpre se nova postavka: 

4519 - Materialni stroški v višini 500 tisoč SIT 

Obrazložitev 
V skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, 71/94) je v sestavi Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj tudi Urad RS za varstvo konku- 
rence, ki je pričel s poslovanjem v letu 1995. V predlogu 
proračuna ni bilo predvidenih sredstev za novo nastalega 
proračunskega uporabnika zato se predlaga dopolnilo. 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PRE- 
HRANO 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

1. Povečajo se sredstva na postavkah: 

1479 - Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih 
za 93.497 tisoč SIT 

1511 - Obramba pred točo za 34.000 tisoč SIT 
3805 - Vinske ceste za 4.000 tisoč SIT 
3804 - Kmetijska infrastruktura za 4.000 tisoč SIT 
1494 - Namakanje kmetijskih zemljišč za 50.000 tisoč SIT 
3807 - Državni demonstracijski centri za namakanje 

za 2.000 tisoč SIT 
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1509 - Ostali programski stroški za 5.000 tisoč SIT 
1433 - Pokrivanje razlike v ceni mleka in mesa 

za 10.182 tisoč SIT 
1456 - Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 

za 55.095 tisoč SIT 
1842 - Republiška kmetijska svetovalna služba 

za 187.050 tisoč SIT 
1851 - Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 

za 40.979 tisoč SIT 

Odpreta se novi postavki: 

6550 - Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov 
v višini 10.000 tisoč SIT 

6557 - Usposabljanje javnih zavodov, ustanov in raziskoval- 
nih centrov v kmetijstvu v višini 32.000 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 
6562 - Obramba pred točo - oprema za 39.000 tisoč SIT 
2629 - Pomoč pri pripravi za zunanji trg za 5.000 tisoč SIT 
6555 - Priprave in uvajanje nacionalnega programa namaka- 
nja za 60.000 tisoč SIT 
1409 - Sanacija večjih onesnaževanj v kmetijstvu 

za 5.000 tisoč SIT 
1413 - Tečajne razlike Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj za 10.182 tisoč SIT 
1474 - Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov 
kmetijstva za 12.000 tisoč SIT 
1417 - Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični 
pouk za 20.000 tisoč SIT 

črta se postavka: 

6334 - Vzdrževanje gozdnih cest v višini 93.497 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Po Zakonu o gozdovih je predviden enoten sistem za vzdrže- 
vanje vseh gozdnih cest ne glede na lastništvo gozdov, zato 
se predlaga združitev dveh postavk, ki sta določeni za isti 
namen v gozdovih z različnim lastništvom. 

Po Zakonu o obrambi pred točo Hidrometeorološki zavod 
izvaja strokovne in operativne naloge, ki se nanašajo na 
delovanje sistema obrambe pred točo. Za izvedbo omenjenih 
nalog je potrebno zagotoviti povečan obseg sredstev v višini 
34 mio SIT. 

V letu 1994 se je pričelo z ustanavljanjem strojnih krožkov, kot 
pomembnih dejavnikov za racionalizacijo kmetijske pride- 
lave, zlasti še uporabe in nabave kmetijske mehanizacije. Ker 
je za začetek delovanja zelo pomembna državna stimulacija 
se predlaga povečanje sredstev za te namene. 

Aktivnosti na projektu Vinske ceste tečejo že od leta 1992. 
Dosedaj so bile aktivnosti usmerjene v pripravo in definiranje 
projekta, v letu 1995 pa so usmerjene v vzpostavitev ponudbe 
in dviga kakovosti bivanja in proizvodnje, ter pospeševanja 
trženja proizvodov na vinskih turističnih cestah. 

Urejena kmetijska infrastruktura je nujen pogoj za uresniče- 
vanje ciljev strategije razvoja slovenskega kmetijstva, ki si 
Postavlja za cilje tudi ohranjenje poseljenosti in dviga življen- 
skega standarda ljudi na podeželju. 

Na osnovi Programa namakanja V Sloveniji je glede na razpo- 
ložljiva proračunska sredstva možno izvesti le minimalen 
obseg predvidenih del. Programi namakanja so usmerjeni 
Pretežno v namakanje na sadjarskih vrtnarskih površinah. 

Pri planiranju proračuna za leto 1995 niso bila predvidena 
sredstva za izvedbo že začetega projekta iz leta 1994 Kmetij- 
sko učno demonstracijskega centra Pohorski dvor. Prerazpo- 
reditev je posledica težav pri izvajanju nekaterih proračunskih 
Postavk v preteklem letu. Z prerazporeditvijo bi bil rešen 
Problem investicij v kmetijskih šolah, javnih zavodih in centrih 
(trsničarski, sadjarski,..), ki so del celovitega programa uspo- 
sobitve za naloge, ki so za celotno kmetijstvo ali za posa- 
mezno panogo kmetijstva infrastrukturnoga značaja in 

v posebnem interesu (določenim z zakonom) države. Preraz- 
poreditev ne pomeni odpiranja novih namenov, temveč gre le 
za tehnično (proračunsko) rešitev, ki bo omogočila izvedbo 
investicijskega dela postavk, ki so že doslej bile v kmetijskem 
proračunu. 

Nekatere prerazporeditve med postavkami je potrebno zago- 
toviti za nemoteno izvajanje proračuna med letom. 

2. Povečajo se sredstva na postavki: 
1841-Javna gozdarska služba za 282.686 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Predvidena sredstva v proračunu ne zadoščajo za celoletno 
financiranje delovanja Zavoda za gozdove, ki je pričel s poslo- 
vanjem s 1. 5. 1994. S predvidenimi sredstvi se ne more 
zagotavljati izvajanje Zakona o gozdovih in »Programa raz- 
voja gozdov v Sloveniji«, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
posredovala v sprejem Državnemu zboru. 

2312 Veterinarska uprava RS 

1. Črtajo se postavke: 

1405 - Predpisano zdravstveno varstvo živali 
v višini 59.679 tisoč SIT 

1436 - Preventivno zdravstveno varstvo v živinoreji 
v višini 69.625 tisoč SIT 

4978 - Preventivno zdravstveno varstvo živali 
v višini 29.839 tisoč SIT 

6502 - Javna veterinarska služba v višini 843.691 tisoč SIT 
1463 - Tehnično strokovna usposobitev veterinarskih zavo- 
dov in fakultet v višini 20.888 tisoč SIT 

Odprejo se nove postavke: 

6683 - Veterinarski inštitut Slovenijev višini 185.959 tisoč SIT 
6684 - Veterinarski zavod Slovenije v višini 907.922 tisoč SIT 
6685 - Predpisano zdravstveno varstvo živali 

v višini 159.143 tisoč SIT 
6686 - Veterinarski inštitut Slovenije - oprema 
v višini 9.191 tisoč SIT 
6687 - Veterinarski zavod Slovenije - oprema 

v višini 10.444 tisoč SIT 
6688 - Veterinarska zbornica Slovenije - oprema 

v višini 1.253 tisoč SIT 
Obrazložitev 
Spremembe na posameznih postavkah so potrebne zaradi 
boljše preglednosti proračuna za posamezne službe oziroma 
namene na področju veterinarstva. Hkrati pa so predvidena 
tudi povečana sredstva v višini 250 mio SIT, s čimer naj bi se 
zagotovilo normalno delovanje javne službe na področje vete- 
rine. 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

2411 Ministrstvo za promet in zveze 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

4230 - Zamenjava kretnic na območju SŽ (20 kom) 
za 9.550 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

4216 - Sanacija podpornega zidu Šentvid km 60+460, proga 
Lupinjak za 758 tisoč SIT 
4400 - Lastna udeležba pri črpanju kreditov EBRD in EIB 

za 8.792 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Prerazporeditev je predlagana zaradi že prevzetih in delno 
tudi že poravnanih obveznostih v obdobju začasnega financi- 
ranja. 
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2. Črta se postavka: 

6254 - Priprava podzakonskih predpisov 
v višini 128.309 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

5498 - Strokovno razvojne naloge za 30.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

2412 Uprava RS za pomorstvo 

1. Odpre se nova postavka: 

5556 - Materialni stroški za pomorski promet 
v višini 4.920 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

7664 - Vzdrževanje objektov in opreme za 4.920 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Ločeno izkazovanje materialnih stroškov nadzora pomor- 
skega prometa je bilo predlagano že s predlogom proračuna, 
vendar je postavka v nadalnjih postopkih usklajevanja iz teh- 
ničnih razlogov izpadla. 

2415 Direkcija RS za ceste 

1. Povečajo se sredstva na postavkah: 

1054 - Zg. Dolič - Vitanje 
2702- R 368/1351 Prebold 
4854 - R 315/1089 Bled - Soteska 
6471 -M 1/212 Medvode 
2768 - M 4/253 Cesta herojev Novo mesto 
6495 - R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero 
4988 - R 349/1293 Videm ob Ščavnici - Okoslavciza 
1220 - R 352/1307 Segovci - Podgrad 
2715 - R 331/1206 Križaj - Čatež ob Savi 
2726 - R 333/1205 Kostanjevica - Križaj 
1034 - R 362/1333 Senovo - Brestanica 
1059 - R 330/1189 Zg. Besnica - Trebeljevo 
1249 - R 327/1176 Soteska - Dvor 
4762 - R 326/1159 Žužemberk - Dobrava 
2718 - R 387/1412 Kalce - Hrušica 
2735 - R 364/1343 Vinica - Stari trg 
6486 - R 343B/1431 Limbuš - Laznica 
2752 - R 352/1306 Šentilj - Trate 
6461 - R 370/1353 Most čez Vuhredšico v Orlici 
2906 - M 3/248 Ptuj - železniški nadvoz (EBRD) 
4985 - R 306 Cesta skozi Mirn 
6570 - R 338/1236 Križni vrh 
5557 - M 1 Jesenice 
4022 - Sanacije plazov 
2786 - Zelena meja (Zavrč, Mitroviči) 
6488-R 368/1351 Podmeja 
2761 - R 320/1120 Sodražica - Žlebič 
2744 - R 330/1192 Radeče - Loka pri 

Zidanem mostu 
1646 - R 355/1315 Martjanci - Petrovci 
2774 - R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt 
1085 - R 366A/1227, Križiše Izlake (Ajda) 

40.000 tisoč SIT 
46.300 tisoč SIT 
22.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
85.600 tisoč SIT 
6.000 tisoč SIT 

25.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
23.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
5.000 tisoč SIT 

20.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
15.000 tisoč SIT 
15.000 tisoč SIT 
3.000 tisoč SIT 

80.000 tisoč SIT 
5.000 tisoč SIT 

20.000 tisoč SIT 
5.000 tisoč SIT 

50.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 
25.000 tisoč SIT 
5.000 tisoč SIT 

10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
3.000 tisoč SIT 

Odprejo se nove postavke: 

2732 - M 10-8/1274 obvoznica Šentjur 
in objekt 

2717 - R 372/1362 Rakitna - Cerknica 
2753 - M 10-5 Ajdovščina križišče 
6477 - R 319/1105 Grabnarjev most 
na Jezerskem 

6478 - R 319/1105 Hudinov most 
na Jezerskem v višini 

3921 - R 320/1110 Rakek (levi za vijalci) v višini 
6497 - M 1 Višnja gora - Obrežje (EBRD) v višini 

4989 - Osilnica - Čačič - Borovec - 
Kočevska Reka v višini 
4984 - R 301 F Zalošče v višini 
5558 - M 10-1/322 Kapca - Hoti za v višini 
2721 - R 326/1162 Trebnje - Mokronog v višini 
1097 - M 3/245, Zahodna obvoznica 

v Mariboru v višini 
1179 - R351/1332Hoče - Areh vvišini 
1170 - R 374/1365 Bloška polica - Pudob v višini 
1612 - R 336/1222 Hrastnik 

-Dol 
1614 - R 336B/1228 Kolodvorska cesta 

v Zagorju vvišini 
2766 - R342/1265Črna- Šentvid vvišini 
6494 - R 312A/1067 Solkan - Lokve v višini 
2784 M 10/295 Domžale - Črnuče (EBRD) v višini 
1200 - R 342/1266 Šentvid - Šoštanj v višini 
1036 - M 10Črni kal vvišini 
3890 - Petrovci - Kuzma v višini 
2782 - Sanacije zidov v višini 
2771 - M 3/345 Vrbanski plato v višini 
1081 - M 10/292 Križišče Lukovica v višini 
1082 - M 10/292, Križišče Šentvid 

priLukovici2 vvišini 
1263 - R340/1249 Ljubno - Luče vvišini 

10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 

110.900 tisoč SIT 

100.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 

110.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
12.000 tisoč SIT 

vvišini 15.000tisoč SIT 

6472 - M 3- 3/1290 Priključek Slovenska Bistirica 
(EBRD) v višin 

2704 - R324/1144Todraž - Brebovnica vvišin 
4991 - R 330 Radeče - priključek M 10-3 v višin 
6691 - Radlje - Klanci (obvoznica) vvišin 
6692 - Huda luknja vvišin 
6693 - Elementar (poplave 1994) v višin 
6694 - Golnik (Tržič-Križe) v višin 
6695 - Ribnica - Dolenja vas v višin 
6696 - Črnomelj - Vinica v višin 
6697 - Krka - Žužemberk (Marinča vas) v višin 
6698 - Šentjakob - Radeče v višin 
6699 - Črnolica - Lesično v višin 
6700 - Cankova - Kuzma v višin 
6701 - Petrovci naselje vvišin 
6702 - Sanacija objektov med Krko in Savo v višin 
6703 - Pudob v višin 
6704 - Križišče Podgorje v višin 
6705 - Petajnci - Murska Sobota 

(Cankarjeva cesta) v višini 
6706 - Sevnica - Planina v višini 
6707 - Jurklošter - Dežno v višini 
6708 - Sp. Duplek - Zg. Duplek - Dvorjane vvišini 
6709 - Most čez Dravo v Podvelki v višini 
6710 - Most čez Dravo v Ptuju vvišini 
6711 - MostčezMurovVeržeju vvišini 
6712-Plaz Dankovci vvišini 
6713 Debro - Laško v višini 
6669 - R 343/1430, Zreče - križišče v višini 

5.O0O tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
15.000 tisoč SIT 

170.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
15.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
60.000 tisoč SIT 
35.000 tisoč SIT 

15.000 tisoč SIT 
50.000 tisoč SIT 

25.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
52.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
35.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 

5.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
8.000 tisoč SIT 

30.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
8.000 tisoč SIT 

20.000 tisoč SIT 
3.000 tisoč SIT 

30.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
22.200 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 

vvišini 200.000tisoč SIT 
vvišini 10.000tisoč SIT 
v višini 30.000 tisoč SIT 

vvišini 10.000tisoč SIT 

Obrazložitev 
Za investicijsko dcejavnost na cestnem omrežju se zagotovi dodatnih 
2.500 mio SIT. 

Sredstva se razporedijo na posamezne programske postavke 
na podlagi usklajenega predloga Ministrstva za promet in 
zveze. 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

1. Črta se postavka: 

4404 - Predpisi vvišini 66.641 tisoč SIT 
Zmanjšajo se sredstva na postavki: 4405 - Promocije raz- 
stave in publikacije - MOP za 1.359 tisoč SIT 
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Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

1. Povečajo se sredstva na postavkah: 

1319 - Publikacije za 130 tisoč SIT 
4411 - Varnost pri delu za 250 tisoč SIT 
4412 - Knjižnica RUJV za 120 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Za omenjene tri postavke v prvotnem predlogu proračuna ni 
bilo planiranih nobenih sredstev. V skladu s predvidenimi 
potrebami se na teh postavkah dodelijo minimalna sredstva. 

2521 Uprava RS za varstvo narave 

Obrazložitev 
Prenos sredstev za vzdrževanje vodnega režima s proračun- 
ske postavke 6564 predstavlja razdelitev sredstev vzdrževanja 
po posameznih vodnih območjih v skupnem znesku 1.114 
tisoč SIT in prenos na postavki 5427 in 5428 zaradi potreb- 
nega pokritja pogodbenih obveznosti iz leta 1994. Za vzdrže- 
vanje vodnega režima se predlaga povečanje sredstev 
v skupni višini 400 mio SIT. 

Znižanje proračunske postavke 1845 Vzdrževalno ureditvena 
dela na obalnem morju gre na račun povečanja postavk 5428 
odprava posledic poplav novembra 1990 in 5423 intervencije 
ob naravnih nesrečah oziroma za kritje pogodbenih obvezno- 
sti iz leta 1994. Prenos sredstev na postavko 6547 Drugi 
osebni prejemki regionalnih za vodov pa je potreben za pokri- 
vanje regresa za letni dopust delavcev za poslenih v teh 
regionalnih zavodih, kar ni bilo upoštevano v predlogu prora- 
čuna. 

1. Odpre se nova proračunska postavka: 

6682 - Odprava posledic neurja s poplavo in točo v juniju in 
juliju 1994 v višini 445.000 tisoč SIT 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO 
IN SOCIALNE ZADEVE 

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Obrazložitev 
Zakon o za gotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja 
s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 je bil sprejet v letu 1994 
(Uradni list RS, 69/94). Ker v predlogu proračuna za leto 1995 
ni bilo predvidenh sredstev za izvajanje nalog, ki jih predvi- 
deva za kon, predlagamo da se na novo odpre omenjena 
postavka. 

2. Črta se postavka: 

6564 - Vzdrževanje vodnega režima 
v višini 1.143.841 tisoč SIT 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

1826 - DN in DN v enkratnem znesku za 1.416.078 tisoč SIT 
7022 - Denarna pomoč za 1.613.000 tisoč SIT 
7038 - Invalidski dodatki vojaškim invalidom 

za 50 000 tisoč SIT 
7039 - Varstvo civilnih invalidov vojne za 50.000 tisoč SIT 
7043 - Občinske priznavalnine za 50.000 tisoč SIT 
7045 - Invalidnine in drugi invalidski prejemki 

za 50.000 tisoč SIT 
7140 - Stroški izvajanja zakona za 100.000 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

1845 - Vzdrževalno ureditvena dela na obalnem morju 
za *22.748 tisoč SIT 

Odprejo se nove proračunske postavke: 

6082 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Mure v višini 140.000 tisoč SIT 
6083 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Drave v višini 186.400 tisoč SIT 
6084 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Savinje Sotle v višini 186.000 tisoč SIT 
6085 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Dolenjske v višini 170.000 tisoč SIT 
6086 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Ljubljanice-Save v višini 334.000 tisoč SIT 
6087 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Gorenjske v višini 239.000 tisoč SIT 
6088 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Soče v višini 160.000 tisoč SIT 
6089 - Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju 
Primorske v višini 98.600 tisoč SIT 

250.000 tisoč SIT 

Povečajo se sredstva na postavkah: 

7017 - Denarni dodatek za 500.000 tisoč SIT 
4432 - Republiški za vod za za poslovanje 

za 
4438 - Prispevki delodajalcem za novo za poslane 

za 51.071 tisoč SIT 
7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev 

za 311.748 tisoč SIT 
7024 - Pospeševanje novega za poslovanja 

za 866.748 tisoč SIT 
7025 - Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 

za 160 444 tisoč SIT 
8674 - Pomoč pri samozaposlovanju za 354.067 tisoč SIT 
7171 - Raziskave, razvoj za 20.000 tisoč SIT 
7172 - Mednarodno sodelovanje za 20.000 tisoč SIT 
3335 - Materialni stroški za 10.000 tisoč SIT 

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 
za 8.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

Povečajo se sredstva na naslednjih postavkah: 

5427 - Gradnja vodnogospodarskih objektov in naprav 
za 26 964 tisoč SIT 

5428 - Odprava posledic poplav novembra 1990 
za 19.879 tisoč SIT 

6547 - Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih za vodov 
za 2.000 tisoč SIT 

5423 - Intervencije ob naravnih nesrečah 
za 3.745 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

6129 - Zdravstveno varstvo ranjencev iz BIH 
za 50.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zaradi kasnitve pri sprejemu proračuna za leto 1995 se oce- 
njuje, da predlagane postavke v višini 203.902 tisoč SIT ne bo 
mogoče v celoti realizirati. 

2712 Urad za sodelovanje z Svetovno zdravstveno organiza- 
cijo 
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1. Povečajo se sredstva na postavki: 

6134 - Priprave na izvedbo ministrske konference v letu 1996 
za 22.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zaradi pospešenih priprav na konferenco bo v letošnjem letu 
potrebno za gotoviti povečan obseg sredstev v te namene. 

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

6322 - Študentski domovi za 48.285 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

6321 - Visoko šolstvo za 48.285 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Pri pripravi investicijskega programa za leto 1995 je bilo 
ugotovljeno, da je potrebno opraviti prenos planiranih sred- 
stev za investicije v študentske domove iz visokošolskih inve- 
sticij. 

2. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

7050 - Regresiranje prevozov za 143.000 tisoč SIT 

1. Povečajo se sredstva na postavkah: 

6154 - Dotacije javnim zavodom za 
7185 - Prešernov sklad za 
7112 - Raziskovalne naloge za 
3582 - Denacionalizacija premične kulturne 

za 
7049 - Samostojni kulturni delavci za 
7052 - Štipendije za 
7102 - Gledališka dejavnost za 
7103 - Glasbena dejavnost za 
7104 - Likovna dejavnost za 
7105 - Založništvo za 
7106 - Knjižničarstvo za 
7066 - Muzejska dejavnost za 
7110 - Filmski sklad za 
7114 - Mednarodno sodelovanje za 
7182 - Demografsko ogroženi za 
7199 - Kulturni programi narodnosti za 
7202 - Kultura za Slovence zunaj RS za 
8594 - Investicijsko vzdrževanje za 
1862 - Kulturni dom Lendava za 
2477 - Investicije v kulturi za 

Zmanjšajo se sredstva na postavkah: 

6155 - Knjižnično nadomestilo za 
6156 - Izvajanje zakona o arhivih za 
7007 - Drugi osebni prejemki za 

24.000 tisoč SIT 
1.700 tisoč SIT 

10.000 tisoč SIT 
dediščine 
20.000 tisoč SIT 
25.000 tisoč SIT 

9.000 tisoč SIT 
28.000 tisoč SIT 
18.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
60.000 tisoč SIT 
60.000 tisoč SIT 
20.000 tisoč SIT 
25.000 tisoč SIT 
80.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
10.000 tisoč SIT 
70.000 tisoč SIT 
40.000 tisoč SIT 
30.000 tisoč SIT 

5.000 tisoč SIT 
17.000 tisoč SIT 
25.700 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 

8548 - Plačilo obveznosti CONVEX za 4.967 tisoč SIT 

Zmanjšajo se sredstva na postavki: 
2452 - Raziskovalna oprema za 20.826 tisoč SIT 
2453 - Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 

za 90.911 tisoč SIT 
6148 - Biološko središče v Ljubljani za 24.230 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Večletna pogodbena obveznost za CONVEX se v letošnjem 
letu izteka in znaša več kot je bilo predvideno s proračunom, 
za to je predlagano povečanje. Amandma vsebuje tudi zniža- 
nje skupnega obsega za 131 mio SIT zaradi lineranega zniže- 
vanja. 

2. Povečajo se sredstva na postavki: 

6142 - Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 
za 400.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Dodatna sredstva na postavki so potrebna za nemoteno izva- 
janje že sprejetega programa za leto 1995. 

3. Odpre se nova postavka: 

6723 - Sredstva PHARE v višini 1.200.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Postavka je bila v prvotnem predlogu pri Ministrstvu za 
finance. 

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

3511 Ministrstvo za kulturo 

Obrazložitev 
S predlaganim povečanjem sredstev povzemamo predloge za 
povečanje sredstev Odbora DZ za kulturo, šolstvo in šport. 

2. Črtajo se postavke: 6159 - Notranjski muzej Postojna 
v višini 103.424 tisoč SIT 

6577 - Viba film, Tavčarjeva domačija 
v višini 100.339 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Mogoča je rešitev obeh vprašanj v drugih časovnih in finanč- 
nih okvirih. 

3512 Uprava RS za kulturno dediščino 

1. Povečajo se sredstva na postavkah: 

3360 - Materialni stroški za 8.000 tisoč SIT 
8594 - Spomeniki za 70.763 tisoč SIT 
1994 - Nujni posegi - intervencije za 10.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
S predlaganim povečanjem sredstev povzemamo predloge 
za povečanje sredstev Odbora DZ za kulturo, šolstvo in šport. 

3513 Arhiv Republike Slovenije 

1. Povečajo se sredstva na postavki: 
3362 - Materialni stroški za 12.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Realizacija postavke v prvem polletju kaže, da bi prišlo ob 
nespremenjenm obsegu sredstev do hujših motenj v poslova- 
nju Arhiva v drugi polovici leta. 

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine 

1. Črta se postavka: 

4533 - Materialni stroški v višini 6.270 tisoč SIT 
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Obrazložitev 
Po zadnjih podatkih je ugotovljeno, da inšpektorat še ni pričel 
z delom. Sredstva mu bodo dodeljena iz postavke nove za 
poslitve in tekoča proračunska rezerva, ko bo pričel z delom. 

4514 Državno pravobranilstvo RS 

1. Naziv se zamenja z nazivom »Javno pravobranilstvo RS«. 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. Zakon o začasni ureditvi 
organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in 
občinskih javnih pravobranilcev (Ur. I. RS, št. 82/94) v drugem 
odstavku 2. člena govori o uveljavitvi novega zakona o držav- 
nem pravobranilstvu. Ker ustrezen sistemski zakon v tem času 
še ni bil sprejet, v času od 1. januarja 1995 do uveljavitve 
novega zakona o državnem pravobranilstvu, občinski in 
medobčinski javni pravobranilci in njihovi namestniki nada- 

ljujejo z delom v Javnem pravobranilstvu RS kot namestniki 
javnega pravobranilca RS. Pravilen naziv uporabnika je torej 
Javno pravobranilstvo RS. 

52 UPRAVNE ENOTE 

1. Zmanjšajo se sredstva na postavki: 

6017 - Materialni stroški za 34.000 tisoč SIT 

Obrazložitev 
Zmanjšanje je posledica linearnega zniževanja. 

PRAVOSODNI ORGANI 

1. Na postavkah materialni stroški pravosodnih organov se 
povečajo sredstva na naslednjih postavkah: 

- v 000 SIT 

Zap. 
št. 

Naziv uporabnika Številka 
postavke 

Povečanje 

1. 4111 Vrhovno sodišče RS 3377 2.566 

2. 4211 Višje sodišče v Celju 3379 2.183 

3. 4213 Višje sodišče v Ljubljani 3381 3.060 

4. 4214 Višje sodišče v Mariboru 3382 1.684 

5. 4215 Okrožno sodišče v Celju 3397 35.121 

6. 4216 Okrožno sodišče v Kopru 3398 24.000 

7. 4217 Okrožno sodišče v Kranju 3399 25.000 

8. 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 3400 73.156 

9. 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 3403 17.500 

10. 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 3404 4.000 

11. 4223 Okrožno sodišče v Krškem 5663 2.399 

12. 4411 Državno tožilstvo RS 3378 1.565 

13. 4412 Višje državno tožilstvo v Celju 3383 1.287 

14. 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 3386 532 

15. 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 3405 1.850 

16. 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 3406 1.500 

17. 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 3407 300 

18. 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 3408 1.000 

19. 4421 Okrožno državno tožilstvo v M. Soboti 3410 372 

20. 4422 Okrožno državno tožilstvo v N. Gorici 3411 985 

21. 4423 Okrožno državno tožilstvo v N. mestu 3412 600 
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22. 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 5683 461 

23. 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 5689 680 

24. 4512 Družbeni pravobranilec RS 3374 2.000 

25. 4514 Javno pravobranilstvo RS 3376 35.000 

26. 4911 Republiški senat za prekrške 3375 300 

27. 5012 Delovno sodišče v Celju 4113 740 

28. 5013 Delovno sodišče v Kopru 4123 625 

Zmanjšajo pa se sredstva na naslednjih postavkah: 

- v 000 SIT 

Zap. 
št. 

Naziv uporabnika Številka 
postavke 

Zmanjšanje 

1. 4211 Višje sodišče v Celju 6166 2.414 

2. 4213 Višje sodišče v Ljubljani 6167 1.642 

3. 4512 Družbeni pravobranilec RS 6171 410 

Obrazložitev 
Na podlagi realizacije v prvih treh mesecih vlada ugotavlja, da 
je potrebno za nemoteno delo nekaterih pravosodnih organov 
za gotoviti dodatna sredstva v višini 236 mio SIT. S predlaga- 
nim amandmajem bo rešeno tudi vprašanje financiranja sod- 
nih cenilcev v postopkih denacionalizacije pri Javnem pravo- 
branilstvu RS. 

RAZLIČNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1. Spremenijo se naslednje proračunske postavke, ki se nana- 
šajo na sredstva 
za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke: 

Povečajo se sredstva na naslednjih postavkah: 

Zap. 
št. 

Naziv uporabnika Številka 
postavke 

Povečanje 

1. 1514 Urad Vlade RS za priselj. in begunce 7673 3.510 

2. 1527 Urad Vlade RS za invalide 4737 
  T 

2.404 

H 
4757 543 

H 
4747 540 

3. 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor 5917 8.368 

M 
5919 1.891 

«1 
5918 810 

4. 1615 Urad RS za prepreč. pranja denarja 5920 5.394 

i« 
5922 1.219 

5. 1813 Urad RS za evropske zadeve 6020 5.729 

ii 
6024 1.295 

M 
6022 540 
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6. 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 3126 17.210 

7. 2112 Urad RS za obrt 5933 240 

8. 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energ. 5939 240 

9. 2117 Republiški energetski inšpektorat 5948 9.855 

10. 2118 Republiški rudarski inšpektorat 5949 1.355 

11. 2119 Republiški gradbeni inšpektorat 5950 7.200 

12. 2213 Urad RS za varstvo konkurence 5957 3.499 

H 5959 791 

II 5961 540 

13. 2215 Urad RS za gosp. promocijo Slovenije 5962 3.499 

M 5963 791 

II 5964 540 

14. 2522 Inšpektorat RS za okolje 5983 20.710 

Zmanjšajo pa se sredstva na naslednjih postavkah: 

- v 000 SIT 

Zap. 
št. 

Naziv uporabnika Številka 
postavke 

Zmanjšanje 

1. 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 5935 9.570 

H 5937 2.163 

M 5936 240 

2. 2115 Direkcija RS za rudna bogastva 5951 235 

•i 5946 180 

3. 2116 Direkcija RS za posl. inf. središče , 5942 9.570 

•t 5952 175 

H 5947 120 

4. 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 3124 1.540 

5. 2514 Urad RS za prostorsko planiranje 3212 19.170 

6. 2612 Urad RS za varnost in zdravje 5988 1.100 

7. 3514 Inšpektorat RS za podr. kulturne ded. 6005 1.400 
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Obrazložitev 
Predlagana dopolnila se nanašajo predvsem na korekcije pri 
novih upravnih organih, ki so bili ustanovljeni ob koncu leta 
1994 s sprejetjem zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev. Ob pripravi predloga zakona o proračunu za leto 
1995 ni bilo mogoče realno oceniti predvidenega števila zapo- 
slenih v teh organih. Z dopolnili predlagamo zagotovitev 
sredstev za plače in prispevke delodajalca glede na dejansko 
število zaposlenih v mesecu aprilu 1995. S predlaganim 
amandmajem se poveča obseg sredstev v državnih organih za 
53,3 mio SIT. 

Uporabnikom proračuna, ki do meseca aprila po kadrovski 
evidenci vlade ne izkazujejo zaposlenih, so s predlogom 
zagotovljena sredstva za plače, prispevke delodajalca, 
osebne prejemke in materialne stroške črtana. Med letom 
bodo sredstva za te namene zagotovljena iz postavke nove 
zaposlitve. 

Številke se za menjajo naslednjim proračunskim postav- 
kam: 

- Servis skupnih služb vlade: 

3555 - »Mejni prehod Dolga vas (PHARE)« se nadomesti 
s številko 6690 

- Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij: 

5237 - »Oprema PUO in obsojencev« se nadomesti s številko 
6680 

5238 - »Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in zdr. 
varstvo PUO« se nadomesti s številko 6681 

- Uprava za varstvo narave 

3583 - »Azil za zavarovane živalske vrste« se nadomesti 
s številko 6666 
4973 - »Dolžanova soteska« se nadomesti s številko 6667 
4799 - »Dokončanje informacijskega 
sistema TNP« se nadomesti s številko 6668 

- Ministrstvo za šolstvo in šport: 

7001 - »Plače - osnovno šolstvo« se nadomesti s številko 
6672 
7151 - »Plače - dijaški domovi« se nadomesti s številko 6673 

7152 - »Plače - zavodi za usposabljanje« se nadomesti 
s številko 6674 
7161 - »Plače - visoko šolstvo« se nadomesti s številko 6675 
7228 - »Plače - srednje šolstvo« se nadomesti s številko 
6676 
3800 - »Drugi osebni prejemki - zavodi za usposabljanje« se 
nadomesti s številko 6677 
7002 - »Drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo« se nado- 
mesti s številko 6678 
7003 - »Prispevki delodajalca - osnovno šolstvo« se nado- 
mesti s številko 6679 

Nazivi se spremenijo naslednjim postavkam: 

- Ministrstvo za notranje zadeve: 

- naziv postavke 5311 - »Investicijsko vzdrževanje objektov 
ONZ - MNZ« se spremeni tako, da se na koncu črta »MNZ«; 

- naziv postavke 5306 - »Plačilo anuitet stanov, kreditov 
najetih do 1.1990 (MNZ)« se spremeni tako, da se na koncu 
črta »(MNZ)«. 

- Ministrstvo za zunanje zadeve: 

Pri postavki 4903 - »Promocija - MZZ« se spremeni naziv 
tako, da se na koncu črta »MZZ«. 

- Ministrstvo za obrambo: 

- pri postavki 8820 - »Tekoče vzdrževanje opreme« se spre- 
meni naziv tako, da se na koncu besedila doda »Tehničnega 
zavoda«; 
- pri postavki 2968 - »Inv. vzdrž. voj. opreme in obor. 
Slovenske vojske« se spremeni naziv tako, da glasi: »Investi- 
cijsko vzdrževanje vojaške opreme in oborožitve Tehničnega 
za voda«; 
- pri postavki 5142 - »Pehotna oborožitev TO« se kratica 
»TO« nadomesti z besedama »Slovenske vojske«; 
- pri postavki 4958 - »Investicijsko vzdrževanje opreme 
RIPV« se na koncu naziva črta kratica »RIPV«. 

- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti: 

- 6104 tako da se glasi: »Center za promocijo turizma«; 
- 4657 tako da se glasi: »Odstranjevanje mulja iz jezer: HE 
Mariborski otok, 
Zbilje, Most na Soči«; - 6103 tako da se glasi: »Intervencije 
v obnovljive vire energije«; 
- 6102 tako da se glasi: »Intervencije v učinkovito rabo 
energije«. 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 

- spremeni se naziv postavke 1498 in se glasi: »Razvoj 
konjereje«; 
- spremeni se naziv postavke 1449 in se glasi: »Sladkovodno 
ribogojstvo«; 
- spremeni se naziv postavke 1422 in se glasi: »Morsko 
ribištvo in marikultura«; 
- dopolni se naziv proračunske postavke 1506 In se glasi: 
»Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja pro- 
stora in promocija CRP - ov«. 

- Direkcija za ceste RS: 

- pri postavki 2753 - »M 10-5/ 346 Ajdovščina-križišče« se 
spremeni naziv tako, 
da glasi: »M 10-5 Ajdovščina - Selo«; 
- pri postavki 4041 - »Križišče Kalce« se spremeni naziv 
tako, da glasi: »M 10-10/1033 Kalce - Godovič«. 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 

Besedilo postavke 1279 - »Inštitut - SVC« se nadomesti 
z besedilom »Inštitut in socialna zbornica«. 

- Ministrstvo za zdravstvo: 

Naziv postavke 7124 - »Obrambne priprave« se nadomesti 
tako, da se glasi »Obrambne priprave zdravstva in katastrofne 
medicine«. 

- Ministrstvo za znanost in tehnologijo: 

Naziv postavke 4494 - »Programi tehnološkega razvoja in 
prestrukturiranja« se spremeni tako, da se glasi: »Tehnološko 
razvojni in drugi ciljni programi«. 
- Urad za standardizacijo in meroslovje: 

- 4495 - »Vzdrževanje vzdržljivosti nacionalnih etalonov« se 
preimenuje v postavko »Meroslovje«; 

- 6150 »Splošni sektor« se preimenuje v postavko »Splošna 
služba«. 

PRILOGE 

1. Obrazložitev dopolnjenega predloga državnega proračuna 
za leto 1995 

2. Bilanca prihodkov in odhodkov 

3. Globalni okviri javnofinančnih prihodkov in odhodkov za 
leto 1995 po posameznih javnofinančnih blagajnah 

4. Posebni del proračuna po uporabnikih 
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Skladno z 219. členom poslovnika državnega zbora se mora 
vlada opredeliti do vseh vloženih amandmajev in na podlagi 
opredelitve ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj pripraviti 
dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga mora poslati 
predsedniku državnega zbora najmanj 15 dni pred sejo držav- 
nega zbora. Predvidoma naj bi državni zbor o proračunu 
odločal na zasedanju v dneh od 27. do 29. 6. 1995. To hkrati 
pomeni, da mora vlada posredovati dopolnjen predlog držav- 
nega proračuna v državni zbor najkasneje v petek, 9. 6. 1995, 
saj se šteje rok od dneva, ko dopolnjen predlog prejmejo 
poslanci. 
Na pripravo dopolnjenega predloga državnega proračuna 
vplivajo predvsem naslednji elementi: 

1. Povečani primanjkljaji v pokojninski blagajni 
2. Povečani primanjkljaji v zdravstveni blagajni (obvezni del) 
3. Ocena zmanjšanih prihodkov državnega proračuna 
4. Zahteve po povečanju odhodkov državnega proračuna 
5. Potreba po povečanem zadolževanju proračuna - pred- 
vsem v tujini 
Ad 1) Ob predlogu proračuna je bilo predvideno, da bodo 
sprejeti ustrezni zakonski ukrepi, ki naj bi ob ukinitvi dvome- 
sečnih poračunov pokojnin za nazaj in znižanem dodatku za 
rekreacijo zagotovili, da bo znašal nepokriti primanjkljaj 
pokojninske blagajne - po plačilih vseh zakonskih obvezno- 
sti države - 5 mlrd SIT. V nasprotnem primeru bi tovrsten 
primanjkljaj znašal 14,5 mlrd SIT. 

Na podlagi dosežene realizacije v prvih petih mesecih ugotav- 
ljamo, da bodo tako viri kot tudi poraba pokojninske blagajne 
nominalno nekoliko nižji kot je bilo prvotno predvideno. 
Hkrati ugotavljamo, da bo očitno v letu 1995 ostal sistem 
usklajevanja pokojnin nespremenjen. Najnovejše ocene 
kažejo, upoštevaje pri tem tudi dogovor oz. zakon o politiki 
plač v letu 1995, da bo tekoči primanjkljaj pokojninske bla- 
gajne znašal najmanj 7 mlrd SIT, če bo upokojencem izplačan 
povečan dodatek za rekreacijo, pa se bo primanjkljaj povečal 
na 8,7 mlrd SIT. 

Po sklepu Upravnega odbora ZPIZ je bil konec maja izplačan 
znižan (v primerjavi z lanskim letom realno nespremenjen) 
dodatek za rekreacijo. Menimo, da v letošnjem letu ni možno- 
sti za povečevanje le-tega, in da ni mogoče iz državnega 
proračuna zagotoviti sredstev za izplačilo povečanega 
regresa. 

To pomeni, da je potrebno za nemoteno izplačevanje pokoj- 
nin nameniti iz državnega proračuna iz naslova črpanja 
rezervnega sklada namesto 5 mlrd SIT najmanj 7 mlrd SIT oz. 
2 mlrd SIT več od prvotno predvidenega. 

Tako je v primerjavi s predlogom proračuna potrebno zagoto- 
viti za pokojninsko blagajno dodatno 2 mlrd SIT v računu 
financiranja, kar je predlagano z vladnim amandmajem. 

Ad 2) Ob predlogu proračuna je bilo predvideno, da bo tekoči 
primanjkljaj obveznega zdravstvenega zavarovanja znašal 4,5 
mlrd SIT. Sredstva naj bi se zagotovila v računu financiranja 
državnega proračuna (iz naslova deponiranega rezervnega 
sklada). Najnovejše ocene ZZZS kažejo, da bi se primanjkljaj 
povečal celo do 12 mlrd SIT, če ne bi bili sprejeti nekateri 
ukrepi za zmanjšanje porabe. 

V ta namen je ZZZS že pripravil določene ukrepe, ki naj bi ta 
primanjkljaj zmanjšali na okoli 9 mlrd SIT. Potrebno bi bilo 
takoj predlagati dodatne ukrepe na vladni ravni (najnujnejše 
spremembe zdravstvene zakonodaje - po hitrem postopku in 
določeni ukrepi, vezani na nadzor nad cenami zdravil in 
maržami v veledrogerijah iz pristojnosti MEOR), s čimer bi 
lahko dosegli nadaljnje znižanje letošnjega primanjkljaja na 
raven največ okoli 7 mlrd SIT. 

Zato je predlagan amandma, da se iz državnega proračuna 
zagotovi za zdravstveno blagajno dodatno 2,5 mlrd SIT 
v računu financiranja. 

Ad 3) Ob predlogu proračuna je bilo predvideno, da bodo 
znašali prihodki državnega proračuna 521,7 mlrd SIT. Seda- 
nje ocene, ki upoštevajo dejanske prilive v prvih petih mese- 
cih letošnjega leta, kažejo, da skupni prihodki ne bodo prese- 
gli 519,5 mlrd SIT. 

To pomeni 2,2 mlrd SIT nižje prihodke državnega proračuna 
od prvotno predvidenih. 

Ad 4) Do sedaj je bilo vloženo izredno veliko število amand 
majev na državni proračun, ki bi zahtevali povečanje prora- 
čunskih odhodkov najmanj na raven med 550 in 560 mlrd SIT 
- brez upoštevanja kupnin. Predlagamo, da vlada vse amand- 
maje zavrne ter predlaga lastne amandmaje le za najnujnejše 
korekcije (poleg redakcijskih, ki pa so finančno nevtralni). 

To pomeni, da bi se obseg proračunskih odhodkov zadržal 
na ravni okoli 510 mlrd SIT oziroma bi te celo nekoliko 
znižal, odplačila v računu financiranja pa bi se iz 41,1 mlrd 
SIT povišala na 41,4 mlrd SIT ali za 3 mio SIT. 

Ad 5) Ob predpostavki, da se odhodki proračuna zadržijo na 
prvotno predvideni ravni, ter ob upoštevanju znižanih prihod- 
kov ter povečanih odplačil glavnic, bi to zahtevalo zadolžitev 
proračuna v višini okoli 25 mlrd SIT ali okoli 3,1 mlrd SIT več 
kot je bilo prvotno predvideno. 
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DOPOLNJEN PREDLOG DRŽAVNEGA 

ZA LETO 19 9 5 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. PRIHODKI PRORAČUNA 

PRORAČUNA 

- v 000 tolarjih - 

PREDLOG 

PRORAČUNA 

1995 

DOPOLNJENI 
PREDLOG 

PRORAČUNA 

1995 

RAZLIKA 

A. DAVČNI PRIHODKI 

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 
2.1. DAVEK NA PREVISOKO IZPLAČANE PLAČE 

3. DOHODNINA 

4. PROMETNI DAVKI 

Davek od prometa proizvodov in storitev 
Davek od prometa nepremičnin 

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

486,865,000 

14,800,000 

3,300,000 
' 915,000 

104,500,000 

277,520,000 

277,520,000 
0 

75,780,000 

10,050,000 

8,250,000 
1,800,000 

486,765,000 

14,800,000 

3,300,000 
915,000 

106,500,000 

273,720,000 

273,720,000 
0 

78,480,000 

9,050,000 

7,250,000 
1,800,000 

-100,000 

0 

0 
0 

2,000,000 

-3,800,000 

-3,800,000 
0 

2,700,000 

-1,000,000 

-1,000,000 
0 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Povračila od količinskih osnov 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 
Upravne in druge takse 
Pristojbine 
Denarne kazni in povprečnine 
Prihodki upravnih organov 
Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Drugi prihodki 
Sredstva PHARE programa 

34,835,000 32,735,000 -2,10C;000 

6,800,000 6,800,000 0 
1,850,000 1,850,000 0 

860,000 860,000 0 
4,000,000 4,000,000 0 

115,000 115,000 0 
3,150,000 3,150,000 0 
1,500,000 2,000,000 500,000 
2,350,000 2,350,000 0 
4,000,000 3,500,000 -500,000 
2,500,000 2,000,000 -500,000 

900,000 0 -900,000 
5,610,000 4,910,000 -700,000 
1,200,000 1,200,000 0 

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA 521,700,000 519,500,000 -2,200,000 
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II. ODHODKI PRORAČUNA 

- v 000 tolarjih - 

DOPOLNJENI 
PREDLOG PREDLOG 

PRORAČUNA PRORAČUNA RAZLIKA 
1995 1995 

A. TEKOČI ODHODKI 

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

1.1. V državnih organih 
1.2. V izvajalskih organizacijah 

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

2.1. V državnih organih 
2.2. V izvajalskih organizacijah 

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO 

443,398,398 444,060,392 661,995 

131,467,601 132,347,152 879,550 

60,156,746 61,059,996 903,250 
71,310,855 71,287,155 -23,700 

30,766,830 30,291,620 -475,210 

21,780,019 21,304,809 -475,210 
8,986,811 8,986,811 0 

31,586,648 31,564,648 -22,000 

3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 
3.2. Materialni stroški 
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite 
3.5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite 
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe 

13,462,501 13,462,501 0 
2,864,453 2,859,453 -5,000 
4,891,767 4,891,767 0 

192,798 192,798 0 
8,845,666 8,828,666 -17,000 
1,329,463 1,329,463 0 

4. SOCIALNI TRANSFERI 81,670,974 78,792,896 -2,878,078 

4.1. Zaposlovanje 21,609,000 18,579,922 -3,029,078 
4.2. Otroško varstvo 32,563,400 32,563,400 0 
4.3. Socialno varstvo 5,995,747 6,495,747 500,000 
4.4. Varstvo borcev 8,873,200 8,673,200 -200,000 
4.5. Drugi socialni transferi 3,912,962 3,754,962 -158,000 
4.6. Štipendije 8,716,665 8,725,665 9,000 

4./1. TRANSFERI -OBVEZNOSTI DO Z P IZ 19,470,000 19,877,900 407,900 

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 29,706,616 30,599,406 892,790 

5.1. Javni zavodi v zdravstvu 1,573,540 1,531,540 -42,000 
5.2. Drugi javni zavodi in ustanove 28,133,076 29,067,866 934,790 

6. DRUGA PLAČILA STORITEV 17,204,153 18,268,356 1,064,203 

7. PLAČILA OBRESTI 28,171,988 25,298,988 -2,873,000 

7.1. Plačila domačih obresti 20,341,110 19,318,110 . -1,023,000 
7.2. Plačila obresti v tujino 7,830,878 5,980,878 -1,850,000 

8. JAMSTVA 6,690,000 3,090,000 -3,600,000 
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- v 000 tolarjih - 

DOPOLNJENI 
PREDLOG PREDLOG 

PRORAČUNA PRORAČUNA RAZLIKA 
1995 1995 

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 31,080,953 38,318,312 7,237,359 

9.1. železnica 
9.2. Kmetijstvo 
9.3. Prestrukturiranje industrije 
9.4. Tehnološki razvoj 
9.5. Izvozne stimulacije 
9.6. Ostali transferi v gospodarstvo 

5,370,918 
6,076,084 
1,764,756 
1,957,039 

0 
15,912,156 

5,370,918 
6,081,084 
1,764,756 
1,957,039 

0 
23,144,516 

0 
5,000 

0 
0 
0 

7,232,360 

10. TRANSFERI OBČINAM 

11. DRUGI ODHODKI 

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

13.1. Ceste 
13.2. Avtoceste 
13.3. Železnica 
13.4. Ostali promet in zveze 
13.5. Energetika 
13.6. Kmetijstvo 
13.7. Komunala in urejanje voda 
13.8. Javni zavodi 
13.9.' Zdravstvo 
13.10. Demografsko ogrožena območja 
13.11. Državni organi 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

C. REZERVE 

22,800,000 

10,582,634 

2,200,000 

64,152,916 

60,566,850 

6,618,032 
17,167,500 
3,731,198 
1,374,205 
4,017,893 
1,028,462 
1,209,363 
8,159,149 
1,921,872 
1,203,095 

14,136,080 

3,586,066 

2,881,200 

22,836,000 

10,575,114 

2,200,000 

66,206,929 

62,605,145 

9,118,032 
16,787,500 
3,731,198 
1,374,205 
3,489,893 
1,023,462 
1,678,458 
8,038,149 
1,921,872 
1,203,095 

14,239,280 

3,601,784 

598,200 

36,000 

-7,520 

0 

2,054,013 

2,038,295 

2,500,000 
-380,000 

0 
0 

-528,000 
-5,000 

469,095 
-121,000 

0 
0 

103,200 

15,718 

-2,283,000 

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 510,432,514 510,865,521 433,008 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 11,267,486 8,634,479 -2,633,008 
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RAČUN FINANCIRANJA - v 000 tolarjih - 

PREDLOG 
PRORAČUNA 

1995 

DOPOLNJENI 
PREDLOG 

PRORAČUNA 
1995 

RAZLIKA 

IV. ZADOLŽEVANJE 22,331,684 25,439,591 3,107,907 

V. ODPLAČILA DOLGA 

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
\. 

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 

41,051,670 

23,762,612 

17,289,058 

41,351,670 

28,262,612 

13,089,058 

300,000 

4,500,000 

-4,200,000 

VI. NETO ODPLAČILA DOLGA 18,719,986 15,912,079 -2,807,907 

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 7,452,500 7,277,600 -174,900 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH v OOO tolarjih 

Proračunski uporabnik 
Predlog proračuna 

19 9 5 
Dopolnjeni 

predlog proračuna 
Razi 1 k a 

1 4-3-2 

1111 Predsednik Republike Slovenije 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

254,097 

254.097 

254,097 

254,097 

1211 Državni zbor 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 

3,664,205 

3.664,205 

3,664.205 

3.664.205 

1212 Državni svet 

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET 

305.003 

305,003 

305,003 

305.003 

1213 Republiška volilna komisija 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

10.264 

10.264 

10.264 

10.264 

1214 Varuh človekovih pravic 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

388.350 

388.350 

388.350 

388.350 

1311 Ustavno sodišče 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 

805,762 

805.762 

805,762 

805,762 

1312 Računsko sodišče 

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 

722,230 

722,230 

722,230 

722,230 

1411 Urad predsednika vlade 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

784.077 

784.077 

811,077 

811,077 

27,000 

27.000 

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 
1513 Servis za protokolarne storitve 
1514 Urad za priseljevanje in begunce 
1515 Urad za žensko politiko 
1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 
1517 Služba vlade za zakonodajo 
1518 Urad vlade za Informiranje 
1519 Kadrovska služba vlade 
1520 Servis skupnih služb vlade 
1521 Center vlade za Informatiko 
1522 Zavod Republike Slovenije za statistiko 
1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 
1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 
1526 Urad vlade za verske skupnosti 
1527 Urad vlade za Invalide 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

137.502 
306.072 

2,248,732 
31,907 

150,768 
84,818 

506,021 
2.174.782 
5,313,472 
2.228.569 

802.901 
1.378,944 

57.694 
307.036 

1.183 

15,730,401 

137,502 
306,072 

2.252.242 
31,907 
91.548 
84.818 

506.021 
3.024.782 
5,018,472 
2,228,569 

802.901 
1,378,944 

57.694 
267,036 

4.670 

16.193.178 

0 
0 

3.510 
0 

(59.220) 
0 
0 

850.000 
(295.000) 

0 
0 
0 
0 

(40.000) 
3.487 

462,777 

1611 Ministrstvo za finance 
1612 Davčna uprava RS 
1613 Carinska uprava RS 

146,992.805 
3.902.331 
5,310,160 

137.118.705 
3.902,331 
5.310.160 

(9.874,100) 
0 
0 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH - v OOO tolarjih - 

Proračunski uporabnik 
Predlog proračuna Dopolnjeni Razlika 

1 9 9 5 predlog proračuna 

4-3-2 

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor 
1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 
1616 Devizni inšpektorat RS 

0 
14,374 
55,073 

11,069 
20,987 
55,073 

11,069 
. 6.613 

0 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 156,274,743 146,418,325 (9.856.418) 

1711 Ministrstvo za notranje zadeve 25,464,808 25,351,808 (113,000) 
1712 Rep. svet za preventivo 1n vzgojo v cest. prometu 0 0 0 
1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 236.862 236.862 0 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 25,701,670 25,588.670 (113,000) 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 
1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
1813 Urad RS za evropske zadeve 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1911 Ministrstvo za obrambo 
1912 Uprava RS za zaščito 1n reševanje 
1913 Inšpektorat RS za požarno varnost 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

4.855.758 4.804.758 (51.000) 
1.194.352 1,520,352 326,000 

0 7,564 7,564 

6.050.111 6.332.675 282.564 

30.079.774 30.062.774 (17.000) 
2,132,459 2,132,459 0 

224,952 224,952 0 

32,437,186 32.420,186 (17,000) 

2011 Ministrstvo za pravosodje 1,560,431 1.579.431 19.000 
2012 0 0 0 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
2020 Uprava RS za Izvrševanje kazenskih sankcij 2.515,577 2,515,577 0 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 4,076,008 4,095,008 19,000 

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
2112 Urad RS za obrt 
2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 
2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 
2115 Direkcija RS za rudna bogastva 
2116 Direkcija RS za poslovno Informacijsko središče 
2117 Republiški energetski Inšpektorat 
2118 Republiški rudarski Inšpektorat 
2119 Republiški gradbeni Inšpektorat 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE 0EJAVN0STI 

7,627,800 12,603,010 4,975,209 
11,928 12,168 240 

151,226 134,738 (16,488) 
282,110 282,350 240 

3.802 0 (3.802) 
36.516 24,394 (12.123) 

130,427 140,282 9,855 
24,144 25,499 1.355 

140,281 147,481 7,200 

8.408.234 13,369,920 4,961.686 

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose In razvoj 
2212 Urad RS za varstvo potrošnikov 
2213 Urad RS za varstvo konkurence 
2214 Direkcija RS za blagovne rezerve 

4,254.804 
0 
0 

1.127.108 

4,215.304 
0 

5,330 
1,127,108 

(39,500) 
0 

5.330 
0 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH v OOO tolarjih 

Proračunski uporabni k 
Predlog proračuna Dopolnjeni Razi i k a 

1 9 9 5 predlog proračuna 

2215 Urad za gospod, promocijo Slovenije in tuje inv. 
2216 Urad RS za makroekonomske analize 1n razvoj 
2217 Tržni inšpektorat RS 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE OONOSE IN RAZVOJ 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
2312 Veterinarska uprava RS 
2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 
2314 Inšpektorat RS za kmetij., gozd., lov in ribolov 

2411 Ministrstvo za promet in zveze 
2412 Uprava RS za pomorstvo 
2413 Uprava RS za zračno plovbo 
2414 Uprava RS za telekomunikacije 
2415 Direkcija RS za ceste 
2417 
2418 Prometni inšpektorat RS 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

2511 Ministrstvo za okolje in prostor 
2512 Geodetska uprava RS 
2513 Uprava RS za jedrsko varnost 
2514 Urad RS za prostorsko planiranje 
2516 Hidrometeorološki zavod RS 
2517 Uprava RS za geofiziko 
2519 
2520 
2521 Uprava RS za varstvo narave 
2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 
2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu 
2613 Inšpektorat RS za delo 

2711 Ministrstvo za zdravstvo 
2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno orga 
2713 Zdravstveni inšpektorat RS 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 
3312 Urad RS za šolstvo 
3313 Urad RS za mladino 
3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

0 4.830 4.830 
140.204 140.204 0 
422.446 422.446 0 

5.944.562 5.915.222 (29.340) 

11.477.883 11.989.694 511.810 
1.394.275 1.644.465 250.190 

23.538 23.538 0 
372.835 372.835 0 

14.030.532 762.001 

15.092.865 14.934.565 (158.300) 
117.034 117.034 0 

1,749.170 1,749.170 0 
281.769 281.769 0 

11,001,786 13,501.786 2.500,000 
0 0 0 

133,301 133.301 0 

28.375.925 30.717.625 2.341.700 

3,032.216 2,962,676 (69.540) 
2,326.722 2.326.722 (0) 

148,606 149,106 500 
444,897 425,727 (19.170) 
753.756 753.756 0 
102.786 102.786 0 

0 0 0 
0 0 0 

3.846.216 4,691.215 844.999 
398.373 419.083 20.710 

11.053.572 11,831.070 777.498 

100,877,875 100,092,874 (785.001) 
1.100 0 (1.100) 

228,759 228.759 0 

101,107.733 100.321,633 (786.101) 

3,799,220 3,757.220 (42,000) 
40.722 62.722 22,000 

558,085 558,085 0 

4,398.027 4,378,027 (20,000) 

83,695,883 83,552.883 (143.000) 
867.406 867.406 0 
352,545 352.545 0 
30,452 30.452 0 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 13,268,531 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH v 000 tolarjih 

Proračunski uporabnik 
Predlog proračuna Dopolnjeni Razlika 

19 9 5 predlog proračuna 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 
3413 Urad RS za intelektualno lastnino 
3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

3511 Ministrstvo za kulturo 
3512 Uprava RS za kulturno dediščino 
3513 Arhiv Republike Slovenije 
3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

4111 Vrhovno sodišče RS 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 

84,946.286 84.803.286 (143.000) 

14.233,695 15,702,694 1,469.000 
308.220 308.220 0 
188.839 188.839 0 
24,336 24,336 0 

14,755,090 16,224,089 1,469,000 

11.068,605 11,368.042 299.437 
737.676 826.439 88.763 
213.366 225.366 12.000 

7.670 0 (7,670) 

12,027 316 12.419.846 392,530 

447,163 447,163 0 

447,163 447,163 0 

340.797 343,363 2,566 

340,797 343.363 2.566 

4211 Višje sodišče Celje 
4212 Višje sodišče Koper 
4213 Višje sodišče Ljubljana 
4214 Višje sodišče Maribor 
4215 Okrožno sodišče v Celju 
4216 Okrožno sodišče v Kopru 
4217 Okrožno sodišče v Kranju 
4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 
4219 Okrožno sodišče v Mariboru 
4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti 
4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 
4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 
4223 Okrožno sodišče v Krškem 
4224 Okrožno sodišče na Ptuju 
4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

104.776 104.545 (231) 
110,523 110,523 0 
386,594 388,011 1,418 * 
183.503 185,187 1,684 
687,106 722.228 35.121 
414.331 438,331 24,000 
440.326 465,326 25.000 

1.609.637 1,682,793 73,156 
688,982 688,982 0 
307,946 307,946 0 
300,133 317,633 17,500 
304,608 308,608 4,000 
172.087 174.486 2.399 
189.168 189.168 0 
150.998 150.998 0 

6.050,719 6.234.765 184,046 

4311 0 0 0 
4312 0 0 0 
4313 0 0 0 
4314 0 0 0 
4315 0 0 0 
4316 0 0 0 
4317 0 0 0 
4318 0 0 0 
4319 0 0 0 
4320 0 0 0 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH 
v OOO tolarjih 

Proračunski uporabnik 
Predlog proračuna Dopolnjeni Razi i k a 

1 9 9 5 predlog proračuna 

4-3 

4321 

Skupaj 43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4411 Državno tožilstvo RS 
4412 Višje državno tožilstvo v Celju 
4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 
4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 
4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 
4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 
4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 
4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 
4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 
4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 
4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 
4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 
4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 
4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 

108.558 
27.679 
21.927 
72.889 
33.091 

104.770 
81.766 
84.692 

234.104 
140.642 
61.205 
59.579 
70.577 
39.897 
34.370 
25.655 

1.201.401 

110.123 
28.966 
21,927 
72.889 
33.623 

106.620 
83.266 
84.993 

235.104 
140.642 
61,577 
60.564 
71.178 
40.358 
35,050 
25,655 

1.212,534 

1,565 
1.287 

0 
0 

532 
1.850 
1.500 

300 
1.000 

0 
372 
985 
600 
461 
680 

0 

11.133 

4512 Družbeni pravobranilec RS 
4514 Javno pravobranilstvo RS 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 

107.425 
279,318 

386,743 

109.014 
314.318 

423.332 

1,589 
35,000 

36,589 

4911 Republiški senat za prekrške 

Skupaj 49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 

99,633 

99.633 

99.933 

99,933 

300 

300 

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
5012 Delovno sodišče v Celju 
5013 Delovno sodišče v Kopru 
5014 Delovno In socialno sodišče v Ljubljani 
5015 Delovno sodišče v Mariboru 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

106,521 
33,319 
61,362 

221,639 
69,634 

492,476 

106,521 
34.059 
61.987 

221,639 
69.634 

493,841 

0 
740 
625 

0 
0 

1,365 

5111 Sodniki za prekrške 

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

1,264,193 

1,264,193 

1,264.193 

1.264.193 

5211 Upravne enote 

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE 

9,711.676 

9.711.676 

9.677.676 

9.677.676 

(34.000) 

(34.000) 

Skupaj vse: 551.484.184 552.217.080 732.897 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 28. 

ČLENA ZAKONA 0 PREPREČEVANJU 

PRANJA DENARJA (Uradni list RS, 

št. 36/94) 

- EPA 1138 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji 1. junija 1995 
obravnavala: 

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 28. 
ČLENA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA 
(URADNI LIST RS, ŠT. 36/94), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 208. in 209. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 

- Klaudijo STROLIGO, direktor Urada Republike Slove- 
nije za preprečevanje pranja denarja. 

Razlogi za sprejem obvezne razlage 

Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/ 
94, v nadaljevanju zakon) v prehodnih in končnih določbah 
v 28. členu v zvezi s postopki lastninjena podjetij nalaga 
določene obveznosti Agenciji RS za plačilni promet, nadzira- 
nje in informiranje (prej SDK) ter Agenciji za prestrukturiranje 
in privatizacijo. Določba se glasi: 

»Določbe tega zakona v postopkih lastninskega preoblikova- 
nja podjetij izvajata Služba družbenega knjigovodstva in 
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo. 

V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja z notranjim 
odkupom ali večanjem lastninskega kapitala Služba družbe- 
nega knjigovodstva ravna v skladu z 10. členom, kadar posa- 
mično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacijski 
podračun podjetja presega v 10. členu določeno vrednost. 

V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja s prodajo 
delnic podjetja, Agencija Republike Slovenije za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo ravna v skladu z 10. členom, kadar 
posamično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacij- 
ski podračun Sklada Republike Slovenije za razvoj presega 
v 10. členu določeno vrednost.« 

V zvezi z omenjenim 28. členom je dne 22. 03. 1995 poslanec 
Ivo HVALICA Državnemu zboru Republike Slovenije predložil 
v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o preprečevanju pranja denarja po skrajšanem 
postopku. V točki I. »Ocena stanja in razlogi za sprejem 
zakona« je predlagatelj navedel, da je glavni razlog za predla- 
gano spremembo 28. člena zakona ta, da obstoječi zakon 
v zvezi s postopki lastninskega preoblikovanja domačih 
podjetij zagotavlja evidentiranje transakcij zgolj v primerih, ko 
je to izvedeno z gotovino, ne pa tudi, ko gre za kakršnekoli 
brezgotovinske transakcije. Na ta način naj bi se po besedah 

predlagatelja podjetja, ki so v preteklosti namensko izvažala 
kapital na zasebne račune v tujini, sedaj pa s teh negotovin- 
skih računov odkupujejo delnice oziroma lastniške deleže 
domačega podjetja, izognila evidentiranju in prijavljanju tran- 
sakcij Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljeva- 
nju Urad). 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 139. seji dne 20. 04.1995 
sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o preprečevanju pranja denarja in med drugim 
navedla, da predlagatelj izhaja iz napačne podmene, da za 
postopke lastninjenja podjetij veljajo samo prehodne in 
končne določbe zakona, oziroma konkretno samo 28. člen 
zakona, ki nalaga določene obveznosti obema omenjenima 
agencijama. Po mnenju Vlade Republike Slovenije se določilo 
28. člena kot lex specialis nanaša samo na 1. odstavek 10 
člena zakona, ki govori o gotovinskih transakcijah, in je zako- 
nodajalec skušal v 28. členu predvsem ločiti obveznosti med 
obema agencijama ter posebej poudariti dejstvo, da se zne- 
sek 3.600.000 SIT nanaša na posamična nakazila gotovine 

Pri presoji obveznosti posameznih organizacij-zavezancev pa 
je poleg navedenega 28. člena zakona po mnenju Vlade 
Republike Slovenije potrebno upoštevati tudi ostala določila 
zakona. Tako je nesporno, da obe navedeni agenciji sodita 
med organizacije-zavezance tudi po splošnih določbah 
zakona, kot je to razvidno iz 2. člena zakona. Za obe agenciji 
zato velja tudi določilo 4. člena zakona, ki v drugem odstavku 
predpisuje, da so vse organizacije dolžne opraviti identifika- 
cijo stanke tudi v primerih, ko je vrednost transakcije manjša 
od 2.200.000 SIT, če obstajajo razlogi za sum pranja denarja. 
Podobno sta obe agenciji dolžni ravnati tudi po določilu 
drugega odstavka 10. člena zakona, ki organizacije med dru- 
gim zavezuje, da Uradu sporočajo tudi podatke o vseh tran- 
sakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja. 
V obeh navedenih primerih se obveznosti identifikacije in 
sporočanja podatkov po 4. in 10. členu zakona nanašajo na 
vse transakcije, ne glede na vrednost zneska in ne glede na to, 
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ali gre za gotovinske ali za negotovinske transakcije, pod 
pogojem, da so le-te sumljive. Po mnenju Vlade Republike 
Slovenije imata tako obe agenciji že po veljavnem zakonu 
pooblastilo za identificiranje in sporočanje Uradu tudi podat- 
kov o vseh sumljivih transakcijah, ki so vezane na postopke 
lastninjenja domačih podjetij. 

Podobno stališče je v zvezi s Predlogom zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja 
v svojem mnenju št. 715-02/93-2/4 z dne 21. 04. 1995 sprejel 
tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije. Tako kot Vlada Republike Slove- 
nije se je tudi Sekretariat pri tem skliceval na to, da za obe 
agenciji veljajo poleg 28. člena tudi ostale določbe zakona, pri 
čemer je še posebej omenil določila 2., 4. in 10. člena zakona. 

O predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o preprečevanju pranja denarja se je na svoji 86. seji dne 24. 
04. 1995 kot matično delovno telo opredelil tudi Odbor za 
finance in kreditno-monetarno politiko Državnega zbora 
Republike Slovenije. Odbor je pri tem soglasno odločil, da 
Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da se pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepreče- 
vanju pranja denarja ne obravnava in ne sprejme po skrajša- 
nem postopku ter da se tudi sicer ne sprejme. Odbor je 
nadalje Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal, da 
obe omenjeni agenciji in Urad čimprej uskladijo medsebojno 
delovanje in sodelovanje v zvezi z izvajanjem določb 28. člena 
veljavnega zakona. 

Čeprav Državni zbor Republike Slovenije o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja 
denarja in o predlogih sklepov Odbora za finance in kreditno- 
monetarno politiko doslej še ni razpravljal, pa so Urad in obe 

agenciji že pristopili k medsebojnemu usklajevanju. Pri tem 
se je na več sestankih pokazalo, da Agencija RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje ne sprejema mnenja Vlade 
Republike Slovenije in drugih organov v zvezi s tolmačenjem 
26. člena zakona, saj sama mnenja, da se na postopke lastnin- 
skega preoblikovanja nanašajo zgolj določila 28. člena, ki 
govorijo o gotovinskih transakcijah, ter da zato ni pooblaš- 
čena Uradu sporočati tudi negotovinskih transakcij v zvezi 
z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Podobno stališče je 
omenjena agencija zavzela v svojem poročilu o delu in finanč- 
nem poslovanju v letu 1994 (glej Poročevalec Državnega 
zbora RS št. 16 z dne 05. 05. 1995, stran 34) in se tega drži tudi 
v praksi. Po podatkih Urada je namreč Agencija v zvezi 
s postopki lastninskega preoblikovanja podjetij le-temu doslej 
sporočala samo podatke o sumljivih in nesumljivih (nad 
3.600.000 SIT) gotovinskih transakcijah, ne pa tudi podatke 
o sumljivih negotovinskih transakcijah. 

Iz navedenih razlogov je potrebna obvezna razlaga 28. člena 
zakona o preprečevanju pranja denarja. 

Besedilo obvezne razlage 

Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter 
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo v zvezi 
s postopki lastninskega preoblikovanja podjetij sporočata 
Uradu RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 28. 
člena samo podatke o posamičnih gotovinskih transakcijah, 
ki presegajo 3.600.000 SIT (prvi odstavek 10. člena). Za obe 
agenciji pa v zvezi s postopki lastninskega preoblikovanja 
podjetij veljajo ostale določbe 10. člena (drugi odstavek) 
glede sporočanja podatkov o gotovinskih in negotovinskih 
transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja de- 
narja. 

BELEŽKE: 

4 
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Poročilo o 

DELOVANJU SLOVENSKEGA 

ODŠKODNINSKEGA SKLADA 

(2. poročilo) 

- EPA 1144 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Sloven- 
skem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/ 
94) Slovenski odškodninski sklad pošiljamo drugo poro- 
čilo nadzornega odbora Slovenskega odškodninskega 
sklada o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada, 
ki ga je nadzorni odbor sprejel na 11. seji dne 31. maja 
1995. 

Priloženo je tudi poročilo podjetja za revizijo ITEO Revi- 
zija, Ljubljana, o dokončanem revidiranju Slovenskega 
odškodninskega sklada, d.d., Ljubljana, za poslovno leto 
1994. Nadzorni odbor predlaga, da se revizorsko poročilo 
ne objavi v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slo- 
venije, ker je nadzorni odbor njegove bistvene ugotovitve 
povzel v svojem drugem poročilu o delovanju Sloven- 
skega odškodninskega sklada. 

UVOD 
Nadzorni odbor Slovenskega odškodninskega sklada (v nada- 
ljevanju besedila: Sklad) na podlagi drugega odstavka 20. 
člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni 
list RS, št. 7/93 in 48/94) najmanj enkrat letno poroča o delova- 
nju. Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. To poro- 
čilo je druga realizacija navedenega člena zakona. 

Prvo poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega 
sklada, ki ga |e nadzorni odbor sprejel na 6. seji 12. septembra 
1994 in je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora 
Republike Slovenije št. 44 z dne 17. november 1994, se je 
nanašalo na delovanje Sklada od njegove ustanovitve, to je 
19. februarja 1993, do praviloma konca julija 1994. 

Namen tega poročila je ponovno seznaniti Državni zbor Repu- 
blike Slovenije z delovanjem Sklada v prvih dveh letih njego- 
vega delovanja oziroma do maja 1995. Podatki v poročilu se 
časovno nanašajo na celotno dosedanje delovanje Sklada. 
Prvi podatki v oklepajih se za primerjavo nanašajo na 
obdobje, ki ga je zajemalo prvo poročilo nadzornega odbora, 
drugi podatki pa na obdobje (do 31.12.1993), ki ga je zajemalo 
1. poročilo upravnega odbora o delu Sklada Vladi Republike 
Slovenije. 

Namen tudi tega poročila je opozoriti Državni zbor Republike 
Slovenije na širšo problematiko uresničevanja zakona o Slo- 
venskem odškodninskem skladu in s tem zakona o denaci- 
onalizaciji ter drugih predpisov, ki urejajo vračanje podržav- 
ljenega premoženja. 

I. SKLAD 

1. USTANOVITEV, DEJAVNOST IN NALOGE SKLADA 

Sklad je bil ustanovljen z zakonom o Slovenskem odškodnin- 
skem skladu (Uradni list RS, št. 7/93), ki je začel veljati 19. 
februarja 1993. 20. avgusta 1994 pa je začel veljati zakon 

o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu, ki pa ni neposredno posegel v opredelitev 
dejavnosti in nalog Sklada. 

Po zakonu je Sklad opredeljen kot finančna organizacija za 
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaciona- 
lizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja. 

Sklad je pravna oseba in je organiziran kot delniška družba. 
Edini ustanovitelj in delničar Sklada je Republika Slovenija. 
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije 
ter dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do 
dividende ter pravico do izplačila preostanka vrednosti pre- 
moženja Sklada ob njegovi likvidaciji. 

Za izpolnjevanje svojih nalog izdaja Sklad obveznice in druge 
vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi 
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom. 

Materialne podlage za določitev obveznosti Skada so dolo- 
čene s posebnimi zakoni (zakon o denacionalizaciji, zakon 
o zadrugah, stanovanjski zakon, zakon o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, zakon o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju) in drugimi predpisi, po katerih naj bi bil Sklad pred- 
vsem primarni zavezanec za odškodnino v tistih primerih, ko 
vrnitev podržavljenega premoženja v naravi zaradi pravnih ali 
dejanskih ovir naj ne bi bila mogoča, oziroma v tistih primerih, 
ko zakon tako odškodnino določa na podlagi izbire upravi- 
čenca oziroma kadar zakon to izrecno določa. 

Sklad za svoje obveznosti jamči s svojim celotnim premože- 
njem in kot samostojna pravna oseba, organizirana kot delni- 
ška družba, sam neposredno zastopa svoje interese v postop- 
kih pred državnimi organi. 

2. VIRI ZA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI SKLADA 

Sredstva za kritje obveznosti Sklada iz izdanih obveznic se 
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oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednost- 
nimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi teh 
virov: 

- 10% delež na podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo na 
način, ki ga določa zakon o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij; 

- 10% od celotnih kupnin za stanovanja, prodana na podlagi 
stanovanjskega zakona, in celotna kupnina za prodana podr- 
žavljena stanovanja, ki se ne bodo vračala upravičencem; 

- 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin za 
kmetijska zemljišča in gozdove in 10 % od prihodkov Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije od gospo- 
darjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije; 

- zakon pa lahko določi tudi druge vire. 

Na podlagi zakona in statuta mora Sklad s sredstvi, ki so na 
podlagi zakonov določena za poravnavanje obveznosti 
Sklada, ravnati kot dober gospodar, pri upravljanju naložb pa 
je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen donos in likvidnost za 
izpolnitev namena, za katerega je bil ustanovljen. 

Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja najmanj enkrat na 
leto organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko 
finančne revizije. 

3. NAČINI PORAVNAVANJA OBVEZNOSTI SKLADA 

Sklad izvršuje svoje obveznosti upravičencem na podlagi 
pravnomočnih odločb, ki jih izdajajo pristojni organi za odlo- 
čanje o zahtevah za denacionalizacijo in drugih zahtevah za 
povrnitev podržavljenega premoženja. Zakon o Slovenskem 
odškodninskem skladu je prvotno določal, naj bi Sklad začel 
z izvrševanjem navedenih odločb najkasneje v 18 -ih mesecih 
po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah tega zakona pa je 
bil ta rok jasno določen, to je najkasneje do 1.1 1995. 

Primarna oblika poravnavanja obveznosti Sklada so obvez- 
nice, ki jih Sklad izda v ta namen. Zakon določa, da so 
obveznice nominirane v nemških markah, izplačljive v pollet- 
nih obrokih v dvajsetih letih, da so obrestovane 
s 6 % obrestno mero, da se glase na prinosnika in so izplač- 
ljive v tolarjih. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu pa je tudi jasno določil, da se mora 
glavnica izdanih obveznic začeti izplačevati najkasneje do 
1.1.2005. obresti pa od 31.12.1996 dalje. Način ter roke za 
izplačevanje glavnice in obresti ter druga vprašanja v zvezi 
z izdajanjem, vročanjem in unovčevanjem obveznic je na 
podlagi tega zakona določila Vlada Republike Slovenije 
z uredbo o izdajanju obveznic in izvrševanju odločb, ki se 
giasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski 
odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 78/94). 

Sklad pa je dolžan zgotoviti tudi pogoje za kotacijo obveznic, 
izdanih za poravnavanje svojih obveznosti, na borzi vrednost- 
nih papirjev. Pri tem pa Sklad ne bo smel posredovati na borzi 
in odkupovati lastnih obveznic razen, če bo dobil za to 
posebno dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu 
bo to dovoljeval likvidnostni položaj. 

Zakon predvideva, da lahko Sklad na željo upravičenca da 
namesto obveznic tudi delnice v lasti Republike Slovenije, če 
so te na razpolago. Prav tako pa zakon omogoča, da upraviče- 
nec za že priznano odškodnino v obveznicah zahteva delnice 
posameznih podjetij, ki so v portfelju Sklada. Na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu z uredbo o izdaji, razdelitvi 
in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 40/93, 72/ 
93, 17/94 in 47/94) je mogoča tudi odškodnina v obliki lastni- 
ških certifikatov (smiselno delnice v lasti Republike Slove- 
nije), če upravičenec tako zahteva in k taki obliki odškodnine 
da soglasje Sklad. 

4. ORGANI SKLADA 

Organe Sklada in njihove pristojnosti določa zakon o Sloven- 
skem odškodninskem skladu, podrobneje pa statut Sklada. 

Organi Sklada so skupščina, upravni odbor in nadzorni 
odbor. Sklad pa zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor. 

4.1. Organa upravljanja Sklada sta skupščina in upravni 
odbor. 

a) Skupščina Sklada, katere naloge, dokler je edini delničar 
Sklada Republika Slovenija, opravlja Vlada Republike Slove- 
nije: 

- sprejema statut Sklada; 
- sprejema finančni načrt Sklada; 
- sprejema zaključni račun Sklada; 
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora Sklada; 
- daje soglasje k imenovanju direktorja Sklada; 
- odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, 
o dajanju delnic Sklada v pravni promet in o vključitvi novih 
delničarjev Sklada; 
- odloča o kritju izgub Sklada; 
- odloča o izdaji in skupnem znesku, za katerega se izdajo 
obveznice in drugi vrednostni papirji Sklada; 
- daje soglasje k prenosu upravljanja naložb Sklada tujim ali 
domačim pravnim osebam, specializiranim za upravljanje 
skladov; 
- odloča o drugih vprašanjih, določenih s statutom Sklada. 

b) h Upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, ki jih 
praviloma iz vrst strokovnjakov imenuje skupščina Sklada: 

- pripravi statut in ga predlaga v sprejem skupščini Sklada; 
- sprejema splošne akte Sklada, razen aktov, za katerih 
sprejem je pooblaščen direktor Sklada; 
- pripravi finančni načrt in ga predlaga v sprejem skupščini 
Sklada; 
- pripravi zaključni račun in ga predlaga v sprejem skupščini 
Sklada; 
- pripravlja poročila in jih predlaga v sprejem skupščini ter 
v soglasje nadzornemu odboru Sklada; 
- pripravlja druge akte in predloge za odločanje skupščini 
Sklada; 
- imenuje in razrešuje namestnika predsednika upravnega 
odbora; 
- imenuje in razrešuje direktorja Sklada; 
- daje navodila in smernice za delo direktorju Sklada ter 
zavzema stališča do njegovih predlogov; 
- daje soglasje direktorju k imenovanju vodilnih delavcev 
Sklada; 
- odloča o prenosu upravljanja naložb Sklada tujim ali doma- 
čim pravnim osebam, specializiranim za upravljanje skladov; 
- opravlja druge naloge in odloča o drugih zadevah v skladu 
s statutom, zakoni in podzakonskimi predpisi. 

4.2. Drugi organi Sklada so: nadzorni odbor, delovna telesa 
Sklada in direktor. 
a) Nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni 
zbor Republike Slovenije, nadzira zakonitost dela in finančno 
poslovanje Skla'da. O delovanju Sklada pa najmanj enkrat 
letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. 

b) Delovna telesa Sklada 
Upravni odbor lahko za opravljanje različnih strokovnih nalog 
imenuje začasna ali stalna delovna telesa, ki imajo svetovalne 
ali izvršilne naloge, ustanovijo pa se za določen ali nedoločen 
čas. Delovno področje, število članov, njihov mandat, način 
dela in vrsto delovnega telesa ter nagrajevanje članov delov- 
nih teles določi upravni odbor v sklepu o ustanovitvi posa- 
meznega delovnega telesa. 

c) Direktor 
Direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa in soglasja Vlade 
Republike Slovenije imenuje in razrešuje upravni odbor: 
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- vodi in organizira delo ter poslovanje Sklada; 
- zastopa in predstavlja Sklad; 
- predlaga sklic seje upravnega odbora; 
- pripravlja seje in predloge sklepov upravnega odbora; 
- imenuje in razrešuje vodilne delavce; 
- odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zapo- 
slenih v Skladu; 
- odloča o nagrajevanju delavcev Sklada; 
- poroča upravnemu odboru o poslovanju Sklada; 
- opravlja druge naloge na podlagi statuta, zakona in drugih 
predpisov ter sklepov upravnega odbora. 

5. SLUŽBA SKLADA IN NJENO FINANCIRANJE 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu nima določb 
o službi Sklada in o njenem financiranju, zato je bilo treba ta 
vprašanja urediti s statutom. 

Organizacijo ter druga vprašanja o delu službe Sklada pa 
podrobneje ureja še pravilnik o notranji organizaciji in delu 
ter sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest v službi Sklada, 
ki ga na podlagi statuta sprejema upravni odbor Sklada. 

Vire za financiranje službe Sklada ureja statut, po katerem se 
ta sredstva zagotavljajo: 

- iz sredstev za začetek delovanja Sklada; 
- iz osnovnega kapitala; 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
- iz drugih sredstev ustanovitelja; 
- iz dela sredstev, pridobljenih na podlagi zakonsko določe- 
nih virov; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih na podlagi upravljanja in raz- 
polaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridob- 
ljenimi iz zakonskih virov; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev 
Sklada; 
- iz dela drugih prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslova- 
njem. 

Statut tudi določa, da se sredstva iz proračuna zagotovijo 
Skladu le, če poslovanje Sklada ni mogoče iz sredstev, pri- 
dobljenih iz drugih virov in dokler je Republika Slovenija edini 
delničar. Ta sredstva se zagotovilo v proračunu Republike 
Slovenije za tekoče leto ali iz tekoče proračunske rezerve na 
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in na predlog 
upravnega odbora Sklada. 

Sredstva, pridobljena iz zakonskih virov, se lahko porabijo za 
poslovanje službe Sklada v višini oziroma odstotku, ki ga 
določi skupščina Sklada na predlog upravnega odbora 
Sklada. 

II. DELOVANJE SLOVENSKEGA ODŠKODNINSKEGA 
SKLADA 

I. KONSTITUIRANJE SKLADA 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu je določil, da se 
mora Sklad konstituirati v 30-ih dneh, z delovanjem pa začeti 
v 60-ih dneh po uveljavitvi navedenega zakona. 

V ta namen in uresničitev navedenih rokov je: 

- Vlada Republike Slovenije na 5. seji 19. februarja 1993 
imenovala vršilca dolžnosti direktorja Sklada, tako da je Sklad 
začel dejansko delovati z dnem njegove ustanovitve; 

- Vlada Republike Slovenije kot skupščina sklada na 11. seji 
II. marca 1993 imenovala predsednika in člane upravnega 
odbora; 

- Republika Slovenija 18. marca 1993 nakazala ustanovitveni 
kapital in sredstva za začetek delovanja Sklada; 

- bil Sklad registriran in vpisan v sodni register 25.3.1993, 
tako da so bili do zakonsko določenega roka, to je 19. aprila 

1993, v celoti izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji za delova- 
nje Sklada; 
- Vlada Republike Slovenije sprejela na 24. seji 6. maja 1993 
statut Sklada; 

- Državni zbor Republike Slovenije imenoval nadzorni odbor 
27. maja 1993 in razrešil ter imenoval novega člana 23. 
decembra 1993. 

2. DELO UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA SKLADA 

2.1. Upravni odbor se je sestal na šestnajstih sejah (desetih, 
štirih), šestkrat (petkrat, trikrat) pa je odločal na korespon- 
denčni seji. Upravni odbor je pri svojem delu določil politiko 
dela in politiko naložb sredstev Sklada, določil besedilo 
osnutka statuta Sklada, sprejel pravilnik o notranji organiza- 
ciji in delu ter sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest 
v službi Sklada, pripravil in sprejel zaključna računa za leti 
1993 in 1994, finančna načrta Sklada za leti 1994 in 1995, 
sprejel smernice kadrovskega, tehničnega ter prostorskega 
razvoia in določil okvirni program dela službe Sklada, pripra- 
vil poročili o delu Sklada, tretje pa je v pripravi, za Vlado 
Republike Slovenije, tekoče spremljal delo službe Sklada ter 
odločal o vseh vprašanjih, pomembnih za delovanje Sklada. 

Upravni odbor pa je na podlagi ugotovitev pri svojem delu 
tudi sprožil pobudo za nujne že uzakonjene spremembe in 
dopolnitve zakona o Slovenskem odškodninskem skladu ter 
pripravil in predlagal vsa izhodišča za sprejem aktov in 
izvedbo vseh dejanj, ki so omogočila pravočasno izdajo 
obveznic Sklada. 

2.2. Nadzorni odbor se je v istem obdobju sestal na enajstih 
(petih) sejah. Način svojega dela ter druga vprašanja, pove- 
zana z delom nadzornega odbora, je uredil s poslovnikom. Pri 
delu se je tekoče seznanjal z vso problematiko in z vsemi 
vprašanji, ki jih je obravnaval upravni odbor Sklada, ter bil 
tekoče seznanjen z delom službe Sklada in s finančnim poslo- 
vanjem ter stanjem sredstev Sklada. 

Na podlagi sklepa upravnega odbora Sklada z dne 28. febru- 
arja 1994 je na seje upravnega odbora redno vabljen predsed- 
nik nadzornega odbora, člani nadzornega odbora pa preje- 
majo v vednost gradiva za seje upravnega odbora in je bila 
s tem tudi formalno in dejansko zagotovljena stalna obvešče- 
nost nadzornega odbora o vseh najpomembnejših vprašanjih 
delovanja Sklada. 

Nadzorni odbor je na podlagi zakona o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu, ki določa, da mora najmanj enkrat na leto 
opraviti nadzor nad poslovanjem Sklada organizacija, poo- 
blaščena za ekonomsko finančno revizijo, in na predlog 
upravnega odbora odločil, da se finančna revizija poslovanja 
Sklada opravi v drugi polovici leta 1994, in to za obdobje 
poslovanja v letu 1994 kot tudi za obdobje poslovanja v letu 
1993, ker so revizijske družbe pridobile ustrezna dovoljenja 
šele v začetku leta 1994. Nadzorni odbor je na podlagi javnega 
razpisa odločil, da opravi revidiranje računovodskih izkazov 
Sklada revizorska družba ITEO Revizija iz Ljubljane. 

Revizijsko poročilo izbrane revizijske družbe je nadzorni 
odbor obravnaval na deseti seji 17. maja 1995. 

3. DELO DELOVNIH TELES SKLADA 

3.1. Upravni odbor je za izvedbo projekta izdaje obveznic 
Sklada imenoval posebno strokovno komisijo, katere naloga 
je bila pripraviti izhodišča za pripravo projekta in izvesti javni 
razpis za izbiro izvajalca projekta. Ta naloga je bila končana 
do junija 1994, tako da je upravni odbor na predlog strokovne 
komisije na 9. seji 9. junija 1994 izbral izvajalca projekta izdaje 
obveznic Slovenskega odškodninskega sklada. 

3.2. Upravni odbor je na 6. seji 8. februarja 1994 ustanovil 
štiričlansko komisijo predstavnikov Združenja lastnikov 
razlaščenega premoženja kot posvetovalno telo upravneoa 
odbora Sklada. 
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Komisija pri svojem delu obravnava posamezna strokovna in 
druga vprašanja ter posamezna gradiva, predložena v odloča- 
nje upravnemu odboru, in se seznanja s problemi ter odprtimi 
vprašanji, povezanimi z delom službe Sklada. Komisija pa tudi 
seznanja upravni odbor in službo Sklada s problemi upravi- 
čencev pri uveljavljanju njihovih pravic v postopkih denaci- 
onalizacije. 

Komisija se je od štirih sklicanih sej sestala na dveh sejah, na 
katerih se je seznanila z delom Sklada, ki ga je zajemalo 1. 
poročilo upravnega odbora o delu Sklada, in z razlogi za 
predlagane in že sprejete spremembe in dopolnitve zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu. 

4. DELO SLUŽBE SKLADA 

Delo službe Sklada, ki je v začetnem obdobju obsegalo uredi- 
tev vseh vprašanj, povezanih z ustanovitvijo Sklada in zagoto- 
vitvijo kadrovskih, prostorskih, tehničnih in drugih možnosti 
za delo službe Sklada, takoišnje neposredno vključevanje 
v postopke za denacionalizacijo ter delo v zvezi z vodenjem 
evidenc in upravljanjem finančnih sredstev Sklada, je 
v nadaljnjem obdobju zajemalo poleg tekočega dela in novih 
nalog, ki jih narekuje razvoj Sklada, tudi vsa opravila v zvezi 
z izdajo obveznic Sklada in v zvezi z nalogami in obveznostmi, 
ki jih Sklad ima in jih bo imel kot delničar v gospodarskih 
družbah. 

Sklad pri svojem delu sodeluje s Kapitalskim skladom Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladom Republike 
Slovenije za razvoj, Agencijo Republike Slovenije za prestruk- 
turiranje gospodarstva in privatizacijo, družbami za upravlja- 
nje ter z drugimi institucijami in organi v državi, katerih delo je 
povezano z uresničevanjem nalog Sklada. 

4.1. Delavci Sklada 

Delo službe Sklada je do 1. maja 1993 opravljal le v.d. direk- 
torja Sklada. Zdaj je v službi Sklada zaposlenih devetnajst 
delavcev (11, 7), in sicer poleg direktorja Sklada še sedem 
diplomiranih pravnikov, sedem diplomiranih ekonomistov in 
štirije administrativni delavci. 

Služba Sklada se je in se v skladu z usmeritvami upravnega 
odbora oblikuje postopoma in v skladu z naraščanjem obsega 
dela in opravil ter nalog Sklada. Tako sta prva delavca nasto- 
pila službo 1. maja 1993, konec leta 1993 |e bilo zaposlenih 
sedem delavcev, konec leta 1994 pa trinajst delavcev. 

Opravljanje dela, katerega obseg še ne zahteva zaposlitve 
s polnim delovnim časom, in dela, ki je prehodne narave, 
zagotavlja Sklad s pogodbenimi delavci (knjiženje poslovnih 
dogodkov, razvoj informacijskega sistema, preverjanje ceni- 
tev v postopkih denacionalizacije in le v izjemnih primerih 
zastopanje Sklada v postopkih denacionalizacije). 

4.2. Poslovni prostori Sklada 

Služba Sklada je do 31.12.1994 delovala v najetih poslovnih 
prostorih v poslovni stavbi Slovenijalesa v Ljubljani, Dunajska 
22. Sklad je te, že opremljene prostore najemal postopoma 
v skladu s povečevanjem števila delavcev, tako da je imel na 
koncu v najemu sedem prostorov v skupni izmeri 210 m2. 
Upravni odbor pa se je na podlagi javnega razpisa, ki ga je 
objavila služba Sklada, odločil za nakup lastnih poslovnih 
prostorov na Mali ulici 5, Ljubljana, in sicer od Republike 
Slovenije (nekdanji prostori Slovenskih železarn) v izmeri 650 
m2 ter jih glede na njihovo starost tudi obnovil, tako da je 
opremljenih 31 delovnih mest. 

4.3. Delo na pravnem področju 

a) Na področju denacionalizacije 

Na področju denacionalizacije oziroma vračanja podržavlje- 
nega premoženja je Sklad od ustanovitve do polovice maja 
1995 prejel 2553 (1601, 899) zadev, od tega 2405 za denaci- 
onalizacijo (pregled števila zadev, ki so jih organi prve stopnje 

poslali Skladu je v prilogi 1, graf 1), ki pa vsebujejo več tisoč 
vlog in dokumentov. Sklad je prejel zadeve od pristojnih 
organov iz 60 (58, 52) od 62 nekdanjih občin oziroma sedanjih 
upravnih enot ter 33 (30, 20) od 44 nekdanjih temeljnih sodišč 
oziroma sedanjih okrajnih sodišč ter od vseh treh ministrstev 
(Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Mini- 
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ki o zahtevah 
za denacionalizacijo odločajo na prvi stopnji. Sklad je kot 
stranka v postopkih pisno odgovoril na zahteve in druge vloge 
pristojnih organov v 2688 (1425, 628) primerih, dal posebno 
izjavo na zapisnik v 55 (27, 21) primerih ali pa je svoja stališča, 
ugovore in predloge podal neposredno na ustnih obravnavah 
oziroma na narokih. Do zdaj so pristojni organi razpisali 1806 
(1046, 537) obravnav, od tega 1738 (1007, 466) do konca maja 
1995. Od teh obravnav jih je bilo 177 (114, 66) preklicanih, 
v 478 (235, 68) primerih pa je Sklad svojo odsotnost opravičil. 
Poleg opravičila je svoje pisno mnenje podal v 268 (163, 43) 
primerih. 

Pooblaščenci Sklada so se udeležili 1083 (658, 322) obravnav 
oziroma 69,4% (74, 83) od skupno 1561 (893, 400) opravljenih 
obravnav pred 191 (164, 117) različnimi organi v 53 (49, 31) 
nekdanjih občinah oziroma upravnih enotah in pred 29 
temeljnimi oziroma okrajnimi sodišči. (Ti podatki so podrob- 
neje prikazani v prilogi 2 tega poročila.) Sklad je le v enaind- 
vajsetih (enajstih, treh) primerih pooblastil odvetnika za 
zastopanje na obravnavah pred sodišči. 

V postopkih za denacionalizacijo, v katerih sodeluje Sklad, so 
upravni organi pripravili 542 (333) poročil o ugotovljenem 
dejanskem in pravnem stanju zadev. Na ta poročila je Sklad 
odgovoril v 411 (258) primerih, v 121 (69) primerih pa se je 
z ugotovitvami poročila strinjal. Sklad pa je dobil v presojo 
tudi 841 (405) novih cenitev stavb in prostorov ter premičnega 
premoženja ter 114 cenitev, opravljenih ob podržavljenju, ki 
jih v spornih primerih daje v preveritev stalnim sodno zaprise- 
ženim cenilcem posameznih strok. 

V postopkih, v katerih je bil udeležen Sklad, so organi prve 
stopnje izdali 600 (118, 46) odločb o denacionalizaciji, od tega 
127 (61, 27), s katerimi je Sklad neposredno in po znesku 
zavezan za plačilo odškodnine v obliki obveznic. V 132 (21) 
primerih je Sklad zavezan šele po temelju, v 15 (3) primerih pa 
je bila določena odškodnina v korist Sklada. Sklad se je 
pritožil zoper 145 (79, 27) odločb, vložil 31 (15) predlogov za 
obnovo postopka ter vložil 8 (1) revizij. 

Drugostopenjski pritožbeni organi so odločali o vloženih 
pravnih sredstvih v 82 (6) primerih. Triinpetdesetim (4) pritož- 
bam Sklada je bilo ugodeno, en (1) predlog za obnovo 
postopka je bil zavržen iz razloga, da Sklad nima pravnega 
interesa, v 8 (1) zadevah pa je višje sodišče potrdilo prvosto- 
penjsko odločbo po temelju. V 96 (58, 19) primerih pa je bil 
zahtevek upravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov 
zavrnjen ali zavržen. Zoper Sklad je po vednosti Sklada 
(uradni podatki mu niso predloženi) pravnomočnih pet (0) 
odločb, po katerih je zavezanec za odškodnino, od tega je ena 
izvršena. Podrobnejši podatki so v točki 4.9. b) lil. poglavja 
tega poročila in v tabeli 12. 

Sklad je bil sopodpisnik dveh poravnav (na podlagi katerih ni 
zavezanec) ter je sodeloval pri pripravi poravnav med upravi- 
čenci in drugimi zavezanci v petih primerih. 

Sklad ima zavedenih kot vhodno pošto 9482 (4993) vlog (graf 
6), ki pa vsebujejo tudi veliko število dodatnih dokumentov 
oziroma vsebujejo obširno dokumentacijo. 

Delavci Sklada preverjajo in pridobivajo dodatno dokumenta- 
cijo o zadevah pri Ministrstvu za pravosodje, pri Arhivu Repu- 
blike Slovenije, pa tudi pri sodiščih, organih za notranje 
zadeve in pokrajinskih ter drugih arhivih. 

Sklad odgovarja na vloge in opravlja druga dejanja v postop- 
kih v rokih, ki jih določijo upravni organi oziroma sodišča, in 
je le v izjemnih primerih predlagal vrnitev v prejšnje stanje 
zaradi prekoračitve roka, ki mu ga je določil pristojni organ. 
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Na službo Sklada pa se še vedno vsakodnevno obraćajo za 
posamezna pojasnila osebno, po telefonu ali pisno številni 
upravičenci, zavezanci in organi, ki vodijo postopek. Sklad 
daje tem osebam in organom nasvete in druga pojasnila 
v skladu z interesi Sklada in uresničevanjem zakona v celoti 
ter v skladu s prizadevanji za najboljše rešitve posameznih 
zadev. 

Zaradi dejavnega sodelovanja službe Sklada v postopkih 
denacionalizacije in neposrednega sodelovanja z upravičenci 
in drugimi zavezanci je bila in je še v nadalje v mnogih 
primerih dana možnost za druge, realnejše oblike odškodnin, 
kot so obveznice. 

b) Na področju lastninskega preoblikovanja podjetij 

V drugem polletju 1994 se je pospešil tudi proces lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij in s tem tudi vključevanje 
Sklada kot družbenika tako preoblikovanih družb. Sklad je 
sicer prejel 359 (94, 12) začasnic o prenosu deležev oziroma 
delnic na Sklad v višini 16.291,301.338 SIT (2.799,611.400, 
289,114 900). Po podatkih, s katerimi razpolaga Sklad, sta 102 
preoblikovani podjetji vpisani v register, nominalna vrednost 
deleža Sklada v teh podjetjih pa znaša 5.631,761.700 SIT. 
V začetku leta 1995 pa je že preiel delež od kupnine za v javni 
prodaji prodane delnice od treh podjetij v višini 351 mio SIT. 
Sklad je bil do zdaj vabljen oziroma je izvedel za 67 sej 
skupščin družb, od katerih se jih je Sklad udeležil 42. Enajstih 
sej so se udeležili delavci Sklada, za preostale pa je Sklad 
pooblastil druge osebe, predvsem iz Kapitalskega sklada 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sklada 
Republike Slovenije za razvoj in iz pooblaščenih investicijskih 
družb. Sklad je v petih primerih dal tudi nasprotne in dopol- 
nilne predloge k posameznim točkam dnevnega reda. 

Sklad ima v sedmih družbah predstavnika v nadzornem svetu, 
v desetih družbah pa predstavnika, ki hkrati zastopa interese 
tudi drugih skladov in investicijskih družb. 

Delo v zvezi z vključevanjem Sklada v lastninsko preobliko- 
vana podjetja oziroma z njihovimi ustanovnimi skupščinami 
ne obsega le udeležbe na sami skupščini, temveč predvsem 
pridobivanje gradiva, pravno in finančno obravnavo gradiva, 
kar pomeni predvsem analiziranje poslovnih poročil in načr- 
tov, pregledovanje revizorskih poročil, statutov, poslovnikov 
itd. ter na tej podlagi oblikovanje mnenj in predlogov 
družbam. 

Zelo veliko časa porabijo delavci Sklada tudi za usklajevalne 
sestanke s predstavniki družb, ki želijo uskladiti gradivo za 
skupščino s Skladom že pred njenim sklicem, tako da bi ta 
potekala brez zapletov, prav tako pa zaradi razjasnitve dejstev 
o družbah, vsebovanih v gradivih, ki jih te pošiljajo Skladu. 

Sklad sodeluje tudi pri pripravi aktov zainteresiranih podjetij, 
ki se lastninsko preoblikujejo in katerih delničar bo Sklad. 

Posebno dodatno delo pa je povezano s pripravo tožb na 
izpodbijanje sklepov, ki so jih sprejele skupščine, saj je Sklad 
že v petih primerih napovedal njihovo izpodbijanje. 
c) Na drugih področjih 

Sklad je sodeloval pri pripravi posameznih predpisov ali pa 
dal svoje mnenje o predlaganih rešitvah v teh predpisih, 
povezanih z delom in obveznostmi Sklada. Sklad je na primer 
dejavno sodeloval ali dajal pobude in mnenja pri pripravi 
zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic, sprememb stanovanjskega 
zakona, dal mnenja o predlaganih rešitvah oziroma o pobu- 
dah za poravnavanje odškodnin neupravičeno obsojenim, dal 
pobudo za spremembo zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, podzakonskih predpisov, izdanih na pod- 
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pri pripravi 
tez za spremembe in dopolnitve zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu ter pripravil posebna poročila in mne- 
nja o posameznih vprašanjih na zahtevo raznih ministrstev in 
drugih državnih organov. Služba Sklada je v obdobju med 

poročiloma nadalje sodelovala tudi pri pripravi uredbe o izda- 
janju obveznic in izvrševanju ddločb, ki se glasijo na odškod- 
nino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad, in 
sklepa Vlade Republike Slovenije o izdaji prve serije obveznic 
Slovenskega odškodninskega sklada ter sodeluje pri pripravi 
navodila o izvrševanju odškodnin v obliki lastniških certifika- 
tov. Sklad pa je tudi sprožil pobudo za oceno ustavnosti 73. 
člena zakona o denacionalizaciji. 

Znaten obseg dela na pravnem področju pa predstavljajo 
pravna dela in opravila zlasti v zvezi z lastnimi poslovnimi 
prostori in samo širitvijo službe Sklada, z zagotavljanjem 
možnosti za njegovo delovanje in delo njegovih organov, 
izvedbo javnih razpisov ter pripravo pogodb s poslovnimi 
partnerji na finančnem in drugih področjih delovanja Sklada. 

4.4. Delo na finančnem področju 
Na finančnem področju Sklad tekoče evidentira prilive in 
odlive sredstev Sklada ter jih v okviru pooblastil upravnega 
odbora razporeja v skladu z določeno politiko varnih naložb. 
Sklad je sklenil 262 (149, 84) pogodb o vezavi sredstev in ima 
svoja sredstva razpršena v 15 poslovnih bankah v Sloveniji, 
v dveh poslovnih bankah pa je vpisal kratkoročne blagajniške 
zapise. 

V obdobju med poročiloma pa je Sklad začel pospešeno iskati 
in uresničevati tudi nove možnosti za naložbe svojih sredstev 
z namenom povečevanja njihove donosnosti, zlasti z naku- 
pom blagajniških zapisov Banke Slovenije in delnic bank ter 
drugih vrednostnih papirjev. 

Zahtevno in obsežno delo na finančnem področju se je začelo 
tudi z vse hitrejšim potekom lastninskega preoblikovanja 
podjetij in s tem vključevanjem Sklada kot družbenika ozi- 
roma delničarja preoblikovanih podjetij. Služba Sklada 
podrobno pregleduje in analizira podatke o podjetjih in pri- 
pravlja posebne izračune in analize za svoje odločitve. Sklad 
se je na podlagi teh analiz že odločil za prodajo svojega 
deleža, ki ga ima v dvanajstih manjših družbah. 

Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu morajo prodajalci družbenih stano- 
vanj prijavi za vpis v sodni register priložiti potrdilo Sklada, da 
so dajatve po tem zakonu v višini 10% plačane. Izdaja navede- 
nih potrdil zahteva predhodno preverjanje stanja terjatev in 
obveznosti ter usklajevanje tega stanja z zavezanci. Sklad je 
od prejetih 195 prošenj do zdaj izdal 158 potrdil, 53 podjetij ni 
imelo obveznosti do Sklada, ugotovljenih pa je bilo tudi 48 
neplačnikov. 

Sklad tudi v celoti vodi in servisira sredstva, ki jih pridobiva na 
podlagi dopolnjenega 123. člena stanovanjskega zakona, po 
katerem gre kupnina za prodana družbena stanovanja, za 
katera ni bila vložena zahteva za denacionalizacijo oziroma je 
bil ta zahtevek zavrnjen, v celoti Skladu. Sklad je tako že 
prejel 1509 (179) tovrstnih pogodb in kupcem stanovanj 
(večina jih je prodana na obroke, povprečno 120 obrokov) 
tekoče pošilja položnice in opravlja vsa opravila, povezana 
s tem. 

Veliko strokovnega dela je bilo povezanega z novimi računo- 
vodskimi standardi, vpeljanimi v poslovne knjige Sklada 
v skladu z rešitvami oziroma izhodišči za Sklad, ki jih je 
predlagala revizorska hiša ITEO Revizija, Ljubljana. Zaključni 
račun Sklada za leto 1994 je pripravljen na podlagi že navede- 
nih novih računovodskih rešitev. 

Sklad pa tudi končuje delo pri pripravi dolgoročne strategije 
upravljanja vseh sredstev Sklada in spremljajočih dokumen- 
tov, ki se pripravljajo ob pomoči strokovnjakov British Know- 
how Fund-a, ki jih je angažiralo Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4.5. Delo na področju informacijske in tehnične podpore 

Da služba Sklada lahko tekoče in v danih rokih opravlja svoje 
naloge, je morala razviti poseben vsebinski, računalniško 
voden informacijski sistem za spremljanje celotnega poslova- 
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nja Sklada ter si zagotoviti druga najnujnejša tehnična sred- 
stva za delo. 

3 pomočjo Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko 
je Sklad v mesecu decembru 1993 vzpostavil in v nadaljevanju 
dograjeval računalniško mrežo, ki omogoča tekoče evidenti- 
ranje, spremljanje in analiziranje številnih podatkov 
s področja denacionalizacije, finančnega in drugega poslova- 
nja Sklada. 

Tako si je Sklad med drugim zagotovil računalniške programe 
za spremljanje osnovnih sredstev, glavne knjige, obračun 
plač, evidentiranje deležev na podjetjih (začasnic), plasmajev 
svojih sredstev itd. ter si zagotovil računalniško podporo za 
sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in sestavo dnevne 
informacije o celotnem finančnem poslovanju Sklada. Dokon- 
čan je tudi računalniški program za spremljanje in servisiranje 
kupnine od prodanih družbenih stanovanj, ki gre na podlagi 
sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona v celoti 
Skladu in se mu neposredno nakazuje. Sklad pa si je zagotovil 
računalniški nadzor in možnost učinkovitejše izterjave 10 
% deleža od prodaje družbenih stanovanj na podlagi pogodbe 
s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije o prenosu nje- 
gove baze podatkov o vseh sklenjenih pogodbah o prodaji teh 
stanovanj po stanovanjskem zakonu. 

Nadaljujejo se tudi razgovori o vzpostavitvi skupnega infor- 
macijskega sistema za spremljanje bonitet podjetij, katerih 
delničar bo Sklad, s Kapitalskim skladom Zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje ter je pripravljen Investicijski 
projekt zbiranja, organiziranja in posredovanja poslovnih 
podatkov, ki naj bi ga izvedla Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 

Sklad se je z nakupom opreme za sprejem borznih informacij 
in s pogodbo o prenosu teh informacij že vključil v BDS 
- Borzni distribucijski sistem Ljubljanske borze. 

Za spremljanje zadev in postopkov denacionalizacije pa je 
Sklad razvil informacijski sistem, ki omogoča zavajanje zadev 
in vlog v postopkih denacionalizacije, vzpostavitev številnih 
evidenc, statistike in izpisov, ki omogočajo redno in tekoče 
delo Sklada na tem področju ter sprotno in prognostično 
spremljanje višine obveznosti Sklada. 

4.6. Izdaja in izročanje obveznic Sklada 

a) Izdaja obveznic 

Poseben projekt, ki ga je služba Sklada izvedla v sodelovanju 
z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega razpisa (UBK banka, 
d.d ., Ljubljana, Poštna banka Slovenijp, d.d., in svetovalna 
organizacija Euroin Fond, d.d, Ljubljana), je bil pravočasna 
izdaja obveznic Slovenskega odškodninskega sklada 

Na podlagi idejne zasnove projekta izdaje, hrambe, razdelitve 
ter unovčevanja obveznic Sklada ter dokumentacije za izdajo 
prve serije obveznic v materializirani obliki, ki so jo pripravili 
izbrani izvajalci projekta, in na podlagi uredbe Vlade Repu- 
blike Slovenije o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, 
ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski 
odškodninski sklad, je Vlada Republike Slovenije kot skupš- 
čina Sklada sprejela sklep o izdaji prve serije obveznic Slo- 
venskega odškodninskega sklada. Tako je bila v januarju 1995 
izdana prva serija prve emisije obveznic Sklada v vrednosti 30 
mio DEM. 

Omenjena uredba Vlade Republike Slovenije, izdana na pod- 
lagi točke c 7. člena zakona o Slovenskem odškodninskema 
skladu, je določila načine ter roke, ki niso opredeljeni s tem 
zakonom, ter uredila vsa druga vprašanja, pomembna za 
nemoteno in pravočasno izdajo, izročanje ter unovčevanje 
obveznic Sklada in izvrševanje odločb, ki se glasijo na 
odškodnino, za katero je zavezanec Sklad. 

Pri izdaji obveznic je bilo na podlagi zakonskih izhodišč 
upoštevano predvsem, da morajo biti zagotovljena temeljna 
načela namena izdaje obveznic Sklada, in sicer na način, ki 
bo optimalno združeval čim hitrejše izplačilo obveznosti iz 

izdanih obveznic ter dejanske in časovne možnosti Sklada za 
njihovo izplačilo. Pri tem pa je bilo predvsem tudi upoštevano, 
da se obveznice izdajo, izročajo ter unovčujejo na kar najeno- 
stavnejši in smotrn način za upravičence. 

Glede na to da je projekt dematerializacije vrednostnih papir- 
jev v Republiki Sloveniji že skoraj končan, pa je v uredbi tudi 
izrecno predvidena možnost izdaje obveznic v dematerializi- 
rani obliki. Ker je izročitev obveznic za relativno nizke 
odškodnine lahko nesmotrna tako za Sklad kot za upravi- 
čenca do obveznic, je uredba predvidela tudi pooblastilo 
upravnemu odboru Sklada, da lahko odloči, da se odškodnine 
do določene višine izplačajo v denarju. Upravni odbor je na tej 
podlagi na 15. seji sprejel sklep, da se izplačajo upravičencem 
do denacionalizacije odškodnine, ki ne presegajo 1000 DEM 
v gotovini. 

Obveznice so izdane z datumom izdaje 1.1.1995 in so nomini- 
rane v DEM, izplačljive pa v tolarjih v polletnih obrokih. Po 6% 
obrestni meri se začnejo obrestovati od 1. julija 1996, do 
takrat pa pripadajo upravičencem do denacionalizacije obre- 
sti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji 
v obliki dodatno izročenih obveznic. Obresti se bodo začele 
izplačevati 15. januarja 1997, glavnica pa 1. decembra 2004. 
Zadnji kupon zapade v plačilo 1. junija 2016. 

Obveznice so izdane v apoenih po 100, 500, 1000, 5000 in 
10000 DEM, prvo serijo prve emisije pa so kvalitativno in 
kvantitativno prevzeli iz na podlagi javnega razpisa izbrane 
tiskarne delavci službe Sklada. 

b) Izročanje 

V elaboratu za izvedbo projekta izdaje, hrambe, izročanja ter 
unovčevanja kuponov obveznic Sklada, pripravljene sočasno 
z natisom obveznic, so podrobno razčlenjena vsa tehnična 
vprašanja, ki so obravnavana v tem elaboratu. 

Sklad je prve obveznice izročil upravičencu do denacionaliza- 
cije 2. marca 1995 in jih je do zdaj izročil v skupni vrednosti 
1,325.600 DEM. Obveznice so bile izročene poleg upravi- 
čencu do denacionalizacije tudi 84 upravičencem od 95 pri- 
spelih zahtev na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona in 
sicer 29 lastnikom, ki so jim bila stanovanja vrnjena na pod- 
lagi predpisov o denacionalizaciji in ki so se strinjali s prodajo 
teh stanovanj prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice (v 
skupni vrednosti 335.000 DEM), in 55 najemnikom - prejš- 
njim imetnikom stanovanjske pravice, ki jim pripada odprav- 
nina za izpraznitev denacionaliziranega stanovanja (v skupni 
vrednosti 382.300 DEM). 

5. FINANČNO POSLOVANJE SKLADA 

5.1. Leto 1993 

Na podlagi mnenja Službe družbenega knjigovodstva Repu- 
blike Slovenije - Sektorja za nadzor z dne 15. junija 1993 je 
Sklad vodil poslovne knjige po kontnem planu za bančne 
organizacije, določene z odlokom o kontnem planu bank in 
drugih bančnih organizacij (Uradni list RS, št. 33/91, 6/92 in 
38/92) in pravilnikom o vsebini posameznih kontov v kontnem 
planu za banke (Uradni list RS, št. 11/92 in 36/92). 

Nadzorni odbor je o finančnem poslovanju v letu 1993 kot tudi 
o finančnem poslovanju Sklada v prvem polletju 1994 
podrobno poročal v 1. poročilu, primerjava podatkov iz leta 
1993 z letom 1994 pa je podana v naslednji točki. 

5.2. Leto 1994 

V letu 1994 je Sklad vodil poslovne knjige v skladu z novimi 
Slovenskimi računovodskimi standardi ter računovodskimi 
rešitvami za Sklad, ki jih je dalo v pisni obliki podjetje za 
revizijo ITEO Revizija, Ljubljana. 

Na podlagi navedenih računovodskih rešitev je služba Sklada 
pripravila z zaključnim računom dva računovodska izkaza: 
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- izkaz prihodkov, izdatkov in sprememb stanja neto premo- 
ženja; 
- bilanco stanja. 

Ker je Sklad vodil poslovne knjige v letu 1993 na podlagi 
drugačnih računovodskih rešitev, posamezne postavke iz 

obeh izkazov za leto 1994 niso v celoti primerljive s podatki iz 
zaključnega računa za leto 1993. Izkaz prihodkov, izdatkov in 
sprememb stanja neto premoženja pa je zaradi informativ- 
nega pomena v nadaljevanju podan tako s podatki iz finanč- 
nega načrta Sklada za leto 1994 kot tudi z logično prilagoje- 
nimi podatki za leto 1993. 

i) Izkaz prihodkov, izdatkov in sprememb stanja neto premoženja 
za obdobje od 1.1. do 31.12.1994 

v tisoč SIT 

fin. n. 94 1993 Postav k a 1994 

PRIHODKI 

1.Prihodki, priznani na 
podlagi zakona 

- delež od prodaje 
družbenih stanovanj 

- delež od prodaje 
državnih stanovanj 

- delež od prod. in zak. 
kmet. zemlj. in gozdov 

- prejete delnice in 
deleži gosp. družb 

2.Prihodki od finančnih 
dejavnosti Sklada 

- prihodki od obresti 
- prihodki od dividend 
- realizirani 

kapitalski dobički 
- drugi prihodki od 

fin. dejavnosti 

3.Drugi in izredni prihodki 

- pozit. revaloriz. izid 
- izterjane odpisane 

terjatve 
- zmanjšanje 

vračunanih rezervacij 
- drugi izredni prihodki 

4.151.172 

1.043.479 

381.861 

115.521 

2.610.311 

137.432 

81.897 

55.535 

305.134 

304.946 

528.000 

450.000 

78.000 

457.453 

451.289 

6. 164 

80.000 55.562 

80.000 55.562 

5.644 

188 5.644 

4.Skupaj prihodki (1 do 3) 4.593.738 

5.Drugi finančni 
viri (prilivi) 

6.Skupaj prihodki in drugi 
finančni viri 4.593.738 

518.659 

518.659 
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v tisoč SIT 

Postav ka 1994 fin. n. 94 1993 

IZDATKI 

1.Izdatki za plačilo 
obveznosti po zakonu - - 

2.Izdatki finančnih 
dejavnosti Sklada 248 

- izdatki za obresti 106 - 
- izdatki za dana 

nadomestila 142 

3.Čiste nerealizirane 
kapitalske izgube 1.883 - 

4.Realiz. kapitalske izgube - - 

5.Drugi in izredni izdatki 8.985 - 3.894 

- negat. revaloriz. izid - - 
- popravek vredn. terjatev - - 3.894 
- drugi izredni izdatki 8.985 

6.Rezervacije 

7.Izdatki za opravljanje 
dejavnosti in uresnič. 
nalog Sklada 225.312 291.270 19.462 

- izdatki za službo 
Sklada 53.318 76.630 15.717 

* materialni stroški 7.965 8.500 2.649 
* neproizv. storitve 4.949 13.930 2.007 
* potni stroški 461 1.500 96 
* drugi stroški dela 3.339 3.800 377 
* reprezentanca 78 400 21 
* bruto plače 36.009 47.000 10.226 
* drugi odhodki 517 1.500 341 

- nabave osnovnih sredstev 151.493 174.640 3.745 

* nakup posl. prostorov 133.996 148.000 
* nakup tehnične opreme 17.481 12.640 3.745 
* informatika - 14.000 

- izdatki za zunanje 
storitve in material za 
uresnič. nalog Sklada 20.501 40.000 
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v tisoč SIT 

Postav ka 1994 fin. n. 94 1993 

8.Skupaj izdatki (1 do 7) 236.428 291.270 23.356 

9.Drugi finančni 
izdatki (odlivi) - 

10.Skupaj izdatki in 
drugi fin. odlivi 236.428 291.270 23.356 

OBRAZLOŽITEV 

Izkaza prihodkov, Izdatkov In sprememb stanja neto premo- 
ženja 

PRIHODKI 

K 1) V prihodkih od deležev od prodaje družbenih stanovanj 
so zaradi spremenjenega načina vodenja poslovnih knjig 
(preknjižb) zajeti tudi prihodki iz leta 1993, enako pa tudi 
v prihodkih od deleža Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije v višini 10 % pogodbenih obveznosti iz 
naslova kupnin in zakupnin za kmetijska zemljišča in gozdove 
in 10 % od njegovih prihodkov od gospodarjenja z državnimi 
gozdovi v lasti Republike Slovenije. 

Na pozitivno odstopanje od finančnega načrta je v postavkah 
prilivov od prodaje stanovanj vplival sprejem dveh zakonov, in 
sicer zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Sloven- 
skem odškodninskem skladu, ki je začel veljati 20. avgusta 
1994, ter zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanj- 
skega zakona, ki je začel veljati 7. maja 1994. Na podlagi 
prvega so dolžni zavezanci iz prvega odstavka 10. člena 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu k prijavi za vpis 
v sodni register priložiti potrdilo Sklada, da so dajatve po tem 
zakonu v višini 10% plačane, na podlagi drugega pa pripada 
celotna kupnina za podržavljena stanovanja, za katera ni bila 
vložena zahteva za denacionalizacijo oziroma je bil zahtevek 
za denacionalizacijo zavrnjen, Skladu. Te kupnine so zajete 
v postavki -delež od prodaje državnih stanovanj«. 

V znesku 2,610.311 tisoč tolarjev so zajeti dejanski deleži, ki 
jih je Sklad prejel od že registriranih družb (36), po vrednostih 
iz programov lastninskega preoblikovanja podjetij. 

K 2) Prihodki od finančnih dejavnosti Sklada so večji od 
načrtovanih predvsem zaradi realiziranih kapitalskih dobič- 
kov, ki obsegajo dejansko ustvarjene prihodke od nakupa in 
prodaje blagajniških zapisov Banke Slovenije. 

K 3) V postavki »pozitivni revalorizacijski izid« je zajet izid 
revalorizacije sredstev in virov skladno z računovodskimi 
standardi. 

Uspešnost poslovanja Sklada z razpoložljivimi prostimi 
finančnimi sredstvi Sklada v letu 1994 prikazujejo naslednji 
rezultati, ki izhajajo iz izračunov: 

- skupna donosnost (R+r) 29,425% 
- donosnost brez učinka revalorizacije 11,230% 
- donosnost, preračunana v DEM 17.880%. 

IZDATKI 

V skladu z usmeritvami upravnega odbora je služba Sklada 
poslovala tudi v letu 1994 skrajno racionalno in gospodarno. 

K 3) Postavka »čiste nerealizirane kapitalske izgube« zajema 
rezervacije za bodoče možne izgube iz naslova vrednostnih 
papirjev (blagajniških zapisov Banke Slovenije, delnic, ki koti- 
rajo na borzi, in obveznic Republike Slovenije). 

K 5) Znesek, izkazan med drugimi in izrednimi izdatki, izhaja 
iz preknjižb iz leta 1993, ki so bile nujne zaradi že omenjene 
nove metodologije izkazovanja prihodkov in izdatkov. 

K 7) Postavka »neproizvodne storitve«, v kateri so zajeti stro- 
ški najema poslovnih prostorov v poslovni stavbi Slovenija- 
lesa, izkazuje nizek odstotek realizacije glede na finančni 
načrt, ker je Sklad ravnal skrajno racionalno pri njihovem 
najemu. 

Potni stroški in nadomestila zaposlenim so bili obračunani in 
izplačani v višini zneskov povračil, nadomestil in drugih pre- 
jemkov za zaposlene v državnih organih. 

Bruto plače zaposlenih v službi Sklada, ki so najvišja postavka 
med izdatki za službo Sklada, so bile obračunane in izplačane 
v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in delu ter 
sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest v službi Sloven- 
skega odškodninskega sklada, in sicer v okviru obsega javnih 
sredstev, do katerih so upravičene agencije in skladi, ki so 
v lasti Republike Slovenije. Bruto plače niso dosegle načrto- 
vanega zneska zaradi postopnega zaposlovanja novih delav- 
cev. O višini izplačani plač je Sklad trikrat poročal Vladi 
Republike Slovenije. 

Največja naložba od začetka delovanja Sklada je nakup 
poslovnih prostorov. V ta namen so bila porabljena naslednja 
sredstva; 

- nakup 107,200.566 SIT 164.924 SIT/m2 

-obnova 27,235.320 SIT 41.900 SIT/m' 
SKUPAJ 134,435.886 SIT 206.824 SIT/m' 

Izdatki pod postavko »nakup tehnične opreme■< so sicer pre- 
segli načrtovane, vendar predvsem zaradi izdatka v višini 
11,337.520 SIT oziroma 17.442 SIT/m2 za opremo novih 
poslovnih prostorov. Opremljeni so bili namreč vsi prostori in 
ne le tisti, ki jih Sklad že danes potrebuje glede na trenutno 
kadrovsko zasedbo službe Sklada. 

Izdatek v postavki »informatika« je bil načrtovan v okviru 
dopolnitve finančnega načrta Sklada za vzpostavitev evi- 
dence oziroma za nakup baze stanovanjskih pogodb od Sta- 
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novanjskega sklada Republike Slovenije in za vzpostavitev 
informacijske baze o pod/etjih oziroma za spremljanje dele- 
žev Sklada na podjetjih, vendar predvidena izdatka v letu 1994 
nista bila realizirana. 

Skupni znesek izdatkov za nabave osnovnih sredstev tudi ob 
realizaciji postavke informatika ne bi presegel načrtovanega. 

V postavki -izdatki za zunanje storitve in material za uresniče- 
vanje nalog Sklada■< je največji izdatek projekt izdaje obvez- 
nic Slovenskega odškodninskega sklada. 

Na podlagi 32. člena statuta Slovenskega odškodninskega 
sklada se sejnine, izplačane članom upravnega odbora, stro- 
ški v zvezi z delom upravnega odbora in posebne nagrade 
prikažejo v zaključnem računu kot posebna postavka, ki mora 
biti razčlenjena na posamezne vrste izdatkov. V letu 1994 so 
znašali izdatki iz navedenih postavk: 
- upravni odbor - sejnine (10 sej) 504.619,00 SIT 
- upravni odbor - stroški 8.574,00 SIT 
- nagrade - 
in so sicer zajeti v postavki »drugi stroški dela«. 

b) Bilanca stanja dne 31.12.1994 

v tisoč SIT 

1993 Postavka 1994 

SREDSTVA 

1. Denarna sredstva 

2. Terjatve 

- terjatve po zakonu o SOS 
- druge terjatve 

3. Kratkoročni vredn. papirji 

- vrednostni papirji RS 
- drugi vrednostni papirji 

4. Dana kratkoročna posojila 
(depoziti) 

5. Dolgoročni vrednostni papirji 

- delnice in deleži v 
gospodarskih družbah 

- vredn. papirji RS 
- drugi vredn. papirji 

6. Druga sredstva 

7. Skupaj sredstva (1 do 6) 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

1. Obveznosti Sklada do upravičencev 
po zakonu 

2. Obvezn. iz fin. dejavnosti Sklada 

3. Rezervacije 

4. čisti nerealizirani 
kapitalski dobiček 

15.094 

149.551 

149.551 

527.217 

470.296 
56.921 

383.254 

3.403.907 

2.759.900 
4.242 

639.765 

100 

4.479.123 

19.806 

520.289 

95 

95 

3.750 

543.940 
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Postavka 1994 1993 

Obveznosti iz opravljanja 
dejavnosti in uresničevanja 
programa Sklada 

- delovna skupnost 
* obveznosti do dobaviteljev 
* obveznosti iz naslova plač 
* druge obveznosti 

- uresničevanje programa 

Neto premoženje Sklada 

- premoženjski presežek za 
prihodnje plačilo obveznosti 
Sklada na podlagi zakona 
* stanje 1.1. 
* presežek prihodkov nad 

izdatki v tekočem letu 

* revalorizacijski popravek 
* stanje 31.12. 

- kapital ustanovitelja 
* stanje 1.1. 
* revalorizaciski popravek 
* stanje 31.12. 

c)skupaj neto premoženje 
Sklada 

17.866 

4.307 
2.245 

11.314 

41.595 

4.357.310 

7.612 
4.406.517 

46.272 
8.468 

54.740 

4.461.257 

497.668 

497.668 

40.000 
6.272 

46.272 

543.940 

Skupaj obveznosti do 
virov sredstev (1 do 6) 4.479.123 543.940 

OBRAZLOŽITEV 

SREDSTVA 

K 1) Visok znesek denarnih sredstev je posledica vplačil 
Skladu na dan 31.12.1994. ki jih Sklad istega dne ni mogel 
predvideti in zato tudi ne istega dne razporediti. 

K 2) Postavka »druge terjatve- se v glavnem nanaša na 
v celoti zavarovane terjatve iz naslova sklenjenih opcijskih 
pogodb, preostali znesek pa je avans, plačan v skladu 
s pogodbo izvajalcem projekta izdaje obveznic Sklada. 

K 3, 4 in 5) 

Iz bilance stanja je razvidno, da je imel Sklad na dan 
31.12.1994 58,7% prostih finančnih sredstev v kratkoročnih 
naložbah, od tega 34% v kratkoročnih vrednostnih papirjih 
(69,2% v vrednostnih papirjih Republike Slovenije), 24,7% pa 

v obliki kratkoročnih depozitov in 41,3% v dolgoročnih vred- 
nostnih papirjih, kar je primerno razmerje glede na to. da 
bodo prve obveznosti Sklada iz izdanih obveznic zapadle 
v plačilo šele 15. januarja 1997. 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

K 5) Med obveznostmi iz opravljanja dejavnosti in uresničeva- 
nja programa Sklada se znesek v postavki »obveznosti do 
dobaviteljev« nanaša na nezapadle račune za nove poslovne 
prostore, v postavki -druge obveznosti« pa so vplačani zneski 
deležev od prodaje stanovanj, za katera pa Sklad še ni prejel 
pogodb in tako ni mogel ugotoviti vplačnika. 

K 6) Sklad je imel na dan 31.12.1994 4,461.257.000 SIT neto 
premoženja za prihodnje plačilo svojih zakonskih obveznosti. 
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5.3. Revidiranje računovodskih izkazov Sklada 

a) Poročilo o dokončnem revidiranju Slovenskega 
odškodninskega sklada 

Izbrana revizorska družba ITEO Revizija iz Ljubljane je na 
podlagi skleniene pogodbe opravila preiskovanje (revievv) 
- glede na MSSS 2 - računovodskih izkazov za leto 1993 in 
revidirala bilanco stanja Sklada z dne 31. decembra 1994, 
izkaz prihodkov, izdatkov in sprememb neto premoženja za 
poslovno leto 1994 in zaključni račun Sklada za leto 1994. 

Revizijska družba za leto 1993 ugotavlja, da s postopki prei- 
skovanja ni naletela na okoliščine, ki bi zahtevale popravke in 
prilagoditve računovodskih izkazov, zato da bi bili v skladu 
z računovodskimi smernicami, ki jih je Sklad uporabljal v letu 
1993 

Revizijska družba je za leto 1994 pripravila tri poročila o revi- 
diranju Sklada za poslovno leto 1994, in sicer: 

- Poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1994; 
- Poročilo o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
Sklada za leto 1994, 
- Poročilo o uresničevanju programov Sklada v letu 1994. 

V prvem poročilu je pooblaščeni revizor ugotovil, da Sklad 
v letu 1994, kljub temu da je storil vse, kar je bilo v njegovi 
moči, ni razpolagal z vsemi podatki, ki bi mu omogočili 
vzpostaviti zadosten obseg in izterjavo terjatev za kupnine za 
prodana družbena stanovanja na podlagi stanovanjskega 
zakona in zakona o Slovenskem odškodninskem skladu. Tako 
pooblaščeni revizor ni razpolagal z zadostnimi dokazi in 
podatki, ki bi mu omogočili oceniti vpliv podvrednotenja 
terjatev na finančno stanje in izid poslovanja Sklada. 

Na tej podlagi je mnenje pooblaščenega revizorja, da razen za 
možne učinke podvrednotenja v prejšnjem odstavku omenje- 
nih terjatev računovodski izkazi Sklada v vseh pogledih poda- 
jajo pošteno sliko finančnega stanja Sklada na dan 31. 
december 1994 v skladu s Slovenskimi računovodskimi stan- 
dardi in prilagoditvami, navedenimi v poročilu pooblaščenega 
revizorja. Zaradi pomembne negotovosti v zvezi s podvredno- 
tenjem terjatev na izide poslovanja Sklada, ki jih pooblaščeni 
revizor ni mogel ovrednotiti, tudi ni mogel izraziti mnenja 
o resničnosti izkaza prihodkov, izdatkov in sprememb neto 
premoženja za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 
1994. 

V drugem poročilu je pooblaščeni revizor posebej natančno 
analiziral stroške poslovanja in učinkovitost finančnih naložb 
ter še posebej smotrnost naložbe v poslovne prostore in na tej 
podlagi ugotovil, da je Sklad v letu 1994 posloval racionalno 
in gospodarno ter finančno uspešno. 

V tretjem poročilu pa je bilo pregledano uresničevanje pro- 
gramov Sklada v letu 1994 in je bilo še posebej ovrednoteno 
dolgoročno uresničevanje finančnih obveznosti Sklada. 
V zvezi s tem je bilo dano mnenje, da bo v prihodnosti - glede 
na okoliščine, v katerih bo posloval Sklad - treba podrobneje 
ovrednotiti instrumente jamstva za plačilo obveznosti do 
upravičencev, vsekakor tudi z vidika rešitev, ki se za podobne 
institucije in vrste poslovanja uporabljajo v razvitem svetu. 

b) Mnenje nadzornega odbora 

Nadzorni odbor, ki je poročilo o dokončanem revidiranju 
Sklada skupaj z zaključnim računom za leto 1994 in finančnim 
načrtom za leto 1995 obravnaval na 10. seji 17. maja 1995, se 
v celoti strinja z mnenjem pooblaščenega revizorja, da je 
služba Sklada do sedaj poslovala racionalno in gospodarno 
ter finančno uspešnoter da vsi računovodski izkazi izkazujejo 
pošteno sliko finančnega poslovanja Sklada. 

Nadzorni odbor je tudi v celoti sprejel pojasnila službe Sklada 
in širše sistemske razloge ter konkretne probleme, zaradi 
katerih služba Sklada v letu 1994 še ni mogla vzpostaviti 
evidence o več kot 140.000 stanovanjih, prodanih na podlagi 

stanovanjskega zakona, od katerih gre 10% kupnine Skladu. 

Sklad pa si je to evidenco v letu 1995 že zagotovil s sklenitvijo 
pogodbe s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije o pre- 
nosu baze podatkov tega sklada o vseh pogodbah, sklenjenih 
na podlagi stanovanjskega zakona. 

S problematiko zagotavljanja sredstev iz naslova prodaje 
družbenih stanovanj in s problemi pri zagotovitvi ustreznih 
evidenc je služba Sklada sproti seznanjala upravni in nad- 
zorni odbor Sklada, ki sta na navedeno problematiko opozo- 
rila tudi v svojih poročilih, upravni odbor v 1. in 2. poročilu 
o delu Slovenskega odškodninskega sklada, pripravljenem za 
Vlado Republike Slovenije, to je skupščino Sklada, nadzorni 
odbor pa v 1. poročilu o delovanju Slovenskega odškodnin- 
skega sklada, pripravljenem za Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

III. PROBLEMI IN ODPRTA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA 
NALOG SKLADA 

1. PROBLEMATIKA URESNIČEVANJA OBVEZNOSTI 
SKLADA 

O prilivih oziroma sredstvih, ki jih bo Sklad pridobil oziroma 
ustvaril za izpolnjevanje svojih obveznosti, so tudi po dvelet- 
nem delovanju Sklada še vedno mogoče le grobe ocene, prav 
tako pa je še vedno mogoče le grobo oceniti njegove bodoče 
obveznosti. 

Sklad zaradi tega, ker so obveznice nominirane v nemških 
markah, izkazuje tudi prilive in svoje obveznosti v tem poro- 
čilu praviloma v tej valuti. 

1.1. Ocena prilivov 

Pri pripravi zakona o denacionalizaciji se je izhajalo iz ocene, 
da je vrednost podržavljenega premoženja (brez upoštevanja 
stavbnih zemljišč in podržavljenega premoženja zadrug), 3,5 
milijarde DEM, kar naj bi predstavljalo 10% vrednosti družbe- 
nega premoženja, takrat ocenjenega na 35 milijard DEM. Na 
podlagi tako ugotovljenega odstotka oziroma deleža podržav- 
ljenega premoženja v razmerju do družbenega premoženja se 
je določil tudi 10% delež za posamezne vire sredstev, name- 
njen za izpolnjevanje obveznosti Sklada. 

Po razpoložljivih podatkih in možnih ocenah naj bi Sklad iz 
posameznih virov (brez upoštevanja njihovega povečanja iz 
naslova upravljanja sredstev) pridobil naslednja sredstva: 

- po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij 1.300,000 000 DEM 

- od prodanih stanovanj 136,945.000 DEM 
- od Sklada kmetijskih zemljišč 

in gozdov Republike Slovenije 20,260.000 DEM 
SKUPAJ 1 457,205.000 DEM 

a) Ocena priliva sredstev po zakonu o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij kljub določenim nihanjem v kasnejših ocenah 
in preračunih Sklada še vedno temelji na ocenah, zbranih 
v dokumentih ob pripravi zakona o lastninskem preoblikova- 
nju, po katerem naj bi bila ocenjena vrednost podjetij, ki se 
lastninijo po tem zakonu, 13 mlrd DEM. 

b) Prav tako ostaja nespremenjena ocena priliva sredstev od 
prodanih stanovanj, ki temelji na podatkih o številu prodanih 
stanovanj do izteka roka, ki ga je določal stanovanjski zakon, 
na podlagi dospelih prilivov iz tega naslova na račun Sklada 
in na račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, na 
podlagi ocen bodočih prilivov Stanovanjskega sklada Repu- 
blike Slovenije ter na podlagi ocene priliva od prodanih stano- 
vanj, ki ne bodo vrnjena upravičencem do denacionalizacije 
in za katera gre kupnina v celoti Skladu. 

Od skupnega števila 216.079 družbenih stanovanj je bilo do 
izteka roka, ki ga je določil stanovanjski zakon, prodanih 
preko 140.000 stanovanj, od tega 88.951 do 31.12.1993. Ker je 
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zakon o Slovenskem odškodninskem skladu začel veljati šele 
19.2.1993, gre Skladu le del kupnine za tista stanovanja, ki so 
bila kupljena po tem datumu, oziroma obroki, ki dospejo 
v plačilo po tem datumu. Izpad prilivov za prodana stanovanja 
do konca leta 1992 je cenjen na 52,000.000 DEM oziroma 
tretjino vseh sredstev, predvidenih v ta namen. 

Vsi prihodki Sklada od prodanih stanovanj, izračunani na tej 
podlagi, naj bi tako znašali skupno 136,945.000 DEM. Večina 
prilivov po stanovanjskem zakonu naj bi dospela do leta 2004. 
Prilivi, ki bodo dospeli kasneje, pa so v globalu popolnoma 
zanemarljivi. 

c) Tudi ocena prilivov od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije ostaja nespremenjena in je temeljila na 
podlagi (po podatkih tega sklada) predvidenega priliva sred- 
stev v navedeni sklad v letu 1994, ki naj bi po najbolj optimi- 
stičnih ocenah skupaj iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi znašali 1.440,000.000 SIT. Na podlagi 
tega podatka gre Skladu letno 144,000.000 SIT in je taka 
vrednost predvidena letno za obdobje dvajsetih let. 

Ocena prilivov tega sklada za leti 1994 in 1995 kot maksimalni 
možni prihodek temelji na predpostavki, da ta sklad ne bo 
vračal denacionalizacijskim upravičencem nadomestnih zem- 
ljišč ter da bodo tudi pravne osebe (zakupniki) plačevale 
ekonomsko zakupnino (200 DEM na ha). 

V vseh drugih primerih bo prihodek lahko samo manjši, zlasti 
pa v primerih, če se bodo vračala nadomestna zemljišča in se 
bo prihodek iz zakupnin sorazmerno s tem zmanjševal. Upo- 
števati pa je treba tudi pravico podjetij, da za odplačno pri- 
dobljena zemljišča pobotajo plačano kupnino z zakupnino, ki 
bi jo morala plačati. 

č) Ocena morebitnih drugih sredstev, ki jih povrne Sklad 
Republike Slovenije za razvoj na podlagi 14. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sredstev od Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za prizna- 
nice tega sklada, ki bodo zamenjane za obveznice, pa bi bila 
lahko zgolj hipotetična, pa tudi v globalu zanemarljiva, prav 
tako pa tudi še ni mogoča dolgoročnejša ocena dejanskih 
prilivov sredstev, ustvarjenih z upravljanjem portfelja in dru- 
gih sredstev Sklada. 

1.2. Obveinosli Sklada 

Pri pripravi zakona o Slovenskem odškodninskem skladu je 
ocena sredstev, ki bi jih moral pridobiti Sklad za izpolnjevanje 
svojih obveznosti, temeljila na ugotovljenem obsegu in vred- 
nosti podržavljenega premoženja ob pripravi zakona o dena- 
cionalizaciji, valoriziranoga na podlagi podzakonskih aktov, 
izdanih na podlagi zakona o denacionalizaciji, ki določajo 
metodologijo za ugotavljanje vrednosti podržavljenega pre- 
moženja. 

v mio DEM 

premoženje zakon o 
denac. 

podzakonski 
akti-valor. 

% v odškod- 
nini 

obveznost 
Sklada 

gozd 

kmet.z. 

1323 

229 

1980 

2800 

20 

25 

396 

700 

posl.pr. 

stan. 

st.zem. 

pod j. 

621 

433 

0 

840 

621 

433 

400 

2500 

20 

20 

100 

50 

124 

87 

400 

1250 

zakon o 
zadrugah 0 0 o 1000 

SKUPAJ 3446 8734 3957 

a) Ocene Sklada, dane v nadaljevanju, o njegovih predvidenih 
obveznostih pa temeljijo na analizi zahtevkov (konkretno 
opredeljenih po višini ali pa ocenjenih) iz zahtev za denaci- 
onalizacijo, ki jih je do zdaj prejel Sklad ter na oceni vseh 
bodočih zahtev za denacionalizacijo, ki naj bi jih po podatkih, 
zbranih v dosedanjih poročilih o uresničevanju zakona 
o denacionalizaciji, prejel Sklad. 
Sklad tekoče spremlja višino zahtevkov, naperjenih zoper 
Sklad. V prvi analizi z dne 3.11.1993, v kateri je bilo zajetih 666 
zadev (673 zahtevkov), je znašala vrednost povprečnega zah- 
tevka 144.800 DEM. Pri 852 zadevah (857 zahtevkih), zajetih 

v drugi analizi z dne 5.12.1993, se je vrednost povprečnega 
zahtevka zvišala na 154.759 DEM Naslednja analiza (z dne 
31.12.1993, ki se je nanašala na 899 zadev - 901 zahtevek), je 
pokazala, da se je vrednost povprečnega zahtevka znižala na 
152.807 DEM. Po četrti analizi z dne 21.2.1994 (vključenih je 
bilo 1.100 zadev oziroma 1.097 zahtevkov) je znašala vrednost 
povrečnega zahtevka 149.996 DEM Peta analiza z dne 
30.6.1994 pa izkazuje vrednost povprečnega zahtevka v višini 
143.335 DEM (prvo poročilo). V šes»i analizi z dne 24.10.1994 
pa je bilo zajetih 1833 zadev (1757 zahtevkov), katerih pov- 
prečna vrednost je znašala 149.751 DEM 
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Vrednost v 
1.000 DEM 

Skupaj 
določ. 
vred. 

Štev. 
zaht. 

Skupaj 
ocenj. 
vred. 

Štev. 
zaht. 

Skupna 
vredn. 

Štev., 
zaht. 
skupaj 

Povpr. 
vred. 
zaht. 

1. analiza 
(3.11.93) 76.868 382 20.583 291 97.451 673 145 

2. analiza 
(5.12.93) 100.994 481 31.634 376 132.628 857 155 

3. analiza 
(31.12.93) 103.138 497 34.540 404 137.678 901 153 

4. analiza 
(21.2.94) 120.492 595 44.054 502 164.546 1097 150 

5. analiza 
(30.6.94) 162.592 825 58.430 717 221.022 1542 143 

6. analiza 
(24.10.94) 191.029 948 72.082 809 263.111 1757 150 

Določena vrednost v tabelah pomeni višino zahtevka, ki jo je 
postavil upravičenec (vlagatelj) oziroma ki je določena v poro- 
čilu o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju zadeve ali 
v odločbi, medtem ko ocenjena vrednost pomeni vrednost, ki 
so jo ocenili uslužbenci Sklada na podlagi sicer predpisanih, 
vendar splošno določenih parametrov. Pri tem vse dosedanje 
analize Sklada potrjujejo, da je ocenjenih približno 45% zah- 
tevkov (torej določenih 55%), medtem ko približno 25% zadev 
ni mogoče niti oceniti, tako da sploh niso zajete v teh anali- 
zah. Iz primerjave vrednosti povprečnih zahtevkov iz vseh 
analiz pa izhaja, da znaša povprečni zahtevek, nanašajoč se le 
na določeno vrednost, 200.000 DEM. Vrednost povprečnega 
zahtevka za ocenjeno vrednost pa znaša 86.000 DEM. 

b) V sedmi analizi zahtevkov, ki jih je do 25.5.1995 prejel 
Sklad, |e zajetih 2355 zadev, v 622 zadevah pa zahtevek po 
višini ni določen niti se ne more oceniti. Izračunana višina 
odškodnin se tako nanaša na 1733 zadev (2032 zahtevkov). 

Iz pregleda vseh analiziranih zahtevkov izhaja, naj bi znašala 
sedanja obveznost Sklada 398 mio DEM oziroma 32.387 mio 
SIT in da je povprečna vrednost zahtevka 196.000 DEM ozi- 
roma 15,938.000 SIT (tabeli 1 in 2, graf 2). Vrednost povpreč- 
nega zahtevka se je v primerjavi s prejšnjim poročilom pove- 
čala za 53 000 DEM. To je posledica predvsem enega zah- 
tevka v višini 95 mio DEM (tabela 4, gral 3). Će ta zahtevek 
izključimo, prav tako pa najnižje zahtevke do 1000 DEM, 
znaša povprečna vrednost zahtevka 152.000 DEM (tabela 3). 
Na tej podlagi so potrjene vse dosedanje analize zahtevkov 
Sklada, ki so vseskozi ocenjevale vrednost zahtevka v pri- 
bližni višini 150.000 DEM. 

Takšno vrednost povprečnega zahtevka pa znova potrjujejo 
tudi izdane prvostopenjske odločbe, ki neposredno in že po 
višini zavezujejo Sklad. Sklad je na podlagi 121 (57) prvosto- 
penjskih odločb, izdanih do 25.5.1995, zavezanec za odškod- 
nino v skupni vrednosti 18,537.676 DEM, iz česar izhaja, da 
znaša vrednost povprečnega zahtevka po odločbah 153.203 
DEM (tabeli 5 in 6). V analizi obveznosti Sklada na podlagi 
izdanih poročil o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju 
zadev, ki jih morajo pred izdajo odločb pripraviti upravni 
organi, pristojni za odločanje o zahtevah za denacionaliza- 
cijo, pa znaša povprečna vrednost zahtevka 100.000 DEM 

(tabeli 7 in 8). V slednji analizi niso zajeta poročila v tistih 
primerih, ko je bila že izdana odločba o denacionalizaciji. 
Povprečni zahtevek na podlagi izdanih odločb in izdanih 
poročil pa znaša 120.000 DEM (tabele 5 do 8). 

Sklad primeroma navaja, da je na podlagi odločb zavezan za 
plačilo odškodnine za podržavljena podjetja v višini 
12,962.355 DEM, kar je 68,5% od skupne vrednosti obveznosti 
Sklada po izdanih odločbah, iz tabele 6 je tudi razvidno, da se 
16 odločb glasi na odškodnine, ki so po vrednosti manjše od 
5.000 DEM (od tega so 4 manjše celo od 1.000 DEM), medtem 
ko najmanjši v odločbi določeni znesek odškodnine znaša 
437,90 DEM. Odškodnine do 25.000 DEM so določene v 40 od 
121 izdanih odločb (33 %). Največ odločb se glasi na odškod- 
nine med 25.000 - 50.000 DEM (19,8% od števila vseh izdanih 
odločb), nato sledijo odločbe z določenimi odškodninami od 
50.000 - 100.000 DEM (17,4%), nato odločbe od 10.000 
- 25.000 DEM (16,5%), od 200.000 - 500.000 DEM (12,4%) ter 
od 1.000 - 5.000 DEM (9,9%). Podobno vrednostno strukturo 
kaže tudi analiza vseh prejetih zahtevkov, postavljenih 
v breme Sklada (tabela 4). Pri tem je treba tudi omeniti, da je 
v 9 odločbah določena odškodnina v višini od 500.000 
- 5,000.000 DEM. 

Pri analizi poročil o ugotovljenem dejanskem in pravnem 
stanju zadev je treba pripomniti, da se skoraj polovica teh 
poročil nanaša na denacionalizacijo kmetijskih zemljišč, kate- 
rih povprečni zahtevek je drugi najmanjši, zaradi česar je tudi 
skupni povprečni zahtevek po teh poročilih nekoliko manjši 
od tistega po odločbah oziroma po zahtevkih. Povprečni 
zahtevek, izračunan na podlagi izdanih poročil, zmanjšuje 
tudi dejstvo, da je povprečni zahtevek za premičnine in 
odškodnino zavezancem po 73. členu zakona o denacionali- 
zaciji, določen v navedenih poročilih, približno 6-krat manjši, 
kot je povprečni zahtevek za navedeni vrsti premoženja ozi- 
roma odškodnine, izračunan na podlagi vseh prejetih zahtev- 
kov oziroma izdanih odločb. 

Iz tabele 11 so razvidni pregled števila zahtevkov, njihova 
skupna vrednost ter njihova povprečna vrednost glede na 
pravni naslov pravice do odškodnine. Najpogostejša edina 
ovira za vrnitev premoženja v naravi in s tem pravna podlaga 
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za izplačilo odškodnine je lastninska pravica fizičnih in prav- 
nih oseb (732 zahtevkov). Nato ji sledijo odškodnina za 
podjetja, ki jih ni mogoče vrniti (221 zahtevkov), nemožnost 
vrnitve zaradi pozidanosti podržavljenih zemljišč (176 zahtev- 
kov) ter zaradi ovir iz 19. člena zakona o denacionalizaciji (112 
zahtevkov). V 69 primerih pa je Sklad zavezanec za odškod- 
nino pri podržavljenih podjetjih na podlagi možnosti, ko je 
upravičenec oziroma vlagatelj odklonil vrnitev podjetja in 
zahteval odškodnino. 

Primešava višine vrednosti zahtevkov pa pokaže, da pomeni 
največjo obveznost Sklada plačilo odškodnine za podjetja, 
katerih vrnitev ni možna. Na drugem mestu po višini vrednosti 
vseh zahtevkov je odškodnina zaradi lastninske pravice fizič- 
nih in pravnih oseb na podržavljenem premoženju, na tretjem 
mestu odškodnina za tiste zavezance, ki so premoženje, ki se 
vrača v postopkih denacionalizacije, pridobili nazaj na 
odplačni način, nato pa sledijo odškodnina za podjetja na 
podlagi možnosti vlagateljev, odškodnina na podlagi 19. 
člena ter odškodnina za porušene nepremičnine. 

c) Na podlagi takratnih podatkov in na podlagi metodologije, 
ki jo Sklad uporablja tudi v tem poročilu, je Sklad v 1. poročilu 
ocenil, naj bi vse njegove obveznosti (brez obresti na izročene 
obveznice) znašale za: 

11.000 zahtevkov 
17.000 zahtevkov 
20.000 zahtevkov 

1.300,000.000 DEM 
1.800,000.000 DEM 
2.100,000.000 DEM 

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu so bile tem vrednostim 
prištete tudi takrat ocenjena višina zahtevkov za podržavljene 
finančne oragnizacije, banke, zavarovalnice, zadruge itd. 
v višini 750 mio DEM (Poročevalec Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije, št. 26/94), tako da naj bi celotne obveznosti 
Sklada (brez obresti na izročene obveznice) znašale za: 

11.000 zahtevkov 
17.000 zahtevkov 
20.000 zahtevkov 

2.050,000.000 DEM 
2.550,000.000 DEM 
2.850,000.000 DEM 

č) V nadaljevanju je prikazana najnovejša ocena vseh predvi- 
denih obveznosti Sklada na podlagi števila vseh vloženih 
zahtev za denacionalizacijo in njihove strukture, ki je povzeta 
iz dosedanjih poročil o uresničevanju zakona o denacionali- 
zaciji. 

Po podatkih iz 9. poročila o uresničevanju zakona o denaci- 
onalizaciji je bilo od 7.12.1991 do 31.12.1994 vloženih 41.088 
zahtev. Struktura zahtevkov po vrstah podržavljenega premo- 
ženja, vloženih pri občinskih upravnih organih (38.552 zah- 
tev), je približno enaka, kot je bila navedena v prejšnjem 
poročilu Sklada, ki je podatke o strukturi povzel iz 7. poročila 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, in je naslednja: 

vrsta premoženja štev. zaht. v% 
- kmetijsko zemlj. 
- stan. področje 
- podjetja 

20777 
16119 

1656 

53,9 
41,8 
4,3 

skupaj 38552 100,0 

Iz omenjenega poročila je razvidno, da znaša število vseh 
izdanih odločb 14.697, od tega je 30,7% odločb, s katerimi so 
bile zahteve zavrnjene oziroma zavržene, ter 69,3% ugodno 
rešenih odločb. Iz tega izhaja, da bi bilo ob enakem trendu od 
41.088 vloženih zahtev 28.474 ugodno rešenih. 

Iz istega poročila nadalje izhaja, da je bilo od 9.917 odločb, 
izdanih pri občinskih upravnih organih, s katerimi je bilo 
ugodeno vloženim zahtevam, 4.768 delnih odločb (48,1%). 
Navedeno pomeni, da se bo v enakem številu odločb kot 
zavezanec verjetno pojavil tudi Sklad. Na podlagi teh podat- 
kov se lahko predvideva ocena, da bo Sklad kot zavezanec 
nastopil najmanj v 13.696 zadevah (48.1% od predvidenih 
28.474 ugodenih zahtev) oziroma približno v 14 000 zadevah. 
Glede na navedbe v omenjenem poročilu, da so zavezanci 

v postopkih pred občinskimi upravnimi organi v 2.133 prime- 
rih (1.356 primerov pri kmetijskih zemljiščih, 697 primerov na 
stanovanjskem področju in 80 primerov pri podržavljenih 
podjetjih) premoženje pridobili na odplačen način in lahko 
tako uveljavljajo odškodnino po 73. členu zakona o denaci- 
onalizaciji, je utemeljeno pričakovati, da bo približno najmanj 
17.000 zadev, pri katerih bo odškodnina določena v breme 
Sklada. Iz omenienega poročila je razviden tudi podatek, da je 
v vseh pri občinskih upravnih organih vloženih zahtevah 
danih le 1.804 predlogov za izdajo začasne odredbe po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju pod|etij. 

d) Iz tabele 9 je razvidna ocena obveznosti Sklada za spodaj 
predvideno število zahtevkov, ki temelji na podlagi podatkov 
iz tabele 1 (le-ta zajema vrednost vseh prejetih zahtevkov 
zoper Sklad) in na podlagi strukture zahtevkov 9. poročila 
Ministrstva za pravosodje o uresničevanju zakona o denaci- 
onalizaciji, s tem da je število zahtevkov za odškodnino za 
podržavljena podjetja konstantno, to je 1200, glede na to da je 
vseh tovrstnih zahtevkov 1656. Predvidena obveznost Sklada 
naj bi znašala za. 

11.000 zahtevkov 
14.000 zahtevkov 
17.000 zahtevkov. 
20.000 zahtevkov 

1.845,372.000 DEM 
2.151,584.000 DEM 
2.458,688.000 DEM 
2.765,990.000 DEM 

Če se izračuna ocena bodočih obveznosti Sklada na podlagi 
tabele 3, v kateri je prav tako navedena vrednost zahtevkov 
zoper Sklad, vendar brez najnižjih in najvišjih zahtevkov 
(tabela 10), znaša le-ta za: 

11.000 zahtevkov 
14.000 zahtevkov 
17.000 zahtevkov 
20.000 zahtevkov 

1.497,737.000 DEM 
1.809,610.000 DEM 
2.122,367.000 DEM 
2.435,321.000 DEM 

Primerjava vrednosti predvidenih obveznosti Sklada po obeh 
zgoraj navedenih metodah pokaže, da bo znašala skupna 
predvidena zaokrožena vrednost zahtevkov za: 

11.000 zahtevkov 
14.000 zahtevkov 
17.000 zahtevkov 
20.000 zahtevkov 

1.670,000.000 DEM 
1.980,000.000 DEM 
2.290,000.000 DEM 
2.600,000.000 DEM 

Iz vseh dosedanjih primerjalnih izračunov vseh bodočih 
obveznosti Sklada izhaja, naj bi znašale do zdaj ugotovljene 
najnižje obveznosti (brez obresti na izročene obveznice) 
Sklada 1,3 mlrd DEM, najvišje pa 2,85 mlrd DEM. 

Sklad znova opozarja, da se tako ugotovljena povprečna 
višina posameznega zahtevka in na tej podlagi ugotovljena 
višina vseh njegovih obveznosti zoper Sklad lahko v nadalj- 
njem poteku denacionalizacijskih postopkov bistveno spre- 
meni. Najprei je treba upoštevati dejstvo, da več kot 622 zadev 
ni vštetih v izračunano odškodnino, saj v njih vsebovanih 
zahtevkov ni mogoče niti oceniti, ker dokumentacija ne daje 
nobene podlage za kakršne koli ocene. Prav tako bodo v mno- 
gih primerih upravičenci oziroma vlagatelji kasneje predložili 
nove cenitve podržavljenega premoženja, zato v zahtevah za 
denacionalizacijo niti ne precizirajo tega premoženja (in ga 
tako niti ni mogoče oceniti), saj bodo višino odškodninskega 
zahtevka postavili po tako opravljenih cenitvah. Tako je v zah- 
tevkih pogosto zajet le del podržavljenega premoženja. 

Pri podjetjih je za primerjavo koristen tudi podatek, da znaša 
vrednost podržavljenih podjetij, ki temelji na opravljenih sod- 
nih cenitvah ob podržavljenju, 1 968,102 448 takratnih din. Od 
skupno 1128 podržavljenih podjetij so bile cenitve opravljene 
za 846 podjetij (na kar se nanaša omenjeni znesek), 56 podje- 
tij |e bilo pasivnih, medtem ko 226 podjetjem takrat ni bila 
ocenjena vrednost. Na tej podlagi je mogoče oceniti, da znaša 
skupna, le valorizirana vrednost vseh v popisu navedenih 
podjetij, 438,230.000 DEM oziroma povprečno 388.500 DEM 
za eno podjetje. Glede na to da se ocenjuje, da je bilo 
dejansko podržavljenih 1656 podjetij, znaša skupna ocenjena 
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in le valorizirana vrednost 643,356.000 DEM oziroma za 1200 
podjetij 466,200.000 DEM. Slednja vrednost pa ustreza vred- 
nostim za podjetja, ki so izračunane v tabeli 10. 

Tudi v analizah, ki jih vsebuje to poročilo, ponovno ni vklju- 
čena višina oziroma vrednost odškodnin zoper Sklad (razen 
enega zahtevka za 95 mio DEM) za podržavljene finančne 
organizacije oziroma zavarovalnice itd., katerih vrednost se je 
sicer neuradno ocenjevala na 1,5 mlrd DEM, pri tem pa naj bi 
polovica te vrednosti bremenila Sklad, ker so uradne cenitve 
tega premoženja tik pred dokončanjem. 

Prav tako pa še ni mogoče oceniti obveznosti, ki naj bi jih 
Sklad imel do t.i. »velikih upravičencev«, kot so Zadružna 
zveza Slovenije, zadruge, Zveza hranilno-kreditnih služb Slo- 
venije, Slovenska zadružna kmetijska banka (opozoriti velja, 
da naj bi bilo pred letom 1941 kar 45% slovenskega premože- 
nja v lasti zadrug), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje Slovenije in druge pravne osebe, ker je Sklad prejel le 
malo zahtevkov teh upravičencev, pa še teh ni mogoče oce- 
niti. 

Upoštevana tudi ni že določljiva obveznost Sklada na podlagi 
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona 
(najemniki), ki se predvideva v razponu glede na posamezne 
variantne predloge izračunov od 2.327,286.400 SIT do 
18.005,512 000 SIT. Na podlagi analize obremenitev skladov 
Republike Slovenije ter občin pri izvajanju sprejetih spre- 
memb 125. člena stanovanjskega zakona naj bi znašale obre- 
menitve Sklada 30 mio DEM ob predpostavki, da bi bilo po 
varianti A prodanih 1.200, po varianti B 800 in po varianti 
C 2.700 stanovanj. V primeru, da tretja varianta v praksi ne bi 
zaživela, pa lahko obveznosti Sklada narastejo tudi do 75 mio 
DEM. Te odškodnine Sklad že izvršuje, vendar na podlagi 
dosedanjega relativno majhnega števila že prejetih zahtev 
(točka 4.6. b) II. poglavja tega poročila) teh ocen še ni mogoče 
ne potrditi niti zavreči. 

Pri oceni odškodnine za stavbna zemljišča je treba opozoriti, 
da je odškodnina, ocenjena po Skladu, izračunana le na 
podlagi zemljiškoknjižnih poJatkov o vrsti podržavljenih zem- 
ljišč ob podržavljenju (večina jih je bila opredeljena kot kme- 
tijska zemljišča) in po odloku o načinu določanja vrednosti 
kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za grad- 
njo, v postopku denacionalizacije. Zato ni izključeno, da bo 
veliko teh zemljišč v postopku denacionalizacije na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 11. 
novembra 1993 (točka 4.6. III. poglavja tega poročila) oprede- 
ljenih kot stavbna zemljišča, tako da se lahko njihova vred- 
nost poveča tudi za 17-krat. 

Obveznosti Sklada pa se bodo povečale tudi na podlagi že 
v letu 1993 sprejete odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki je krog upravičencev do denacionalizacije po 
zakonu o denacionalizaciji še razširila, in sicer na vse pravne 
osebe (rok za vložitev zahtev teh pravnih oseb je potekel šele 
13. maja 1995), še posebej pa na podlagi odločbe tega 
sodišča z dne 19. januarja 1995 v zvezi z začasnimi odred- 
bami, ki so jih morali za zavarovanje svojih zahtevkov vložiti 
upravičenci do 7. junija 1993. Teh pa je bilo po podatkih iz 9. 
poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji vloženih 
le 1804 (točka 4.7. III. poglavja tega poročila). 

Na povečanje obveznosti Sklada pa bo lahko vplival tudi 
zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 75/94), če se bodo opredelitve tega zakona 
retroaktivno uporabljale za določitev ovir iz prvega odstavka 
19. člena zakona o denacionalizaciji. 

1.3. Ocena sredstev, potrebnih za kritje obveznic 

a) Po mnenju Sklada bo realna ocena virov za poravnavanje 
njegovih obveznosti in realna ocena njegovih obveznosti 
mogoča šele po dveh letih, ko bo končano lastninsko preobli- 
kovanje podjetij in ko bodo zahtevki za denacionalizacijo že 
določljivejši tudi na podlagi velikega števila pravnomočnih 
odločb, po katerih bo zavezanec Sklad. 

Sedanje ocene bodočih obveznosti Sklada in njegova nadalj- 
nja predvidevanja o uresničevanju predpisov s področja vra- 
čanja podržavljenega premoženja opozarjajo na to, da bodo 
obveznosti Sklada lahko teoretično dosegle tudi obveznosti, 
ki so bile ugotovljene ob pripravi zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu v višini 3,96 mlrd DEM. Skupaj z izpla- 
čilom obresti bi tako lahko vse obveznosti Sklada znašale tudi 
do 7,6 mlrd DEM. 

Neposredna primerjava predvidenih prilivov za kritje obvez- 
nosti in predvidene ocene višine obveznosti za posamezno 
vrsto podržavljenega premoženja pa kaže, da namenski viri za 
kritje odškodnin za posamezne vrste podržavljenega premo- 
ženja niso v sorazmerju s predvideno višino odškodnin. 

Prav tako pa je ocena vseh prilivov za kritje njegovih obvezno- 
sti v občutnem nesorazmerju z oceno vseh obveznosti, ki naj 
bi jih izpolnil Sklad. 

To pa je bilo potrjeno tudi z elaboratom idejne zasnove 
projekta izdaje, hrambe, razdelitve ter unovčevanja obveznic 
Sklada, iz katerega izhaja, da sedanja višina virov v višini 1,46 
mlrd DEM zadošča za plačilo obveznosti Sklada na podlagi 
izdanih obveznic za 17000 zahtevkov oziroma za višino obvez- 
nosti Sklada 2,55 mlrd DEM oziroma z obrestmi skupaj 4,9 
mlrd DEM do konca leta 2008. Pri tem pa je bila upoštevana 
dinamika obremenitve virov Sklada na podlagi pravnomočnih 
odločb po naslednji strukturi: leta 1995 - 5%, leta 1996 
- 50%, leta 1997 - 40% in leta 1998 - 5%. 

- obveznice: 
*izdaja 
•prvo izplačilo 
'zadnje izplačilo 
'obrestna mera 
- odstotek obremenitve glavnice 

s skupnimi obrestmi 
- skupna obveznost za vse 

izplačane kupone 
- viri (1,457 mlrd DEM) zadoščajo 
- potrebno premoženje na dan 

1. 6.1997 za izpolnitev obveznosti 
- potreben donos presežkov virov, da 

ocenjeno premoženje zadošča za 
izpolnitev obveznosti 

01.01.1995 
15.01.1997 
01.06.2016 

3.5%, 6% 

91,7% 

4,909 mlrd DEM 
do konca I. 2008 

2,952 mlrd DEM 

13,44% 

Iz zgornje razpredelnice je iz zadnjih dveh alinej razvidno, da 
bi Sklad za izpolnitev navedenih obveznosti potreboval na 
dan 1. 6. 1997 2,052 mlrd DEM premoženja, ki pa bi mu1 

zadostovalo za izplačilo njegovih obveznosti le ob doseženi 
13,44% donosnosti tega premoženja. 

b) S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skledu je sicer omogočeno, da 
bo Sklad lažje in časovno nemoteno izpolnjeval svoje obvez- 
nosti. Vendar pa bo tudi začetek izplačevanja obvesti iz izda- 
nih obveznic od začetka leta 1997 lahko pomenil hudo breme 
za Sklad, ne glede na to da dosedanje reševanj zahtevkov za 
denacionalizacijo še ne poteka s pričakovano intenzivnostjo. 

Ker se ocena prilivov za poravnavanje obveznosti Sklada ni 
spremenila, pra tako pa še niso sprejeti zakoni, ki bi določili 
nove vire za poravnavanje teh obveznosti, in ker se tudi ni 
spremenila oziroma niso predvidene spremembe zakonodaje, 
ki bi razbremenile obveznosti Sklada (izjema je predvidena 
sprememba 247. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki bi razbremenile obveznosti Sklada (izjema je 
predvidena sprembmba 247. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, v obravnavi pa je tudi predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o Slovenskem odškodninskem 
skladu, po kateri Sklad naj ne bi bil zavezanec po 67. členu 
zakona o zadrugah), je tudi na podlagi novih podatkov in 
ocen mogoče ugotoviti, da bo tudi v prihodnje težko uresničiti 
vse naloge Sklada brez zagotovitve dodatnih virov za porav- 
navo njegovih obveznosti. 

K temu prispevata tudi pomanjkljiva in nedorečena zakono- 
daja, ki je breme denacionalizacije glede na vire za kritje tega 
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bremena nesorazmerno porazdelila med posamezne zave- 
zance, in vseskozi prisotna in nadaljevana težnja, da postane 
Sklad generalni zavezanec povsod, tudi v primerih, ko je 
dejanska in pravna vrnitev podržavljenega premoženja možna 
v naravi ali pa je mogoče druga, realnejša oblika odškodnine. 

Stanja bistveno ne spreminjajo tudi nedavno zavrnjene spre- 
membe in dopolnitve zakona o denacionalizaciji, ki ga je 
predlagal konzorcij zavezancev, in nov predviden vir (9,5%) 
v predlogu zakona o uporabi sredstev, pridobljenih izkupnine 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Se 
vedno so aktualne pobude in mnenja, naj bi bil Sklad zaveza- 
nec za odškodnino neupravičeno obsojenim, kot tudi po 
predlogu zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč itd. 

Tudi dosedanja zavrnitev predlogov, po katerih naj bi Repu- 
blika Slovenija jamčila za obveznice Sklada, ne zmanjšuje 
bistveno pritiska upravičencev na odškodnino v obveznicah 
Sklada. Izjemno majhno pa je tudi zanimanje za odškodnino 
v obliki lastniških certifikatov. 

Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da bo Sklad 
lahko poravnal svoje obveznosti le na podlagi zadostnih novih 
in dodatnih, zlasti likvidnih virov, saj bo zahtevano donosnost 
virov Sklada v višini 13,44% glede na neznane okoliščine, 
v katerih bo deloval (zlasti nezanesljivost vira v obliki deležev, 
ki jih ima Sklad na laninsko preoblikovanih podjetjih), težko 
dosegati, prav tako pa je težko pričakovati, da bodo obvezno- 
sti Sklada manjše zaradi sprememb predpisov ali zaradi 
sodne prakse. 

2. PROBLEMATIKA PRI ZAGOTAVLJANJU VIROV 
IN DONOSNOSTI SREDSTEV SKLADA 

Najbolj pereč problem pri zagotavljanju gotovinskih virov 
Sklada je neplačevanje obveznosti prodajalcev družbenih sta- 
novanj Skladu, ki pa po sprejetih spremembah in dopolnitvah 
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu in spremembah 
in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter z vzpostavitvijo 
celotne informacijske baze o prodanih stanovanjih ne bo več 
presegal okvirja normalne izterjave. 

Veliko nejevolje je povzročilo neurejeno vprašanje plačila 
davka na promet z nepremičninami od prodanih stanovanj, za 
katera prejme Sklad celotno kupnino, zavezanci za plačilo 
davka pa so po veljavnih predpisih prodajalci, ki so večinoma 
občine. To vprašanje se rešuje tako, da prodajalci sklepajo 
pogodbe o prodaji teh stanovanj praviloma s kupci, ki prevza- 
mejo plačilo davka in manipulativnih stroškov. Pogosti pa so 
tudi primeri, ko- so nekdanje občine svojevoljno zmanjšale 
zakonsko določene kupnine za znesek davka in tako že do 
zda) oškodovale Sklad za več kot 3,500.000 SIT. Stroške 
izterjave in pošiljanje položnic pa je v celoti prevzel Sklad. 

Na zagotavljanje večje donosnosti sredstev Sklada pa je od 
drugega pollet|a 1994 močno vplival sklep Vlade Republike 
Slovenije o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih mer 
v bančnem sistemu oziroma ukrep Vlade Republike Slovenije 
o obrestnih merah za kratkoročne naložbe likvidnostnih pre- 
sežkov v banke (Uradni list RS, št. 38/94 in 74/94), ki je 
prepovedal skladom in družbam v lasti Republike Slovenije 
deponirati v bankah likvidnostne presežke za čas, krajši od 
enega leta, nad najvišjo, v sklepu dovoljeno obrestno mero. 
S tem ukrepom se je donosnost katkoročno deponiranih 
sredstev zmanjšala z 10% na 4,5% letno. Ta obrestna mera pa 
je izrazito nižja od obrestnih mer, ki jih je do zdaj dosegal 
Sklad, in je tudi nižja od obrestne mere 6%, ki je določena za 
obrestovanje obveznic Sklada. Od 1. aprila 1995 pa je začel 
veljati medbančni dogovor o najvišjih bančnih obrestnih 
merah, po katerem znaša najvišja obrestna mera za depozite 
nad eno leto 10%, kar bo zmanjševalo dosedanjo donosnost 
dolgoročnih depozitov Sklada. 

Dileme in nejasnosti pri angažiranju sredstev v letu 1994 se 
nadaljujejo tudi v letu 1995 pri izbiri revalorizacije sredstev 
(valutna ali revalorizacijska klavzula). Sklad je pretežni del 
sredstev vlagal po sistemu R in ne D, s čimer je pridobil blizu 
10 indeksnih točk. Vprašanj? pa je, ali nadaljevati po tem 

sistemu tudi vnaprej, glede na to da se revalorizacijska stop- 
nja zmanjšuje in je v maju 1995 dosegla stopnjo 0 

Glede na politiko Sklada o deponiranju njegovih sredstev 
v varne naložbe ostajajo depoziti še vedno osnovna oblika 
naložb Sklada, saj je delniški trg zelo nestabilen, nakup držav- 
nih ali bančnih obveznic pa je praviloma nezanimiv zaradi 
njihove nominacije v tuji valuti. 

Tako bodo nove naložbene možnosti Sklada v letu 1995 dane 
predvsem s trgovanjem z deleži, ki jih ima Sklad v lastninsko 
preoblikovanih podjetjih, in v skladu z dolgoročno strategijo 
finančnega poslovanja, ki jo bo sprejel Sklad. 

3. VPRAŠANJA VKLJUČEVANJA SKLADA V LASTNINSKO 
PREOBLIKOVANJE 

Desetodstotni delež Sklada v podjetjih, ki se preoblikujejo 
s prenosom deležev oziroma delnic na sklade, je glavni vir 
sredstev za poravnavanje obveznosti Sklada. Vendar niti 
zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij niti zakon 
o gospodarskih družbah nista uredila posebnega statusa 
skladov v procesu lastninskega preoblikovanja in jih glede na 
njihove pomembne naloge ustrezno zavarovala kot manjšin- 
ske družbenike oziroma delničarje. 

Podjetja oziroma družbe avtonomno izbirajo način lastnin- 
skega preoblikovanja in vse akte preoblikovanja in bodočih 
razmerij pripravljajo in sprejemajo organi upravljanja, pri- 
stojni za odločanje, pred preoblikovanjem podjetja Tako 
sklad do vpisa preoblikovanega podjetja oziroma družbe 
v sodni register ne more vplivati na bodoče odnose v preobli- 
kovanih podjetjih. Sklad lahko vpliva na določbe statuta in na 
urejanje bodočih razmerij le pri tistih podjetjih oziroma druž- 
bah, ki si sodelovanje z bodočimi solastniki želijo. To pa so 
praviloam le tista podjetja oziroma družbe, kjer zaposlenim 
skupaj z njihovimi družinskimi člani z notranjim odkupom in 
interno razdelitvijo ni uspelo zagotoviti odločujočega deleža. 

V statutih so pogosto določila, ki dajejo prednost notranjim 
lastnikom (predkupna pravica, pravica zaposlenih do ude- 
ležbe na dobičku in podobno) pred tako imenovanimi zuna- 
njimi družbeniki oziroma delničarji ter določila, ki dajejo 
preširoka pooblastila upravi za zadeve, ki bi morale biti v pri- 
stojnosti skupščine (da poveča osnovni kapital, pooblastilo 
upravi, da podeli prokuro, da ima uprava pooblastilo za prisi- 
len umik delnic itd ). 

T udi nadzorne svete tako z določitvijo števila članov v statutu, 
kot tudi s predhodnim evidentiranjem kandidatov praviloma 
oblikujejo-stari organi upravljanja. Število članov ni soraz- 
merno z lastniško strukturo in je pravilo, ne glede na to da že 
zakon o soupravljanju določa število delavcev v nadzornem 
svetu, da so le-ti zastopani v nadzornih svetih tudi kot pred- 
stavniki kapitala Skladi pa si navadno komaj izborijo enega 
skupnega kandidata za članstvo v nadzornem svetu, pa še ta 
nato v mnogih primerih na skupščini ni izvoljen. 

Veliko družb želi oblikovati sklad za lastne delnice, z name- 
nom da bi družba odkupovala delnice, če jih ne bi odkupili 
obstoječi delničarji v okviru predkupne pravice. Taka ureditev 
pa lahko bistveno vpliva na ceno delnic Sklada, na kar vpliva 
tudi predkupna pravica, ki poleg tega tudi zelo omejuje mož- 
nost prodaje delnic. Zato bi bil obstoj predkupne pravice 
upravičen le med udeleženci notranjega odkupa, dokler le-ta 
traja. Tudi možnost, ki jo daje 416. člen zakona o gospodar- 
skih družbah, da morajo družbeniki dati soglasje k odsvojitvi 
poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, znatno ome- 
juje poslovanje Sklada. V primeru, da Sklad od družbenikov 
ne bo dobil ponudbe za odkup svojega deleža, po drugi strani 
pa ne soglasja k prodaji osebam, ki niso družbeniki, mu 
preostane le izstop iz družbe. Povračilo tržne vrednosti 
poslovnega deleža pa lahko dobi tudi šele po treh letih. 

Glede na to da vse najpomembnejše odločitve pripravijo 
organi družb pred njihovim preoblikovanjem in da je večina 
družb preoblikovana tako, da zagotavlja 60% lastniški delež 

51 



zaposlenih, zunanji oziroma institucionalni lastniki le stežka 
uveljavijo svoje predloge na ustanovnih skupščinah. 

Sklad je o tem, da je sklicana skupščina družbe, pogosto 
prepozno obveščen, da bi še lahko vložil nasprotne predloge, 
saj družbe navadno sklicujejo skupščino v lokalnih glasilih ali 
pa še v teh ne. Zelo malo skupščin je sklicanih z objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklad dobi gradivo za 
skupščino le s težavo, na svojo izrecno zahtevo, in še to 
večinoma nepopolno. Družbe se sklicujejo na to, da je gradivo 
na vpogled družbenikom na sedežu družbe. Sklad praviloma 
dobi le vabilo za skupščino, skupaj z dnevnim redom, vendar 
brez predlogov sklepov. Na samih sejah skupščine pa notra- 
nje delničarje pogosto zastopa direktor in je s tem še bolj 
jasna težnja, da uprave pogosto delujejo predvsem le v inte- 
resu notranjih lastnikov. 

Še posebej problematično je vprašanje delitve dobička za leti 
1993 in 1994, saj zaposleni, ki so hkrati delničarji podjetja, 
skupaj s svojimi družinskimi člani praviloma menijo, da 
morajo biti iz naslova dela še posebej udeleženi pri delitvi 
dobička in z večinskim glasovanjem ne pristajajo na delitev 
dobička sorazmerno z deleži v družbi. 

Na splošno prisotna težnja, da se zunanji oziroma instituci- 
onalni lastniki čim bolj omejijo pri upravljanju družbe oziroma 
da se iz upravljanja in iz družbe praktično izločijo je prisilila 
te lastnike v sodelovanje pri uveljavljanju skupnih interesov, 
ki jih ti imajo v družbah. Nekatera podjetja pa izločiji sklade 
kot bodoče družbenike že z načinom lastninskega preobliko- 
vanja, tako da dajo v javno prodajo le delnice oziroma deleže 
skladov. 

4. VPRAŠANJA URESNIČEVANJA NALOG SKLADA NA 
PODROČJU 
VRAČANJA PODRŽAVLJENEGA PREMOŽENJA 

4.1. Splošno 

Zakonodaja, ki ureja vračanje podržavljenega premoženja je 
bila glede na svojo zahtevnost in obseg pripravljena v rela- 
tivno izredno kratkem času in pod močnim pritiskom določe- 
nih interesnih skupin. 

Zato se pri uresničevanju predpisov s tega področja odpira 
vrsta vprašanj, ki še niso razrešena tudi zaradi pomanjkanja 
sodne prakse na tem področju. Sklad je s svojega vidika na 
odprta vprašanja, ki se nanašajo na uporabo posameznih 
določb zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, zakona 
o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ZOEN), zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakona o zadrugah, 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter pod- 
zakonskih predpisov, ki so povezani z denacionalizacijo 
(navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja, navo- 
dilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo, 
uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, 
odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionalizira- 
nega premoženja), opozoril že v dosedanjih poročilih uprav- 
nega in nadzornega odbora Sklada. Čeprav Sklad meni, da je 
mnogo teh vprašanj še vedno aktualnih, so v tem poročilu 
vsebovana le najpomembnejša, za katera meni, da je treba 
nanje znova opozoriti, in nova vprašanja, ki so se pojavila 
v zadnjem obdobju. 

V začetku delovanja Sklada je bila njegova vloga kot zave- 
zanca v postopku v celoti nerazumljena, saj je veljalo večin- 
sko prepričanje, da je Sklad le izvrševalec pravnomočnih 
odločb, ne pa stranka v postopku z vsemi pravicami in obvez- 
nostmi zavezane stranke. Še vedno je prisotno zelo pogosto 
prepričanje, da Sklad sam neposredno izdaja odločbe ozi- 
roma da sta izključno od njegove volje odvisni hitrost 
postopka in višina odškodnine. Tako mnenje pa so razširjali 
ne samo upravičencem do denacionalizacije, ampak celo 
množičnim občilom, tudi nekateri delavci nekdanjih občin- 
skih upravnih organov, ki vodijo postopke za denacionaliza- 
cijo. Zaradi vsega tega je bil Sklad v začetku njegovega dela 
v množičnih občilih pogosto razglašen za glavnega in gene- 

ralnega krivca prepočasnega uresničevanja zakona o denaci- 
onalizaciji in drugih predpisov, ki urejajo vračanje podržavlje- 
nega premoženja, čeprav je rešena le tretjina zahtevkov za 
premoženje, ki ga je mogoče vrniti v naravi, in»je Sklad 
vključen v postopke za denacionalizacijo šele v približno 2500 
zadevah od več kot 40.000 vloženih zahtev. 

Pri celotnem dosedanjem delu Sklada je tudi opazna težnja 
k reševanju zahtev za denacionalizacijo s prevalitvijo bre- 
mena z dejanskih zavezancev na Sklad. Težnja prevalitve 
bremena denacionalizacije izključno na Sklad se kaže tudi 
v tem, da nekateri delavci upravnih organov vse premalo ali 
celo napačno poučijo vlagatelje zahtev o vseh možnih oblikah 
denacionalizacije, ki jih tem upravičencem ponuja zakono- 
daja na tem področju. Včasih pa so s temi možnostmi premalo 
seznanjeni celo organi, ki vodijo postopke. Temu primerno je 
bilo po mnenju službe Sklada zlasti v začetku vključevanja 
Sklada v denacionalizacijske postopke tudi vodenje teh 
postopkov, ki so včasih, Izhaiajoč tudi iz zaščite lokalnih 
interesov, potekali z manjšo pravno korektnostjo in se pravna 
in dejanska upravičenost zahtev ni preverjala z isto intenziv- 
nostjo, kadar naj bi bil po mnenju organa zavezanec Sklad. To 
se je kazalo tudi v odnosu posameznih občinskih upravnih 
organov, ki so Skladu določali krajše roke kot drugim zave- 
zancem in ki so vodili postopke z upoštevanjem le tistih 
procesnih določb zakonov, ki so s fraudolozno razlago bili 
v izključno škodo Skladu kot stranki. Tako ni bilo upoštevano 
in razumljeno, da je Sklad po sili zakona stranka v postopkih 
pred več kot 250 organi v 62 nekdanjih občinah niti ni bil 
upoštevan izjemno velik obseg zahtevkov, naslovljenih na 
Sklad. 

Na položaj Sklada kot zavezanca za denacionalizacijo pa 
vpliva tudi vodenje postopkov za vračanje podržavljenega 
premoženja v naravi. Zaradi pasivnosti upravnih organov in 
težkega sporazumevanja med upravičenci in zavezanci se 
upravičenci vse pogosteje odločajo za odškodnino v obliki 
obveznic Sklada in si vse manj prizadevajo za uveljavitev 
drugih oblik denacionalizacije tudi tam. kjer je to mogoče. 
Počasnost postopkov za vrnitev premoženja je na eni strani 
povzročila izgubo določenih pravic upravičencev (zaradi 
nevloženih ali pa prepozno vloženih začasnih odredb po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij), po drugi 
strani pa v zadnjem času povečan obseg umika že vloženih in 
tudi že izdanih začasnih odredb. 

Izrazit vpliv na hitrost reševanje zahtev za vrnitev podržavlje- 
nega premoženja pa bosta imeli tudi od 1.1.1995 uveljavljena 
lokalna samouprava in vzpostavitev novih občin. Ker premo- 
ženje nekdanjih občin še ni razdeljeno med republiko in 
novonastalimi občinami ter med njimi, v mnogih primerih ni 
mogoče določiti zavezanca za vrnitev premoženja oziroma 
organi novih občin, v katerih je podržavljeno premoženje, pri 
izjavi volje navajajo, da pravno nasledstvo tega premoženja še 
ni določeno, ter iz navedenih razlogov predlagajo prekinitev 
postopka do ureditve teh vprašanj. 

4.2. Sklad kot stranka v postopku 

V primerjavi z začetnim obdobjem se je vloga Sklada kot 
stranke v upravnem postopku v nadaljnjem obdobju izboljšala 
v smislu upoštevanja pravic, ki mu gredo kot stranki 
v postopku. Upravni organi tako Skladu že v večjem obsegu 
pošiljajo dokumentacijo, iz katere sta razvidni utemeljenost 
zahteve za denacionalizacijo ter višina zahtevane odškod- 
nine. Za odgovore na zahteve oziroma druge navedbe strank 
ter za opredelitve do dokaznih listin upravni organi dajejo 
Skladu praviloma 30-dnevni instrukcijski rok. Tudi vabila na 
obravnave skupaj s spisno dokumentacijo se v večjem številu 
vročajo Skladu pravočasno. Ne glede na to pa posamezne 
upravne enote Skladu pošljejo le zahtevek za denacionaliza- 
cijo s pojasnilom, da je Skladu spisna dokumentacija lahko na 
vpogled na sedežu upravnega organa. Obstajajo tudi primeri, 
ko upravni organi določajo 8-, 10- ali 15-dnevne instrukcijske 
roke ter razpisujejo ustne obravnave v rokih, ki so od vročitve 
vabila do ustne obravnave celo krajši od 8 dni. Nadaljujejo se 
tudi primeri, ko upravni organi nekritično pritegnejo Sklad 
v postopek, čeprav vlagatelji sploh ne zahtevajo odškodnine 
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v obveznicah oziroma v delnicah, s katerimi razpolaga Repu- 
blika Slovenija. V primerih, da Sklad prejme le vabilo na 
obravnavo, tako šele na obravnavi ugotovi, da sploh ni zave- 
zana stranka v tem postopku. 

Nadaljevanje takšnega ravnanja upravnih organov, ki pa je, 
kot je omenjeno uvodoma, praksa v čedalje manjšem obsegu, 
bi glede na število zadev, v katerih je in še bo Sklad udeležen 
kot stranka, lahko pomenilo krnitev njegovih pravic, ki mu 
sicer gredo kot stranki v postopku, s tem pa posledično tudi 
za same upravičence, saj tako ravnanje posledično vpliva na 
hitrost in način reševanja denacionalizacijskih zadev. Nemo- 
goče je pričakovati, da bi ob predvideni kadrovski zasedbi 
Sklad lahko pregledoval spise po vse) Sloveniji ter kopiral 
dokumentacijo in se še redno udeleževal razpisanih ustnih 
obravnav. 

4.3. Vračanje nadomestnega premožen|a 

Sklad ves čas svojega delovanja opozarja, da denacionaliza- 
cija v obliki nadomestnega premoženja kot primarne oblike 
odškodnine, ki jo na splošno predvideva 2. člen 2DEN, kon- 
kretizira pa le tretji odstavek 42. člena istega zakona, v praksi 
ni zaživela. Po mnenju Sklada pa je prav vračanje zlasti 
nepremičnin v obliki nadomestnega premoženja, tista oblika 
denacionalizacije oziroma odškodnine za podržavljeno pre- 
moženje. ki se najbolj približuje temeljnemu načelu vrnitve 
podržavljenega premoženja v naravi, in s katero bi bilo isto- 
časno mogoče razbremeniti obveznosti Sklada. 

Vendar zavezanci, pri katerih je taka oblika mogoča (zlasti 
občine), z redkimi izjemami, odklanjajo vrnitev nadomestne 
nepremičnine z obrazložitvijo, da s prostimi nepremičninami 
ne razpolagajo. 

Prav tako se še ne uresničuje denacionalizacija v obliki nado- 
mestnih kmetijskih zemljišč iz fonda Sklada kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov Republike Slovenije. Zahtevkov za nado- 
mestna kmetijska zemljišča pa je po podatkih iz zadev, v kate- 
rih je v postopek vključen tudi Sklad. na|več. Glede na nespre- 
menjeno stališče Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repu- 
blike Slovenije, da denacionalizacija kmetijskih zemljišč 
v obliki dodelitve nadomestnih zemljišč v tem trenutku ni 
možna, ter na stališče upravnih organov, da ne morejo pri- 
silno odločiti o tej obliki odškodnine, če ni dosežen spora- 
zum, se odškodnina za podržavljena kmetijska zemljišča avto- 
matično določi v obveznicah, čeprav Sklad meni, da bi bila 
mogoča in primernejša odškodnina v obliki priznanic tega 
sklada 

4.4. Upravičenci do denacionalizacije 

Upravni organi, pristojni za notranje zadeve, v posameznih 
primerih še vedno izdajajo sporne ugotovitvene odločbe 
o državljanstvu prejšnjega lastnika, ki ni bil vpisan v evidenco 
o državljanstvu. Praviloma ne ugotavljajo pogojev iz drugega 
odstavka 35. člena zakona o državljanstvu DFJ (oseba nemške 
narodnosti in odsotnost te osebel. temveč ugotovljajo le jugo- 
slovansko državljanstvo na podlagi domovinske pristojnosti iz 
36. člena navedenega zakona. 

Po mnenju Sklada upravni organi pri določanju upravičenca 
premalo ali pa sploh ne upoštevajo drugega odstavka 10. 
člena ZDEN Ta določa, da niso upravičenci tiste osebe, ki so 
dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premo- 
ženje od tuje države. 

Sklad tudi meni, da upravni organi nekritično ugotavljajo 
pravno nasledstvo cerkev, drugih verskih skupnosti, njihovih 
ustanov oziroma redov. Praksa je namreč takšna, da za dokaz 
o pravnem nasledstvu zadošča izjava nadškofijskega ordina- 
riata. 

4.5. Zavezanci in upravičenci do odškodnine 

Sklad meni. da upravni organi preveč ozko uporabljajo 
določbe o določitvi zavezanca za odškodnino v primerih, ko 
premoženja ni mogoče vrniti. ZDEN pozna več vrst odškod- 

nin, tako tistih, ki gredo upravičencem, kot tudi odškodnin, ki 
so jih upravičenci dolžni plačati ob bistveno povečani vredno- 
sti premoženja, ki je predmet vračanja, ter tistih odškodnin, ki 
gredo zavezancem za vrnitev premoženja. Praksa upravnih 
organov je, da praviloma kot edinega zavezanca za odškod- 
nino določajo Sklad. Stališče Sklada je še vedno, da je zave- 
zanec le takrat, ko ZDEN izrecno določa odškodnino v obvez- 
nicah Slovenskega odškodninskega sklada oziroma v delni- 
cah, s katerimi razpolaga Republika Slovenija. V drugih pri- 
merih, ko ZDEN le na splošno določa odškodnino upravičen- 
cem, pa je treba zavezance določiti tudi ob upoštevanju 
splošnih premoženjskih in odškodninskih predpisov, ki se 
uporabljajo v postopku denacionalizacije, če niso v nasprotju 
z ZDEN. Po mnenju Sklada sta tipična primera za določitev 
zavezanca z uporabo splošnih in odškodninskih predpisov 26. 
člen in zadnji odstavek 42. člena ZDEN. Po mnenju Sklada sta 
zavezanca družbeno pravna oseba, ki je bila odgovorna za 
zmanjšanje vrednosti nepremičnine, ki je predmet vračanja, 
oziroma družbeno pravna oseba, ki se je s prodajo podržav- 
ljene nepremičnine prejšnjemu lastniku obogatila. 

Sklad tudi ugotavlja, da ni poenoteno stališče do tega, komu 
je dolžan upravičenec plačati odškodnino, če mu je vrnjena 
nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljenju 
bistveno povečala. Iz tovrstnih odločb, ki so bile vročene 
Skladu, izhaja, da v večini primerov upravni organi odločijo, 
da mora upravičenec plačati to odškodnino zavezancu, ki je 
nepremičnino vrnil. V nekaterih odločbah pa je bilo odločeno, 
da gre ta odškodnina Skladu. 

Sklad tudi opaža, da je različna praksa upravnih organov 
glede vprašanja, kdo je prejemnik odškodnine v primeru, ko 
mora upravičenec vrniti odškodnino, ki jo je prejel za podr- 
žavljeno premoženje in je ta presegala 30% vrednosti tega 
premoženja. Če gre za vračanje kmetijskih zemljišč, upravni 
organi za prejemnika določijo bodisi Sklad kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov Republike Slovenije bodisi Sklad. Različne pa 
so odločitve tudi glede tega, ali je upravičenec dolžan vrniti le 
tisti del odškodnine, ki presega 30% vrednosti podržavljenega 
premoženja ali pa celotno odškodnino. Po mnenju Sklada se 
mora upoštevati celotna odškodnina, če je njena vrednost 
presegla 30% vrednosti podržavljenega premoženja. Odsto- 
tek odškodnine pa se mora po mnenju Sklada ugotoviti v pri- 
merjavi dane odškodnine ob podržavljenju s takratnimi trž- 
nimi cenami in ne na način, ki v praksi prevladuje, da se 
odškodnine valorizirajo po odredbi o koeficientu povečanja 
dolarskih cen nacionaliziranega premoženja in vrednosti pre- 
moženja, ki se vrača oziroma za katero se plača odškodnina. 

Sklad meni, da bo ta vprašanja kmalu razrešila sodna praksa. 

Sklad je že v prejšnjih poročilih opozoril na problematiko 
uresničevanja 73. člena ZDEN, po katerem gre zavezancu, ki 
je pridobil nepremičnino, ki se vrača, na odplačni način, 
odškodnina v obveznicah Sklada po predpisih o razlastitvi in 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Zaradi te 
problematike je Sklad zoper navedeni člen vložil pobudo za 
oceno ustavnosti. Po podatkih 9. poročila o uresničevanju 
zakona o denacionalizaciji naj bi zavezanci pridobili nepre- 
mičnine. ki se vračajo, v 2133 primerih. Sklad pa je dobil le 40 
odpovedi zahtevka do pravice, ki gre zavezancu po tem členu. 

Po 67. členu zakona o zadrugah se premoženje kreditnih 
zadrug, zadružnih zavarovalnic in njihovih zvez, ki je bilo po 
9.5.1945 brez nadomestila preneseno na državo ali druge 
uporabnike, na zahtevo Zveze hranilno-kreditnih služb Slove- 
nije in Slovenske zadružne kmetijske banke vrne tema institu- 
cijama. Zaradi nejasnosti tega člena je Državni zbor Repu- 
blike Slovenije sprejel obvezno razlago 67. člena navedenega 
zakona, po kateri o zahtevah za denacionalizacijo premože- 
nja. vloženih na podlagi 67. člena zakona o zadrugah, odlo- 
čajo občinski upravni organi iz prve do tretje točke 54. člena 
ZDEN v upravnem postopku, v katerem se v procesnem in 
materialnopravnem pogledu smiselno uporabljajo določbe 
ZDEN. Sklad meni, da tudi na podlagi obvezne razlage ni 
decidirano določena njegova zavezanost za odškodnino 
takrat, ko razdružitev premoženja v naravi ni mogoča. 
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V 67. členu zakona o zadrugah je izrecno določeno, da se 
premoženje kreditnih zadrug, zadružnih zavarovalnic in njiho- 
vih zvez vrne tema institucijama, ne pa da sta tudi upravičeni 
do odškodnine, glede na to, da je vrnitev po zakonu o denaci- 
onalizaciji le denacionalizacija v naravi. Enako velja za 
zadruge na podlagi 68. člena zakona o zadrugah. Pri tem pa je 
treba še omeniti, da so zadruge v postopku lastninskega 
preoblikovanja že beneficiarji dela družbene lastnine, zato bi 
bilo nesmotrno, da bi bile zadruge upravičene tudi do more- 
bitne odškodnine za premoženje iz naslova nezmožnosti raz- 
družitve v breme Sklada. Verjetno pa sodna praksa ne bo 
sledila tem stališčem Sklada. 

Pri Ministrstvu za okolje in prostor je Sklad vključen v 21 
zadevah, v katerih uveljavlja Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije odškodnino od Sklada. Postopek 
se zoper Sklad vodi ne glede na predloge Sklada, da se 
postopek zoper njega prekine do sprejema zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki je v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru Republike Slovenije. V predlogu tega zakona je namreč 
predvideno, da se obveznost Sklada, določena v 247. členu, 
črta. 

4.6. Vrednotenje podržavljenega premoženja 

Tudi na problematiko vrednotenja podržavljenega premože- 
nja je bilo podrobno opozorjeno že v dosedanjih poročilih. Pri 
vrednotenju podržavljenega premoženja je po mnenju Sklada 
opaziti, da se v primerjavi s stanjem, ki je bilo navedeno 
v prejšnjih poročilih, nekatere njegove pripombe in predlogi 
že upoštevajo v praksi. Določena problematika pa je še vedno 
aktualna oziroma se pri vrednotenju določenih vrst premože- 
nja še posebej kaže. 
Pri vrednotenju podjetij se vse bolj upošteva načelo vrednote- 
nja, ki ga določa peti odstavek 44. člena ZDEN, po katerem se 
vrednosti podjetij ugotavljajo na podlagi ob podržavljenju 
ugotovljenih denarnih vrednosti. To v praksi pomeni, da se pri 
tej vrsti podržavljenega premoženja aktiva podjetja ne vred- 
noti na novo, pač pa, da se v zapisnikih ob podržavljenju 
ugotovljene vrednosti čiste aktive podjetja valorizirajo z upo- 
rabo odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen naciona- 
lizranega premoženja. Navedeno pa še ne pomeni, da pri 
ugotavljanju vrednosti podržavljenih podjetij ni drugih odpr- 
tih vprašanj, kot so na primer (ne)upoštevanje amortizacije 
premičnin v zapisnikih, sestavljenih ob podržavljenju, vpraša- 
nja v zvezi s pasivo podjetja, ki v teh zapisnikih pogosto ni 
popolno ugotovljena, in podobno. Postavlja se tudi vprašanje, 
ali je mogoče šteti, da realne vrednosti izkazujejo že zapisniki, 
sestavljeni ob podržavljenju, oziroma ali niso bile dokončne 
vrednosti nacionaliziranih podjetij ugotovljene s sodnimi od- 
ločbami. 

Pri cenitvah nepremičnin, zlasti objektov in stavbnih zemljišč 
v postopkih denacionalizacije, po mnenju Sklada čedalje več 
cenilcev upošteva tudi določbe navodil, da je vrednost funkci- 
onalnega zemljišča objekta vedno vsebovana že v vrednosti 
objekta. Kljub temu pa še vedno obstajajo nekatere razlike 
v razlagi predpisov, po katerih se vrednotijo te nepremičnine. 
Tako je na primer zdaj aktualno vprašanje, ali je vrednost 
funkcionalnega zemljišča vsebovana v vrednosti objekta le pri 
vrednotenju po tako imenovani točkovalni metodi ali pa tudi 
pri vrednotenju objektov po volumenski metodi. 

Pri vrednotenju podjetij in premičnin v primerih, ko premože- 
nje ob podržavljenju ni bilo ocenjeno oziroma ko se zaradi 
zatrjevanja, da so vrednosti v zapisnikih, sestavljenih ob podr- 
žavljenju, nerealne, se premoženje vrednoti na novo in se pri 
teh cenitvah ne upošteva navodilo o merilih za ocenjevanje 
vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij ozi- 
roma premoženja. Gre za problem tako imenovanih verodo- 
stojnih listin, ki so edine lahko podlaga oziroma vir za določa- 
nje realne vrednosti. Glede na definicijo v navedenem navo- 
dilu, da so verodostojne listine le listine iz obdobja enega leta 
pred ali po podržavljenju, in glede na to da cenilci pogosto 
navajajo, da te listine za določene vrste stvari ne obstajajo, se 
pri vrednotenju uporabljajo najrazličnejše metode, načini in 
viri vrednotenja. Vrednotenje na tak način, ki pa ga predpisi 

ne predvidevajo, pa ne postavlja samo vprašanja glede upravi- 
čenosti upoštevanja takih cenitev, pač pa tudi vzbuja dvom 
o tem, ali na tak način ugotovljene vrednosti dejansko izra- 
žajo realne vrednosti podržavljenega premoženja. 

Tudi v primerih, ko se vrednost podržavljenih podjetij ugotav- 
lja na podlagi zapisnikov, sestavljenih ob podržavljenju, se 
poleg že navedenih problemov postavlja še vrsta drugih vpra- 
šanj, ki vplivajo na te vrednosti in s tem na višino odškodnine, 
za katero je zavezanec Sklad. Niso redki primeri, ko je bilo za 
isto podjetje v zvezi s podržavljenjem sestavljenih več zapisni- 
kov o vrednotenju, ki vsebujejo za isto premoženje bistveno 
različne vrednosti. Pri tem sploh ni pravilo, da je po prvih 
zapisnikih premoženje višje vrednoteno kot v kasnejših, saj 
obstajajo tudi obratni primeri. Zato se postavlja vprašanje, 
kateri zapisniki izražajo dejansko vrednost. V praksi je opaziti, 
da upravni organi brez prave utemeljitve vzamejo za podlago 
Zapisnike, ki vsebujejo višje vrednosti, ne da bi predhodno 
ugotovili vzroke za razlike. 

Skladu se postavlja vprašanje, ali je mogoče šteti, da že 
zapisniki strokovnih komisij za ugotavljanje čistih aktiv naci- 
onaliziranih podjetij, ki so jih imenovala sodišča, sploh izka- 
zujejo končne vrednosti podjetij. Ti zapisniki so bili 
v postopku za ocenitev podjetij dejansko šele prva faza 
postopka in v večini primerov v teh zapispikih pasiva podjetja 
še ni bila v celoti ugotovljena. Glede končne vrednosti pa bi 
morala sodišča po tedanjih predpisih izdati odločbo. Sklad 
meni, da dejanske vrednosti podjetij izkazujejo sodne 
odločbe, v katerih je bila ugotovljena tudi višina odškodnine, 
dejstvo pa je, da razen v redkih primerih med arhivskimi 
listinami teh odločb ni zaslediti. 

Pri gradbenih cenitvah je poglavitni problem pomanjkanje 
tehnične dokumentacije in drugih podatkov kot podlaga za 
ugotovitev stanja ob podržavljenju. Gradbeni cenilci v večini 
primerov ugotovijo bistveno zmanjšano vrednost nepremič- 
nin zaradi napačne uporabe predpisov oziroma zaradi tega, 
ker upoštevajo staranje objektov, kar pa po mnenju Sklada ni 
pravilno. V primerih, ko se ugotovi, da gre za bistveno pove- 
čano vrednost nepremičnin, ki se vračajo v naravi, in kjer 
Sklad meni, da gre razlika v vrednosti v njegovo korist, je 
praksa upravnih organov zelo različna, kot je že navedeno 
zgoraj. 

Prav tako je Sklad že v predhodnih poročilih opozoril na 
problematiko vrednotenja stavbnih zemljišč in na praznino, ki 
je nastala, s tem ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
z odločbo št. Ul 82/92-27 z dne 11.11.1993 odpravilo določbi 
prvega in drugega odstavka 11. člena navodila o merilih za 
ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, 
podjetij oziroma premoženja, ki sta določali, katera zemljišča 
se štejejo kot stavbna zemljišča. To praznino je zapolnila 
odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-42/ 
93-15 z dne 15.12.1994, s katero je isto sodišče ugotovilo, da 
odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, goz- 
dov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denaci- 
onalizacije (Uradni list RS, št 16/92, 21/92) ni v neskladju 
z ustavo in zakonom. Iz obrazložitve te odločbe med drugim 
izhaja, da imajo po oceni Ustavnega sodišča drugačen pravni 
status od drugih zemljišč tista zemljišča, ki so bila oprede- 
ljena kot stavbna v načrtih stanovanjsko-komunalne gradnje, 
oziroma tista, ki jim je namembnost spremenil sam nacionali- 
zacijski predpis. To pomeni, da je šteti, da so bila zemljišča, ki 
so bila podržavljena na podlagi zakona o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, ne glede na to ali se je 
odločba o nacionalizaciji glasila na stavbno, gozdno ali kme- 
tijsko zemljišče, nacionalizirana kot gradbena zemljišča. Iz 
odločbe tudi izhaja, da je treba odškodnino za ta zemljišča 
odmeriti po predpisu, po katerem se vrednotijo stavbna zem- 
ljišča, oziroma da jih je treba vrednotiti kot stavbna zemljišča. 

Sklad meni, da tako stališče odpira nova vprašanja. Tako se 
na primer zastavlja vprašanje, ali je mogoče kot stavbno 
zemljišče vrednotiti zemljišče, ki je bilo nacionalizirano na 
podlagi tega zakona in je bilo v odločbi o nacionalizaciji 
opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, do gradnje na tem zem- 
ljišču pa ni nikoli prišlo in je tako zemljišče tudi v naravi še 
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vedno kmetijsko zemljišče, ki pa ga zaradi ovir ni mogoče 
vrniti v naravi itd. 

Poleg navedenega pa to stališče Ustavnega sodišča pomeni 
tudi povečanje obveznosti Sklada v vseh tistih primerih, ko 
nepremičnine ni mogoče vrniti in pride v poštev kot zaveza- 
nec za odškodnino. Povečanje vrednosti se kaže v tem, da bo 
moral Sklad za zemljišča, ki so bila nacionalizirana na podlagi 
zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč, avtomatično plačati odškodnino za nezazidano stavbno 
zemljišče, pri čemer bo stvar dokaznega postopka le še to, ali 
gre za komunalno opremljeno ali neopremljeno nezazidano 
stavbno zemljišče. Pri tem pa Sklad tudi opozarja, da ti krite- 
riji ne veljajo pri opredelitvi kaj se šteje za kmetijsko zem- 
ljišče, v primeru prenosa kmetijskih zemljišč na Sklad kmetij- 
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakona 
o zadrugah in zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Ob tem je treba upoštevati, da predpis, 
po katerem se vrednotijo stavbna zemljišča - navodilo 
o merilih za ocenjevanje vrednosti premičnin, nepremičnin, 
podjetij oziroma premoženja določa, da vrednost nezazida- 
nega komunalno opremljnega zemljišča znaša 40% vrednosti 
zazidanega stavbnega zemljišča, pri čemer pa se vrednost 
zazidanega stavbnega zemljišča določi tako, da se izhodiščna 
vrednost kmetijskega zemljišča pomnoži s faktorjem 17. 
Okvirno to pomeni povečanje odškodnine s približno 4 DEM 
za m' kmetijskega zemljišča na približno 27 DEM za mJ 

nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Sklad je tudi že opozoril, da je v tretji alinei prvega odstavka 3. 
člena odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen naci- 
onaliziranega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92) za 
obdobje od 1.1.1963 do 25.7.1965 naveden tečaj dolarja 1 ZDA 
dolar je 750 din, ki pa po njegovem mnenju ni pravilen. Iz 
podatkov Banke Slovenije o statistiki deviznih tečajev za 
obdobje 1945 do 1993 izhaja, da je bila vrednost 1 ameriškega 
dolarja v letu 1964 300 din, povprečna vrednost ameriškega 
dolarja v v letu 1965 pa 711,1559 din. 

4.7. Denacionalizacija in lastninsko preoblikovanje podjetij 

Na problematiko zavarovanja pravic nekdanjih lastnikov in 
njihovih dedičev po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij in na posledice striktne uporabe nespremenjenih 
določb tega zakona ter rokov za vložitev predlogov za izdajo 
začasnih odredb je bilo opozorjeno že v prejšnjih poročilih. 
Tako je Sklad opozoril zlasti na to, da upravni organi v pri- 
meru, če vlagatelji zahtev za denacionalizacijo niso do 
7.6.1993 vložili predlogov za izdajo začasnih odredb, zahtevke 
odstopajo Skladu in se pri tem sklicujejo na določilo 15. člena 
tega zakona. Ta pa določa, da se podjetje lahko lastninsko 
preoblikuje, če upravičenec v roku iz 11. člena ni vložil pred- 
loga za izdajo začasne odredbe. Določa pa tudi, da v tem 
primeru upravičencem pripada le odškodnina v obliki obvez- 
nic Sklada oziroma delnic v lasti Republike Slovenije. 

Sklad je že v prejšnjih poročilih kot tudi v konkretnih denaci- 
onalizacijskih postopkih, kjer je sodeloval, navajal, da je treba 
ta določila zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
razlagati tako, da upravičenci zaradi tega, ker do 7.6.1993 
niso vložili predloga za izdajo začasne odredbe, ne morejo 
izgubiti pravic, ki jim gredo po ZDEN, pač pa da je namen teh 
določb predvsem v tem, da podjetja, ki imajo v svojih sred- 
stvih podržavljeno premoženje, ne glede na to lahko začnejo 
proces lastninskega preoblikovanja. Sklad je menil, da imajo 
upravičenci pravico uveljavljati vse pravice, ki jim gredo po 
ZDEN, tudi po tem roku, torej tudi do vrnitve premoženja iz 
sredstev podjetja, vse dokler se le-to lastninsko ne preobli- 
kuje, če do končanega preoblikovanja predlagajo zavarovanje 
svojih zahtevkov na podlagi 68. člena ZDEN. 

Sklad je opozoril tudi na absurdne primere, ko so upravičenci 
oziroma njihovi dediči popolne zahtevke vložili takoj po uve- 
Ijavitivi ZDEN ali celo pred njegovo uveljavitvijo in je bilo ves 
čas postopka jasno in nesporno, da je zavezanec družbeno 
podjetje, ki se bo lastninilo po zakonu o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, vrnitev v naravi je bila takoj mogoča, vendar 

organ o vrnitvi ni odločil. Ker pa upravičenci v predpisanem 
roku, nepoučeni o posledicah, niso vložili predlogov za izdajo 
začasnih odredb, jim po navedeni določbi zakona o lastnin- 
skem problikovanju podjetij naj ne bi preostala nobena druga 
možnost kot odškodnina v obliki obveznic Sklada. 

Navedeno naj bi po mnenju Sklada pomenilo ne samo poseg 
v pravice upravičencev in v temeljna načela denacionalizacije, 
pač pa tudi prevalitev bremena na Sklad, medtem ko naj bi se 
dejanski zavezanci svojim obveznostim izognili, ob upošteva- 
nju dejstva, da je podržavljeno premoženje še med sredstvi 
družbenih podjetij, ki se šele bodo lastninila. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije pa se je v odločbi št. 
U—1-147/93-9 z dne 19.1.1995 (Uradni list RS, št. 18/95), 
s katero je ugotovilo, da drugi odstavek 15. člena v zvezi z 11. 
členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 4. 
člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij nista v neskladju z ustavo, jasno 
opredelilo, da so pravne posledice nezavarovanih zahtevkov 
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij v izgubi 
pravice do denacionalizacije iz sredstev zavezanega podjetja, 
pri čemer pravica upravičencev do denacionalizacijskega 
zahtevka s tem ne preneha, pač pa se spremeni v pravico do 
odškodnine, ki se odmeri v skladu z ZDEN in predpisi, na 
katere se ta zakon sklicuje. Obrazložitev ustavne odločbe je 
mogoče razumeti tako, da gre upravičencem, ki svojega zah- 
tevka niso pravočasno zavarovali po zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, le še odškodnina v oblikah, za katere 
je zavezanec Sklad. 

Z navedeno odločbo, ki ji bo praksa nedvomno sledila, so 
oziroma bodo za Sklad nastale nove obveznosti. V vseh tistih 
primerih, ko upravičenci ne glede na razlog niso pravočasno 
vložili predloga za izdajo začasne odredbe po zakonu o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij, bodo upravni organi avto- 
matično vodili postopek zoper Sklad kot zavezanca za plačilo 
odškodnine. 

Obveznosti za Sklad pa ne glede na navedeno ustavno 
• odločbo nastajajo čedalje bolj pogosto tudi v vseh tistih 
primerih, ko so vlagatelji sicer pravočasno vložili predloge za 
izdajo začasnih odredb, pa so jih kasneje umaknili, saj so se 
s tem odpovedali obliki denacionalizacije, ki se lahko uveljav- 
lja le, če je zavarovana, in jim gre le še odškodnina v oblikah, 
za katere je zavezanec Sklad. 

Povečanje obveznosti Sklada pa je pričakovati tudi v tistih 
primerih, ko so začasne odredbe sicer že bile izdane, pa so se 
vlagatelji kasneje odpovedali prvotno predlagani obliki dena- 
cionalizacije, kar pomeni, da jim gre le odškodnina v oblikah, 
za katere je zavezanec Sklad, vendar naj bi Skladu ta sredstva 
povrnil Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

4.8. Odškodnina v obliki lastniških certifikatov 

Na obliko odškodnine v lastniških certifikatih je Sklad opozar- 
jal že v prejšnjih poročilih, saj veljavni predpisi poleg drugih 
oblik predvidevajo za denacionalizirano premoženje tudi to 
obliko. To pa je ena izmed oblik odškodnine, ki bi lahko 
najbolj razbremenila Sklad, a je kljub temu, da je uzakonjena 
že dve leti, upravičenci vse premalo poznajo, pa tudi organi, ki 
vodijo postopek na prvi stopnji. V zvezi s tem pa je Sklad že 
prej opozoril, da bi bilo treba poleg možnosti, ki jo daje 
uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov 
(Uradni list RS, št. 40/93, 72/93, 17/94, 47/94 in 8/95), po kateri 
lahko upravičenec zahteva lastniške certifikate šele po 
dokončni in pravnomočni odločbi o denacionalizaciji, na pod- 
lagi zahtevka, ki ga vloži pri Skladu, jasno opredeliti tudi 
možnost, da bi se odločba o denacionalizaciji lahko glasila 
neposredno na lastniške certifikate, če jih zahteva upraviče- 
nec že v samem postopku denacionalizacije. 

Sklad v praksi že opaža konkretne zahtevke za denacionaliza- 
cijo, ki se glasijo na odškodnino v obliki lastniških certifika- 
tov. V zvezi s tem so upravni organi na prvi stopnji celo ie 
izdali odločbe, ki se glasijo na to obliko odškodnine, vendar 
izreka na podlagi veljavnih predpisov še ni mogoče izvr.%it; 
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Čeprav Sklad meni, da je podlaga za to, da se odločba lahko 
glasi neposredno na lastniške certifikate, dejansko podana že 
v petem odstavku 31. členu zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij, pa od zadnjega poročila Sklada s predpisi ta 
možnost še ni bila konkretizirana. 

Odprta vprašanja uresničevanja odškodnin bodo urejena 
z navodilom o izvrševanju odškodnin v obliki lastniških certifi- 
katov, ki ga predvideva uredba o izdajanju obveznic in o izvr- 
ševanju odločb, ki se glasijo na. odškodnino, za katero je 
zavezanec Slovenski odškodninski sklad. 

4.9. Pritožbe in druga pravna sredstva 

a) Splošno 

Iz analize razlogov, zaradi katerih je Sklad vlagal pritožbe 
oziroma tožbe zoper odločbe organov, ki odločajo o denaci- 
onalizaciji na prvi stopnji, ter izredna pravna sredstva zoper 
odločbe ministrstev oziroma višjih sodišč, je razvidno pred- 
vsem dvoje: 

Pritožbe so bile vložene le v tistih primerih, kjer so bile 
evidentno podane bistvene kršitve določb postopka ali pa je 
bila napačno izračunana višina odškodnine, oziroma v tistih 
primerih, ko gre za vprašanje določitve zavezanca. Ob bistve- 
nih kršitvah določb postopka je bilo pritožbam, ki so bile že 
rešene, vedno ugodeno. Pritožbe, ki so vložene zaradi kršitve 
ZDEN in ki se nanašajo na ugotavljanje tega, kdo je zavezanec 
za posamezno obliko odškodnine, še niso rešene in bo ver- 
jetno na to načelno vprašanje morala odgovoriti sodna 
praksa. Ta bo morala odgovoriti tudi na vprašanje izdaje 
začasnih odredb po 68. členu ZDEN v primerih, ko upravi- 
čenci niso zavarovali svojih zahtevkov do 7-6.1993, to je 
v roku, ki ga določa zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, podjetja kot zavezanci pa se še niso lastninsko preo- 
blikovala Navedena dilema pa je verjetno odpravljena 
z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 
U--I-147/93-9, s katero je bilo odločeno, da drugi odstavek 
15. člena v zvezi z 11. členom zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) in 4. člen zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 31/93) nista v neskladju 
z ustavo. V obrazložitvi navedene odločbe je Ustavno sodišče 
zavzelo stališče, da po preteku prekluzivnega roka iz 11. člena 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ni mogoče več 
uspešno zavarovati zahtevkov z izdajo začasne odredbe po 
68. členu zakona o denacionalizaciji. Te pritožbe kot mnoge 
druge, razen tistih, ki izpodbijajo le višino določene odškod- 
nine v obveznicah Sklada, so bile praviloma vložene tudi 
v korist upravičencev, ki se prav tako pritožujejo zoper 
odločbe, in to večkrat iz istih razlogov in interesov kot Sklad. 

V primerih, ko je iz odločb Ustavnega sodišča nedvoumno 
razvidno, da so razlogi, zaradi katerih je Sklad vložil pritožbe 
oziroma druga pravna sredstva, drugačni, kot jih je Sklad 
uveljavljal, bo Sklad ta pravna sredstva umaknil. 

b) Število prejetih odločb in število vloženih pravnih 
sredstev 

V navedenem obdobju je bilo Skladu vročenih 600 odločb 
organov prve stopnje, povezanih z denacionalizacijo, od tega 
533 odločb upravnih organov oziroma ministrstev, ki odločajo 
o zahtevah za vrnitev podržavljenega premoženja na prvi 
stopnji, ter 67 odločb sodišč, ki so odločala na prvi stopnji. 
Zoper te odločbe je Sklad vložil 165 pritožb, 10 tožb, v 27 
primerih pa je predlagal obnovo postopka. Od 82 rešenih 
pritožb oziroma drugih pravnih sredstev je bilo na drugi 
oziroma tretji stopnji v 53 primerih ugodeno Skladu. 

V tem obdobju |e Sklad od celotnega števila odločb prejel 127 
odločb s katerimi so upravni organi (125) oziroma sodišča (2) 
odločili da gre upravičencem, odškodnina v obveznicah Slo- 
venskega odškodninskega sklada, pri tem pa je bila določena 
tudi višina odškodnine Zoper navedene odločbe je Sklad 
vložil 112 pritožb, ter 4 tožbe na Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije Za preostale odločbe rok za pritožbo še ni potekel. 

Od 110 vloženih pritožb zoper tovrstne odločbe upravnih 
organov, so jih ministrstva, ki odločajo o pritožbah, rešila 46. 
V 29 primerih je bilo pritožbam Sklada ugodeno, v 17 primerih 
pa so bile pritožbe zavrnjene. V 14 primerih je Sklad na 
podlagi zavrnjene pritožbe sprožil upravni spor pred Vrhov- 
nim sodiščem Republike Slovenije, s tem da je v eni zadevi 
tožbo kasneje umaknil, v 1 zavrnjeni zadevi upravnega spora 
ni sprožil, druge zadeve pa so še v roku. 

Ministrstvo za okolje in prostor je v 11 primerih ugodilo 
pritožbam Sklada, v 3 primerih pa je pritožbo zavrnilo. Mini- 
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v vseh 11 
primerih pritožbam Sklada ugodilo, Ministrstvo za gospodar- 
ske dejavnosti pa je v 7 primerih pritožbi Sklada ugodilo, v 14 
primerih pa je njegove pritožbe zavrnilo. 

V istem obdobju je Sklad prejel 132 odločb, ki so jih na prvi 
stopnji izdali občinski upravni organi (112) oziroma pristojna 
sodišča (20), v katerih ti organi oziroma sodišča še niso 
odločila o konkretni višini odškodnine, za katero bo zaveza- 
nec Sklad. Tovrstne odločbe so praviloma delne odločbe 
o vrnitvi premoženja v naravi, pri čemer pa je bodisi v izreku 
odločeno ali v obrazložitvi odločbe nakazano, da bo v nadalje- 
vanju postopka za preostalo premoženje zavezanec za 
odškodnino Sklad. Pri teh odločbah je v izreku pogosto, 
poleg odločitve o vrnitvi v naravi odločeno tudi o pravici do 
odškodnine, ki gre zavezancu po 73. členu ZDEN. Navedeni 
člen določa, da gre zavezancem, iz katerih sredstev se vrne 
nepremičnina, ki so jo pridobili na odplačni način, odškod- 
nina po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini, in to v obveznicah Slovenskega 
odškodninskega sklada. Zoper take odločbe upravnih orga- 
nov je Sklad vložil 22 pritožb, pri čemer so bile pritožbe 
vložene le zoper tisto točko izreka, ki je posredno prizadevala 
interese Sklada (praviloma je bilo v eni točki izreka odločeno, 
da gre zavezancu prej navedena oblika odškodnine). V preo- 
stalih točkah izreka je lahko odločba postala pravnomočna. 
Pristojna ministrstva so v 17 primerih odločila o pritožbah, 
s tem da je bilo v 12 primerih pritožbam Sklada ugodeno, 
v 5 primerih pa ne in je Sklad zato vložil do zdaj 3 tožbe na 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Od 20 primerov, ko so sodišča na prvi stopnji z vmesnimi 
sklepi odločila, da je podana sila, grožnja oziroma zvijača kot 
podlaga za uveljavljanje denacionalizacije po 5. členu ZDEN, 
ne pa tudi o zavezancu in višini odškodnine, se je Sklad 
pritožil v 19 primerih. Višja sodišča so v 12 primerih ugodila 
pritožbam Sklada, v 8 primerih pa je Sklad vložil revizije zoper 
odločbe Višjih sodišč, pri čemer je Sklad eno revizijo kasneje 
umaknil. 

Sklad je- prejel tudi 230 odločb (229 od upravnih organov) 
oziroma 1 od sodišč, pri katerih v postopku do izdaje odločbe 
ni sodeloval. Zaradi zavarovanja svojih pravic je vložil 27 
predlogov za obnovo postopka, sprožil 5 upravnih sporov, ko 
so na prvi stopnji odločala ministrstva, ter vložil 1 pritožbo. 
Predlogi za obnovo postopka so bili vloženi le zoper tisti del 
postopka oziroma tisto točko izreka, kjer je bilo pravnomočno 
odločeno o vrednosti nepremičnin, ki so predmet vračanja, 
vrednost le-teh pa bi lahko glede na pravnomočnost odločbe 
vezala Sklad v nadaljevanju postopka. V 3 primerih j6 bilo 
predlogu Sklada ugodeno, 1 predlog je bil zavrnjen, druge 
predloge pa pristojni organi še rešujejo. 

Sklad je nadalje prejel 98 odločb, s katerimi so upravni organi 
(55) oziroma sodišča (43) zavrnila zahteve za denacionaliza- 
cijo. 

Sklad je vložil tudi 11 pritožb zoper odločbe upravnih orga- 
nov, s katerimi je bilo odločeno, da se upravičencem vrnejo 
kmetijska zemljišča pod pogojem, da upravičenci Skladu pla- 
čajo odškodnino v delu, ki presega 30% izračunane vrednosti 
plačane odškodnine ob podržavljenju. Po prepričanju Sklada 
so upravičenci v primerih, ko je odškodnina, dana ob podr- 
žavljenju, presegala 30% vrednosti podržavljene nepremič- 
nine, dolžni ob vrnitvi nepremičnine plačati celotno prejeto 
odškodnino, ne pa samo del, ki presega 30% vrednosti nepre- 
mičnine. 

poročevalec, št. 26 56 



c) Razlogi za vlaganje pravnih sredstev 

Sklad je vlagal pritožbe, tožbe, revizije in druga pravna sred- 
stva zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, bistve- 
nih kršitev določb zakona o splošnem upravnem postopku 
oziroma zakona o pravdnem postopku in zaradi kršitve ozi- 
roma napačne uporabe materialnega predpisa oziroma zaradi 
vseh pritožbenih razlogov. 

Nepopolno oziroma zmotno ugotovljeno dejansko stanje 

Nepopolno oziroma zmotno ugotovljeno dejansko stanje kot 
razlog izpodbijanja odločb se pojavlja skoraj v vseh zadevah, 
pri čemer je treba poudariti, da omenjeni razlog praviloma ni 
nastopal samostojno, temveč je bil povezan z napačno upo- 
rabo materialnega predpisa. Navedeni razlogi so se pojavljali 
predvsem pri ugotavljanju naslednjih dejstev in okoliščin: 

- določitev višine odškodnine, ki naj bi šla v breme Sklada; 
- ugotavljanju obsega premoženja, ki je bilo podržavljeno; 
- ugotavljanju stanja nepremičnin ob podržavljenju in njiho- 
vega današnjega stanja; 
- ugotavljanju določenih in izplačanih odškodnin ob podr- 
žavljenju; 
- ugotavljanju izločitve dela premoženja, ki je bilo podržav- 
ljeno; 
- ugotavljanju lastništva ob podržavljenju in ob izdaji 
odločbe o denacionalizaciji; 
- ugotavljanju lastništva premoženja v primerih, ko je bilo 
z istim pravnim aktom podržavljeno poleg podjetja tudi drugo 
nepremično premoženje; 
- ugotavljanju pravnih naslednikov v primerih, ko so ti upravi- 
čenci na podlagi 11. člena zakona o denacionalizaciji. 

Bistvena kršitev pravil postopka 

Najpogostejša bistvena kršitev pravil postopka je bila po mne- 
nju Sklada podana s kršitvijo 143. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP). Navedeni člen določa, da ima 
stranka pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka ter 
v ta namen dajati potrebne podatke ter braniti svoje pravice in 
z zakonom zavarovane koristi. Uradna oseba, ki vodi posto- 
pek, mora dati stranki možnost, da se izjavi o vseh okoliščinah 
in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku, ter 
o predlogih in ponujenih dokazih. Nadalje ima stranka pra- 
vico, da sodeluje pri izvedbi dokazov, in da se seznani z uspe- 
hom dokazovanja in se o tem izreče. Pristojni organ ne sme 
izdati odločbe, preden ne da stranki možnosti, da se izreče 
o dejstvih in okoliščinah, na katere se mora opirati odločba. 

V nekaterih primerih pa so bile izdane odločbe, ne da bi bilo 
poprei pripravljeno poročilo o ugotovljenem pravnem in 
dejanskem stanju zadeve, katerega priprava je po 65. členu 
ZDEN obvezna v primerih, ko se predhodno izvede posebni 
ugotovitveni postopek. 

Pogosta kršitev, ki pa jo je bilo zaznati le v začetnem obdobju 
delovania Sklada, je bila po njegovem mnenju tudi ta, da je 
bila izdana odločba o denacionalizaciji brez opravljene ustne 
obravnave, čeprav je ta po 149. členu zakona o splošnem 
upravnem postopku obvezna v stvareh, v katerih je udeleže- 
nih dvoje ali več strank z nasprotujočimi si interesi. 

Pogosto je bila po mnenju Sklada kršitev podana tudi s tem, 
da je bil izrek odločbe nejasen oziroma v nasprotju z obrazlo- 
žitvijo odločbe. V več primerih pa je bil kot eden izmed 
pritožbenih razlogov tudi ničnost odločbe. Ničnost je bila 
podana v tem, da odločbe ne bi bilo mogoče izvršiti zaradi 
tega, ker je bilo v izreku odločbe navedeno, da mora Sklad 
izročiti obveznice še pred potekom roka za izdajo obveznic. 

Po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu je bilo opaziti, da 
upravni organi ne upoštevajo roka, določenega za izročitev 
obveznic. Ta rok ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši 
od šestih mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe. Nespo- 
štovanje tega roka bi lahko imelo za posledico, da se bo 

bistveno povečalo število pravnomočnih odločb, ki bi jih bilo 
treba izvršiti. 

Razlog za neizvršljivost izreka odločbe je večkrat podan tudi 
zato, ker upravni organi v odločbi o denacionalizaciji ne 
določijo osebe, ki naj se ji izročijo obveznice (skrbnik za 
posebne primere), če je upravičenec do denacionalizacije že 
mrtev. 

Kršitev materialnih določb 

Navedena kršitev je bila po mnenju Sklada podana predvsem 
s kršitvijo določb ZDEN, zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij ter kršitvijo navodila o merilih za ocenjevanje vredno- 
sti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma 
premoženja (Ur. list RS, št. 23/92). Največkrat je bila po mne- 
nju Sklada podana kršitev 51. člena v povezavi z 42. in 43. 
členom ZDEN. 51. člen ZDEN določa zavezance za vrnitev 
podržavljenega premoženja oziroma za različne oblike 
odškodnine, če premoženja ni mogoče vrniti v naravi. Po 
prvem odstavku 42; člena gre upravičencem odškodnina 
v obveznicah ali v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija, le 
v primeru, če nepremičnine ni mogoče vrniti v naravi ali pa 
glede nje vzpostaviti lastninskega deleža na pravni osebi. Po 
mnenju Sklada je ta zavezanec po 43. členu zakona, ki določa 
oblike odškodnine za podržavljena podjetja, le v primeru, če 
podržavljenega podjetja ni mogoče vrniti, če ni mogoče vzpo- 
staviti lastninskega deleža na podjetju v družbeni lasti ozi- 
roma če ni mogoče vzpostaviti lastninske pravice na nepre- 
mičnini, ne pa vselej, če se upravičenec na podlagi 40. člena 
ZDEN odloči za odškodnino. 

Kršitev navedenih členov ZDEN je po mnenju Sklada podana 
predvsem v tem, da so ga upravni organi nekritično določili 
kot zavezanca za odškodnino v obveznicah, čeprav je možna 
tudi kakšna druga oblika že navedenih odškodnin, za katere 
pa Sklad ni zavezanec. 

Sledijo ji kršitve 44. člena ZDEN (ugotavljanje vrednosti podr- 
žavljenega premoženja) v povezavi s kršitvijo določb navodila 
o merilih za ugotavljanje vrednosti podržavljenih premičnin, 
nepremičnin, podjetij oziroma premoženja. 

Pogoste so bile tudi kršitve 72., 73., 27., 16., in 19. člena ZDEN. 
V manjšem številu primerov pa so se kot pritožbeni razlog 
uveljavljale kršitve 9.člena (ugotavljanje dejstva, kdo je upra- 
vičenec), 25.člena (ugotovitev bistveno povečane vrednosti 
nepremičnine, ki je predmet vračanja ter beneficiarja te 
odškodnine), 32.člena (ugotavljanje ovir za vračanje stavbnih 
zemljišč), S.člena (ugotavljanje sile, grožnje oziroma zvijače 
državnega organa pri sklepanju pravnih poslov, na podlagi 
katerih so nepremičnine prešle v državno last) in 26.člena 
zakona o denacionalizaciji (ugotovitev bistveno zmanjšane 
vrednosti nepremičnine, ki se vrača, ter zavezanca za dopla- 
čilo odškodnine). 

Pri kršitvah 44. člena ZDEN gre po mnenju Sklada predvsem 
za napačno uporabo določb tega člena in posledično navo- 
dila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premič- 
nin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja. Navedena 
kršitev je praviloma povezana z nepopolno ugotovljenim 
dejanskim stanjem, ki se nanaša na stanje in starost nepre- 
mičnin ali pa na obseg podržavljenega premoženja ter drugo. 
Pri vrednotenju premičnin pa je kršitev po navadi podana 
s tem, da zatrjevana vrednost premičnin ob podržavljenju ni 
izkazana z ustreznimi verodostojnimi listinami, kot to zahteva 
že navedeno navodilo. 

Kršitev 72. člena ZDEN je po mnenju Sklada predvsem v tem, 
da upravni organi odškodnin, danih za podržavljeno premo- 
ženje, sploh niso ugotavljali. V tem primeru gre seveda tudi za 
nepopolno ugotovitev dejanskega stanja Če pa so jih ugotav- 
ljali, pa je bil večkrat vprašljiv način valorizacije odškodnin. 
Po mnenju Sklada je bila podana kršitev tega člena tudi 
takrat, ko so upravni organi ugotovili, da plačana odškodnina 
presega 30 odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja, 
vendar so pri določitvi odškodnine upoštevali le vrednost nad 
30 odstotki, ne pa celotne vrednosti. 
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Sklad se je pritožil tudi zaradi Kršitve 73. člena ZDEN. Kršitev 
je bila podana največkrat s tem, da je upravni organ brez 
sodelovanja Sklada odločil, da je zavezanec pridobil nepre- 
mičnino na odplačni način in pa v procesnem smislu. Pritož- 
bene navedbe Sklada so bile potrjene s sodbo Vrhovnega 
sodišča U 719/93-14, s katero je bilo odločeno, da se nave- 
dena odškodnina določa zunaj denacionalizacijskega 
postopka. 

V zvezi s kršitvami določb 16. člena (lastninska pravica fizič- 
nih ali civilnopravnih oseb kot ovira za vrnitev premoženja), 
19. člena (nemožnost vrnitve nepremičnine, če se uporablja 
za opravljanje dejavnosti državnih organov in drugih javnih 
služb, če je neločljiv sestavni del infrastrukture oziroma če bi 
se z vrnitvijo bistveno okrnila prostorska celovitost ali namen 
izrabe prostora) in 27. člena (odškodnina v obliki priznanic 
Sklada kmetijskih zeml|išč in gozdov Republike Slovenije, če 
upravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč), tretjega 
odstavka 42. člena (vrnitev nadomestnega premoženja) ter 
šestega odstavka 42. člena (odškodnina upravičencu, ki je 
odkupil lastno podržavljeno premoženje) Sklad meni, da so 
bile vložene pritožbe tudi v korist upravičencem. 

V primeru iz 16. in 19. člena ZDEN so upravni organi zavrnili 
zahteve upravičencev zaradi obstoja ovir iz navedenih dveh 
členov. Tudi v primerih kršitve 27. člena in tretjega odstavka 
42. člena so bile pritožbe vložene v korist upravičencev. 
V navedenih primerih so upravičenci praviloma zahtevali 
nadomestna kmetijska zemljišča oziroma priznanice Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upravni 
organi pa so njihove zahteve zavračali, češ da jim gre le 
odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega 
sklada, ker nepremičnin zaradi ovir ni mogoče vrniti v naravi. 

Po mnenju Sklada je kršitev šestega odstavka 42. člena ZDEN 
podana s tem, da upravni organi zavezanca za odškodnino ne 
določajo z uporabo prvega odstavka 6. člena ZDEN. Sklad 
meni, da je zavezanec za odškodnino tista družbenopravna 
oseba ali družbeno politična skupnost, ki si je s prodajo 
podržavljene nepremičnine pridobila premoženjsko korist. 
Nejasno pa je tudi, po kakšni metodi se ugotavlja višina 
odškodnine (valorizacija kupnine, ki jo je plačal upravičenec 
za svojo podržavljeno nepremičnino ali pa določitev odškod- 
nine po denacionalizacijskih predpisih). 

POROČILO O DELOVANJU SLOVENSKEGA 
OOŠKODNINSKEGA SKLADA 
(2. poročilo) - POVZETEK 

1. 

Nadzorni odbor Slovenskega odškodninskega sklada (v nada- 
ljevanju besedila: Sklad) na podlagi drugega odstavka 20. 
člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni 
list RS, št. 7/93 in 48/94) najmanj enkrat letno poroča o delova- 
nju Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. To poro- 
čilo je druga realizacija navedenega člena zakona. 

Prvo poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega 
sklada, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 6. seji dne 12. 
septembra 1994 in je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega 
zbora Republike Slovenije št. 44 z dne 17. november 1994, se 
je nanašalo na delovanje Sklada od njegove ustanovitve, to je 
19. februarja 1993, do praviloma konca julija 1994. 

Namen tega poročila je ponovno seznaniti Državni zbor Repu- 
blike Slovenije z delovanjem Sklada v prvih dveh letih njego- 
vega delovanja oziroma do maja 1995. Podatki v poročilu se 
časovno nanašajo na celotno dosedanje delovanje Sklada. 

Namen tudi tega poročila je opozoriti Državni zbor Republike 
Slovenije na širšo problematiko uresničevanja zakona o Slo- 
venskem odškodninskem skladu in s tem zakona o denaci- 
onalizaciji ter drugih predpisov, ki urejajo vračanje podržav- 
ljenega premoženja. 

2. 

Sklad je bil ustanovljen z zakonom o Slovenskem odškodnin- 
skem skladu (Uradni list RS, št. 7/93), ki je začel veljati 19. 
februarja 1993. Dne 20. avgusta 1994 pa je začel veljati zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškod- 
ninskem skladu, ki pa ni neposredno posegel v opredelitev 
dejavnosti in nalog Sklada. 

Sklad je pravna oseba in je organiziran kot delniška družba. 

Edini ustanovitelj in delničar Sklada je Republika Slovenija. 

Organa upravljanja Sklada sta skupščiha in upravni odbor. 

Drugi organi Sklada so: nadzorni odbor, delovna telesa 
Sklada in direktor. 

Sklad je bil registriran in vpisan v sodni register 25.3.1993, 
tako da so bili do zakonsko določenega roka, to je 19. aprila 
1993, v celoti izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji za delova- 
nje Sklada. 

3. 

Po zakonu je Sklad opredeljen kot finančna organizacija za 
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaciona- 
lizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja. 

Sklad za svoje obveznosti jamči s svojim celotnim premože- 
njem in sam neposredno zastopa svoje interese v postopkih 
pred državnimi organi. 

Sklad izvršuje svoje obveznosti upravičencem na podlagi 
pravnomočnih odločb, ki jih izdajajo pristojni organi za odlo- 
čanje o zahtevah za denacionalizacijo in drugih zahtevah za 
povrnitev podržavljenega premoženja. Sklad na podlagi 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu izvršuje pravnomočne odločbe od 1. 
januarja 1995. 

Materialne podlage za določitev obveznosti Skada so dolo- 
čene s posebnimi zakoni (zakon o denacionalizaciji, zakon 
o zadrugah, stanovanjski zakon, zakon o lastninskem preobli-, 
kovanju podjetij, zakon o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju) in drugimi predpisi, po katerih naj bi bil Sklad pred- 
vsem primarni zavezanec za odškodnino v tistih primerih, ko 
vrnitev podržavljenega premoženja v naravi zaradi pravnih ali 
dejanskih ovir naj ne bi bila mogoča oziroma v tistih primerih, 
ko zakon tako odškodnino določa na podlagi izbire upravi- 
čenca oziroma kadar zakon to izrecno določa. 

Primarna oblika poravnavanja obveznosti Sklada so obvez- 
nice, katerih prvo serijo prve emisije je Sklad že izdal z datu- 
mom izdaje 1. januar 1995. Obveznice so nominirane v nem- 
ških markah, obrestna mera je 6%, glase se na prinosnika in 
so izplačljive v tolarjih, v polletnih obrokih. Obveznice se 
začnejo obrestovati od 1. julija 1996. Obresti se začnejo izpla- 
čevati 15. januarja 1997, glavnica, s pripadajočimi obrestmi pa 
od 1. decembra 2004. Zadnji kupon zapade v plačilo 1. junija 
2016. 

4. 

Sredstva za kritje obveznosti Sklada iz izdanih obveznic se 
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednost- 
nimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 
naslednjih virov: 

- 10% delež na podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo na 
način, ki ga določa zakon o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij; 
- 10% od celotnih kupnin za stanovanja, prodana na podlagi 
stanovanjskega zakona in celotna kupnina za prodana podr- 
žavljena stanovanja, ki se ne bodo vračala upravičencem; 
- 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin za 
kmetijska zemljišča in gozdove in 10% od prihodkov Sklada 
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kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije od gospo- 
darjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovence; 
- zakon pa lahko določi tudi druge vire. 

5. 

Delo službe Sklada, ki je v začetnem obdobju obsegalo uredi- 
tev vseh vprašanj, povezanih z ustanovitvijo Sklada in zagoto- 
vitvijo kadrovskih, prostorskih, tehničnih in drugih možnosti 
za delo službe Sklada, takojšnje neposredno vključevanje 
v postopke za denacionalizacijo ter delo v zvezi z vodenjem 
evidenc in upravljanjem finančnih sredstev Sklada, je 
v nadaljnjem obdobju zajemalo poleg tekočega dela in novih 
nalog, ki jih narekuje razvoj Sklada, tudi vsa opravila v zvezi 
z izdajo obveznic Sklada in v zvezi z nalogami in obveznostmi, 
ki jih Sklad ima in jih bo imel kot delničar v gospodarskih 
družbah. 

Sklad pri svojem delu sodeluje s Kapitalskim skladom Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Skladom 
Republike Slovenije za razvoj, Agencijo Republike Slovenije 
za prestrukturiranje gospodarstva in privatizacijo, pooblašče- 
nimi investicijskimi družbami ter z drugimi institucijami in 
organi v državi, katerih delo je povezano z uresničevanjem 
nalog Sklada. 

Sklad pa se pri uresničevanju nalog in obveznosti, ki mu jih 
nalaga zakonodaja, srečuje z vrsto problemov in odprtih vpra- 
šanj, ki jih podrobno navaja v tem poročilu. 

6. 

Na področju denacionalizacije oziroma vračanja podržavlje- 
nega premoženja je Sklad od ustanovitve do polovice maja 
1995 prejel 2553 zadev, od tega 2405 za denacionalizacijo.V 
postopkih, v katerih je bil udeležen Sklad, so organi prve 
stopnje izdali 127 odločb o denacionalizaciji, s katerimi je 
Sklad neposredno in po znesku zavezan za plačilo odškod- 
nine v obliki obveznic. V 132 primerih je Sklad zavezan po 
temelju, v 15 primerih pa je bila določena odškodnina v korist 
Sklada. Izvršena je ena odločba, po podatkih Sklada pa naj bi 
bilo pravnomočnih 5 odločb. 

Sklad je prve obveznice izročil upravičencu do denacionaliza- 
cije 2. marca 1995 in jih je do sedaj izročil v skupni vrednosti 
1,325.600 DEM. Obveznice so bile izročene poleg upravi- 
čencu do denacionalizacije tudi 84 upravičencem od 95 pri- 
spelih zahtev na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona. 

V drugem polletju 1994 se je pospešil tudi proces lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij in s tem tudi vključevanje 
Sklada kot družbenika tako preoblikovanih podjetij. Sklad je 
sicer prejel 359 začasnic o prenosu deležev oziroma delnic na 
Sklad v višini 16.291.301.338 SIT. Po podatkih, s katerimi 
razpolaga Sklad, sta 102 preoblikovani podjetji vpisani v regi- 
ster, nominalna vrednost deleža Sklada v teh podjetjih pa 
znaša 5.631,761.700 SIT. V začetku leta 1995 pa je že prejel 
delež od kupnine za v javni prodaji prodane delnice od treh 
podjetij v višini 351 mio SIT. 

7. 

Sklad v letih 1993 in 1994 ni imel izplačil oziroma odlivov za 
poravnavanje obveznosti, za katere je ustanovljen, in je zato 
imel samo tiste stroške, ki so povezani z delovanjem službe 
Sklada, to je z nabavo osnovnih sredstev, izvedbo projektov 
ter samimi stroški službe Sklada. 

Sklad je za svoje celotno poslovanje do konca leta 1994 
v skladu z usmeritvami upravnega odbora, naj se služba 
Sklada in sredstva za njeno delo povečujeta postopoma ozi- 
roma s povečevanjem obsega njenih nalog, porabil, skupaj 
z naložbami v osnovna sredstva in za izvedbo projektov, 256 
mio SIT. 

Stroški za poslovanje Sklada so se pokrivali izključno iz novo 
ustvarjenih sredstev na podlagi upravljanja s sredstvi Sklada. 

Sklad je imel na dan 31.12.1994 4.461,257.000 SIT neto pre- 
moženja za prihodnje plačilo svojih zakonskih obveznosti. 

Preiskovanje (review) računovodskih izkazov za leto 1993 in 
revidiranje bilance stanja Sklada z dne 31. decembra 1994, 
izkaza prihodkov, izdatkov in sprememb neto premoženja za 
poslovno leto 1994 in zaključnega računa Sklada za leto 1994 
je opravila revizorska družba ITEO Revizija iz Ljubljane. 

8. 

O prilivih oziroma sredstvih, ki jih bo Sklad pridobil oziroma 
ustvaril za kritje svojih obveznosti, so tudi po dveletnem 
delovanju Sklada še vedno mogoče le grobe ocene, prav tako 
pa je mogoče le grobo oceniti njegove bodoče obveznosti. 

Po mnenju Sklada bo realna ocena virov za poravnavanje 
njegovih obveznosti in realna ocena njegovih obveznosti 
mogoča šele po dveh letih, ko bo končan proces lastninskega 
preoblikovanja podjetij in ko bodo obveznosti Sklada že 
v veliki meri določene tudi na podlagi bistveno večjega števila 
pravnomočnih odločb. 

Po razpoložljivih podatkih in možnih ocenah naj bi Sklad iz 
posameznih virov (brez upoštevanja njihovega povečanja iz 
naslova upravljanja sredstev) pridobil sredstva v višini 1.457 
mlrd DEM. 

Ocene Sklada o njegovih predvidenih obveznostih temeljijo 
na analizi zahtevkov (konkretno opredeljenih po višini ali pa 
ocenjenih), iz zahtev za denacionalizacijo, ki jih je do sedaj 
prejel Sklad ter na oceni vseh bodočih zahtev za denacionali- 
zacijo, ki naj bi jih po podatkih, zbranih v dosedanjih poročilih 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, prejel Sklad. 
Skupna višina predvidenih odškodnin znaša po izračunih 
Sklada, brez obresti na izročene obveznice, od 1,3 mlrd DEM 
do 2,85 mlrd DEM. 

Tako predvidena obveznost Sklad pa ne vključuje ocenjene 
višine odškodnin za podržavljene finančne organizacije ozi- 
roma zavarovalnice, katere konkretna ocena je v pripravi. 
Prav tako pa so le izjemoma upoštevani zahtevki pravnih oseb 
kot so zadruge, Zadružna zveza Slovenije, Zveza hranilno 
kreditnih služb Slovenije, Slovenska zadružna kmetijska 
banka, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove- 
nije in druge pravne osebe. 

Neposredna primerjava predvidenih prilivov oziroma sredstev 
za kritje obveznosti in predvidena ocena višine obveznosti za 
posamezno vrsto podržavljenega premoženja kaže da 
namenski viri za kritje odškodnin za posamezne vrste podr- 
žavljenega premoženja niso v sorazmerju s predvideno višino 
odškodnin. Prav tako pa ocena vseh prihodnjih prilivov ozi- 
roma obveznosti ni v sorazmerju z oceno vseh obveznosti 
Sklada. 

9. 

Sedanje ocene prihodnjih obveznosti Sklada in njegova pred- 
videvanja nadaljnjega uresničevanja predpisov s področja 
vračanja podržavljenega premoženja pa opozarjajo na to, da 
bodo obveznosti Sklada lahko teoretično dosegle tudi obvez- 
nosti, ki so bile ugotovljene ob pripravi zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu v višini 3,957 mlrd DEM. Skupaj 
z izplačilom obresti bi tako lahko vse obveznosti Sklada 
znašale tudi do 7,6 mlrd DEM. 

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Slovenskem odškodninskem skladu je sicer omogočeno, da 
bo Sklad lažje in časovno bolj nemoteno izpolnjeval svoje 
obveznosti. Vendar pa vse analize kažejo, da uresničitev 
nalog Sklada ne bo mogoča brez zagotovitve novih virov za 
poravnavo obveznosti Sklada. 

K težkemu položaju Sklada prispeva tudi pomanjkljiva in 
nedorečena zakonodaja, ki je breme denacionalizacije glede 
na vire za kritje tega bremena, nesorazmerno porazdelila med 

59 poročevalec, it. 26 



posamezne zavezance, in vseskozi prisotna in nadaljevana 
težnja, da postane Sklad generalni zavezanec povsod, tudi 
v primerih, ko je dejanska in pravna vrnitev podržavljenega 
premoženja možna v naravi ali pa je mogoča druga, realnejša 
oblika odškodnine. 

Na podlagi celotnega poročila je mogoče ugotoviti, da bo 
Sklad lahko poravnal svoje obveznosti le, če se mu z zakoni 
ne nalaga novih obveznosti, še zlasti ne brez zagotovitve virov 
za njihovo plačilo in zadostnih novih virov za plačilo že 
obstoječih obveznosti Sklada. Zahtevano donosnost virov 
Sklada v višini 13,44% bo glede na neznane okoliščine, v kate- 
rih bo deloval, težko dosegati, prav tako pa je težko pričako- 
vati, da bodo obveznosti Sklada manjše zaradi sprememb 
predpisov ali zaradi sodne prakse. 

POROČILO O DELOVANJU SLOVENSKEGA 
ODŠKODNINSKEGA SKLADA 
(2. poročilo) - SKLEPNE UGOTOVITVE 

1. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepne ugotovitve, nave- 
dene v 1. poročilu, še vedno aktualne in se zato nanje sklicuje 
tudi v tem poročilu. 

Nadzorni odbor je tekoče spremljal delo Sklada in je bil sproti 
seznanjen z delom organov upravljanja Sklada, njegovih 
delovnih teles ter s poslovanjem službe Sklada. Nadzorni 
odbor je bil tudi tekoče seznanjen s širšo problematiko ures- 
ničevanja nalog Sklada in je zato podprl pobude Sklada za 
spremembe in dopolnitve zakona o Slovenskem odškodnin- 
skem skladu. 

Sklad je specifična ustanova, ki ji zakoni in drugi predpisi 
nalagajo izjemno število pomembnih nalog tako pri vključeva- 
nju v postopke denacionalizacije oziroma pri vračanju podr- 
žavljenega premoženja kot tudi pri lastninskem preoblikova- 
nju podjetij ter vrsto drugih nalog, ki jih mora opraviti za 
uresničitev svojih, z zakoni in drugimi predpisi določenih 
obveznosti. 

Tako bo služba Sklada oziroma Sklad vključen kot stranka 
v postopku v najmanj 14.000 zadevah za denacionalizacijo 
(pričakuje pa se 20.000 zadev) pred več kot 250 različnimi 
pristojnimi organi, kjer bo moral ob upoštevanju upravičenj, 
ki jih imajo upravičenci do denacionalizacije, zastopati kot 
dober gospodar interese Sklada in v tem okviru še splošne 
družbene interese. 

Sklad bo moral kot družbenik načeloma sodelovati s približno 
1.500 podjetji in v svojem ter v splošnem interesu sodelovati 
pri njihovem upravljanju, ker bo lahko le z dejavnim odnosom 
povečeval sredstva za uresničitev svojih nalog. Tako bo ena 
od glavnih nalog Sklada, da bo vsa sredstva upravljal tako, da 
jih bo vseskozi povečeval in tako tudi na ta način uresničil 
namene, za katere se ta sredstva zagotavljajo. 

Poleg vseh del in nalog, ki jih ima in jih bo moral Sklad 
opravljati v postopkih denacionalizacije in pri upravljanju 
svojega portfelja ter drugih sredstev, z zagotavljanjem red- 
nega in tekočega izplačevanja obveznic in drugih nalog, se 
Sklad tudi neposredno dogovarja z več tisoč upravičenci 
oziroma njihovimi pravnimi nasledniki o načinu poravnavanja 
obveznosti Sklada v skladu z možnostmi, ki jih daje upravi- 
čencem do denacionalizacije veljavna zakonodaja, prav tako 

. pa tudi z zavezanci za zagotavljanje virov za poravnavanje 
obveznosti Sklada in z družbami, v katerih je Sklad družbenik. 

Poseben projekt je bil pravočasna izdaja obveznic Sklada, 
v nadaljevanju dela Sklada pa njihova razdelitev upravičen- 
cem in zagotovitev rednega izplačevanja izročenih obveznic 
najmanj 200.000 različnim fizičnim in pravnim osebam. 

Pri uresničevanju nalog pa se Sklad srečuje z vrsto problemov 
in odprtih vprašanj na celotnem področju svojega delovanja, 

zlasti pa pri zagotavljanju virov za plačilo obveznosti Sklada 
in pri postopkih za vračanje podržavljenega premoženja. Na 
negotovost in nejasnost položaja in dela Sklada vpliva tudi 
nedorečena in pomanjkljiva zakonodaja ter ukrepi državnih 
organov in praksa, ki vse premalo upošteva poseben položaj 
Sklada pri uresničevanju pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
zakonu. 

2. 

Nadzorni odbor meni, da je bilo dosedanje delo Sklada glede 
na dane možnosti in velik obseg dela ter ob skromni kadrov- 
ski zasedbi uspešno in na splošno racionalno in gospodarno. 
Nadzorni odbor tudi ugotavlja, da je služba Sklada v postop- 
kih denacionalizacije in na drugih področjih dela delovala 
v okviru pravic in obveznosti, ki ji jih dajejo zakoni, in ne 
dvomi o strokovnosti in korektnosti njenega dela. 

Nadzorni odbor se v celoti pridružuje mnenju pooblaščenega 
revizorja, ki je opravil revizijo finančnega poslovanja Sklada, 
in je prepričan, da računovodski izkazi Sklada dajejo pošteno 
sliko finančnega poslovanja Sklada. 

3. 
Nadzorni odbor pa posebej poudarja, da predvidevanja 
Sklada o ocenjenih in morebitnih obveznostih, ki jih bo moral 
v prihodnje izpolniti, resno opozarjajo na izjemno težak polo- 
žaj Sklada pri uresničitvi nalog, ki mu jih nalagajo zakoni. 

Nadzorni odbor opozarja, da bo naloge Sklada še vedno težko 
uresničiti, čeprav se bo v prihodnje izkazalo, da so dosedanje 
ocene in predvidevanja napačni, da bodo prilivi znatno višji, 
da bosta število zahtevkov in višina obveznosti znatno nižja, 
ker se bo del odškodnin izplačal v obliki certifikatov in delnic, 
s katerimi bo razpolagal Sklad, ter ne nazadnje, da bodo tudi 
zaradi sodelovanja Sklada v postopkih za denacionalizacijo 
znatno znižane višine do zdaj postavljenih zahtevkov. 

Da bo tudi v nadaljevanju mogoče racionalno in učinkovito 
uresničiti vse naloge, cilje in namene Sklada, bodo potrebna 
prizadevanja in dosledna opredelitev vseh organov v državi, 
da se Skladu z novimi predpisi ne nalagajo nobene dodatne 
obveznosti, še zlasti pa ne brez zagotovitve novih in dejanskih 
virov za njihovo poravnavanje. 

Obstoječe nesorazmerje med ocenami dosedanjih prilivov za 
poravnavanje obveznosti Sklada in med ocenjeno višino nje- 
govih obveznosti ter narava in dolgoročnost poglavitnega 
vira, to je deleža na podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo, 
terjajo tudi nujno zagotovitev novih in dejanskih virov za 
poravnavanje tudi že obstoječih obveznosti Sklada. 

Z novimi viri je namreč treba tudi omogočiti racionalno in 
dolgoročno ter strateško upravljanje portfelja Sklada oziroma 
deležev, ki jih bo Sklad imel v preoblikovanih podjetjih. 

To potrjuje tudi idejni projekt izdaje, hrambe, razdelitve ter 
unovčevanja obveznic Sklada, v katerem izvajalci projekta 
ugotavljajo, da bo moral Sklad imeti na dan 1. julija 1997 2,052 
mlrd DEM, to je za 0,5 mlrd DEM več, kot znašajo sedanje 
ocene bodočih sredstev, in pri tem dosegati 13,44% donos- 
nost teh sredstev, da bo Sklad lahko izplačal obveznosti 
v celotni višini 4,9 mlrd DEM. 

4. 
Za uspešno izpolnitev vseh obveznosti Sklada pa je nujno tudi 
reševanje zahtev za denacionalizacijo in drugih zahtev za 
povrnitev podržavljenega premoženja v skladu z doslednim 
uresničevanjem temeljnih načel, sprejetih v zakonih in drugih 
predpisih, ki urejajo to področje. 

To pa pomeni, da je treba povsod, kjer je to mogoče, uveljaviti 
temeljno načelo zakona o denacionalizaciji, ki je vrnitev podr- 
žavljenega premoženja v naravi oziroma v nadomestni realni 
odškodnini in le izjemoma v obliki časovno odmaknjenega 
izplačila odškodnine, kot je to določeno za odškodnino 
v obliki obveznic. 
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S povrnitvijo podržavljenega premoženja, ki ga v naravi ni 
mogoče vrniti, zlasti v obliki nadomestnih nepremičnin in 
v drugih realnejših oblikah (na primer: lastninski deleži na 
podjetjih in v obliki lastniških certifikatov), se namreč ne 
razbremenjuje le Sklad, temveč se tako predvsem uresničuje 
zakon v korist samih razlaščencev in hitreje poteka privatiza- 
cija družbene lastnine, kot drugo temeljno načelo, uveljav- 
ljeno ob sprejetju zakonodaje, ki ureja vračanje podržavlje- 
nega premoženja. Poleg tega pa se bo le tako lahko uresničilo 
tudi tretje načelo, to je, da se denacionalizacija podržavlje- 
nega premoženja v celoti izvede iz sredstev družbene last- 
nine, nikakor pa ne v breme davkoplačevalcev. Povsem jasno 

namreč je, da bo po končanem procesu privatizacije druž- 
bene lastnine mogoče zagotoviti sredstva za poravnavanje 
obveznosti, iz izdanih in izročenih obveznic Sklada le z novimi 
davki, določenimi v ta namen. 

Skladu pa je treba zaradi težav in problemov, ki jih ima pri 
uresničevanju svojih izjemno pomembnih nalog, tudi s spre- 
membami predpisov in drugimi ukrepi ne nazadnje omogočiti 
tak način delovanja, da bo lahko nemoteno izpolnjeval svoje 
obveznosti in da pri njegovem delu ne bodo veljala določena 
pravila in omejitve, sicer nujne za delovanje drugih ustanov, ki 
pa nimajo tako pomembnih in zahtevnih družbenih nalog. 

SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD, 
delniška družba, Mala ulica 5 
Ljubljana 

Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

VSEH ZADEV SKUPAJ 2405. 

UPRAVNE ENOTE 2067 85.9 

SODIŠČA 222 9.2 

MINISTRSTVA 116 4.8 

JL 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE Število ZADEV 

PRILOGA 1 

% od vseh zadev 

UPRAVNE ENOTE 

Ajdovščina 

• 5 0.2 

Gospodarsko področje 5 

Brežice 30 1.2 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

11 

12 

7 

Celje 35 1.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

12 

22 

Cerknica 15 0.6 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

2 

12 

Črnomelj 36 1.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

9 

14 

13 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

ZADEVE Število ZADEV % od vseh zadev 

Domžale 47 2.0 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

23 

8 

16 

/ 

• 

Dravograd 7 0.3 

Gospodarsko področje 7 

Gornja Radgona 11 0.5 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

2 

9 

Grosuplje 89 3.7 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

37 

16 

36 

Hrastnik 12 0 . 5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

4 

5 

Idrija 24 1.0 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

Premoženjsko pravno področje 

3 

19 

2 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE Število ZADEV 

PRILOGA 1 

% od vseh zadev 

Ilirska Bistrica 11 0.5 

Gospodarsko področje 11 

Izola 

Jesenice 36 1.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

8 

25 

Kamnik 53 2.2 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

5 

11 

37 

Kočevje 11 0.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

4 

4 

Koper 6 0.2 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

2 

3 

Kranj 85 3.5 

Kmetijsko področje 9 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

ZADEVE Število ZADEV % od vseh zadev 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

23 

5.3 

Krško 8 0.3 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

7 

1 

Laško 8 0.3 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

7 

1 

Lenart 16 0.7 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

7 

2 

7 

Lendava 19 0.8 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

2 

4 

13 

Litija 33 1.4 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

15 

*2 

6 

Ljubljana Bežigrad 52 2.2 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

EVE Število ZADEV % od vseh zadev 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

11 

6 

35 

Ljubljana Center 106 4.4 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

Premoženjsko pravno področje 

3 

27 

74 

2 

Ljubljana Moste-Polje 210 8 . 7 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

120 

21 

69 

Ljubljana Šiška 69 2.9 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

18 

27 

24 

Ljubljana Vič-Rudnik 50 2. 1 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

6 

21 

23 

Ljutomer 14 0.6 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

ZADEVE Število ZADEV % od vseh zadev 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

2 

1,2 

Logatec 46 1.9 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

12 

11 

23 

Metlika 1 

Gospodarsko področje 1 

Mozirje 1 

Gospodarsko področje 1 

Murska Sobota 63 2. 6 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

30 

19 

14 

Nova Gorica 54 2.2 

. . * Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

9 

13 

32 

Novo mesto 95 4.0 

Kmetijsko področje 65 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

PRILOGA 1 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

12 

18 

Ormož 68 2.8 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

22 

4 

42 

Piran 2 0.1 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

1 

1 

Postojna 19 0.8 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

11 

7 

1 

Ptuj 89 3.7 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

t 
Gospodarsko področje 

39 

23 

27 

Radlje ob Dravi 18 0.7 

Gospodarsko področje 18 

Radovljica 32 1.3 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE Število ZADEV 

PRILOGA 1 
■ 

% od vseh zadev 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

4 

? 

19 

Ravne Ha Koroškem 38 1.6 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

3 

32 

Ribnica 16 0 . 7 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

10 

3 

3 

Sevnica 13 0.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

7 

3 

Sežana 22 0.9 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

7 

12 

Slovenj Gradec 15 0.6 

Kmetijsko področje 1 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu škladu 

ZADEVE 

PRILOGA 1 

Število ZADEV % od vseh zadev 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

3 

11 

Slovenska Bistrica 14 0.6 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

6 

4 

4 

Slovenske Konjice 63 2.6 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

61 

Šentjur pri Celju 12 0.5 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

2 

10 

Škofja Loka 13 0.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

5 

1 

7 

Šmarje pri Jelšah 15 0.6 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

4 

11 

Tolmin 12 0.5 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE 

PRILOGA 1 

Število ZADEV % od vseh zadev 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

6 

A 

2 

Trebnje 12 0.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

8 

3 
» 

Trbovlje 22 0.9 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

2 

12 

8 

Tržič 13 0.5 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

6 

7 

Velenje 13 0.5 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

5 

6 

2 

Vrhnika 6 0.2 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

2 

2 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE 

PRILOGA 1 

Število ZADEV % od vseh zadev 

Gospodarsko področje 2 

Zagorje ob Savi 22 0 . 9 

Kmetijsko področje 
/ 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

6 

9 

7 

Žalec 14 0 . 6 

4 
Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

5 

5 

4 

Maribor 123 5. 1 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

28 

25 

70 

Pesnica 14 0.6 

Kmetijsko področje 

Stanovanjsko področje 

Gospodarsko področje 

1 

2 

11 

Ruše 9 0 . 4 

Kmetijsko področje 

Gospodarsko področje 

5 

4 

i   
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

OBMOČJE-LJUBLJANA 

PRILOGA 1 

118 4.9 

Ljubljana 

Domžale 

Grosuplje 

Kamnik 

Kočevje 

Cerknica 

Trbovlje 

Vrhnika 

Litija 

72 

4 

5 

5 

6 

17 

7 

2 

OBMOČJE-CELJE 16 0 . 7 

Cel je 

Slovenske Konjice 

Šmarje pri Jelšah 

Šentjur pri Celju 

Velenje 

Žalec 

OBMOČJE-KOPER 0.3 

Koper 

Ilirska Bistrica 

Piran 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE Število ZADEV 

PRILOGA 1 

% od vseh zadev 

Postojna 

Sežana 

3 

1 

OBMOČJE-KRANJ 13 0.5 

Kranj 

Škofja Loka 

Jesenice 

Radovljica 

S 

5 

3 

• 

OBMOĆJE-MARIBOR 40 1 . 7 

Maribor 

Ptuj 

Lenart 

Ormož 

Slovenj Gradec 

Slovenska Bistrica 

16 

7 

11 

2 

4 

OBMOČJE-MURSKA SOBOTA 2 0.1 

Murska Sobota 

Gornja Radgona 

Lendava 

Ljutomer 

2 

OBMOČJE-NOVA GORICA 5 0.2 

Nova Gorica 

Ajdovščina 

2 

2 
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Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu 

ZADEVE 

Idrija 

Tolmin 

PRILOGA 1 

Število ZADEV 

.1 

% od vseh zadev 

OBMOČJE-NOVA MESTO 21 0 . 9 

Novo mesto 

Brežice 

Črnomelj 

Krško 

Sevnica 

Trebnje 

2 

2 

14 

  

Ministrstvo za finance 61 2 . 5 

Ministrstvo za kulturo 34 1 . 4 

Ministrstvo za okolje in pros. 21 0 . 9 

... 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled udeležbe 

PRILOGA 2 

UPRAVNE ENOTE 

Ajdovščina 3 3 1 2 

Brežice 25 25 1 18 6 25.0 

Celje 26 26 5 21 80.8 

Cerknica 10 10 1 9 100.0 

Črnomelj 37 33 1 9 23 71.9 

Domžale 27 23 2 8 13 61.9 

Dravograd 

Gornja Radgona 14 14 1 2 11 84.6 

Grosuplje 76 76 7 22 47 68 . 1 

Hrastriik 4 4 4 100.0 

Idrija 19 19 7 12 63.2 

Ilirska Bistrica 11 • 11 4 7 63 . 6 

Izola 

Jesenice 13 13 2 3 8 72.7 

Kamnik 54 50 4 10 36 78.3 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled 

jih organi 1. stopnje poslali 
udeležbe 

PRILOGA 2 

VAB L A Vseh 
vabil 

Vabil do 
25.05.95 Preklic. Opravič. Udelež. 

Kočevje 6 6 3 3 50. J 

Koper 3 3 3 100.0 

Kranj 59 59 10 11 38 77. 6 

Krško 1 1 1 

Laško 1 1 1 

Lenart 18 18 1 8 9 52.9 

Lendava 13 12 2 10 100 . 0 

Litija 6 6 1 5 83.3 

Ljubljana Bežigrad ♦ 32 29 1 6 22 78 . 6 

Ljubljana Center 87 85 7 1 77 98. 7 

Ljubljana Moste-Polje 100 98 27 13 58 81.7 

Ljubljana Šiška 34 32 3 2 27 93. 1 

Ljubljana Vič-Rudnik 35 32 3 29 100 .0 * 

Ljutomer 12 12 12 

Logatec 30 28 3 11 14 56.0 

Metlika 

Mozirje 1 1 1 

Murska Sobota 37 , 36 18 18 50.0 

Nova Gorica 37 37 6 31 83.8 

Novo mesto 74 72 9 20 43 68 . 3 

Ormož 75 74 20 40 14 25.9 

Piran 

Postojna 18 18 18 100.0 

Ptuj 70 63 2 47 14 23.0 

Radlje ob Dravi 7 7 3 4 57. 1 

Radovljica 42 37 5 10 22 68.8 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled udeležbe 

PRILOGA 2 

VABILA Vseh 
vabil 

Vabil do 
25.05.95 Preklic. Opravič. Udelež. 

% 
Udelež. 

Ravne na Koroškem 8 8 3 5 62.5 

Ribnica 17 17 6 11 64.7 

Sevnica 3 3 3 100.0 

Sežana 15 13 1 6 6 50.0 

Slovenj Gradec 22 22 5 7 10 58.8 

Slovenska Bistrica 12 12 4 8 66 . 7 

Slovenske Konjice 

Šentjur pri Celju 

Škofja Loka 1 

Šmarje pri Jelšah 4 4 1 1 2 66 . 7 

Tolmin 5 5 1 3 1 25.0 

Trebnje 4 4 4 100.0 

Trbovlje 34 34 2 13 19 59 . 4 

Tržič 5 5 3 2 40.0 

Velenje 

Vrhnika 2 2 2 100.0 

Zagorje ob Savi 11 8 3 5 100.0 

Žalec • 

Maribor 65 65 2 13 50 79 . 4 

Pesnica 13 13 13 100.0 

Ruše 7 3 
:  

3 100 .0 

OKRAJNA SODIŠČA 

OBMOČJE-LJUBLJANA 

Ljubijana 150 145 ' 16 2 127 98 . 4 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1., stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled udeležbe 

PRILOGA 2 

VABILA Vseh 
vabil 

Vabil do 
25.05.95 Preklic• Opravič. Udelež. 

% 
Udelež. 

Domžale 6 6 2 4 100.0 

Grosuplje 

Kamnik 13 13 4 9 69 . 2 

Kočevje 8 8 1 5 2 28 . 6 

Cerknica 9 9 7 2 22 . 2 

Trbovlje 37 35 11 11 13 54.2 

Vrhnika 16 16 3 5 8 61.5 

Litija 2 2 1 1 50 . 0 

OBMOČJE-CELJE 

Cel je J « 9 9 1 7 1 12.5 

Slovenske Konjice 3 2 2 

Šmarje pri Jelšah 3 3 1 2 

Šentjur pri Celju 1 1 1 

Velenje 

Žalec 10 10 10 100 . C 

OBMOČJE-KOPER 

Koper 2 2 1 1 50 . 0 

Ilirska Bistrica 3 3 1 2 

Piran 

Postojna 4 4 2 2 50 . 0 

Sežana 

OBMOĆJE-KRANJ 

Kranj 4 4 2 2 50.0 

Škofja Loka 17 17 4 5 8 61.5 

Jesenice 

Radovljica 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled udeležbe 

PRILOGA 2 

VABILA Vseh 
vabil 

Vabil do 
25.05.95 Preklic. Opravič. Udelež. 

% 
Udelež. 

OBMOČJE-MARIBOR 

Maribor 15 14 9 5 35.7 

Ptuj 12 12 1 8 3 27.3 

Lenart 32 27 1 11 15 57.7 

Ormož 

Slovenj Gradec 2 2 1 1 50 . 0 

Slovenska Bistrica 10 10 2 7 1 12.5 

OBMOČJE-MURSKA SOBOTA 

Murska Sobota 

Gornja Radgona 

Lendava 

Ljutomer 

OBMOČJE-NOVA GORICA 

Nova Gorica 1 1 1 100 .0 

Ajdovščina 

Idrija 

Tolmin 3 3 3 

OBMOČJE-NOVA MESTO 

Novo mesto 1 1 1 

Brežice 

Črnomelj 1 1 1 

Krško 5 5 1 3 1 25 .0 

Sevnica 

Trebnje 11 11 2 9 100.0 
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Statistični pregled vabil na obravnave, ki so jih organi 1. stopnje poslali 
Slovenskemu odškodninskemu skladu, in pregled udeležbe 

PRILOGA 2 

VAB L A Vseh 
vabil 

Vabil do 
25.05.95 Preklic. Opravič. Udelež. 

Ministrstvo za finance 38 38 8 30 78 . 9 

Ministrstvo za kulturo 26 26 1 2 23 92.0 

Ministrstvo za okolje in pros. 8 6 1 1 4 80 .0 

. . . J i 1 L=== 
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id opis zahtevki vrednost 
1 16/3 LASTNINSKA PRAVICA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB 732 64604 
3 26 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST NEPREMIČNINE 28 2030 
4 42/6 ODŠKODNINA UPRAVIČENCEM ZA NAZAJ ODKUPLJENO PODRZ. PREMOZ. 88 1414 
5 25/2 ODPOVED VRNITVI NEPREM. ZARADI POVEČANE VREDNOSTI 4 472 
6 16/3.42/6 LAST. PRAV. IN ODSK. UPRAVIČENCEM ZA ODKUPLJENO PREM. 2 88 
7 19 NEPREM. ZA NAMENE DRZ. ORG.,JAVNIH ZAVOD. IN JAV.GOSP.DRUZB 112 19309 
8 43 ODŠKODNINA ZA PODJETJA. KATERIH VRNrTEV NI MOŽNA 221 192128 
9 73 ODSKOONINA ZAVEZANCEM ZA ODPLAČNO PRIOOBrTEV DENAC. PREMOZ. 89 19881 
10 42/1 PORUŠENI OBJEKTI PO PODRŽAVLJENJU 91 18040 
11 32 ZEMLJIŠČA. ZAZIDANA PO PODRŽAVLJENJU 176 9557 
12 20 BISTVENO OKRNJENA EKON. AU TEHN. FUNKCIONALNOST KOMPUEKSOV 6 1602 
13 16/3.19 LASTNINSKA PRAV. IN NEPREM. ZA NAMENE DRZ. ORGANOV IDR. 51 5782 
14 26.16/3 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST IN LASTNINSKA PRAVICA 9 855 
15 32.16/3 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN LASTNINSKA PRAVICA 59 6852 
16 32.19 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN NEPREM. ZA NAMENE DRZ. ORGANOV IDR. 19 2746 
17 40 OPCUA MED VRNITVIJO PODJETJA IN ODŠKODNINO 69 19474 
18 42/1.19 PORUŠENI OBJEKTI IN NEPREMIČ. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV 6 2492 
19 16/3.42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠENI OBJEKTI 9 583 
21 42/5 ODŠKODNINA ZA PODRŽAVLJENE PREMIČNINE 52 6600 
22 32.42/1 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN PORUŠENI OBJEKTI 20 2329 
23 16/3.42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠENI OBJEKTI 21 1563 
24 32.26 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST 2 48 
25 16/3.42/5 LASTNINSKA PRAVICA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 34 3834 
27 16/3.32.19 LAST. PRAVICA. ZAZIDANA ZEMU. IN NEPREM. DRZ. ORG. 7 989 
28 32.42/5 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 2 26 
99 NEDOLOČLJIVO 123 15012 

GRAF 6 

Prispele vloge po posameznih mesecih prejema 

Število vlog | 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

: leto I mesec l 
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SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD 
OBVEZNOSTI SKLADA NA PODLAGT VSEH ANALIZIRANIH ZAHTEVKOV V DEM - TABELA 1 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 657 32.3 104,190 26.2 158,585 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

383 
274 

58.3 
41.7 

58,325 
45,865 

56.0 
44 .0 

152,284: 
167,391: 

Sravbna zemljišča 174 26.5 12,576 12.1 72,275: 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

113 
61 

64.9 
35.1 

8,926 
3,650 

71.0 
29.0 

78,991; 
59, 835 i 

Stanovanjske zgradbe 384 58 . 4 72,184 69.3 187,978 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

204 
180 

53.1 
46 . 9 

37,987 
34,197 

52.6 
47 . 4 

186,210| 
189,982 

Poslovni prostori 99 15.1 19,431 18.6 196,268 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

66 
33 

66.7 
33.3 

11,412 
8,018 

58.7 
41. 3 

172,911 
242,982 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 817 
- ■ ■ . 

40.2 50,091 12.6 61,310 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

319 
498 

39.0 
61.0 

13,393 
36,698 

26.7 
73.3 

41,984 
73,690 

PODJETJA 305 15.0 215,593 
I 

^ 

in 706,864 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

302 
3 

99.0 
1.0 

213,533 
2,060 

99 .0 
1.0 

707,065 
686,667 

j PREMIČNINE 76 3.7 7, 140 1.8 93,946 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

67 
9 

88.2 
11.8 

6,784 
356 

95 .0 
5.0 

101,253 
39,547 

73. ČLEN ZDEN 89 4.4 19,881 5.0 223,381 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

56 
33 

62.9 
37.1 

15,169 
4, 712 

76.3 
23.7 

270,873 
142,787 

42/6 ČLEN ZDEN 88 4.3 1, 414 0.4 16,069; 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

35 
53 

39.8 
60.2 

986 
428 

69.8 
30.2 

28, 18 2 j 
8,070: 

SKUPAJ 2,032 100.0 398,309 100.0 196,0181' ' j. 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

1,162 
870 

57.2 
42.8 

308,190 
90,119 

77 . 4 
22.6 

265,224; 

103,585 
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OBVEZNOSTI SKLADA NA PODLAGI VSEH ANALIZIRANIH ZAHTEVKOV V SIT - TABELA 2 
Tečaj DEM 81.31 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ SIT 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V SIT 

STANOVANJSKO PODROČJE 657 32.3 8,471,691 26.2 12,894,507 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

383 
274 

58.3 
41.7 

4,742,394 
3,729,297 

56.0 
44 .0 

12,382,229 
13,610,573 

- 
Stavbna zemljišča 174 26.5 1,022,546 12. 1 5,876,702 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

113 
61 

64. 9 
35.1 

725,769 
296,777 

71.0 
29.0 

6,422,732: 

4,865,204 

Stanovanjske zgradbe 384 58.4 5,869,247 69.3 15,284,4971 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

204 
180 

53.1 
46 . 9 

3,088,703 
2,780,543 

52.6 
47.4 

15,140,703 
15,447,464 i 

Poslovni prostori 99 15.1 1,579,898 18.6 15,958,563: 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

66 
33 

66 . 7 
33.3 

927,922 
651,976 

58 . 7 
41.3 

14,059,419! 
19,756,852! 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 817 40.2 4,072,867 12.6 4, 985, 150 j 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

319 
498 

39.0 
61.0 

1,088,967 
2,983,900 

26 . 7 
73 . 3 

3 , 413 , 691!; 
5,991, 7671| 

PODJETJA 305 15.0 17,529,907 54 . 1 57,475,105 i 
Ji 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

302 
3 

99.0 
1.0 

17,362,409 
167,499 

99.0 
1.0 

57, 491, 419l! 
55 , 832, 867j| 

PREMIČNINE 76 3.7 580,545 1.8 7,638,7561 
j 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

67 
9 

88.2 
11.8 

551,606 
28,940 

95.0 
5.0 

8,232,9201 
3, 215, 5 30| 

73. ČLEN ZDEN 89 4.4 1, 616,514 5.0 18,163,079 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

56 
33 

62.9 
37 . 1 

1,233,383 
383,131 

76.3 
23.7 

22,024,700 
11,610,026 

42/6 ČLEN ZDEN 88 4.3 114,978 0 . 4 1,306,572 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

35 
53 

39.8 
60.2 

80,203 
34,776 

69.8 
30 . 2 

2,291,504 
656,146 

SKUPAJ 2,032 100.0 32,386,503 100.0 15,938,240 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

1,162 
870 

57.2 
42.8 

25,058,961 
7,327,542 

77.4 
22.6 

21,565,371 
8,422, 462J 

poročevalec, št. 26 84 



VREDNOSTI ZAHTEVKOV, BREZ NAJNIŽJIH IN NAJVIŠJIH ZAHTEVKOV, V DEM - TABELA 3 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 655 33.0 104,190 34.4 159,068 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

381 
274 

58.2 
41. 8 

58,324 
45,865 

56 .0 
44.0 

153,082 
167,391 

Stavbna zemljišča 173 26.4 12, 57J6 12.1 72,692 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

112 
61 

64.7 
35.3 

8, 926 
3,650 

71.0 
29.0 

79,695 
59,835: 

Stanovanjske zgradbe 383 58.5 72,183 69.3 188, 46 8 i 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

203 
180 

53.0 
47.0 

37,986 
34,197 

52 . 6 
47 . 4 

187,125! 
189,982 

J 

Poslovni prostori 99 15.1 19,431 18.6 196,268, 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

66 
33 

66.7 
33.3 

11,412 
8,018 

58. 7 
41.3 

172,9111 
242, 98 2 i 1 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 789 39.7 50,076 16.5 63,468! 
!i 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

303 
486 

38.4 
61.6 

13,384 
36,692 

26 . 7 
73.3 

44,172 j 
75, 498 - 

PODJETJA 300 15 . 1 119,936 39 . 6 399,787!; 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

297 
3 

99.0 
1.0 

117,876 
2, 060 

98 . 3 
1.7 

396, 890 
686, 667 j( 

PREMIČNINE 75 3.8 7, 139 2.4 
ii 

95, 18 7 || 
JI 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

66 
9 

88 .0 
12.0 

6,783 
356 

95 .0 
5.0 

102,775; 
39,547. 

73. ČLEN ZDEN 85 4.3 19,880 6 . 6 233,8791 
jI 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

53 
32 

62.4 
37.6 

15,168 
4,712 

76 . 3 
23.7 

286, 184 j 
147,248 j 

42/6 ČLEN ZDEN 83 4.2 1,411 0.5 16,995 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

34 
49 

41.0 
59.0 

985 
425 

69.9 
30. 1 

28,985 
8,675 

SKUPAJ 1,987 100.0 302,631 100.0 152,306 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

1,134 
853 

57.1 
42. 9 

212,521 
90,110 

70.2 
29.8 

187,408 
105,639 
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PREGLED VREDNOSTNE STRUKTURE ANALIZIRANIH ZAHTEVKOV ZA DENACIONALIZACIJO 

V DEM - TABELA 4 
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OBVEZNOSTI SKADA NA PODLAGI IZDANIH ODLOČB ZA DENACIONALIZACIJO V DEM-TABELA 5 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

pov.vrednost' 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 40 33.1 3,331,240 18.0 83,281,000 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

40 100.0 3,331,240 100.0 83,281,000 

Stavbna zemljišča 10 25.0 748, 43,3 22.5 74,843,300 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

10 100.0 748,433 100.0 74,843,300 

Stanov&njske zgradbe 19 47.5 1,531,342 46.0 80,596,947 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

19 100.0 1,531,342 100.0 80,596,947 

Poslovni prostori 11 27.5 1,051,465 31.6 95,587,727! 
JI 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

11 100 .0 1,051,465 100.0 95,587,727! 

1 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 24 19.8 505,090 2.7 21, 045, 417 i' 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

24 100.0 505,090 100.0 21,045,417 

PODJETJA 43 35.5 12,692,355 68.5 295,171,047 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

43 100.0 12,692,355 100.0 295,171,047 

PREMIČNINE 4 3.3 517,562 2.8 129,390,500: 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

4 100.0 517,562 100.0 129,390,500 

73. ČLEN ZDEN 5 4.1 1,440,431 7.8 288,086,200 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

5 100.0 1,440,431 100.0 288,086,2001 

42/6 ČLEN ZDEN 5 4.1 50,998 0.3 10,199,600 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

5 100.0 50,998 100.0 10,199,600 

SKUPAJ 121 100.0 18,537,676 100.0 153,203,934 
J 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

121 100.0 18,537,676 100.0 153,203,934! 
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PREGLED VREDNOSTNE STRUKTURE ANALIZIRANIH ZAHTEVKOV ZA DENACIONALIZACIJO 

V DEM - IZDANE ODLOČBE - TABELA 6 

Vrednost zahtevka v DEM 
Število 
zahtev. 

% 
od vseh 
zahtev. 

DEM 
vrednost 

zahtevkov 

% 
od vseh 
zahtev. OD DO 

1,000 4 3.3 
• 

2, 651 
- 

1,001 5,000 12 9.9 35,723 0.2 

5,001 10,000 4 3.3 24,546 0.1 

10,001 25,000 20 16.5 361,523 2.0 

25,001 50,000 24 19.8 862,716 4.7 

50,001 100,000 21 17 . 4 1,592,341 8.6 

100,001 150,000 5 4.1 597,220 3.2 

150,001 200,000 7 5.8 1,228,094 6.6 

200,001 500,000 15 12.4 4,352,080 23.5 

500,001 750,000 3 2.5 2,045,936 11.0 

750,001 1,000,000 3 2.5 2,715,853 14.7 

1,000,001 5,000,000 3 2.5 4,718,993 25 . 4 

5,000,001 10,000,000 

10,000,001 
! i 

SKUPAJ 121 100.0 18,537,676 100.0 

POVPREČNA VREDNOST 153,204 
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OBVEZNOSTI SKLADA-POROČILA 0 UGOTOVLJ. PRAVN. IN DEJAN. STANJU V DEM-TABELA 7 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 49 25.9 5,992,078 31.7 122,287,306 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

49 100 .0 5,992,078 100 .0 122,287,3 0 6| 

l 

Stavbna zemljišča 13 26.5 433, 7 6,6 7.2 33,366,6151 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

13 100 .0 433,766 100 .0 33,366,615 

Stanovanjske zgradbe 32 65.3 5,321,430 88.8 166,294,688 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

32 100.0 5,321,430 100 .0 166,294,688 

Poslovni prostori 4 8.2 236,882 4.0 59,220,500 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

4 100.0 236,882 100.0 59,220,5001 

ii 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 84 44.4 1,796,709 9.5 
j! 

21, 389,393!! 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

84 100.0 1,796,709 100.0 21,389,393 ii 
j 

PODJETJA 30 15.9 10,260,547 54.2 342,018,233 
J 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

30 100.0 10,260,547 100.0 342,018,233: 

! 

PREMIČNINE 10 5.3 182,391 1.0 18,239,100^ 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

10 100 .0 182,391 100.0 18,239,100 

i 

73. ČLEN ZDEN 6 3.2 258,904 1. 4 43, 150,66 7 i 
-ii 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

6 100.0 258,904 100 .0 

— .i:1.. ■ ■ 

43,150,667; 

42/6 ČLEN ZDEN 10 5.3 423,174 2.2 42,317,400 j 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

10 100.0 423,174 100.0 42,317,400 j 

SKUPAJ 189 100.0 18,913,803 100.0 100,073,0321 
J 

Določena vrednost 
Ocenjena vrednost 

189 100.0 18,913,803 100.0 100,073,032! 
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PREGLED VREDNOSTNE STRUKTURE ANALIZIRANIH ZAHTEVKOV ZA DENACIONALIZACIJO 

V DEM - POROČILA - TABELA 8 

Vrednost zahtevka v DEM 
Število 
zahtev. 

% 
od vseh 
zahtev. 

DEM 
vrednost 

zahtevkov 

% 
od vseh 
zahtev. OD DO 

1,000 15 7.9 8,115 

1,001 5, 000 31 16.3 81,600 0.4 

5,001 10,000 26 13.8 183,969 1.0 

10,001 25,000 27 14.3 484,533 2.6 

25,001 50,000 25 13.2 885,400 4.7 

50,001 100,000 19 10. 1 1,411,898 7.5 

100,001 150,000 13 6 . 9 1,581,053 8.4 

150,001 200,000 7 3.7 1,202,316 6.4 

200,001 500,000 16 8.5 5,374,045 28 . 3 

500,001 750,000 6 3.2 3,768,835 19 . 9 

750,001 1,000,000 3 1. 6 2,631,741 H-4 UJ
 

vo
 

1,000,001 5,000,000 1 O.S 1,300,298 6 . 9 

5,000,001 10,000,000 

10,000,001 
1 

SKUPAJ 189 100.0 18,913,803 100.0 
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OCENA VSEH OBVEZNOSTI SKLADA NA PODLAGI PODATKOV TABELE 1 TABELA 9 
11.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 4,279 38.9 676,039 36.6 157,990 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 5,521 50.2 325,192 17.6 58,901 

PODJETJA 1,200 10.9. 844,140 45 . 7 703,450 i 

SKUPAJ 11,000 100.0 1,845,372 100.0 167,761 

14.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 5,586 39.9 882,532 41. 0 157,990| 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 7,214 51.5 424,912 19 . 7 58,901! 

PODJETJA 1, 200 8.6 844,140 39. 2 703,450 

SKUPAJ 14,000 100.0 2, 151,584 100.0 153,685 

17.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 6,902 40.6 1,090,447 44. 4 157,990 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 8 , 898 52.3 524,101 21.3 58,901 

PODJETJA 1, 200 7 . 1 844,140 34.3 703,450 

20.000 ZAHTEVKOV 
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K U 17,000 100 .0 2,458,688 100 . 0 144,629 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 8, 220 41. 1 1,298,678 47 . 0 157,990 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 10,580 52.9 623,173 22.5 58,901 

PODJETJA 1, 200 6.0 844,140 30.5 703,450 

SKUPAJ 20,000 100 .0 2,765,990 100.0 138,300 



OCENA VSEH OBVEZNOSTI SKLADA NA PODLAGI PODATKOV TABELE 3 TABELA 10 
11.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

K U 11,000 100.0 1,497,737 100.0 

STANOVANJSKO PODROČJE 4, 279 38.9 682,090 45.5 159,404 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 5,521 50.2 337,626 22.5 61,153 

PODJETJA 1,200 10.9 478,021 31.9 398,351 

136,158 

14.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

STANOVANJSKO PODROČJE 5, 586 39.9 890,431 49.2 159,404 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 7,214 51.5 441,158 24.4 61,153 

PODJETJA 1,200 8.6 478,021 26 . 4 398,351 

SKUPAJ 14,000 100.0 1,809,610 100 .0 129,258) 

1: ' . 11 ■ ■ .j-- 
VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 
!■ - '.M   ■ i 1 ■ ■■ ,rg- 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

17.000 ZAHTEVKOV 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV. VREDNOST), 
ZAHT. V DEM ' 

SKUPAJ 17,000 100.0 2,122,367 100 . 0 

STANOVANJSKO PODROČJE 6, 902 40 . 6 1,100,206 51.8 159, 40 4 I1 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 8, 898 52.3 544,139 25.6 61,153 j 

PODJETJA 1, 200 7 . 1 478,021 22.5 398,351! 

124,8451. 

20.000 ZAHTEVKOV 

VRSTA PREMOŽENJA 
OZIROMA ODŠKODNINE 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

i 

STANOVANJSKO PODROČJE 8,220 41.1 1,310,301 53.8 159,404 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 10,580 52. 9 646,939 26 . 6 61,153 

PODJETJA 1,200 6.0 478,021 19.6 398,351 

SKUPAJ 20,000 100.0 2,435,321 100.0 121,766 
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PREGLED PO PRAVNEM NASLOVU PRAVICE DO ODŠKODNINE TABELA 11 

DOLOČBE ZAKONA 0 
DENACIONALIZACIJI 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

01 16/3 LASTNINSKA PRAVICA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB 

732 36.00 64,604 16.20 
l 

88,2571 

03 26 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST NEPREMIČNINE 
i 

28 1. 40 2,030 0.50 72,500| 

04 42/6 ODŠKODNINA UPRAVIČENCEM ZA NAZAJ ODKUPLJENO PODRŽ. PREMOŽ. 

■ 88 4.30 1, 414 0.40 
l 

16,068( 

05 25/2 ODPOVED VRNITVI NEPREM. ZARADI POVEČANE VREDNOSTI 
1 

4 0.20 472 0 .10 118, 000[j 

06 16/3,42/6 LAST. PRAV. IN ODŠK. UPRAVIČENCEM ZA ODKUPLJENO PREM. 
1 

2 0 . 10 88 44,0 00 I 

07 19 NEPREM. ZA NAMENE DRŽ. ORG., JAVNIH ZAVOD. IN JAV.GOSP.DRUŽB 
i 

112 5.50 19,309 4.80 172, 4 0 2 [I 

08 43 ODŠKODNINA ZA PODJETJA, KATERIH VRNITEV NI MOŽNA 
1 

221 10 . 90 192,128 48 . 20 869, 357!' 

09 73 ODŠKODNINA ZAVEZANCEM ZA ODPLAČNO PRIDOBITEV DENAC. PREMOŽ. 

89 4.40 19,881 5.00 223,382; 
i 

10 42/1 PORUŠENI OBJEKTI PO PODRŽAVLJENJU 

91 4.50 18,040 4.50 198, 242 |'j 

In 32 ZEMLJIŠČA, ZAZIDANA PO PODRŽAVLJENJU 

176 8.70 9,557 2.40 54, 301 j: 

12 20 BISTVENO OKRNJENA EKON. ALI TEHN. FUNKCIONALNOST KOMPLEKSOV 

6 0.30 1,602 0.40 2 6 7 , 0 0 01j 

[ ! 3 16/3,19 LASTNINSKA PRAV. IN NEPREM. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV IDR. 

j 51 2. 50 5,782 1.50 113,373] 

14 26,16/3 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST IN LASTNINSKA PRAVICA 

9 0 . 40 855 0.20 95,000 ' 

1» 32,16/3 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN LASTNINSKA PRAVICA 

1! . . 59 2.90 6, 852 1.70 
i 

116, 136 (j 
i i   — "■ • " 11 
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SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD 

TABELA 11 - NADALJEVANJE 

DOLOČBE ZAKONA 0 
DENACIONALIZACIJI 

ŠT. VSEH 
ZAHTEVK. 

% OD VSEH 
ZAHTEVKOV 

VREDNOST V 
TISOČ DEM 

% OD SKUP 
VREDNOSTI 

POV.VREDNOST 
ZAHT. V DEM 

16 32,19 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN NEPREM. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV IDR. 

19 0.90 2,746 0.70 144,526 

17 40 OPCIJA MED VRNITVIJO PODJETJA IN ODŠKODNINO 

69 3.40 19,474 4. 90 282,2321 

18 42/1,19 PORUŠENI OBJEKTI IN NEPREMIČ. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV 

i 6 0.30 2,492 0.60 415,333 

19 16/3,42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠENI OBJEKTI 

9 0.40 583 0.10 64,778 

21 42/5 ODŠKODNINA ZA PODRŽAVLJENE PREMIČNINE 

52 2. 60 6,600 1.70 126,923 

22 32,42/1 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN PORUŠENI OBJEKTI 

20 1.00 2,329 0 . 60 116,450 I 

23 16/3,42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠENI OBJEKTI 1 

21 1.00 1,563 0.40 74, 429 j! 

24 32,26 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST 

2 0.10 48 24,000 

25 16/3,42/5 LASTNINSKA PRAVICA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 

34 1.70 3,834 1.00 112,765 

27 16/3,32,19 LAST. PRAVICA, ZAZIDANA ZEMLJ. IN NEPREM. DRŽ. ORG. 

7 0.30 989 0.20 141,286 

28 32,42/5 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 

2 0.10 26 13,000 

99 NEDOLOČLJIVO 

123 6.10 15,012 3.90 12 2, 0 4 9J| 

SKUPAJ 2032 100.00 398,310 100 .00 196,019 
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GRAF 1 
J 

GRAF PRILOGE 1 - Pregled števila zadev, ki so jih organi 1. stopnje poslali Skladu 
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OKRAJNA SOOISCA 

SO 10 so 
ŠTEVtO ZADEV 
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GRAF 2 

j GRAF TABELE 1 - Obveznosti Sklada ria podlagi vseh analiziranih zahtevkov v DEM 
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C ) PO VREDNOSTI IN ŠTEVILU ZAHTEVKOV j 
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■ % zahtevkov 
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GRAF TABELE 4 - Vrednostna struktura zahtevkov 
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GRAF A 

GRAF TABELE 9 
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\ GRAF 5 

■ fiRAF TABELE 11 - Zahtevki do pravnem naslovu pravice do odškodnine J 
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id 
1 

opis zahtevki vrednost 
16/3 LASTNINSKA PRAVICA RZIČNH M PRAVNIH OSEB 732 64604 

3 26 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST NEPREMIČNINE 28 2030 
4 42/6 ODŠKODNINA UPRAVIČENCEM ZA NAZAJ ODKUPLJENO PODRŽ. PREMOŽ. 88 1414 
5 25/2 ODPOVED VRNITVI NEPREM. ZARADI POVEČANE VREDNOSTI 4 472 
6 16/3 42/6 LAST. PRAV. IN ODŠK. UPRAVIČENCEM ZA ODKUPLJENO PREM. 2 88 
7 19 NEPREM. ZA NAMENE DRŽ. ORG. JAVNU ZAVOD. IN JAV.GOSP.DRUŽB 112 19309 
8 43 ODŠKODNINA ZA POOJETJA KATERIH VRNfTEV NI MOŽNA 221 192128 
9 73 ODŠKODNINA ZAVEZANCEM ZA ODPLAČNO PRIDOBrrEVDENAC. PREMOŽ 89 19881 
10 42/1 PORUŠENI OBJEKTI PO PODRŽAVLJENJU 91 18040 
11 32 ZEMLJIŠČA. ZAZCANA PO PODRŽAVLJENOJ 176 9557 
12 20 BISTVENO OKRNJENA EKON. AU TEHN. FUNKCIONALNOST KOMPLEKSOV 6 1602 

13 16/3.19 LASTNINSKA PRAV. IN NEPREM. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV IDR 51 5782 
14 2616/3 BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST IN LASTNINSKA PRAVICA 9 855 
15 32 16/3 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN LASTNINSKA PRAVICA 59 6852 
16 32.19 ZAZEANA ZEMUtŠCA IN NEPREM. ZA NAMENE DRŽ ORGANOV IDR. 19 2746 

17 40 OPCIJA MED VRNITVIJO PODJETJA IN OOSKOONINO 69 19474 
1« 42/1 19 PORUŠENI OBJEKTI IN NEPREMIČ. ZA NAMENE DRŽ. ORGANOV 6 2492 

19 16/3 42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠEN! OBJEKTI 9 583 

21 42/5 ODŠKODNINA ZA PODRŽAVLJENE PREMIČNINE 52 6600 

7? 32.42/1 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN PORUŠENI OBJEKTI 20 2329 

?3 16/3.42/1 LASTNINSKA PRAVICA IN PORUŠENI 08JEKTI 21 1563 
?4 32 26 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN BISTVENO ZMANJŠANA VREDNOST 2 48 

25 16/3 42/5 LASTNINSKA PRAVICA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 34 3834 

71 16/3 3219 - LAST. PRAVICA, ZAZIDANA ZEMU. IN NEPREM. DRŽ. ORG. 7 969 

n 32 42/5 ZAZIDANA ZEMLJIŠČA IN ODŠKODNINA ZA PREMIČNINE 2 26 

99 NEDOLOČLJIVO 123 15012 

GRAF 6 

Prispele vloge po posameznih mesecih prejema 

Stavilo vlog j 
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S Mo / Iimuc I 
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