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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

UKREPIH ZA POSPEŠITEV SANACIJE 

NA OBMOČJIH PRIZADETIH S PLAZOM 

IN IZBRUHOM HUDUURNIKA 

PREDELICE V OBČINI BOVEC (ZUPSB) 

- EPA 40 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 224-13/2000-1 
Ljubljana, 29.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 29.11.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠITEV 
SANACIJE NA OBMOČJIH PRIZADETIH S PLAZOM IN 
IZBRUHOM HUDOURNIKA PREDELICE V OBČINI BOVEC, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o ukrepih za 
pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in 
izbruhom hudournika Predelice obravnava po hitrem postopku 

zaradi naravne nesreče. Predlog je utemeljen v veliki škodi, ki 
jo je povzročila naravna nesreča - plaz in izbruh hudournika 
Predelice v občini Bovec. Glede na to, da občina Bovec zaradi 
zahtevne sanacije, predvsem pa velike materialne škode, ne 
razpolaga s sredstvi, potrebnimi za izvedbo ukrepov za 
pričetek takojšnje sanacije ogroženega območja, se s 
predlaganim zakonom zagotavljajo sredstva v višini 
1.000.000.000 tolarjev. 

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

- minister za okolje in prostor, 
- državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

HITRI POSTOPEK 

29.11.2000 

PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠITEV SANACIJE NA 

OBMOČJIH, PRIZADETIH S PLAZOM IN IZBRUHOM 

HUDOURNIKA PREDELICE V OBČINI BOVEC 

EVA 2000-2511-0073 

I. UVOD - OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Dne 15. novembra 2000 okoli 13. ure seje na območju Mangartskega potoka nad Logom pod 
Mangartom v občini Bovec utrgal zemeljski plaz, 17. novembra pa seje plazu pridružil še 
izbruh hudournika Predelice. 

Takoj po nesrečnih dogodkih so se aktivirali štab civilne zaščite občine Bovec, štab civilne 
zaščite za Severno Primorsko in štab civilne zaščite Republike Slovenije, ki še vedno delujejo. 

Vlada Republike Slovenije se je dne 20.11.2000 seznanila z Informacijo o posledicah 
zemeljskih plazov nad Logom pod Mangartom in sprejela vrsto sklepov, s katerimi je naložila 
pristojnim ministrstvom, da že pred vzpostavitvijo najnujnejših pogojev za živijenje in delo na 
prizadetem območju pripravijo predloge za dolgoročno sanacijo. Prav tako je Vlada Republike 
Slovenije namenila sredstva rezerve Republike Slovenije v skupni višini 140.000.000 tolaijev 
za kritje stroškov nujnih intervencijskih ukrepov. 

Glede na to, daje Vlada Republike Slovenije upoštevajoč določbo 48. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, Št. 79/99) izčrpala možnost nadaljnjega financiranja na tej pravni 
podlagi, je za zagotovitev ukrepov za pospešitev sanacije in zagotovitev pogojev za delo in 
življenje na prizadetem območju potrebno predlagati Državnemu zboru Republike Slovenije v 
sprejem poseben zakon. S predlaganim zakonom se Državnemu zboru Republike Slovenije 
predlaga, da z njegovim sprejemom zagotovi prizadetemu območju začetek neobhodno 
potrebne sanacije. 

H. OBRAZLOŽITEV ZA HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije da sprejme zakon 
v skladu z 201. Členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Predlog zakona po 
hitrem postopku je potrebno sprejeti zaradi velike škode, ki jo je povzročila naravna nesreča - 
plaz in izbruh hudournika Predelice v občini Bovec. Glede na to, da občina Bovec zaradi 
zahtevne sanacije, predvsem pa velike materialne škode, ne razpolaga s sredstvi, potrebnimi za 
izvedbo ukrepov za pričetek takojšnje sanacije ogroženega območja, se s predlaganim 
zakonom zagotavljajo sredstva v višini 1.000.000.000 tolaijev. 

in. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 
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Predlog zakona temelji na predlogih ekspertne skupine za področje geotehnike ter za področje 
hidrotehnike in hudourništva za sprejem najnujnejših ukrepov, ki je potrebno zagotoviti 
nemudoma zaradi pospešitve sanacije na prizadetem območju. Ukrepi so našteti v 2.členu 
predloga zakona in obsegajo tako potrebno izdelavo različnih ekspertiz in raziskav, kakor tudi 
konkretno izvajanje tistih nalog, ki so za pričetek in nadaljnjo sanacijo življenjskega 
pomena.. 
V predlogu zakona se predlaga, da zagotavljanje ukrepov, njihovo izvajanje, operativno 
koordiniranje, potrebna admnistrativna tehnična dela opravlja državna komisija za sanacije. 
Zaradi časovne stiske Vlada Republike Slovenije predlaga, da delo opravlja že ustanovljena 
komisija (Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki 
so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo - Uradni list RS št. 
86/98) s tem da se razširi s predstavnikom občine Bovec. V njej delujejo predstavniki 
ministrstev pristojnih za okolje in prostor, finance, promet in zveze, kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane, obrambe ter gospodarskega resorja. Glede na strokovna znanja, ki so neobhodno 
potrebna za uspešno izvajanje strokovnih ukrepov, se s tem zakonom ustanavlja strokovno 
delovno telo komisije - strokovni odbor, ki ga bodo sestavljali priznani strokovnjaki s 
področij geotehnike, hidrotehnike in geofizike. 

Predlog zakona v 6. členu določa obdobje, v katerem mora biti izvedeno in končano 
predvideno delo pristojnih organov. Po obdobju šestih mesecev, ko bodo znani vsi potrebni 
sanacijski programi bo potrebno sprejeti nov sanacijski zakon, ki bo določal način, roke ter 
finančna sredstva za celovito okoljsko, prostorsko in gospodarsko sanacijo prizadetega 
območja. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

S sprejetjem novega zakona bodo nastale nove finančne obveznosti v višini 1 milijarde 
tolarjev, ki se bodo zagotavljale v proračunu Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo nujno potrebni ukrepi, način njihove izvedbe in financiranje z 
namenom, da se pospeši sanacija na območju, ki ga je prizadel plaz in izbruh hudournika 
Predelice. 

2. člen 

Ukrepi iz prejšnjega člena so: 

1. Vzpostavitev alarmnega sistema: 
- opazovalnice, 
- geodetsko spremljanje plazu, 
- terenske meritve, 
- meritve padavin, 
- hidrološki model povodja s prodno bilanco. 

2. Nujni ukrepi za stabilizacijo plazu in preprečitev šiijenja plazu: 
- odvodnjavanje voda, ki plaz zamakajo, 
- meijenje pretokov Mangartskega potoka, 
- dreniranje voda v peti plazu, 
- nujna dela za stabilizacijo pete plazu, 
- nujna dela za obvarovanje Mangartske planine. 

3. Priprava in načrtovanje objektov med plazom in Gornjim Logom: 
- terenske geodetske meritve, 
- dodatne geološke raziskave, 
- model murastega toka, 
- izbira lokacij, 
- izbira tipa objektov in njihovo dimenzioniranje. 

4. Zagotovitev nujnih prometnih povezav: 
- montažni most v Gornjem Logu čez Predelico, 
- most na cesti Strmec - Predil čez Mangartski potok, 
- vzpostavitev dostopa do plazu 

5. Nujni ukrepi na Predelici in Koritnici za zagotovitev zmanjšanje ogroženosti: 
- povečanje pretočnosti struge, 
- podpora desne brežine, 
- zagotovitev lokacije za kontrolirano zajetje, 

poročevalec, št. 98 6 8. december 2000 



- prodna bilanca povodja Koritnice. 

6. Zagotovitev nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema. 

7. Zagotovitev začasnih pogojev za delo in življenje na prizadetem območju (stroški bivanja 
začasno izseljenih in drugi nujno potrebni stroški občine Bovec). 

8. Ureditveni načrt obnove 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo po posebnih programih, ki jih na predlog komisije iz 
3. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije. 

3. člen 

Izvajanje ukrepov, operativno koordinacijo in administrativno tehnična dela zagotavlja 
državna komisija za sanacije, ustanovljena po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne 
ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele 
Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98; v nadaljnjem besedilu: komisija). 

Za opravljanje nalog po tem zakonu se v komisijo vključi predstavnik občine Bovec. Občina 
Bovec imenuje svojega predstavnika nemudoma po uveljavitvi tega zakona. 

4. člen 

Strokovno delovno telo komisije je strokovni odbor, ki opravi strokovno uskladitev 
predlaganih ukrepov ter presojo predloženih tehničnih rešitev na podlagi ukrepov iz 2. člena 
tega zakona. 

Strokovni odbor, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s področij geotehnike, hidrotehnike in 
geofizike, imenuje na predlog komisije Vlada Republike Slovenije. 

5. člen 

V proračunu Republike Slovenije za leto 2001 se za izvajanje tega zakona zagotovijo 
sredstva v višini 1.000.000.000 tolarjev. 

Višino sredstev, namenjenih izvajanju ukrepov iz 2. člena tega zakona, določi Vlada 
Republike Slovenije na predlog komisije. 
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6. člen 

Ukrepi, navedeni v tem zakonu, se izvajajo v obdobju šestih mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

7. člen 

Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o izvedbi 
tega zakona s predlogi nadaljnjih ukrepov najkasneje do 15.6.2001. 

8. člen 

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

V 1. členu tega zakona se določajo ukrepi, ki bodo zagotovili začetek in pospešeno sanacijo 
na območju, ki gaje prizadel plaz in izbruh hudournika Predelice. 

V 2. členu so taksativno našteti ukrepi, ki jih natančneje operacionalizira državna komisija za 
sanacije, izvajajo pa resorna ministrstva. Med taksativno naštetimi ukrepi izpostavljamo 
najpomembnejše: potrebno je pričeti z izdelavo znanstvenih in raziskovalnih nalog, hkrati s 
tem pa pričeti s načrtovanjem in projektiranjem objektov, ki bodo zagotavljali varnost na 
prizadetem območju. Predlagatelj se zaveda obsežnosti in pomembnosti ukrepov, zato se le ti 
izvajajo po posebnih programih. 

Predlog zakona v 3. in 4. členu določa organizacijo, kije potrebna, da bodo ukrepi 
koordinirani in izvedeni strokovno. Naloge bo opravljajla že ustanovljena državna komisija za 
sanacije, razširjena s predstavnikom občine Bovec ter strokovni odbor, kije po tem zakonu 
strokovno delovno telo komisije. 

Predlog zakona v 5. členu določa znesek sredstev v višini 1 milijarde tolarjev, ki je potreben 
in utemeljen z dejstvom, da se morajo ukrepi izvajati koordinirano in racionalno. 

Predlog zakona v 6. členu določa, da morajo biti ukrepi ter delo organov določenih s tem 
zakonom končani v obdobju šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

V 7. členu je določena obveznost Vlade Republike Slovenije, da o izvajanju tega zakona s 
poročilom seznani Državni zbor Republike Slovenije do 15.junija 2001. 

V 8. členu je določen vacatio legis. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o ukrepih za pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in 
izbruhom hudournika Predelice v občini Bovec - hitri postopek; EVA - 2000-2511-0073 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

Predlagani predlog zakona ne sodi v kategorijo predpisov, ki jih je potrebno uskladiti s 
predpisi Evropske skupnosti 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
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3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 
ES (letol 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
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6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX, Komisija ES, države članice 
ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 
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Predlog 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ ?) 

- EPA 41 - III   

Poslanci Tone Anderlič, Miran Potrč, Janez Podobnik 
In Anton Delak so dne 1. decembra 2000 predložili i 
Državnemu zboru v obravnavo predlog sprememb In 
dopolnitev poslovnika Državnega zbora RS (PoDZ-?) 
skrajšani postopek - EPA 41-111. 

Dne 22. novembra 2000 je poslanec Pavel Rupar 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
sprememb In dopolnitev poslovnika Državnega zbora 
RS, (PoDZ-E) - skrajšani postopek (EPA 28-111) in Istega 
dne še poslanec mag. Andrej Vizjak predlog 
dopolnitve poslovnika DZ RS (PoDZ-?) skrajšani 
postopek (EPA 29-111), ki urejata enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi predlog sprememb 
in dopolnitev poslovnika. 

Ker zakonodajna postopka predlogov sprememb in 
dopolnitev poslovnika, ki sta ju predložila poslanca 
Pavel Rupar In mag. Andrej Vizjak še nista končana, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga sprememb in dopolnitev 

t poslovnika, ki ga je v obravnavo predložila skupina 
poslancev s prvopodplsanim Tonetom Anderličem. 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 1.12.2000 

Tone Anderlič 
Miran Potrč 
Janez Podobnik, dr. med. 
Anton Delak 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97, 46/ 
2000) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (Ur. I. RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97, 46/2000) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno 
dopolnitev. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

Tone Anderlič, l.r. 
Miran Potrč, l.r. 

Janez Podobnik, dr. med., l.r. 
Anton Delak, l.r. 
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OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Med bistvene elemente pravne kulture spada tudi načelo, da je 
treba pravico izvrševati skladno z namenom, zaradi katerega je 
bila pravica vzpostavljena. Zato prihaja do zlorabe pravice, kadar 
nekdo uveljavlja svojo pravico, ne da bi zasledoval v njej zajeti 
interes, ampak jo izvršuje v nasprotju z njeno vsebino. 

V primeru poslovniških določb o zakonodajnem postopku v 
Državnem zboru RS je pri opredeljevanju zakonodajne iniciative 
razviden namen, da se v predstavniškem telesu uveljavi široka 
možnost predlaganja zakonov. 174. člen poslovnika Državne 
zbora določa, da zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec, 
zakon pa lahko predloži tudi najmanj 5.000 volivcev. Cilj 
poslovniških norm je, da lahko zakon predlaga vsak poslanec. 
Seveda pa je pravica enega poslanca po poslovniku Državnega 
zbora RS omejena z enako pravico drugega poslanca. Zato je 
namen zakonodajne iniciative, da ima čim več poslancev možnost 
vložiti zakonski predlog. V nasprotju s takšnim ciljem pa je v 
praksi prihajalo do zaporednega vlaganja zakonskih predlogov s 
strani istih predlagateljev (ali predlagateljev iz iste poslanske 
skupine) in to zakonskih predlogov katerih vsebina je bila v 
bistvenih oziroma temeljnih rešitvah identična. S predlaganjem 
podobnih zakonskih predlogov "na zalogo" se je namreč 
preprečevalo, da bi pravico do zakonodajne iniciative izvrševali 
tudi drugi poslanci. 

Takšno ravnanje je predstavljalo eklatantno zlorabo pravic in s 
tem tudi zlorabo poslovnika Državnega zbora. Pri tem so 
predlagatelji sicer ravnali v skladu s poslovniško določenimi 
pravicami, vendar pa so z načinom izvrševanja te svoje pravice 
(zaporedno vlaganje vsebinsko ne bistveno razlikujočih se 
zakonskih predlogov) posegli v enako pravico, ki so jo imeli tudi 
drugi poslanci. 

Poslanci so torej le navidezno izvrševali svojo pravico, ker je bil 
za videzom upravičenja zgolj namen, da drugemu preprečijo 
izvrševanje pravice, ki jo ta ima. Dejanski stan navideznega 
izvrševanja pravic je pravna kršitev, ki pa jo je težko dokazati. 

CILJI IN NAČELA 

Sprememba in dopolnitev poslovnika v predlagani obliki bo 
onemogočila tista ravnanja, ki so primeri zlorabe pravic; kolegij 

predsednika državnega zbora bo imel možnost, da ne bo upošteval 
ravnanj, ki presegajo dovoljeno izvrševanje upravičenja. 

FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne 
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna 
in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom 
175. člena poslovnika. 

OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA 

Zakon predlaga manj zahtevno spremembo poslovnika 
Državnega zbora, s čimer je izpolnjen pogoj, določen s 
poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije, za sprejem 
zakona po skrajšanem postopku. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 174. členu Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/ 
93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000) se četrti odstavek 
spremeni tako, da se glasi: 

»Če je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno 
razmerje, zakonodajni postopek pa se za nobenega od njih še ni 
pričel, določi kolegij vrstni red obravnave zakonov.« 

Doda se novi peti odstavek, ki se glasi: 

"Če predlog zakona ureja isto družbeno razmerje kot predlog 
zakona, ki je že v zakonodajnem postopku, predsednik državnega 
zbora zadrži dodelitev in o tem obvesti predlagatelja." 

2. člen 

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1. členu 
1. člen določa, da kolegij predsednika določa vrstni red obra vna ve 
predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, kar pomeni 
spremembo dosedanjega načina določanja vrstnega reda 
obravnav in s tem preprečitev dosedanje zlorabe poslovnika v 

primem predlaganja predlogov zakonov s strani istih predlagateljev 
z enako ali podobno vsebino. 

K 2. členu 
Člen določa vacatio legis. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 
IN DOPOLNJUJE 

174. člen 

Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko 
predloži tudi najmanj 5.000 volivcev. 

Državni svet lahko predlaga državnemu zboru sprejem zakona. 

Predlog zakona pošlje predlagatelj predsedniku državnega zbora. 

Predsednik državnega zbora zadrži dodelitev predloga zakona, 
če še ni končan zakonodajni postopek o predlogu zakona z enako 
ali podobno vsebino, in o tem obvesti predlagatelja. 

■ 
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Petnajsto poročilo o 

URESNIČEVANJU ZAKONA 0 

DENACIONALIZACIJI 

- EPA 37 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

številka: 463-09/99-27 
Ljubljana, 23.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 23.11.2000 sprejela: 

- PETNAJSTO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Marko STARMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Igor BELE, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu 

za pravosodje. 
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XV. POROČILO ZDEN Spremembe 17. in 54. člena ZDen 

UVOD 

Petnajsto poročilo o uresničevanju Zakona o denacionalizaciji 
(Uradni list RS, št. 27/91,31/93,65/98 in 66-2000 - v nadaljevanju: 
ZDen) je nadaljevanje štirinajstega poročila, zajema pa podatke 
od dneva uveljavitve zakona do 30.6.2000, pri čemer je posebej 
prikazan napredek od 30.6.1999 do 30. 6. 2000. 

Podatke za to poročilo je Ministrstvo za pravosodje zbralo od 
upravnih enot, ministrstev, ki vodijo postopke na prvi stopnjiter 
sodišč, prav tako pa tudi od vseh resornih ministrstev, ki vodijo 
postopek na drugi stopnji, ko rešujejo pritožbe zoper prvostopne 
odločbe. 

V zvezi s številom izdanih odločb in, glede na to število odločb 
manjšim odstotkom rešenih zadev, ponovno opozarjamo, da do 
neskladja prihaja zaradi tega, lahko upravni organi o istem 
premoženju glede posameznih delov tega premoženja odloči 
večkrat, z delnimi odločbami. 

Zakon o denacionalizaciji je od svoje uveljavitve dne 7.12.1991 
doživljal vzporedno z ostalo zakonodajo celo vrsto posegov 
vanj, sprememb in dopolnitev, od katerih so zlasti začasno 
zadržanje izvajanja nekaterih določb zakona, proces lastninjenja, 
ustanovitev Slovenskega odškodninskega sklada, Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, razvijanje lokalne samouprave, 
proces vključevanja v Evropsko unijo, v precejšnji meri vplivali 
na dinamiko uresničevanja denacionalizacijskega procesa. 

Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 
27. člena ZDen 

Za razjasnitev nejasnosti v zvezi z vračanjem nadomestnih 
zemljišč, je Državni zbor RS v letu 2000 sprejel obvezno razlago 
prvega stavka prvega odstavka 27. člena ZDen (Uradni list RS, 
66/2000), v naslednjem besedilu: 

"Prvi stavek prvega odstavka 27. člena ZDen, ki se glasi: "Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je zavezanec 
za vračilo podržavljenih kmetijskih zemljišč, gozdov in 
nadomestnih zemljišč." pomeni, 

da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki 
gospodari (upravlja in razpolaga) z zemljišči, ki so v lasti Republike 
Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS št. 10/93, 1/96 in 23/96 
- popr.)) zavezanec za vračilo zemljišč kot nadomestnih zemljišč 
v smislu tretjega odstavka 42. člena ZDen, v primeru, če 
upravičencu podržavljenih kmetijskih zemljišč in gozdov iz 
razlogov določenih v ZDEN ni mogoče vrniti v naravi." 

Sprejeta obvezna razlaga omogoča v večji meri popravo krivice, 
prizadejane z nacionalizacijo, z vračanjem premoženja v naravi 
tudi, ko gre za vračanje v obliki odškodnine; hkrati pa pomeni tudi 
razbremenitev Slovenskega odškodninskega sklada in s tem 
posredno tudi proračuna Republike Slovenije. 

a) 17. člen 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l - 387/98 
z dne 15. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 60/99), odločilo, da je tretji 
odstavek 17. člena ZDen v nasprotju z ustavo. 

ZDen določa tri oblike vračila v naravi (1. odstavek 16. člena): 
vrnitev v last in posest, vzpostavitev lastninske pravice in vrnitev 
lastninskega deleža. Različne oblike denacionalizacije je zakon 
predvidel zaradi različnih pravnih razmerij in položajev, ki so v 
zvezi z nacionaliziranim premoženjem obstajali v času uveljavitve 
ZDen, oblike denacionalizacije pa so prilagojene tudi intenziteti 
ovir. Pri tem vrnitev v last in posest pomeni, da za vračilo stvari ne 
obstaja nobena ovira, vsaka druga oblika denacionalizacije pa 
praviloma pomeni, da na podržavljenem premoženju obstajajo 
določena upravičenja bodisi zasebno-pravne bodisi javno-pravne 
narave. Z omejitvijo, določeno v 2. odstavku 17. člena ZDen, so 
tako zavarovane tudi zbirke javnih muzejev, galerij in drugih 
podobnih ustanov, to omejitev pa je šteti med ovire, ki izhajajo iz 
javnega interesa. ZDen določa, da se predmeti kulturne, 
zgodovinske ali umetniške vrednosti vrnejo v last in posest le, če 
niso sestavni del zbirk navedenih ustanov. 

Določba 2. odstavka 14. člena ustave - da so pred zakonom vsi 
enaki - zakonodajalcu ne prepoveduje, da bi položaj pravnih 
subjektov urejal različno, pač pa, da bi to počel samovoljno, brez 
razumnega in stvarnega razloga. Za omejitev vračanja predmetov 
kulturne, zgodovinske in umetniške vrednosti, ki so sestavni del 
zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov, določeno 
v drugem odstavku 17. člena ZDen, pa obstajajo stvarni in 
utemeljeni razlogi. 

S tretjim odstavkom 17. člena ZDen je za predmete kulturne, 
zgodovinske in umetniške vrednosti, ki so sestavni del zbirk 
javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov, določena oblika 
denacionalizacije, ki sicer formalno pomeni vrnitev v naravi, 
dejansko pa taka ureditev v primeru denacionalizacije premičnin 
ne pomeni vračila premoženja. Vrnitev v naravi pomeni pridobitev 
lastninske pravice na premoženju. Lastninska pravica pomeni 
lastnikovo upravičenje s stvarjo razpolagati in jo uporabljati. 
Lastniku daje vrsto upravičenj: upravičenje posedovati stvar (imeti 
neposredno ali posredno posest na stvari), upravičenje izkoriščati 
stvar (uporabljati, pobirati plodove ter druge donose) in upravičenje 
razpolagati s stvarjo. Slednje upravičenje ima dva elementa: 
dejansko razpolaganje in pravno razpolaganje. 

Oblika denacionalizacije z vzpostavitvijo lastninske pravice 
pomeni, da upravičenec s pravnomočnostjo denacionalizacijske 
odločbe pridobi lastninsko pravico z vsemi navedenimi upravičenji. 
Omejitev se nanaša le na obliko posesti, do katere je upravičen v 
določenem obdobju. Vzpostavitev lastninske pravice torej pomeni, 
da upravičenec v nekem obdobju nima neposredne posesti, 
temveč posredno posest. Drugače kot določbe ZDen, ki urejajo 
vrnitev oziroma vzpostavitev lastninske pravice na nepremičninah 
(npr. 2. odstavek 22. člena - ki ureja medsebojna razmerja med 
upravičenci in zavezanci) pa ZDen v 17. členu, pri ureditvi vračanja 
premičnin, ne ureja medsebojnih razmerij med upravičenci in 
ustanovami in tudi ne določa roka, do kdaj imajo lahko v drugem 
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odstavku 17. člena navedene ustanove neposredno posest na 
teh premičninah. Tako niti s pravnim poslom niti na podlagi 
dedovanja pravni nasledniki upravičenca ne bi mogli pridobiti 
večjih upravičenj, kot jih je pridobil upravičenec na podlag 
pravnomočne denacionalizacijske odločbe. 

Omejitve, ki izhajajo iz ureditve vračanja teh premičnin, pa se 
nanašajo na najpomembnejša lastninska upravičenja. Lastninska 
pravica, ki jo upravičenec pridobi na podlagi tretjega odstavka 17. 
člena ZDen, je tako omejena, da v konkretnih primerih lahko 
pomeni le ustanovitev gole pravice. Za vsakokratnega lastnika 
ima taka premičnina lahko neko določeno vrednost' le, če ga 
zadovoljuje samo dejstvo, da je registriran kot njen lastnik. 
Vzpostavitev lastninske pravice na podlagi tretjega odstavka 17. 
člena ZDen omogoča namreč le to, ne omogoča pa vračila v 
smislu vračila premoženja. Ker ni mogoče vsem upravičencem 
do vračila takih premičnin pripisati, da jih zadovoljuje zgolj priznanje 
gole lastninske pravice, brez premoženjskih koristi, ki naj bi izhajala 
iz nje, to pomeni, da ne moremo govoriti o vračanju premoženja v 
tistih primerih, v katerih upravičenci zgolj s priznanjem pole 
lastninske pravice niso odškodovani. 

Odškodovanje upravičencev za podržavljene premičnine, ki so 
sestavni del zbirk iz drugega odstavka 17. člena ZDen, pa ni 
mogoče z drugo obliko denacionalizacije. ZDen namreč določa 
vrnitev v naravi kot primarno obliko denacionalizacije, odškodnino 
pa kot sekundarno, če vračilo v naravi ni mogoče. Izbira oblike 
denacionalizacije načeloma ni v dispoziciji denacionalizacijskih 
upravičencev. Upravičenec se ne more odreči vračilu v naravi, 
kadar je tako vračilo možno. To pomeni, da upravičenec praviloma 
ne more zahtevati odškodnine, če ne obstajajo pravne ali dejanske 
ovire za vračanje v naravi, razen v primerih, ko ZDen to izrecno 
omogoča. 

Denacionalizacijo v obliki odškodnine ureja člen 42 ZDen. V petem 
odstavku določa smiselno uporabo drugih odstavkov tega člena 
tudt za premičnine iz 17. člena, ki jih ni mogoče vrniti, in za druge 
podržavljene premičnine. Glede na to, da 17. člen izrecno določa, 
kateri predmeti se vračajo v naravi, pomeni peti odstavek 42. 
člena, v delu, ki se nanaša na "druge podržavljene premičnine", 
da je za druge premičnine edina oblika denacionalizacije 
odškodnina. Smiselna uporaba določb 42. člena glede premičnin 
iz 17. člena pa pomeni denacionalizacijo v obliki odškodnine le, če 
teh premičnin ni mogoče vrniti v naravi, in ker zakon 
upravičencem do vračila teh premičnin ne daje možnosti izbire 
oblike denacionalizacije, ti upravičenci za podržavljene premičnine 
ne morejo dobiti odškodnine, ki bi zaradi svoje premoženjske 
vrednosti pomenila vračanje premoženja v smislu ZDen. 

Ker tretji odstavek 17. člena ZDen ne ureja pravnega razmerja 
med ustanovami iz drugega odstavka 17. člena in 
denacionalizacijskimi upravičenci, oziroma upravičencem ni 
omogočil izbire oblike denacionalizacije, je bil v nasprotju z drugim 
odstavkom 14. člena ustave. 

Iz same narave teh predmetov pa izhaja možnost, da bi 
posameznika lahko zadovoljilo zgolj formalno priznanje lastništva. 

Tudi vrnitev gole lastninske pravice na tovrstnih predmetih namreč 
lahko za posameznika pomeni tisto odškodovanje, ki ga od 
denacionalizacije pričakuje. Ta določba torej ni v nasprotju z ustavo 
zato, ker določa kot obliko denacionalizacije vrnitev gole 
lastninske pravice, temveč zato, ker interesa za pridobitev gole 
lastninske pravice ni mogoče pripisati vsem upravičencem 
oziroma pravnim naslednikom', ki od denacionalizacije praviloma 
pričakujejo vrnitev premoženja tako, kot upravičenci do 
denacionalizacije drugih stvari. Glede na to, da je vračilo premičnin, 
ki so sestavni deli zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih 
ustanov, v last in posest, izključeno na podlagi drugega odstavka 
17. člena, bi se razveljavitev tretjega odstavka 17. člena nanašala 
le na izključitev vrnitve lastninske pravice, kar bi pomenilo, da 
vračilo premičnin iz drugega odstavka 17. člena v naravi ne bi bilo 
mogoče. Tako bi bila odškodnina edina oblika denacionalizacije 
teh premičnin. Taka razveljavitev pa bi posegla v interese tistih 
upravičencev, ki bi se zadovoljili tudi z načinom denacionalizacije, 
kot ga določa tretji odstavek 17. člena ZDen. 

Ustavno sodišče je zato naložilo zakonodajalcu, da uredi vračanje 
predmetov iz drugega odstavka 17. člena ZDen tako, da bo 
denacionalizacija teh premičnin za vse upravičence do 
denacionalizacije pomenila vračanje podržavljenega premoženja. 

Sprejeta sprememba 3. odstavka 17. člena, ki določa, da ima 
upravičenec do denacionalizacije premičnin iz drugega odstavka 
17. člena pravico izbire med vrnitvijo gole lastninske pravice in 
plačilom odškodnine, tako pomeni uskladitev zakona v smislu 
predmetne ustavne odločbe, saj možnost izbire načina 
denacionalizacije premičnin iz drugega odstavka 17. člena tako 
za vse denacionalizacijske upravičence pomeni vračanje 
podržavljenega premoženja. 

Na ta način omogočeno vračanje podržavljenega premoženja je 
tudi v skladu z drugim odstavkom 14. člena ustave, ker omogoča 
vrnitev premoženja tako tistim, ki jim odškodovanje pomeni že 
vmitev gole lastninske pravice na tovrstnih kot tudi tistim, ki od 
denacionalizacije praviloma pričakujejo vrnitev premoženja tako, 
kot upravičenci do denacionalizacije drugih stvari. 

b) 54. člen 

Sprememba 54. člena ZDen pomeni uskladitev z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 
71/94, 47/97 in 60/99) - po katerem je področje varstva narave in 
naravne dediščine prešlo v pristojnost Ministrstva za okolje in 
prostor, varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na 
področju naravne dediščine pa je ostalo v pristojnosti Ministrstva 
za kulturo - ki dosledno razmejuje pristojnosti tudi na področju 
denacionalizacije. Področji naravne in kulturne dediščine sta sedaj 
urejeni v dveh različnih zakonih: v zakonu o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 56/99) in v zakonu o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 7/99). 

Podatki o uresničevanju zakona o denacionalizaciji, izhajajočih iz 
programa DE 2 za upravne organe, ter iz poročil okrajnih sodišč, 
do 30. 6. 2000, so zbrani v sledeče tabele in grafe: 
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Statistika: 

■ -*<< C-cV* ■'"< "\v UPRAVNI ORGANI 
MKGP MOP MGD MK MF SKUPAJ SOD. SKUPAJ 

št. vseh vloženih zahtev 18.858 14.207 1.710 727 88 35.590 2.514 38.104 
št popolnih zahtev 12.207 5.560 890 304 88 19.049 19.049 
odstotek popolnih zahtev 

; ■ : . ;■ 
64,73% 39,14% 52,05% 41,82% 100,00 

% 
53,52% 

št. izdanih odločb 19.241 11.488 1.478 591 15(88) 32.813 1620 34.433 
a) ugodenih 14.056 4.718 1.037 355 67 20.233 327 20.560 
b) delno ugodenih 759 747 71 32 0|| 1.609 1.609 
c) zavrženih 1.993 4.485 184 93 11 6.766 273 7.039 
d) zavrnjenih 1.138 647 56 46 4 1.891 667 2.558 
e) ustavlfenih postop. 950 642 84 10 3 1.689 337 2.026 
f) brez navedbe (345) (249) (46) (55) (0) (695) 695 

odločbah jiTdelnlh 
10.482 2.563 506 201 0 13.752 13.752 

št. pravnomočnih odločb | 17.063 10.040 1.229 467 74 28.873 1208 30.081 
št. odločb poslanih v 
izvršitev 7 3. 

13.274 4.696 891 184 74 19.119 19.119 

Tabela la: Število vloženih zahtev in izdanih odločb 

št, primerov, v katerih je 
pristojni organ odloČil v 
celoti 

9.848 8.868 988 372 88 20.164 20.164 

Št. odločb, izdanih na 
podlagi poravnave 

405 378 473 31 0 1.287 1.287 

št. odločb, zoper katere je 
bila vložena pritožba 

2.888 1.948 347 2 0 5.185 550 5.735 

št. odločb, ki so bile 
odpravljene, razveljavljene 
ali nične 

1.197 590 59 47 0 1.893 1.893 

1.768 a) od tega odpravljenih 1.122 545 56 45 0 1.768 
b) od tega razveljavljenih 57 33 1 0 0 91 91 
c) od tega ničnih • 18 12 2 2 0 34 34 

Tabela lb: Število vloženih zahtev in izdanih odločb 

8. december2000 21 poročevalec, št. 98 



Število zahtev in odločb 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 
Število 

Graf 1: Število zahtev in odločb 

Skupno število do 30. 6. 2000 vloženih zahtev je 38.104 in se je v 
primerjavi s 14. poročilom povečalo za 477 zahtev. Pri upravnih 
organih, razen pri Ministrstvu za finance, kjer je ostalo število 
nespremenjeno, je bilo vloženih 157 novih zahtev pri okrajnih 
sodiščih pa 320. , tako, da znaša skupno število zahtev pri 
upravnih organih 35.590, pri okrajnih sodiščih pa 2514. 

Število popolnih zahtev pri upravnih organih je 19.049 in je za 
1.044 večje v primerjavi s podatki iz štirinajstega poročila. Tudi 
odstotek popolnih zahtev - 53.52 % - pomeni povečanje v 
primerjavi z obdobjem do 30. 6. 1999, ko je znašal 50.82 %. 

Tabela 2 predstavlja poseben prikaz delnih odločb, ki so ena od 
posebnosti denacionalizacijskih postopkov, v globalnem prikazu 
oz. analitični statistični oceni dejanske uspešnosti izpeljave 
denacionalizacijskih postopkov pa je potrebno upoštevati, da je o 
neme zahtevku moč izdati več delnih odločb, ki pa pomenijo le 
delno rešitev posameznega zahtevka. 

Število izdanih odločb pri vseh upravnih organih skupaj znaša 
32.813, s katerimi je bilo v 20.233 primerih zahtevkom ugodeno, 
v 1609 primerih delno ugodeno, v 6.766 primerih so bili zahtevki 
zavrženi, v 1.891 primerih zavrnjeni, v 1.689 primerih pa je bil 
postopek ustavljen. Od 32.813 izdanih odločb je 28.873 odločb 
pravnomočnih. 

Okrajna sodišča so izdala 1620 odločb, v 327 primerih so 
zahtevam ugodila, 273 zahtev je bilo zavrženih, 667 zavrnjenih, 
337 postopkov pa je bilo ustavljeno. Zoper odločbe je bilo vloženih 
550 pritožb, 1208 odločb pa je pravnomočnih.. 

Primerjava s podatki iz štirinajstega poročila kaže porast števila 
izdanih delnih odločb za 2345 

Tabela 3 prikazuje letni pregled števila odločb po pristojnih organih, 
pri čemer je potrebno upoštevati, da je so pri letu 1999 podatki 
do 30.6.1999 bili že upoštevani pri štirinajstem poročilu, pri letu 
2000 pa so upoštevani podatki do vključno 30. 6. 2000. 

|Delne odločbe MKGP MOP MGD MK MF SKUPAJ 
10.482 2.563 506 201 0 13.752 
8.949 1.494 421 152 0 11.016 

579 413 45 11 0 1.048 
189 323 8 10 0 530 
369 156 16 24 0 565 
396 177 16 4 0| 593 
954 656 40 38 0 1.688 

Tabela 2: Delne odločbe 
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LETO MKGP MOP MGD MF MK 
Pred. 1999 15.112 9.971 1.246 15 534 26.878 
1999 2.809 1.013 139 0 27 3.988 
2000 * 1.320 504 93 0 30 1.947 
Skupaj 19.241 11.488 1.478 15 591 32.813 

Tabela 3: Število izdanih odločb po letih 

IV. OBSEG PREMOŽENJA O KATEREM JE BILO V POSTOPKIH 
DENACIONALIZACIJE ŽE ODLOČENO PO STANJU 30.6.2000 

Primerjava obsega ugodenega in zavrnjenega premoženja 

ha m2 DEM 
< ► < ► < ► 

kmetijska gozdovi stanovanjske poslovni stavbna podjetja premičnine 
zerrfjišča enote prostori zerrtjišča 

■ Zavrnjeno 

□ Ugodeno 

Graf 2: Primerjava obsega ugodenega in neugodenega premoženja 
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REALIZACIJA DENACIONALIZACIJE PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH 
PODRŽAVLJENEGA PREMOŽENJA 

Grafi od 7 - 11 prikazujejo realizacijo denacionalizacije po posameznih kategorijah podržavljenega 
premoženja 

Denacionalizacija kmet. zemljišč in gozdov 

kmetijska zemljišča gozdovi 

■ Skupaj zahtevano premoženje 
■ skupaj odločeno premoženje 

Graf 7: Denacionalizacija kmetijskih zemljišč in gozdov 
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Denacionalizacija stanovanj in posl. prostorov 

o skupaj zahtevano premoženje 
■ skupaj odločeno premoženje 

Graf 8: Denacionalizacija stanovanj in poslovnih prostorov 

Denacionalizacija stavbnih 
zemljišč 

40.000.000 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

m2 20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

B skupaj zahtevano premoženje 
■ skupaj odločeno premoženje 

stalna zemljišča 

Graf 9: Denacionalizacija stavbnih zemljišč 
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Denacionalizacija podjetij 

1000 
DEM 

podjetja 

l skupaj zahtevano premoženje 
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Graf 10: Denacionalizacija podjetij 

Denacionalizacija premičnin 

1000 
DEM 

premičnine 

I skupaj zahtevano premoženje 
l skupaj odločeno premoženje 

Graf 11: Denacionalizacija premičnin 
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Tabele 5-11 prikazujejo načine denacionalizacije podržavljenega 
premoženja za posamezne vrste podržavljenega premoženja: 
za kmetijska zemljišča in gozdove (tabeli 5 in 6), stanovanja in 

poslovne prostore (tabeli 7 in 8), stavbnih zemljišč (tabela 9) in 
podjetij in premični (tabeli 10 in 11). 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA GOZDOVI 
NAČIN REŠITVE ha % ha % 
NADOMESTNA NEPREMIČNINA (last 33,96 0,06% 4,87 0,00% 

ODŠKODNINA V OBVEZNICAH 
02.DELNICAH RS 

6.928,17 12,48% 477,75 0,46% 

ODŠKODNINA V PRIZNANICAH 10,90 0,02% 0,89 0,00% 
PORAVNAVA 2 GOTOVINO <nf po 
ZDenV 

38,80 0,07% 2,86 0,00% 

SOLASTNIŠKI DELEŽ 5.423,24 9,77% 4.643,18 4,49% 
VRNITEV V LAST IN POSEST 31.640,28 57,00% 88.014,43 85,04% 
VZPOSTAV.LASTNINSKE PRAVICE 
NA NEPREMIČ. 

3.872,41 6,98% 2.006,67 1,94% 

Skupaj VRNJENO 47.947,76 86,38% 95.150,65 91,94% 
USTAVITEV POSTOPKA 1.130,45 2,04% 717,90 0,69% 
ZAVRNITEV ZAHTEVE 2.599,67 4,68% 3.802,21 3,67% 

3.673,13 6,62% 3.736,30 3,61% 
Skupal NEUGODENO 7.403,25 13,34% 8.256,42 7,98% 

0
 

1
 

155,38 0,28% 87,23 0,08% 
skupal ODLOČENO PREMOŽENJE 55.506,39 100,00% 103.494,29 100,00% 
Razmerje Zahtevano/Odloženo 43.82% 62,04% 
Tabeli 5 in 6: Denacionalizacija kmetijskih zemljišč in gozdov 

STANOVANJSKE 
ENOTE 

POSLOVNI PROSTORI 

m2 
208,60 

146.697,94 

% m2 
0,04% 2.232,00 

28,45% 74.020,60 

56,00 0,01% 0,00 
1.851,74 0,36% 5.193,00 

14.080,91 2,73% 27.608,52 
119.852,41 23,24% 172.976,85 
184.310,76 35,74% 146.616,86 

Skupal VRNJENO 467.058,36 
USTAVITEV POSTOPKA & g 12.362,00 

90.57% 
2,40% 

428.647,83 
4.422,57 

13.775,65 2,67% 8.786,50 
22.455,50 4,35% 10.378,18 

Skupal NEUGODENO 48.S93.1S 9,42% 23.587;25 
4000      

skupaj ODLOČENO PREMOŽENJE 515.691,51 
0,01% 545^)0 

100,00% 4S2.780.08 
Razmerje Zahtevano/Odloženo 71,66% 
Tabeli 7 in 8: Denacionalizacija stanovanj in poslovnih prostorov 
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STAVBNA ZEMLJIŠČA 
NAČIN REŠITVE m2 % 
NADOMESTNA NEPREMIČNINA 
(last In posest) 

58.290,75 0,36% 

ODŠKODNINA V OBVEZNICAH 
OZ.DELNICAH RS 

1.888.714,01 11,82% 

ODŠKODNINA V PRIZNANICAH 13.074,00 0,08% 
PORAVNAVA Z GOTOViNO (nI po 
ZDen) 

195.716,00 1,23% 

SOLASTNIŠKI DELEŽ 194.408,33 1,22% 
VRNITEV V LAST iN POSEST 2.309.492,80 14,46% 
VZPOSTAV.LASTN! NSKE 
PRAVICE NA NEPREMIČ. 

3.980.820,17 24,92% 

Skupaj VRNJENO 8.640,516,05 54,09% 
USTAVITEV POSTOPKA 879.834,40 5,51% 
ZAVRNITEV ZAHTEVE 1.396.439,91 8,74% 
ZAVRŽENJE ZAHTEVE 5.011.152,50 31,37% 
Skupal NEUGODENO 7.287.426,81 45.62% 
ODSTOP ZADEVE 45.850,00 0,29% 
Skupaj ODLOČENO 
PREMOŽENJE 

15.973.792,86 

Razmeđe Zahtevano/Odločeno 40,27% 

Tabela 9: Denacionalizacija stavbnih zemljišč 

PODJETJA PREMI ČNINE I 

NAČIN REŠITVE DEM % DEM "T, - 
NADOMESTNA NEPREMIČNINA 
(last In posest) 

1.522.292,00 0,54% 0,00 0,00% 

ODŠKODNINA V OBVEZNICAH 
OZ.DELNICAH RS 

78.385.845,46 27,66% 9.685.484,65 77,17% 

ODŠKODNINA V PRIZNANICAH 1.571.734,00 0,55% 0,00 0,00% 
PORAVNAVA Z GOTOVINO (ni po 3.398.206,00 1,20% 87.790,00 0,70% 

SOLASTNIŠKI DELE2 103.272.325,14 36,44% 1.417.987,00 11,30% 
VRNITEV V LAST IN POSEST 41.332.171,12 14,59% 163.601,00 1,30% 
VZPOSTAV.LASTNINSKE 
PRAVICE NA NEPREMIČ. 

33.941.979,62 11,98% 4.000,00 0,03% 

* ■ ^90,51% Skupaj VRNJENO 263.424.553,34 92,96% 11.358.862,65 
USTAVITEV POSTOPKA 4.474.022,53 1.58% 125.746,18 1,00% 
ZAVRNITEV ZAHTEVE 5.776.790,80 2,04% 509.981,40 4,06% 
ZAVR2ENJE ZAHTEVE 9.690.940,50 342% 255.495,41 2,04% 
Skupal NEUGODENO 19.941.753,«3 7,04% 891.222,99 ust t -t no/ s '/viirjfe 
ODSTOP ZADEVE 0,00 0,00% 300.000,00 2,39% 
skupaj ODLOČENO 
PREMOŽENJE 

283.366.307,17 100,00 % 
t ^ ■ !. W V« 

m ggESESSl ~ .V ■' > 

Razmerje Zahtevano/Odločeno 56,19 

Tabeli 10 in 11: Denacionalizacija podjetij in premičnin 
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Primerjava števila odločb 
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Graf 12: Primerjava podatkov med 14. in 15. poročilom 
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Realizacija: 

Zahtevano Odločeno Faktor 

Kmetijska zemljišča 1.233.775.578 540.683.946 43,82% 
Gozdovi 557.509.098 345.876.948 62,04% 
Stanovanja 487.186.109 349.107.682 71,66% 
Poslovni prostori 437.628.951 314.840.629 71,94% 
Stavbna zemljišča 1.266.578.281 510.022.440 40,27% 
Podjetja 504.306.340 283.366.307 56,19% 
Premičnine 32.563.200 12.550.086 38,54% 

g 4.519.547.556 2.356.448.038 52,14% 

Tabela 13b: Odstotek realizacije denacionalizacije po vrstah premoženja 

Zadruge: 

Število 1999 Število 2000 
št. vloženih zahtev 234 243 
št. popolnih zahtev 59 68 
št. izdanih odločb 149 174 
a) od tega ugodenih 52 62 
b) od tega delno ugodenih 12 13 
c) od tega zavrženih* 55 55 
d) od tega zavrnjenih 12 16 
e) od tega ustavljenih postopkov 18 28 
Št. izdanih delnih odločb 1 52 62 

Tabela 14: Število vloženih zahtev in izdanih odločb za zadruge (65. člen ZZad) 

ZAHTEVANO UGODENO I NEUGODENO ODLOČENO 
rSPMMgMM 

itrhtt.1: j 
»MH 

gjggjg 
Ki 

Površina Vrednost 
(DEM) 

Površina Vrednost 
(DEM) ■' 

(ha) ' S fj 
2.602 25.346.082 719 6.998.909 252 2.454.732 971 9.453.641 

Gozdovi (ha) i 895 2.991.090 911 3.044.562 85 284.070 996 3.328.632 
Stanovanja (m2) 5.341 3.615.697 1.517 1.026.963 1.080 731.128 2.597 1.758.091 
Posl. prostori (m2> 33.565 23.339.423 30.846 984.873 728 23.244 31.574 1.008.117 
Stdvb /emli frn2\ 619.651 19.784.651 129.776 4.143.579 135.808 4.336.173 265.584 8.479.752 

0 6.052.347 181.126 0 1.000.000 1.181.126 
[premičnine (DEM) 0 0 0 0 0 0 
ISKUPAJ 81.129.289 16.380.012 8.829.347 25.209.358 

Tabela 15: Premoženje v postopku denacionalizacije v zvezi z zahtevami zadrug (65. člen 
Zad) 
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Agrarne skupnosti 

Število 1999 Število 2000 
št. Vloženih zahtev 993 1012 
št. Popolnih zahtev 331 395 
št. izdanih odločb 612 729 
a) od tega ugodenih 388 442 
b) od teaa delno uoodenfh 42 61 
c) od feqa zavrženih 111 134 
d) od teaa zavrnjenih 49 61 
e} od teaa ustavljenih postopkov 22 31 
št. izdanih delnih odločb^ 171 207 

Tabela 16: Zahteve in odločbe v postopkih po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 

ZAHTEVANO UGODENO NEUGODENO ODLOČENO 
Površina Vrednost 

(DEM) 
Površi 

na 
Vrednost 

(DEM) 
Površina Vrednost 

(DEM) 
Površina Vrednost 

(DEM) 
41.926 408.401.166 13.817 134.591.397 652 6.351.132 14.469 140.942.529 

Gozdovi (ha) 19.524 65.249.208 10.515 35.141.130 193 645.006 10.708 35.786.136 
Stanovanja (maV^I 2.436 1.649.099 2.602 1.761.476 771 521.944 3.373 2.283.420 
Posl. prostori (m2) 31.309 21.770.713 25.061 17.426.166 534 371.317 25.595 17.797.483 
Stavb, zemlj. (m2) 2.322.367 74.150.159 87.927 2.807.395 122.685 3.917.173 210.612 6.724.567 
Podjetja (DEM) f 0 0 0 0 0 0 

IPremičnine (DEM) 3.701.389 1.191.596 0 0 0 1.191.596 
IskupajS 574.921.734 192.919.160 11.806.571 204.725.731 

Tabela 17: Premoženje v postopkih po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi njihovega premoženja in pravic 
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14. člen - verske skupnosti: 

Število Število 2000 

966 1.141 
583 688 

mu««v- 752 1.302 
660 1.092 

39 87 
21 54 

•- 
. - ■ - % 14 33 

, 
. ... •: ,. - - . ... .   • . ' 18 36 

620 977 

Tabela 18: Število vloženih zahtev in izdanih odločb za upravičence iz 14. člena (verske 
skupnosti) 

ZAHTEVANO UGODEN 
0 

NEUGODENO ODLOČENO 

Površina 
VJoEM)St 

Površina 
i^syi. 

Vrednost 
(DEM) 

Površi 
na 

Vrednost 
(DEM) 

Površina 

LZL 

Vrednost 
(DEM) 

15.472 150.712.752 6.664 64.913.663 67 653.129 6.731 65.566.792 

37.750 126.160.500 15.357 51.323.678 149 498.086 15.506 51.821.764 
62.401 42.243.605 31.610 21.399.204 3.809 2.578.579 35.419 23.977.783 

: - - - \ v i a;:4 ...•/; , • • . • / \  s'.... 
r-^'V '• - . " ■: 

63.402 44.086.581 28.613 19.895.910 2.208 1.535.333 30.821 21.431.243 
1.764.978 56.353.453 561.369 17.923.782 80.305 2.564.034 641.674 20.487.816 

9.669.485 2.824.358 0 2.824.358 
294.585 0 0 0 

429.520.961 178.280.595 7.829.161 186.109.756 

Tabela 19: premoženje v postopku denacionalizacije v zvezi z zahtevami upravičencev iz 14. 
člena ZDEN (verske skupnosti) 
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ZAKLJUČEK: 

Denacionalizacijski postopek še vedno poteka prepočasi. 

Vzroki za počasnost postopka so še vedno taki, kot so bili 
navedeni že v prejšnjih poročilih. Pri tem gre zlasti za še vedno 
nepopolne zahteve za denacionalizacijo, za nesodelovanje strank 
v postopku, za neažurnost evidenc stanja nepremičnin v zemljiški 
knjigi in zemljiškem katastru, pa tudi za kadrovske težave pri 
prvostopnih organih. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, 
da je zakonska urejenost denacionalizacije zelo zapletena, pa 
tudi to, da je fluktuacija na delovnih mestih, kjer se rešujejo 
denacionalizacijske zahteve, velika, kar še dodatno upočasnjuje 
proces denacionalizacije. 

Tudi dejstvo, da je v zadevah, ki so zahtevnejše, na prvi stopnji 
odločano večkrat, pomeni daljše trajanje postopka 
denacionalizacije, tudi, če prvostopni organ zadevo ažurno rešuje 
Glede na navedeno, so na Ministrstvu za notranje zadeve pripravili 
navodilo, da naj druga stopnja vedno, kadar bo to možno, odloči 
meritorno, in ne le razveljavlja odločbe in jih vrača prvostopnemu 
organu. 

Za pospešitev denacionalizacije bo zato potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za rešitev kadrovskih vprašanj pri vseh 
upravnih organih, ki sodelujejo v postopku denacionalizacije, bodisi 
na prvi bodisi na drugi stopnji. 

V zvezi z ugotavljanjem vzajemnosti oziroma ugotavljanjem 
pravice, dobiti odškodnino za nacionalizirano premoženje od tuje 
države, je Ministrstvo za pravosodje posameznim upravnim 
enotam, ki so zahtevale navedene podatke od Ministrstva za 
pravosodje, sporočilo, da gre v obeh primerih za predhodno 
vprašanje, ki ga mora rešitvi upravni organ sam, za reševanje 
navedenih predhodnih vprašanj pa mora organ, ki rešuje 
predhodno vprašanje, pridobiti podatke, potrebne za odločitev, 
preko Ministrstva za zunanje zadeve. 

Svojo vlogo k pospešitvi postopka denacionalizacije je v preteklem 
obdobju začel uveljavljati tudi v letu 1999 ustanovljen Urad Vlade 
RS za denacionalizacijo. 

Za pospešitev postopka denacionalizacije je Urad Vlade Republike 
Slovenije za denacionalizacijo, v sodelovanju z Ministrstvom za 
pravosodje, Vladi Republike Slovenije predlagal ukrepe za 
učinkovitejše izvajanje zakona o denacionalizaciji, na podlagi česar 
je Vlada Republike Slovenije dne 31. avgusta 2000 sprejela 
naslednje sklepe: 

1. Vlada Republike Slovenije nalaga predstavnikom Republike 
Slovenije v Slovenski odškodninski družbi , d.d., da v okviru 
svojih pooblastil vzpostavijo pogoje, da se predstavniki, ki jih 
zastopajo, redno udeležujejo obravnav v postopkih 
denacionalizacije, ki jih vodijo državni organi na prvi stopnji in 
storijo vse, da se v okviru zakona postopkih čim hitreje zaključijo. 
O ukrepih in njihovi učinkovitosti pri izpolnjevanju naloženih 
dolžnosti morajo poročati Vladi Republike Slovenije in Uradu Vlade 
Republike Slovenije za denacionalizacijo vsake tri mesece. 

2. Vlada Republike Slovenije nalaga predstavnikom Republike 
Slovenije c Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti poskrbijo za uresničitev 
sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 463-09/99-18, št. 463-09/ 
99-17 (P) z dne 28.10.1999. Predstavniki Republike Slovenije o 
svojih aktivnostih v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije poročajo Vladi Republike Slovenije in Uradu Vlade 
Republike Slovenije za denacionalizacijo v roku 30 dni. 

3. Vlada Republike Slovenije.zavezuje Ministrstvo za pravosodje, 
da v okviru svojih pristojnosti da pobudo sodiščem, da reševanje 

zadev, ki se nanašajo na vračanje premoženja po zakonu o 
denacionalizaciji in zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 
obravnavajo prednostno. 

4. Vlada Republike Slovenije.zavezuje Ministrstvo za pravosodje, 
da v okviru svojih pristojnosti nadzora nad delom Državnega 
pravobranilstva Republike Slovenije zagotovi sodelovanje 
državnih pravobranilcev pri delu upravnih organov, ko odločajo o 
denacionalizacijskih zahtevkih na prvi stopnji, zaradi česar se bo 
zmanjšala potreba po vlaganju pritožb zoper odločbe upravnih 
organov, o poteku in učinkovitosti sodelovanja z upravnimi organi 
je Državno pravobranilstvo Slovenije dolžno poročati Ministrstvu 
za pravosodje, Vladi Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike 
Slovenije za denacionalizacijo vsake tri mesece. 

5. Vlada Republike Slovenije.nalaga pristojnim ministrstvom, da v 
okviru svojih zakonskih možnosti pri odločanju o 
denacionalizacijskih zahtevkih na drugi stopnji zadeve, zaradi 
ekonomičnosti postopka, dokončno rešijo in le izjemoma vračajo 
v ponovno odločanje organom, ki odločajo na prvi stopnji. 

6. Vlada Republike Slovenije.nalaga Centru Vlade Republike 
Slovenije za informatiko, da novo zaposlenim upravnim delavcem, 
ki vodijo postopke denacionalizacije na prvi stopnji, čimprej 
zagotovi računalniško usposabljanje za del standardnega tečaja 
Okolje Windows in uporabo programa DE2. 

7. Vlada Republike Slovenije.je sklenila, da se del sredstev v višini 
9 mio tolarjev, odobrenih upravnim enotam s sklepom Vlade 
Republike Slovenije, št. 463-09/99-18, št. 463-09/99-17 (P) z dne 
28. 10. 1999, nameni Centru Vlade Republike Slovenije za 
informatiko za pokrivanje stroškov vzdrževanja programske 
opreme za zajem in obdelavo podatkov o denacionalizaciji za leto 
2000. Ostala sredstva, nakazana po tem sklepu upravnim enotam 
za kritje materialnih stroškov pa Vlada Republike Slovenije 
namenja tudi za pokrivanje stroškov pogodbenega in nadurnega 
dela, dela za določen čas, za plače delavcev, ki vodijo postopke 
denacionalizacije na prvi stopnji in plače pripravnikov, ki opravljajo 
naloge s področja denacionalizacije. Vlada Republike Slovenije 
nalaga Ministrstvu za finance, da na predlog načelnikov upravnih 
enot, prerazporedi del sredstev iz materialnih stroškov na plače 
in s tem omogoči porabo teh sredstev na način, ki bo zagotovil 
doseganje želenih rezultatov. 

8. Vlada Republike Slovenije predlaga Komisiji Vlade Republike 
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, da pri pripravi 
programa zaposlovanja za leto 2001 upošteva predlog Ministrstva 
za notranje zadeve za najnujnejše nove zaposlitve na področju 
denacionalizacije in državljanstva. 

9. Vlada Republike Slovenije nalaga načelnikom upravnih enot, da 
v svoji kadrovski zasedbi proučijo možnost prerazporeditve 
pravnih strokovnjakov na naloge s področja denacionalizacije in 
o svojih rešitvah in ugotovitvah v roku enega meseca obvestijo 
Urad Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo. 

10. Vlada Republike Slovenije nalaga Uradu Vlade Republike 
Slovenije za denacionalizacijo, da vrši nadzor nad izvajanjem 
sklepov in Vladi Republike Slovenije tekoče poroča o njihovi 
realizaciji. 

Za hitrejše izvajanje denacionalizacije, in zlasti tudi za uresničitev 
zgoraj navedenih sklepov Vlade RS, je Ministrstvo za pravosodje 
dne 26.9.2000 sklicalo sestanek, na katerem so prisotni ministrica 
za pravosodje, minister za zakonodajo, predsednik Vrhovnega 
sodišča, podpredsednik Upravnega sodišča, generalni državni 
pravobranilec, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve. 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za 
zunanje zadeve, Ministrstva za pravosodje, direktor Slovenskega 
odškodninskega sklada, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč 
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ter direktorica Urada Vlade RS za denacionalizacijo zagotovili, da 
so, vsak na svojem področju, že sprejeli ukrepe za čimprejšnje 
dokončanje postopka denacionalizacije. 

Upravno sodišče je pripravilo program hitrejšega reševanja 
denacionalizacijskih zadev, ki jih rešujejo prednostno, vsi sodniki 
pa so dolžni mesečno obravnavati 15 denacionalizacijskih zadev. 
Sodišče bo najprej reševalo zadeve, katerih rešitev bo potem 
pomenila enotna stališča za posamezne pravna vprašanja v 
postopku denacionalizacije. 

Državno pravobranilstvo je pripravilo interno navodilo za ravnanje 
državnih pravobranilcev v postopkih denacionalizacije, v okviru 
česar je tudi možnost sklepanja poravnav, kjer za to ni ovir. 

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo navodila za poenotenje 
postopka ugotavljanja državljanstva kot predhodnega vprašanja 
v postopku denacionalizacije. 

Urad Vlade RS za denacionalizacijo zbira odločbe sodišč in jih 
pošilja na upravne enote, poleg tega pa., na poziv upravnih enot, 
le-tem pošiljajo tudi obstoječi priročnik. 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo 
pet navodil za postopanje upravnih enot v postopkih 
denacionalizacije, 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ima interna navodila za 
dodeljevanje nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije. 
Tako pri vračanju podržavljenih kmetijskih zemljišč kot tudi 
nadomestnih zemljišč ponekod še vedno nastajajo problemi zaradi 
odklanjanja izdelave identifikacijskih potrdil na geodetskih upravah, 
zaradi česar ni možno ugotoviti stanja v času vračanja ali pa 
ugotavljati, ali je za parcelo, predvideno za nadomestna zemljišča, 
mogoče izključiti denacionalizacijo. Poseben problem predstavlja 
dejstvo, da nekatere upravne enote odklanjajo sporočanje 
podatkov Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS o vloženih 
zahtevah za denacionalizacijo, češ, da za to ni pravne podlage. 
Če pa denacionalizacija ni izključena, nepremičnine ni mogoče 
dodeliti kot nadomestno zemljišče. 

Vlada Republike Slovenije meni, da bodo zgoraj našteti ukrepi 
pomenili bistveno pospešitev postopka denacionalizacije. 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA KZG RS 

ZA LET01999 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
NADZORNI ODBOR SKLADA KZG RS 

Številka: 11525/00-KSR 
Datum: 28.11.2000 

ZADEVA: Poročilo Nadzornega odbora Sklada KZG RS 
za leto 1999 

Edvard Goričan, l.r. 
predsednik Nazornega odbora 

Na osnovi določil 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (Ur. I., št. 10/93) Nadzorni odbor 
Sklada najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Posreduje torej Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1999, ki ga je 
Nadzorni odbor sprejel na svoji 6. seji, dne 7.11.2000. 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, Dunajska 58 
Nadzorni odbor 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov Republike Slovenije 

za leto 1999 

Ljubljana, november »00 
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1. UVOD 

Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju 
Sklad) je bil imenovan na podlagi 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (Ur.l.RS,št. 10/93) na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 
13.julija 1999 za obdobje dveh let. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada. Nadzorni odbor 
najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Poročilo se zaključuje z ugotovitvami Nadzornega odbora Sklada in poročilom o izvajanju 
sklepa Državnega zbora RS glede pobud v poročilu Nadzornega odbora za leto 1998. 

2. Ustanovitev in dejavnost Sklada 

2.1 Ustanovitev 

Sklad s sedežem v Ljubljani na Dunajski cesti 58, je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSKZ), objavljenim v 
Ur.l.RS,št. 10/93 dne 24.februaija 1993 (dopolnjen in spremenjen Ur.l.RS,št.l/96). 
Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode. 

2.2 Področje delovanja 

Področje dela Sklada je opredeljeno v 4. členu ZSKZ: skrbi za racionalno rabo in 
okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, izvaja promet s kmetijskimi 
zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti oz. 
zanje dodeljuje koncesije, vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti 
Republike Slovenije v skladu s predpisi, upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z 
gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi in opravlja druge naloge, ki se 
nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije. 

Pomembna naloga Sklada je tudi vloga zavezanca v denacionalizacijskih postopkih, ko se 
upravičencem vračajo kmetijska zemljišča in gozdovi. 

3. Organi Sklada 

3.1 Splošno 

Organe Sklada in njihove pristojnosti določa ZSKZ v 5., 6. in 7. členu ter statut Sklada. 
Organi Sklada so : Svet Sklada, direktor Sklada in Nadzorni odbor Sklada. 
V letu 1999 je bila po odloku Državnega zbora RS 11.marca po poteku enoletnega mandata 
izvedena zamenjava direktorice. Namesto vršilke dolžnosti direktorice ga. Marije LUKAČIČ 
je bila za mandatno dobo štirih let imenovana direktorica ga. Marja MAJER-CUK. Zaradi 
poteka mandata Nadzornemu odboru je Državni zbor imenoval tudi novi Nadzorni odbor, 
medtem koje Svet Sklada ostal v enaki sestavi, zamenjal seje le predsednik S\em. 
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3.2 Nadzorni odbor Sklada 

Zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada nadzoruje Nadzorni odbor, ki šteje pet članov. 
Imenuje in razrešuje jih Državni zbor RS. 

V letu 1999 je Nadzorni odbor Sklada deloval do imenovanja novega Nadzornega odbora v 
sestavi: 
predsednik - mag. Milan BOŽIČ, člani - Franček KOLBL, Edvard GORIĆAN, Jožef KOCON 
in dr. Anton TAJNŠEK, 
od 13.julija 1999 dalje pa deluje v sestavi: predsednik - Edvard GOR1ČAN, člani: mag.Stane 
KLEMENĆIČ. Franc MENCIGAR, dr.Igor VOJTIC, Vladimir ŽNIDARIĆ. 

4. Nadzor nad delom Sklada 

4.1 Nadzor poslovanja Sklada s strani Nadzornega odbora 

V skladu s 7.čl. ZSKZ je Nadzorni odbor spremljal in nadziral zakonitost dela in finančno 
poslovanje Sklada. 
Delo Sveta Sklada se je po zamenjavi vodstva Sklada in Sveta olajšalo in izboljšalo, tako da 
so člani Nadzornega odbora redno seznanjeni z gradivi in sklepi, sprejetimi na sejah Sveta. 
Nadzor rednega poslovanja je potekal na rednih sejah Nadzornega odbora z obravnavo 
poročila Sklada o poslovanju ter z obravnavo posameznih področij dela Sklada ter z udeležbo 
predsednika Nadzornega odbora na sejah Sveta. 

4.2 Nadzor poslovanja Sklada s strani drugih institucij 

"Delo Sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ter ministrstvo, 
pristojno za finance."1 

Za poslovanje v letu 1999 do priprave tega poročila ni bil izveden nadzor drugih zunanjih 
institucij razen davčne inšpekcije, ki je pregledala poslovanje za obdobje od 1.julija do 
31.decembra 1999. Iz zapisnika o inšpekciji pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davka 
z dne 07.marca 2000 ne izhajajo ugotovljene nepravilnosti, zaradi katerih bi bile Skladu 
naložene dodatne davčne obveznosti ali kršitve zakona o DDV. 
20.julija 2000 je postalo pravnomočno poročilo Računskega sodišča o poslovanju Sklada v 
letu 1998.2 

V skladu s sklepom na 20. seji Državnega zbora RS dne 23.marca 2000. ob obravnavi in 
sprejetju Poročila Nadzornega odbora za leto 1998, je naloga Nadzornega odbora, da spremlja 
uresničevanje pobud, podanih v poročilu za leto 1998, ter povzetek poročila Računskega 
sodišča za leto 1998. Navedena naloga je realizirana v nadaljevanju poročila pod točko 8. 

5. Letno poročilo Sklada za leto 1999 

Vodstvo in strokovne službe Sklada so pripravile poročilo o delu Sklada in zaključni račun za 
leto 1999. Nadzorni odbor je inventurni elaborat, poročilo o delu Sklada in zaključni račun 
obravnaval na 4.redni seji dne 13.aprila 2000 in po daljši razprav1 i podal pozitivno mnenje, saj 

' 2.odst.<>.člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republiko Slovenije (l'r.1. RS. Si. 10 T-1 
" V Času sprejemanja tega poročila je pregled poslovanja za leto 1909 pričelo Računsko sodiJCe. 
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razen že znanih pripomb na evidenco in vrednost zemljišč in gozdov, izkazuje realno stanje. 
V tem poročilu so vsebinske pripombe na poročilo navedene v poglavju 7. - Ugotovitve 
Nadzornega odbora. 

6. Program dela Sklada za leto 1999 

Nadzorni odbor Sklada je obravnaval tudi osnutek Programa dela in finančni načrt Sklada za 
leto 1999 in podprl temeljna izhodišča, saj so skladna nalogam, opredeljenim v 4. členu 
ZSKZ. 

Nadzorni odbor je pozitivno ocenil spremembo v politiki poslovanja Sklada na področju 
povečanja namenskih sredstev za odkup kmetijskih zemljišč in gozdov v korist države in s 
tem postopno zaokroženje državne posesti za racionalnejše gospodarjenje ter zagotavljanje 
drugih funkcij gozdov in kmetijskih zemljišč, kakor tudi zagotavljanje javnega interesa z 
odkupom gozdov s posebnim pomenom s pomočjo proračunskih sredstev, kar bo prispevalo 
k ohranjanju krajine, zlasti z vidika varovanja okolja in naravne dediščine. 

Program in finančni načrt Sklada za leto 1999 je potrdila Vlada Republike Slovenije na 11.seji 
dne 10.avgusta 2000 s sklepom št. 408-08/98-8 . 

7. Ugotovitve Nadzornega odbora 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Svet Sklada sprejel Program dela in finančni načrt za leto 
1999, na 24.seji dne 28.februarja 2000 zaključni račun za leto 1999, na 25. seji dne 29.marca 
2000 pa tudi Poročilo o delu Sklada za leto 1999. Svet je sklepal je tudi o vseh za Sklad 
pomembnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. 

7.1 Poročilo Računskega sodišča o poslovanju v letu 1998 

Računsko sodišče je po revizijskem pregledu podalo "na usklajenost poslovanja Sklada s 
predpisi v letu 1998 mnenje s pridržkom "3 z obrazložitvijo : 

♦ "Sklad ni zagotovil prenosa zemljišč v lasti RS na Sklad kot to določa ZSKZ. 
- Sklad je brez ustrezne pravne podlage oddajal kmetijska zemljišča v brezplačno 

uporabo. 
- Predsednik sveta Sklada je na podlagi nezakonitega sklepa sveta Sklada opravljal 

naloge, ki so v pristojnosti direktorja Sklada in za to prejel nagrado v višini 717 tisoč 
SIT""3. 

Poleg navedenega Računsko sodišče ugotavlja, da "bilanca stanja Sklada na dan 31.december 
1998 ne izkazuje realnega, popolnega in točnega stanja kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so v 
lasti Republike Slovenije in so dana Skladu v upravljanje, ker: 

- na Sklad niso prenesena vsa zemljišča, kot to določa ZSKZ: 
- evidence o parcelah, na podlagi katerih je Sklad vzpostavil začetno ev idenco osnov nih 

sredstev, niso usklajene s stanjem v naravi: 
- evidenca o zemljiščih v osnovnih sredstvih ni usklajena z evidenco zemljišč, ki so 

dana v zakup." 

' citat iz revizijskega poročila Računskega sodišča št. 1207-13/09-22 z dne 16.junij 2000. 
' citat iz istega \ ira kot v opombi 3. 
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Pri reviziji poslovanja s strani Računskega sodišča je ugotovljena tudi napaka pri preračunu 
dolgoročnih finančnih naložb na tržno vrednost v letu 1998: 

- "zaradi napake pri preračunu dolgoročnih finančnih naložb na tržno vrednost v letu 
1998 je Sklad previsoko izkazal izredne odhodke v višini 21.350 mio SIT in tako za 
isti znesek prenizko izkazal poslovni izid."5 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so z ugotovitvami računskega sodišča tudi potrjene njegove 
pripombe k poslovanju, opisane v poročilu Državnemu zboru RS o delu Sklada za leto 1998. 
Povzetek poročila Računskega sodišča za leto 1998 je priloga tega poročila. 

7.2 Delo Sveta Sklada 

Svet Sklada je do junija 1999 vodil predsednik g. Jože HOBIČ, od 17. seje, kije bila 23 .junija 
1999, dalje pa g. Niko RAINER. 
Nadzorni odbor pri pregledu dela Sveta v letu 1999 ugotavlja, da so se po zamenjavi vodstva 
in obravnavi poročila za leto 1998 v Državnem zboru RS nepravilnosti pri delu odpravile, 
tako da novih nepravilnosti ni ugotovil. 
Sklep št. 44/99 z 12.seje Sveta Sklada glede nagrade bivši direktorici za uspešno poslovanje v 
letu 1998 ni bil realiziran, saj Vlada RS k sklepu ni izdala potrebnega soglasja. 

7.3 Ugotovitve v poslovanju Sklada 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je večina pomanjkljivosti, ugotovljenih za leto 1998 
odpravljenih, vodstvo pa si prizadeva poslovanje uskladiti z veljavnimi zakonskimi in 
podzakonskimi akti ter sklepi Vlade RS. Znatni napredek je zaznan zlasti na področju 
denacionalizacije, kjer se Sklad pojavlja v postopkih kot zavezanec, in na področju izterjave 
neplačanih teijatev in odškodnin za povzročeno škodo z nedovoljeno sečnjo v državnih 
gozdovih. 

Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da ostaja odprto vprašanje ažurnosti katastra in s tem 
realnega prikazovanja vrednosti državnih zemljišč in gozdov v upravljanju Sklada. Odprto 
vprašanje posledično vpliva tudi na nerealno obremenitev zakupnikov z davki in prispevki, 
vezanimi na katastrski dohodek. V-zvezi s tem odprtim vprašanjem je bilo vloženih 96 pritožb 
zakupnikov, ki imajo v zakupu skupno 2800 ha zemljišč (od tega 2500 ha na področju 
Kočevskega). Sklad je v navedenih primerih podal Geodetski upravi RS prijavo za uskladitev 
katastrskega stanja z dejanskim stanjem v naravi. Dejstvo je. da je lastnik oz. uporabnik v 
skladu z določili 25.člena Zakona o katastru dolžan občinskemu geodetskemu organu prijaviti 
spremembo v vrsti rabe zemljišča in spremembo, ki vpliva na katastrski razred, v 30 dneh od 
dneva nastale spremembe. Prav tako pa tudi Geodetske uprave RS praviloma niso izvajale 
določil 1.odstavka 32.člena Zakona o zemljiškem katastru: "Za vsako katastrsko občino se 
mora najmanj vsakih 15 let enkrat opraviti primerjava stanja v zemljiško-katastrskem operatu 
s stanjem v naravi glede na vrsto rabe zemljišč in ugotovljene spremembe izvesti v zemliiško- 
katastrski operat."*' Ker gre v tem primeru za dolgoletne zaostanke so za uskladitev potrebna 
znatna sredstva, ki pa jih Sklad v kratkem času ne more zagotoviti. Sklad je prve aktivnosti na 
tem področju povzel na podlagi sklepa Državnega zbora RS ob obravnavi Poročila 
Nadzornega odbora za leto 1998 ter na podlagi ugotovitev analize zakupov na Kočevskem 
pričel v. izvajanjem navedene projektne naloge, za kar bo v letu 2000 namenil 30 mio SIT. 

* citat iz r.-\ izijskcga poročila Računskega sodišča št. 1207- i 3 09-22 / li.ic I o i unij 2000 
'' citai I 32.čl. /.akona o zemljiškem katastru (l'r I SRS. št. 16.T>"-4. 42 l')8<>) 

poročevalec, št. 98 44 8. december2000 



Nadzorni odbor ugotavlja, da se tudi v letu 1999 niso realizirale nekatere neuresničene naloge 
iz preteklih let, na katere je opozaijal tudi Nadzorni odbor. Sem vsekakor spadajo nesklenjene 
koncesijske pogodbe z bivšimi upravljavci državnih gozdov (gozdna gospodarstva, javno 
podjetje Kočevska Reka, kmetijske zadruge. Slovenske železnice, . .). Kljub dejstvu, da po 
zakonu veljajo koncesijske pogodbe za izkoriščanje državnih gozdov že od 1.julija 1996 , 
dejansko ni sklenjena še nobena. Večina dosedanjih upravljavcev je v skladu z Uredbo (glej 
op.7) predlagalo sodiščem, da o vsebini odloči v nepravdnih postopkih. Doslej je o predlogu 
sodišče na II. stopnji delno odločilo le o vsebini ene pogodbe. Takšno stanje predstavlja resne 
težave pri poslovanju tako Sklada kot koncesionaijev. 
Odprto ostaja tudi področje neizvajanja rednega gospodarjenja v skladu z veljavnimi 
gozdnogospodarskimi načrti z gozdovi nekaterih veleposestnikov, ki so v postopkih 
denacionalizacije ali predmet zahtevka za vračilo po 145. členu ZIKS.8 V takšnih primerih 
izvajanje nujnih gojitvenih in varstvenih del neposredno bremeni državni proračun, čeprav bi 
se stroški lahko pokrivali s prihodki iz teh gozdov, za katere obveznost vračanja še ni povsem 
jasna. 

Izpostavljen problem brezplačnih zakupov, tudi z bivšim predsednikom, sedaj pa članom 
Sveta Sklada, se je postopoma pričel urejati v letu 2000, ko je stališče k tej problematiki dodal 
tudi Svet Sklada ob obravnavi cenika zakupov za navedeno leto. Pogodbe o brezplačnih 
zakupih s fizičnimi osebami (po podatkih z dne 31.decembra 1999 gre na Kočevskem za 
713.45 ha zemljišč, kar predstavlja 1,28 odstotkov od vseh v zakup danih zemljišč)9 bodo 
postopoma zamenjane za pogodbe z opredeljeno zakupnino, obseg teh zakupov pa se bo 
zmanjševal tudi z izvajanjem nekaterih melioracij. Pravni temelj za spremembe dolgoročnih 
pogodb pa je nastal pravzaprav šele s pravnomočnostjo revizijskega poročila Računskega 
sodišča za leto 1998 (20.julij 2000). 

7.4 Ugotovitve Nadzornega odbora na področju finančnega poslovanja v letu 1999 

V skladu s 7. členom ZSKZ ter 21. členom statuta Sklada je Nadzorni odbor spremljal in 
preverjal tudi finančno poslovanje Sklada. Pri tem ugotavlja: 
- Sklad je v letu 1999 posloval pozitivno in ustvaril 197,661 mio SIT dobička. 

Iz rednega poslovanja je ustvarjen dobiček v višini 6,2 mio, iz financiranja je neto rezultat 
126.9mio SIT in iz razlike izrednih prihodkov in odhodkov je ustvaijeno 65,2 mio SIT. 

- Sklad je v letu 1999 ustvaril za 2.391,2 mio SIT prihodkov oz. 42% več kot v predhodnem 
letu in 9% več kot je načrtoval v letnem načrtu. Po posameznih postavkah so v primerjavi 
z letom 1998 prihodki porasli iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči za 37%. iz 
gospodarjenja z gozdovi za 7% (prihodki iz rednega gospodarjenja - odškodnina za 
koncesije za 16%). iz prodaje nepremičnin (pretežno kmetijskih zemljišč in gozdov z 
indeksom 365 (v znesku 663.69 mio SIT so zajete komasacije v znesku 472.7 mio SIT), iz 
naslova storitev so se povečali za 17%. medtem ko so se prilivi iz proračunskih sredstev 
zmanjšali za 23.1%. 

- Iz naslova financiranja je Sklad ustvaril 141.3 mio SIT prihodkov. 
- Stalna sredstva Sklada na dan 31.december 1999 so se povečala v primerjavi s preteklim 

letom za 11%. v tem dolgoročne finančne naložbe za 4%. 

Uredba o izkoriščanju gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS. št.34 %) 
* Sklep 338. korespondenčne seje Vlade RS št. 4 zdne 15.novembra 19% 

Vir: Sklad: "Zakupna razmerja na obmoOju U Kočevje" (gradivo za sejo DZ RS. februar 2000) 
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- Obratna sredstva Sklada na isti dan so se povečala za 12%, pri čemer so se kratkoročne 
finančne naložbe zmanjšale za 19%, bistveno pa so se povečale kratkoročne terjatve in 
kratkoročne terjatve iz poslovanja. 

- Obseg trajnega kapitala se je v primeijavi s stanjem na dan 31.december 1998 povečal za 
11%. 

- Dolgoročnih obveznosti Sklad ne beleži, kratkoročne obveznosti pa so se zmanjšale za 
27%. 

Načrtovani odhodki so bili preseženi za 69%, v tem pri gospodaijenju s kmetijskimi zemljišči 
za 9%, pri gospodaijenju z gozdovi za 41%, pri drugih lastnih odhodkih pa kar z indeksom 
395 (od 1.026 mio SIT lastnih odhodkov zajemajo izredni odhodki zaradi komasacij 433 mio 
SIT, med to skupino stroškov pa je v letu 1999 tudi sprememba izkazovanja amortizacije, ki 
je sedaj v celoti knjižena med stroški.). 
- V odhodkih je zajet strošek pobotov za odplačno pridobljena zemljišča na področju 

kmetijstva za leto 1999 v vrednosti 146,7 mio SIT in poravnava za preteklo obdobje v 
znesku 107 mio SIT (na področju gozdarstva v letu 1999 poboti za odplačno pridobljena 
zemljišča niso bili obračunani). 

- Strošek služb Sklada je v primeijavi s preteklim letom večji za 37%, v tem materialni 
stroški za 83,5%, nematerialni stroški za 39,6%, in plače za 28%. Realizacija stroškov 
služb Sklada v primeijavi s planom je bila 97%. 

- Sklad se je iz stečajne mase Komercialne banke Triglav v letu 1999 poplačal v obsegu 140 
mio SIT in tako se je odprta glavnica v tej finančni naložbi zmanjšala na 226 mio SIT. 

- V letu 1999 je bilo v nakup nepremičnin vloženih 183 mio SIT (102,3 mio SIT- kmetijska 
zemljišča, 26,5 mio SIT- gozdovi, 54,0 mio SIT- gospodarski objekti), odprodano pa je 
bilo za 239 mio SIT nepremičnin (47,7 mio SIT- kmetijska zemljišča. 169,9 mio SIT- 
stavbna zemljišča, 21,4 mio SIT- gozdovi). 

Stališče Nadzornega odbora: 
V letu 1999 je bil 1.julija uveden DDV, ki je v poslovanju Sklada povzročil nekoliko 
težav, saj informacijski sistem ni bil ustrezno in pravočasno prilagojen. Tolmačenja 
nekaterih odprtih vprašanj, naslovljenih na Ministrstvo za finance pa so prav tako 
kasnila. Zaradi navedenih razlogov bo del prihodkov iz gospodarjenja v letu 1999 
izkazan v letu 2000. 

- V letu 1999 so se zakupnine obračunavale v skladu z veljavnim cenikom. Brezplačen 
zakup s fizičnimi osebami v tem letu še ni bil odpravljen, saj za spremembo pogodb za 
brezplačen zakup ni bilo pravne osnove. Pne rezultate na tem področju pričakujemo v 
letu 2000. 

- Stroški služb Sklada so se v primerjavi s preteklim letom povečali v skladu s finančnim 
načrtom, ki ga je potrdila Vlada RS. V primerjavi z načrtovanimi stroški so le ti preseženi 
zaradi novega zaposlovanja (v skladu z zastavljeno sistemizacijo delovnih mest), 
materialni in nematerialni stroški pa so se povečali zaradi povečanega stroška energije, 
izdatkov za pisarniški in drugi material, vzdrževanje osnovnih sredstev parkiranje in za 
cestnine, povečanja nadomestil zaposlenim za prihod na delo in iz dela. sejnine, 
povečanega vključevanja študentov v delo Sklada, stroškov reprezentance in nadomestila 
za stavbno zemljišče. 

- Promet z zemljišči, kot eno glavnih dejavnosti je bil intenzivnejši na področju prodaje, 
zlasti stavbnih zemljišč, medtem ko postopki predvidenih nakupov niso bili izpeljani do 
konca obravnavanega obračunskega obdobja. Pričakujemo, da bo rezultat viden v letu 
2000. 
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8. Ukrepi Sklada v zvezi s sklepi Državnega zbora RS: 

Na 20. seji 23.marca 2000 je Državni zbor RS ob obravnavi poročila Nadzornega odbora o 
poslovanju Sklada v lem 1998 sprejel naslednji sklep: 

"Državni zbor se je seznanil s poročilom o delovanju sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije v letu 1998 in podpira pobude, predstavljene v poročilu nadzornega 
odbora ter predlaga nadzornemu odboru, da o realizaciji pobud poroča v okviru poročila 
o delovanju sklada za leto 1999." 

- Spremeniti je potrebno poslovnik o delu organov Sklada v delu, ki govori o načinu 
glasovanja; 
Opis pobude:- na seji organa velja pri glasovanju le glas fizično prisotnega člana 

- sklep korespondenčne seje je sprejet, ko ga potrdi večina članov, ki je glasovala, 
glasovati pa mora večina članov organa 

Aktivnosti:Svet Sklada je obravnaval osnutek poslovnika, ki ga je na predlog Nadzornega 
odbora posredovalo Svetu vodstvo Sklada. Svet je na 23. seji 2.februarja 2000 sprejel 
tolmačenje 30. člena statuta Sklada, da je mogoče poslovnika Sveta in Nadzornega 
odbora ločiti. Vodstvo Sklada naj bi v razumnem roku pripravilo novo besedilo, ločeno za 
Svet in za Nadzorni odbor. 

- Mandat Nadzornega odbora uskladiti z mandatom Sveta Sklada - ustrezno spremeniti 
statut; 
- Natančneje opredeliti pristojnosti Nadzornega odbora; 
On is pobude:- mandat Nadzornega odbora je 2 leti, mandat Sveta pa 4 leta. Ker se mandat 

Nadzornega odbora izteka julija, Nadzorni odbor spremlja le eno celo poslovno 
leto Sklada, člani pa s težavo dejansko spoznajo in spremljajo problematiko in 
poslovanje Sklada. 

- Pogosto se postavlja vprašanje obsega nadzora in pristojnosti Nadzornega 
odbora. Sedanje določilo je zelo splošno in omogoča različna tolmačenja. 

Aktivnosti: Predlog bo mogoče vključiti v predvideno proceduro spremembe zakona o 
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v letu 2001. 

- Preveriti odgovornost vodstva Sklada v direktorskem mandatu ga. Lukačičeve in 
najemnika - bivšega predsednika S%'eta Sklada g. Hobiča v zvezi z najemnino in 
ustreznostjo zakupne pogodbe; 
Aktivnosti: Svet je pripombe Nadzornega odbora obravnaval, vendar v zvezi z navedeno 
pobudo ni sprejel stališča. 

- Sklad se mora bolj aktivno vključevati v gospodarjenje z gozdovi - tudi na področju 
gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja in s tem zagotavljati tudi 
lastniške ekonomske interese; 
- Glede na obseg poseka je potrebno utemeljiti, ali je efekt gospodarjenja v letu 1998 z 
gozdovi ustrezen: 
Opis pobude:- Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje izvaja Zavod za gozdove RS. 

Kazalci kažejo znaten dvig lesnih zalog in prirastka, čemur pa ne sledijo ukrepi 
v gospodarjenju in obseg sečenj. 
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- V letu 1998je bil izkazan skromen finančni rezultat iz gospodarjenja z državnimi 
gozdovi. Nadzorni odbor je predlaga! ustrezno analizo, ki bi takšen rezultat 
utemeljila. 

Aktivnosti: - Sklad navedeno nalogo skuša uresničevali pretežno na področju 
ugotavljanja ustrezne odškodnine za koncesijo za izkoriščanje gozdov v državni lastnini, 
medtem ko je vlogo lastnika pri gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju 
prepustil Zavodu za gozdove Republike Slovenije, sam pa se vključuje v okviru 
kadrovskih možnosti. 

- Strokovne službe Sklada so izdelale analizo gospodarjenja z gozdovi za leto 
1998 iz katere je razvidno, da rezultat izkazuje dejansko stanje glede na strukturo 
napadle ga lesa, zaključno fazo sanacij snego- in žledo lomov iz leta 1997 in povečana 
vlaganja v gojenje in varstvo gozdov. 

- Svet Sklada naj letno odloča o višini zakupnin, skladno s cenami pridelkov, 
pridelanih na tem zemljišču (poljščine, travnik, hmelj... .) 
Opis pobude:- Analogno načinu ugotavljanja odškodnine za koncesijo za izkoriščanje gozdov v 

državni lasti in različnim pogojem pridelovanja v kmetijstvu je Nadzorni odbor 
podal pobudo, da se ugotovi možnost določanja zakupnine za kmetijska zemljišča 
na podlagi gibanja cene pridelkov. 

Aktivnosti: Ob vsakoletnem sprejemanju cenika zakupnin Svet sklada upošteva tudi 
splošno stanje v kmetijstvu, ki ga oblikujejo tudi cene kmetijskih pridelkov. Zakupnina se 
ne obračunava glede na dosežen pridelek in ustvarjen dohodek po posamezni parceli, saj 
je le ta v veliki meri odvisen od samega zakupnika. Ob prioritetni nalogi Sklada, da 
zagotovi obdelanost vseh zemljišč, ob upoštevanju povpraševanja po zemljiščih razume 
Sklad zakupnino tudi kot nadomestilo lastniku (državi) za rento, ki mu pripada kot 
vlagatelju sredstev za nakup zemljišča. 

- Načrtovana dela na postavki gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči (glej tab. 6.2 v 
prilogi) naj se realizirajo, oz. se Nadzornemu odboru posredujejo vzroki za neizvedbo 
programa; 
Opis pobude:- Program gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči (vzdrževanje in gradnja 

namakalnih sistemov, nujna sanacija in vzdrževanje kmet. infrastrukture, nujne 
melioracije in sanacije kmet.zemljišč ter odkupi trajnih nasadov in 
sofinanciranje obnove) je bil v letu 1998 realiziran te s 4%. 

Aktivnosti: Svet Sklada je za vlaganja v kmetijska zemljišča v letu 2000 namenil znatno 
več sredstev kot v letu 1998, pobuda pa bo verjetno zaživela v celoti, ko bodo državna 
zemljišča nekoliko bolj zaokrožena in bo dokončan proces denacionalizacije 

- V najkrajšem času je potrebno dokončno realizirati zakonsko obvezo glede sklenitve 
koncesijskih pogodb za izkoriščanje gozdov v državni lastnini; 
Aktivnosti: Svet Sklada je na 22. sej i dne 18. januarja 2000 obravnaval osnutek 
koncesijske pogodbe, ki ga je pripravilo vodstvo Sklada. Zal se je v fazi usklajevanja 
besedila med Skladom in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano postopek 
ustavil. 

- Z zemijišči je potrebno gospodariti kot dober gospodar, kar pomeni, daje potrebno za 
kmetijska zemljišča v državni lastnini zagotovili obdelanost in vzdrže\anost. za gozdove 
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v denacionalizaciji gospodaijenje v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, v gozdovih, 
kjer pa poteka redno gospodaijenje pa zagotoviti nivo vlaganj, kot so bila pred prenosom 
gospodarjenja na državo, oz. zagotoviti vlaganja načrtovana z gozdnogospodarskimi 
načrti; 
Mnenje: Stanje se postopoma izboljšuje z večanjem obsega zakupljenih kmetijskih 
površin. Nekoliko težje je v predelih z oteženim gospodarjenjem. Iger ni pravega interesa 
za sklepanje zakupnih razmerij. Vlaganja v državne gozdove so po programu primerna in 
bistveno na višjem nivoju kot v zasebnih gozdovih. 

- Sklad mora dolgoročno urediti problem koriščenja lokalnih cest in javnih poti za 
odvoz posekanega lesa iz državnih gozdov ter zagotoviti nemoteno gospodarjenje s 
svojimi gozdovi; 
Mnenje: Zakon o gozdovih in prenos gozdnih cest v upravljanje lokalnim skupnostim 
izvajanje te pobude zelo otežuje, v praksi pa pogosto pobudo razsodnika prevzemajo 
lokalni prebivalci, ki so sovlagali v rekonstrukcije teh cest. Glede na zadnje rešitve tega 
področja v Zakonu o gozdovih (Ur.l.RS,št.30/93) so možnosti neposrednega vplivanja 
Sklada na to problematiko minimalne. 

- V program delovanja Sklada je potrebno vključiti aktivnosti za omejitev zaraščanja 
kmetijskih površin; 
Aktivnosti: Program Sklada za leto 2000 navedeno pobudo že upošteva in namenja 
melioracijam na Kočevskem bistveno več sredstev. Upamo, da se bo trend zaraščanja 
vsaj upočasnil. 

- Nedvoumno je potrebno razmejiti pristojnost Javnega pravobranilstva glede 
zastopanja interesov Sklada v sodnih postopkih. 
Aktivnosti: V predlogu sprememb in dopolnitev zakona o Skladu, ki je v proceduri v 
Državnem zboru RS, je navedena pobuda vključena. 
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9. Zaključek 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je v primeijavi z letom 1998 zaznati na Skladu več 
pripravljenosti za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so bile v preteklem obdobju ugotovljene. 
Zaradi obsežnosti nalog bo potrebno vložiti veliko napora vseh struktur, z ustreznimi ukrepi 
Državnega zbora RS in Vlade RS, ki bodo temeljili na strokovnosti, pa bi bilo potrebno 
sanirati tudi nekatere spodrsljaje iz dosedanjega delovanja. Ker je že poteklo 7 let od 
ustanovitve Sklada je upravičeno pričakovati, da se bodo prenosi državnih zemljišč na Sklad 
dokončali, Sklad pa bo nezazidana stavbna zemljišča ter ceste in poti prenesel na lokalne 
skupnosti, ki bodo s temi zemljišči oziroma objekti ustrezno gospodarile. 

V bodoče bo potrebno tudi nekoliko dosledneje uresničevati osnovni namen Sklada, 
opredeljen v 4.členu ZSKZ. 

Ljubljana, 7.11.2000 

Izvleček iz Poročila o delu Sklada KZG RS 
za leto 1999 (tabela prihodkov, odhodkov, vlaganj ter 
stroškovnik služb Sklada) 
Izvleček revizijskega poročila Računskega sodišča 
za leto 1998 

Čistopis Poročila Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije je sprejel Nadzorni odbor na 6. seji, dne 

Nadzorni odbor 

Priloga: 
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Pregled prihodkov v letu 1999 v primerjavi s planom 

Plan 99 s Realizacija 99 S ... . Indeks 
• v 1000 Sit • v% , v 1000 Sit v % reajpl. 

I. Lastni prihodki 2.127.729 97% 2.320.052 97,0 109 

1.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 904.862 41% 769.029 32,2 85 
a Zakupnina - fizične osebe 258.750 12% 254.297 10.6 98 
b Zakupnina - pravne osebe 446.112 20% 389 406 16.3 87 
C Izredni prihodki iz zakupnin (prih.iz pret.let) 200.000 9% 125.326 5,2 63 

1.2. Gospodarjenje z gozdovi 755.000 34% 568.941 23,8 75 
a Redni prihodki /odškodnina za koncesijo 600.000 27% 419.674 17,6 70 
b Prihodki izven koncesije 20.000 1% 8.679 0,4 43 
C Izredni prihodki iz gozdarstva (prih.iz pret.let) 135.000 6% 140.589 5,9 104 

1.3. Prodaja nepremičnin 295.000 0 663.690 27,8 225 
a Prodaja kmetijskih zemljišč 40.000 0 472.730 19.8 1.182 

od tega komasacije 425.047 17,8 
b prodaja stavbnih zemljišč 230.000 10% 169.936 7,1 • 74 
C Prodaja gozdov 25.000 1% 21.429 0,9 86 

1.4. Storitve sklada 32.867 1% 36.145 1.5 110 
a Prihodki od izdanih soglasij 12.867 1% 6.875 j 0.3 53 
b Prihodki od odškodnin in služ. 20.000 1% 29 270 1.2 146 

1.5. Prihodki od financiranja 120.000 5% 141.267 5,9 118 
1.6. DrugI Izredni prihodki 20.000 1% 140.979 5,9 705 

II. Prihodki - proračunska sredstva 75.540 3% 71.150 3,0 94 
a Obnova gozdov s.prepov.sečnje 1407 4.227 0% 717 0.0 17 
b Nega gozdov s prepov.sečnje 1438 27.000 1% 25.802 1.1 96 
C Obnova in nega gozd.poškod.po ujmah 2248 0% 8.536 0.4 102 
e Varstvo gozdov - 6326 j 30.096 1% 9.488 0.4 32 
f Protipožarno varstvo na krasu-6329 | 5.817 0% 13.196 0.6 227 

9 Obnova in vzdrževanje gozdnih cest j 0 0% 8.963 0.4 
h Semenarstvo in drevesničarstvo 6330 0% 1.352 0." 

i Nar.obnova in obnova š sadnjo 6331 0% 1.283| 0.1 
1 Rekonstr.in novogradnja vlak 9999 0% 1.813] 0.1 

1 
III. Prihodki skupaj (Kil) i 2.203.269 100% 2.391.200 j 100,0 109 
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Pregled odhodkov v letu 1999 v primerjavi s planom 

•V Vrsta odhodka «■ •> ' ;!':Plan 18»-'s *S i% Realizacija 1999 m ■<* j •Indaks • 
*1000 Sit .VV1000 Sit v%< reaJpL 

1. Lastni odhodki 1.222.729 94% 2.125.119 97% 174 

1.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 19% 272.085 12% 109 
a Nujna sanacija in vzdrž.kmet.infrastrukture 30.000 2.3% 18.112 0.8% 60 
b Nujne melioracije in sanac.kmet.zempč 60.000 4.6% 0 0,0% 0 
C Poboti kupnin z zakupnino 160.000 12,3% 146.660 6,7% 92 

Odhodki iz preteklih let(predvsem poboti) 107.313 4,9% - 

1.2. Gospodarjenje z gozdovi 310.000 24% 437,562 20% 141 
a Vzdrževanje gozdnih cest (iz KD) 165.000 12,7% 164.474 7,5% 100 
b Vzdrževanje gozdnih cest 0 0.0% 47.628 2,2% . 
C Str goj.,varstv.del, ki presegajo konces. 1.5% 39.898 1,8% 199 
d Stro&ki vzdrževanja infrastrukutre 40.000 3,1% 8.635 0,4% 22 
e Str.označ.drevja in storitve ZGS 85.000 6,5% 81.404 3,7% 96 
f Odh.iz preteklih let 95.524 4,4% . 

1.3. Drugi lastni odhodki 259.500 20% 1.026.095 47% 395 
a Slroiki prenosa in nastavitve evidenc 5.000 0.4% 577 0,0% 12 
b Geodetske storitve 10.000 0.8% 5.761 0,3% 58 
C Sir. Izobraževanja delavcev sklada 5.500 0,4% 2.109 0,1% 38 
d Studije in ekspertize 7.000 0,5% 0 0,0% 0 
f Amortizacija za službe sklada 27.000 2,1% 16.831 0,8% 62 

9 Amortizacija sredstev RS 5.000 0,4% 161.556 7.4% 3.231 
h Popravek vrednosti terjatev 100.000 7,7% 117.583 5,4% 118 
i Izredni odhodki 100.000 7,7% 721.677 32,9% 722 

1.4. Službe sklada 403.2291 31% 389.378 18% 97 

II. Odhodki iz proračunskih sredstev 75.540 6% 67.765 3% 90 
a Obnova qozdov s.prepov.sečnje 1407 4.227 0,3% 708 0,0% 17 
b Nega gozdov s prepov.sečnje 1438 27.000 2.1% 25.523 1.2% 95 
C Obnova in nega g.poškod po ujmah 2248 8.400 0,6% 6.807 0,3% 81 
d Varstvo gozdov - 6326 30.096 2,3% 8.219 0.4% 27 
e Protipožarno varstvo na krasu-6329 5.817 0.4% 13.096 0,6% 225 
f Obnova in vzdrževanje gozdnih cest 8 963! 0.4% - 

9 Semenarstvo in drevesničarstvo 6330 1 352 0.1% . 
h Nar.obnova in obnova s sadnjo 6331 1.283 0.1% . 

i Rekonstr.in novogradnja vlak 9999 1 813 0.1% - 

III. Odhodki skupaj ( Ml) 1.298.269 100% 2.192.884 100% 169 
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Stroškovnik služb Sklada za leto 1999 

i. Materialni stroški 48.900 12,14 51.767 13,29 106 

400 Pisarniški in drug material 6.000 1.49 8.570 2,20 143 
401 Gorivo in elektrika, vodarina 5.000 1.24 7.365 1,89 147 
405 Drobni inventar 3.000 0.74 1.279 0,33 43 
405 Zaščitna sredstva 5.000 1.24 2.539 0,65 51 
410 Telefonske in poštne storitve 9.000 2,23 9.551 2,45 106 
412 Tek.vzdrževanje osn. sredstev 5.000 1.24 5.852 1,50 117 
413 Napisne table in sejemski stroški 600 0.15 0 0,00 0 
414 Najemnina poslovnih prostorov 15.000 3,72 15.786 4,05 105 
419 Stroški parkiranja in cestnin 300 0,07 825 0,21 275 

II. Nematerialni stroški 117.017 29,06 114.371 29,37 98 

440 Dnevnice in nočnine 5.000 1.24 1.286 0,33 26 
440 Prevoz za službene namene 2.000 0,50 1.837 0,47 92 
440 Prevoz na delo in iz dela 6.000 1.49 7.798 2,00 130 
440 Stroški prehrane med delom 7.000 1.74 7.503 1,93 107 
440 Pogodbeno delo 1.000 0,25 124 0,03 12 
440 Avt.honora(ji, str.sodnih cen. 7.000 1.74 5.003 1,28 71 
440 Stroški najemnin fizičnim osebam 800 0.20 570 0,15 71 
440 Sejnine 2.000 0,50 3.995 1,03 200 
441 Stroški posvetovanj/kotizacije 3.500 0,87 2.679 0,69 77 
441 Stroški računalniških storitev 6.000 1,49 3.858 0,99 64 
441 Stroški študentskih storitev 4.000 0,99 10.018| 2,57 250 
441 Druge neproizvodne storitve 12.000 2,98 14.769 3,79 123 
442 Stroški reprezentance 1.500 0,37 2.176 0,56 145 
443 Stroški zavarovanja 3.500 0,87 2.361 0,61 67 
445 Davki na plače 12.294 3,05 10.789 2.77 38 
446 Prispevki na plače 37.873 9,40 34.321 8,81 91 
446 Prispevki od pogodb o delu 150 0,04 0 0,00 0 
446 Nadomestilo stavbnega zemljišča 400 0,10 539 0,14 135 
447 Stroški pl in ban.prometa 1.000 0,25 1.134 0,29 113 
449 Stroški revij.častnikov in strok lit. 2.500 0,62 2.146 0,55 86 
449 Stroški objave razpisov 1.500 0,37 1.465! 0,38 98 

I 
i 

III. Plače 236.812 58,80 223.241 j 57,33 94 
Plače - redni 208.282 51,72 204.367 52,49 98 
Novozaposleni ali pogodbeno delo 23.610 5,86 14.227 3,65 60 
Pripravniki 4.920 1,22 4.647j 1,19 94 

I I 
IV. Skupaj stroški 402.729 100,00 389.3781 100.00 | 97 
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Pregled vlaganj v letu 1999 v primerjavi s planom 

.'*Plan1999"fc Realizacija 1999 ,*rS ' *; "Indeks 
":KVlOOOSit t v% ~rv1000 Srt *3 vv% i ReaJpl. 

i. Lastna vlaganja 610.000 90% 785.666 92% 129 

1.1. Vlaganja v kmetijska zemljišča 75.000 11% 86.550 10% 115 
a Sof.vzd.in gradnje namakalnih sistemov 5.000 0.7% 0 0.0% 0 
b Odkupi trajnih nasadov in sof.obnove 70.000 10,3% 86.550 10,2% 124 

1.2. Vlaganja v gozdove 30.000 4% 5.369 1% 18 
a Dolgoročna vlaganja v infrastrukutro 30.000 4,4% 5.369 0,6% 18 

1.3. Nakup nepremičnin 435.000 64% 615.906 72% 142 
a Nakup gozdov 150.000 22,0% 26.487 3.1% 18 
b Nakup kmetijskih zemljišč 200.000 29,4% 535.433 62.9% 268 

od tega komasacije 433.191 
C Nakup gospodarskih objektov 85.000 12,5% 53.987 6.3% 64 

1.4. Matnaložbe za službe sklada 70.000 10% 77.840 9% 111 
a Mat naložbe za službe sklada 70.000 10,3% 77.840 9.1% 111 

II. Vlaganja iz proračunskih sredstev 70.874 10% 65.982 8% 93 
f Obnova in vzdrževanje gozdnih cest 4.500 0.5% . 
i Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni- MKPG 5X500 7,9% 43.422 5,1% 81 

k Nakup var.gozdov - MOP 12.024 1,8% 12.710 1,5% 106 
i Nakup zemljišč po 16.členu ZKZ 5.350 0,8% 5.350 0.6% 100 

I 
lil. Vlaganja skupaj ( HI) 680.874 100% 851.647 100%i 125 
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0 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Prežihova4,1000 LJUBLJANA 

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodišču (v nadaljevanju ZRacS) in 24. in 25. 
člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije prvostopenjski senat (v 
nadaljevanju senat I) v sestavi: 

dr. Etelka Korpič - Horvat, predsednica, 
Nevenka Cukon - Mavec, poročevalka, pooblaščena revizorka, 
mag. Nataša Knaubert - Šorli, članica, pooblaščena revizorka. 

izdaja naslednje 

POROČILO 

O OPRAVLJENI REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

ZA LETO 1998 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Dunajska cesta 58, Ljubljana 

Številka: 1207-13/99 -22 

Ljubljana, 16.6. 2000 
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4. REVIZIJSKO MNENJE 

4.1 Računovodski izkazi 

Revidirali smo bilanco stanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
Ljubljana, na dan 31.12.1998 in z njim povezano bilanco uspeha za poslovno leto, ki se je 
končalo na isti dan. Za naštete računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo Sklada. 

Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi standardi 
revidiranja. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni izvesti revidiranje tako, da bi si 
pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih 
prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v 
računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z zakonom o 
računovodstvu in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi ter pomembnejše metode 
izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter 
ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. 

Kot je pojasnjeno v točki 3.3.2. tega poročila bilanca stanja Sklada na dan 31.12.1998 ne 
izkazuje realnega, popolnega in točnega stanja kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so v lasti 
Republike Slovenije in so dana Skladu v upravljanje, ker: 

1. na Sklad niso prenesena vsa zemljišča, kot to določa ZSKZ, 
2. evidence o parcelah, na podlagi katerih je Sklad vzpostavil začetno evidenco osnovnih 

sredstev, niso usklajene s stanjem v naravi, 
3. evidenca o zemljiščih v osnovnih sredstvih ni usklajena z evidenco zemljišč, ki so dana v 

zakup. 

V okviru revizije zaradi pomanjkljivih evidenc nismo mogli pridobiti dokazov, na podlagi 
katerih bi lahko ugotovili pravilno stanje zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije, 
zato na te postavke računovodskih izkazov ne moremo podati revizijskega mnenja. Ker te 
postavke predstavljajo kar 99 % bilančne vsote Sklada, tudi na bilanco stanja sklada na dan 
31.12.1998 zaradi zgoraj navedenih razlogov ne moremo podati revizijskega mnenja. 

Kot je pojasnjeno v točki 3.3.3. Dolgoročne finančne naložbe in točki 3.3.17. Izredni odhodki, 
je Sklad zaradi napake pri preračunu dolgoročnih finančnih naložb na tržno vrednost v letu 
1998 previsoko izkazal izredne odhodke v višini 21.350 tisoč SIT, kar pomeni, daje za isti 
znesek prenizko izkazal poslovni izid. 

Zaradi velikega pomena v prejšnjem odstavku ^pisane nepravilnosti, po našem mnenju 
bilanca uspeha, navedena v prvem odstavku, ne podaja resnične in poštene slike izidov 
poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana, v letu 1998 
v skladu z ZR. 
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4.2 Usklajenost poslovanja s predpisi 

Na usklajenost poslovanja Sklada s predpisi v letu 1998 izrekamo mnenj« s pridržkom. 

Obrazložitev: 

1. Skladni zagotovil prenosa zemljišč v lasti RS na Sklad kot to določa ZSKZ. 

2. Sklad je brez ustrezne pravne podlage oddajal kmetijska zemljišča v brezplačno uporabo. 

3. Predsednik sveta Sklada je na podlagi nezakonitega sklepa sveta Sklada opravljal naloge, 
ki so v pristojnosti direktorja Sklada in zato prejel nagrado v višini 717 tisoč SIT. 

PRAVNI POUK 

Zoper to poročilo je po prvem odstavku 24. člena ZRacS možno vložiti ugovor v roku 30 dni 
od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike Slovenije, Prežihova ul. 4, 1000 Ljubljana. 

dr. Etelka Korpič-Horvat 
predsednica senata I 

Vročiti: 
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

1000 Ljubljana, Dunajska cesta 58 
- Arhiv - tu. 
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Poročilo o 

REALIZACIJI ZAKONSKIH IN 

PODZAKONSKIH AKTOV IZ DRŽAVNEGA 

PROGRAMA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE 

o UNIJE DO KONCA LETA 2002, ZA 

OBDOBJE OKTOBER - NOVEMBER, 

STANJE NA DAN 17.11.2000, IN 

POROČILO O REALIZACIJI VLADNEGA 

PROGRAMA SPREJEMANJA 

ZAKONODAJE 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PODZAKONSKIH AKTOV IZ DRŽAVNEGA PROGRAMA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA 

Številka: 900-10/98-103 EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002, ZA OBDOBJE 
Ljubljana, 23.11.2000 OKTOBER - NOVEMBER, STANJE NA DAN 17.11.2000, IN 

POROČILO O REALIZACIJI VLADNEGA PROGRAMA 
Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 23. novembra SPREJEMANJA ZAKONODAJE, 
2000 sprejela: 

ki jo pošilja v seznanitev. 
- POROČILO O REALIZACIJI ZAKONSKIH IN 
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ŠTEVILKA: 900-10/98-103 
LJUBLJANA, 23. NOVEMBRA 2000 

POROČILO O REALIZACIJI DRŽAVNEGA PROGRAMA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA 
LETA 2002, ZA OBDOBJE OKTOBER-NOVEMBER, STANJE NA DAN 17.11.2000 

I. 

Na področju podzakonskih aktov vlade sta bila v tem obdobju sprejeta dva akta, za katerih 
pripravo je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor: 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav 
- Strategijo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. 

Na področju podzakonskih aktov ministrstev pa je bilo v opazovanem obdobju sprejetih pet 
predpisov: trije iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, en iz pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve in en iz pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ti akti 
so: 
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest 
- Pravilnik o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in 
pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov 
- Navodilo o pogojih za uporabo pomij za krmljenje prašičev. 

Zaradi volilnega obdobja Državni zbor ni sprejel nobenega zakona, vlada pa je v mesecu 
oktobru sprejela naslednje zakone, ki so navedeni tudi v vladnem programu sprejemanja 
zakonodaje (julij 2000): 
- Zakon o uporabi genske tehnologije (Ministrstvo za okolje in prostor) 
- Zakon o veterinarstvu (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
- Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (Ministrstvo za pravosodje). 

U. 

Zadnje poročilo, ki je bilo pripravljeno v mesecu oktobru, se je nanašalo na realizacijo 
podzakonskih aktov , ki so zapadle 30.9.2000. Realizacija je bila 80%. 

Trenutna realizacija podzakonskih aktov, ki so po državnem programu predvidene za sprejem 
v letu 2000. je 67,6%. 

Največ nalog morajo do konca leta opraviti: 
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- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kjer je trenutna realizacije podzakonskih 
aktov ministrstva 53% 
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kjer je trenutna realizacija podzakonskih aktov vlade 
57%. podzakonskih aktov ministrstva pa 35% 
- Ministrstvo za okolje in prostor, kjer je trenutna realizacija podzakonskih aktov vlade 49%, 
podzakonskih aktov ministrstva pa 45% 
- Ministrstvo za promet in zveze, kjer je trenutna realizacija podzakonskih aktov vlade 50%, 
podzakonskih aktov ministrstva pa 43% 
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo, kjer je trenutna realizacija podzakonskih aktov 
ministrstva 25%. 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kljub temu, daje trenutna realizacija 
podzakonskih aktov ministrstva 72% potrebno do konca leta sprejeti še 42 podzakonskih 
aktov. 

V obdobju julij - november je realizacija vladnega programa sprejemanja zakonov, ki je 
bil potrjen julija 2000, 64,5%. S strani vlade je bilo v tem obdobju sprejetih 40 zakonov. 
Realizacijo, ki je manjša od povprečja, beležijo: 
- Ministrstvo za gospodarske dejavnost 
- Ministrstvo za promet in zveze 
- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za notranje zadeve 
- Statistični urad RS. 
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PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ 
DRŽAVNEGA PROGRAMA ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EU DO KONCA 
LETA 2002 

- po pristojnih organih 

ATVP PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

22 22 100 

SKUPAJ 22 22 100 

BS PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
3. Podzakonski akti 
guvernerja 

45 44 98 

SKUPAJ 45 44 98 

MDDSZ PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
I. Zakonski akti 
Državnesa zbora 

15 9 60 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

1 1 100 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

19 10 53 

SKUPAJ 35 20 57 

MEOR PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

12 10 83 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

22 21 96 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

8 8 100 

SKUPAJ 42 39 93 
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MF PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

28 22 79 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

11 9 82 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

38 23 61 

SKUPAJ 77 54 70 

MGD PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

4 4 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

14 8 57 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

20 7 35 

SKUPAJ 38 19 50 

MKGP PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

9 4 44 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

13 6 46 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

149 107 72 

SKUPAJ 171 117 68 

MK PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
l. Zakonski akti 
Državnega zbora 

5 1 20 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

1 1 100 

SKUPAJ 6 2 33 
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MMGT PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 2 2 100 

MNZ PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

19 10 53 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

1 0 0 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

14 9 64 

SKUPAJ 34 19 56 

MOP PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

6 5 83 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

49 24 49 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

31 14 45 

SKUPAJ 86 43 50 

MP PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

18 12 67 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

6 4 67 

SKUPAJ 24 16 67 
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MPZ PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

12 6 50 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

18 9 50 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

14 6 43 

SKUPAJ 44 21 48 

MZ PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

13 12 92 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

3 3 100 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

40 31 78 

SKUPAJ 56 46 82 

MZT PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

8 5 63 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

1 1 100 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

4 1 25 

SKUPAJ 13 7 54 

MZZ PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora* 

22 16 73 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

2 l 50 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 24 17 71 
* Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini in Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o skupnem tranzitnem postopku nimata časovne zaveze ("na 
povabilo") in se ju ne upošteva pri realizaciji. 
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SVLS PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 0 0 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 1 0 0 

svz PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

4 1 25 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 4 1 25 

SURS PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACUE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

7 4 57 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

1 1 100 

SKUPAJ 10 7 70 

CVI PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 1 1 100 
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ZBIRNI PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ 
DRŽAVNEGA PROGRAMA do 31.12.2000 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

183 122 67 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

144 88 61 

3. Podzakonski akti 
ministra 

415 290 70 

SKUPAJ 742 500 67 

ZAKLJUČEK 
Ugotovljeni rezultati izvajanja zastavljenih nalog odražajo zastoj pri sprejemanju zakonodaje, 
zato je potrebno aktivnosti na tem področju pospešiti. 
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POROČILO O REALIZACIJI VLADNEGA PROGRAMA SPREJEMANJA 
ZAKONODAJE 

Vlada RS je 6. julija 2000 sprejela seznam zakonov, ki jih je potrebno sprejeti zaradi 
vključevanja Republike Slovenije v EU in se nanaša na obdobje julij - december 2000. 

Realizacija tega programa je naslednja: 

Julij 2000 

Sprejeto oa Vladi RS: 
1. Zakon o privatizaciji državnega premoženja - druga obravnava (MEOR) 
2. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (prej naziv zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona za pridobitev poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu) - hitri 
postopek (MDDSZ) 

3. Zakon o industrijski lastnini - hitri postopek (MZT) 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS - 

tretja obravnava (MKGP) 
5. Zakon o preprečevanju pranja denarja - prva obravnava (MF) 
6. Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb 

(MZZ) 
7. Zakon o ratifikaciji Haaške konvencije o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih 

ali gospodarskih zadevah (MZZ) 
8. Zakon o ratifikaciji Haaške konvencije o pridobivanju dokazil v tujini v civilnih in 

gospodarskih zadevah z dne 18.03.1970 (MZZ) 
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki - druga obravnava (SURS) 
10. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - druga obravnava (MDDSZ) 
11. Zakon o medijih - druga obravnava (MK) 
12. Zakon o letalstvu - tretja obravnava(MPZ) 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih - skrajšani postopek (MKGP) 
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost - hitri 

postopek (MF) 
15. Zakon o Banki Slovenije (MF) 
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava 

(MDDSZ) 
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poračunavanju obveznosti RS do ZPIZ-a - 

skrajšani postopek (MF) 
18. Zakon o posebnih ukrepih nadzora poslovanja prodajaln na cestnih mejnih prehodih - 

hitri postopek (MF) 
19. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije - 

hitri postopek (MK) 
20 Zakon o brezplačni pravni pomoči (MP) 
21 .Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 

kulture - hitri postopek (MK) 
22.Zakon o zunanjih zadevah - hitri postopek (MZZ) 
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23. Zakon o uporabi genetsko spremenjenih organizmov/Zakon o uporabi genske 
tehnologije? (MOP) 

Avgust 2000 

Sprejeto na Vladi RS: 
1. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin - druga obravnava (MZT) 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah - skrajšam postopek (MP) 
3. Zakon o javnih agencijah - hitri postopek (MNZ) 
4. Zakon o vladi in ministrstvih - hitri postopek (MNZ) 
5. Zakon o plačilnem prometu (MF) 
6. Zakon o revidiranju - tretja obravnava (MF) 
7. Zakon o upravi- hitri postopek (MNZ) 
8. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - hitri postopek (MKGP) 
9. Obligacijski zakonik - druga obravnava (MP) 
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu (MP) 
11. Zakon o ustanovitvi neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov/ sedaj zakon o 

spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (MP) 
12. Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o zatiranju terorizma (MZZ) 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah - hitri postopek 

(MGD) 
14. Zakon o veterinarstvu - hitri postopek (MKGP) 
15. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin- hitri postopek (MKGP) 

Še ni predloženo v postopek na vlado: 
1. Zakon o prevozih v cestnem prometu - hitri postopek (MPZ) 
2. Zakon o ukrepih carinskih organov na meji zoper piratsko blago in ponarejene blagovne 

znamke - hitri postopek (MZT) 
3. Zakon o varnosti plovbe po notranjih vodah - hitri postopek (MPZ) 
4. Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij (MDDSZ) 
5. Zakon o Slovenski razvojni družbi (MGD) 
6. Resolucija o spremembah in dopolnitvah resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z 

energijo (MGD) 

September 2000 

Sprejeto na Vladi RS: 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (MP) 

Še ni predloženo v postopek na vlado: 
1. Zakon o delovnih razmerjih - druga obravnava (MDDSZ) 
2. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (MKGP) 
3. Zakon o semenskem materialu (MKGP) 
4. Zakon o morskem ribištvu (MKGP) 
5. Zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah (MP) 
6. Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do okoljskih informacij in udeležbi javnosti v 

postopkih odločanja o zadevah varstva okolja (MZZ) 
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Oktober 2000 

Še ni predloženo v postopek na vlado: 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru Slovenije (SURS) 
2. Zakon o ratifikaciji INTERBUS sporazuma (MZZ) 
3. Zakon o prekrških (MNZ) 
4. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - hitri postopek (MEOR) 
5. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (MF) 
6. Zakon o dohodnini (MF) 

November 2000 

Še ni predloženo v postopek na vlado: 
1. Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi podatkov iz javno pravnih 

evidenc (SURS) 
2. Zakon o inšpekcijskem nadzorstvu (MNZ) 
3. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (MNZ) 
4. Zakon o živinoreji (MKGP) 
5. Zakon o posredovanju v prometu z nepremičninami (MOP) 

December 2000 

Še ni predloženo v postopek na vlado: 
1. Zakon o poštnih storitvah - hitri postopek (MPZ) 
2. Zakon o urejanju prostora - hitri postopek (MOP) 
3. Zakon o zavodih (MNZ) 
4. Zakon o krmilih (MKGP) 
5. Zakon o varstvu pred sevanji (MOP) 
6. Zakon o graditvi objektov (MOP) 
7. Zakon o ratifikaciji Kyoto protokola (MZZ) 
8. Zakon o davku na nepremičnine (MF) 
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REALIZACIJA JULIJ - NOVEMBER 

Ministrstvo/vladna služba Št. zakonov v 
vladnem 
programu 

Št sprejetih 
zakonov iz 
vladnega 
programa 

Realizacij 
a v % 

Ministrstvo za finance 9 7 77,8 

Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti 

3 1 33,3 

Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj 

2 1 50 

Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve 

5 4 80 

Ministrstvo za šolstvo in 
šport 

- - - 

Ministrstvo za kulturo 3 3 100 

Ministrstvo za zdravstvo - - - 

Ministrstvo za okolje in 
prostor 

2 1 50 

Ministrstvo za promet in 
zveze 

3 1 33,3 

Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo 

3 2 66,7 

Ministrstvo za pravosodje 7 6 85,7 

Ministrstvo za notranje 
zadeve 

6 •> J 50 

Ministrstvo za zunanje 
zadeve 

7 5 71.4 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

9 5 - 

Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem 

- - - 

Ministrstvo za obrambo - - - 

Statistični urad RS ** j 1 

SKUPAJ 62 40 64,5 
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Dopolnitvi 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

- EPA 1294 - II - hitri postopek 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zmago Jelinčič, poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije 

Ljubljana, 21. novembra 2000 

Podpisani poslanec pošilja v prilogi dve dopolnitvi k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 

dejavnosti (EPA 1294 - II) - hitri postopek, ki ga je skupina 
poslancev v parlamentarno obravnavo vložila 28.08.2000. 
Dopolnitvi k obveznim delom po 175. in po drugem odstavku 
201. člena Poslovnika DZ RS sta pomotoma izpadli iz vloženega 
predloga. 

Zmago Jelinčič, l.r. 
Vodja poslanske skupine 

DOPOLNITVI ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O ZDRAVSTVENI 

DEJAVNOSTI 

EPA 1294-II 

hitri postopek 

1. Finančne posledice 

V točki 3 (finančne posledice) poglavja I (uvod) se za tekstom 
»Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije - 6 milijonov tolarjev« 
doda naslednje besedilo: 

»Navedeni zneski za posamezne zbornice so potrebni za 
nemoteno izvajanje javnih pooblasti za dobo enega leta. 

V primeru obveznega članstva in pridobitve javnega pooblastila 
za izdajo licenc in drugih pooblastil iz zakona, so zbornice 
pripravljene del potrebnih sredstev za izvajanje nalog iz naslova 
javnih pooblastil, kriti same. 

Potrebna finančna sredstva bodo zbornice pridobile iz: 

- članarin 
sponzorskih sredstev 

- donatorstev 
- lastne dejavnosti (izobraževanja, svetovanja, itd.).« 

2. Obrazložitev hitrega postopka 

Za točko 3 (finančne posledice) poglavja I (uvod) se doda nova 
točka 4: 

»4. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Fizioterapevti, izvajalci zdravstvene nege, delovni terapevti, 
izvajalci laboratorijske medicine, radiološki inženirji ter sanitarni 
inženirji so pomembni soustvarjalci zdravstvenega varstva in 
zdravstvene dejavnosti, ki vsak na svojem delovnem področju 
prispevajo h kakovostni in strokovni obravnavi bolnika in drugih. 
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Zbornice že sedmo leto sproti opozarjajo Ministrstvo za zdravstvo 
RS na nepravilnosti, ki se dogajajo v posameznih strokah in 
prosijo, da se vzpostavi pravni red tudi na teh področjih. 
Pomanjkljiva zakonodaja in subnormiranost ZZD ovirata delo 
Zbornic, dopuščata anarhijo in vedno nasilnejše poseganje laikov 
na področja njihovih dejavnosti. To povzroča vse večjo 
deprofesionalizacijo nekaterih zdravstvenih strok ter nekakovost 
in neodgovornost izvajalcev ter razraščanje mazaštva in sive 
ekonomije. Na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstva 
zasedajo sistematizirana mesta tudi drugi neustrezni kadri, kar 
povzroča permanentni padec kakovosti v zdravstvu in 
neposredno škodo uporabnikom zdravstvenih storitev. Slovenija 
nima posebnega zakona o mazaštvu, zato bi se s predlagano 
rešitvijo, strokovnimi nadzori in licencami omogočilo več 
finančnega in strokovnega reda tudi na teh področjih. 

Neurejene pristojnosti nadzora nad podiplomskim izobraževanjem 
zdravstvenih delavcev dopuščajo izobraževati vsakomur ne glede 
na reference, predvsem pa omogoča delu stroke, da ne sledi 
napredku in razvoju le-te. V strokah prihaja do velikih nedopustnih 
razlik med tistimi, ki se permanentno izobražujejo, spopolnjujejo 
in usposabljajo in tistimi, ki tega ne počno. Licence za samostojno 
opravljanje dela pa bodo prisilile tudi pomanjkljivo usposobljen 
kader, da si bo pridobil ustrezna manjkajoča znanja, kar bo dvignilo 
kakovost obravnave bolnikov, ki so vse bolj osveščeni in zato 
pričakujejo kakovostno, takojšnjo in strokovno obravnavo. Pritožb 
bolnikov na nestrokovnost v zdravstvu je zaradi njihove vse 
večje osveščenosti vsak dan več in bodo še naraščale, zato 
mora biti v interesu države, da področje zdravstva v celoti uredi, 
ne pa le posamezne segmente. Nestrokovnost in nekakovost 

povzročata podaljševanje procesov zdravljenja, daljšo 
rehabilitacijo, nepotrebno ponavljanje številnih preiskav in analiz, 
dodatno obremenjevanje bolnikov s težkimi preiskavami, večjo 
odsotnost z dela, porast invalidnosti, kar obremenjuje zdravstveno 
in socialno blagajno, državni proračun in posameznika. 

Od leta 1992 naprej se je zakonsko dobro rešilo in uredilo le 
področje dela zdravnikov, zobozdravnikov in lekarniške 
dejavnosti, ne pa tudi številni nakopičeni problemi ostalih 
zdravstvenih delavcev, ki poleg le-teh zagotavljajo nemoteno 
delovanje celotnega sistema zdravstva. Zato so potrebni ukrepi 
za izboljšanje razmer ostalih zdravstvenih delavcev, kajti le dobro 
usklajeno timsko delo zagotavlja kakovostno in strokovno 
obravnavo zaupanih bolnikov in drugih. 

Glede na 51. člen Ustave, ki zagotavlja vsakemu posamezniku 
pravico do zdravstvenega varstva, ki je ena temeljnih človekovih 
pravic in glede na to, da področje zdravstvene dejavnosti sodi v 
sklop celotnega zdravstvenega sistema, za katerega ureditev in 
nemoteno delovanje skrbi država (drugi odstavek 50. člena 
Ustave), obstaja poseben interes države, da se zakonsko po 
hitrem postopku uredijo tudi področja delovanja navedenih zbornic. 
Obvezno članstvo v zbornicah in pravice zbornic za podeljevanje 
licenc za samostojno opravljanje dela članom sta edina učinkovita 
mehanizma za zagotavljanje ustreznega in kakovostnega 
zdravstvenega varstva prebivalstva, kar se je že izkazalo v 
primeru Zdravniške zbornice.« 

Zmago Jelinčič, l.r. 
Vodja poslanske skupine SNS 
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Umik 

- PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 

ZA REALIZACIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH 

PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 1994 - 

2003 

- EPA 459 - II in 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI 

DOLOČITVI OSNOVE ZA DOLOČANJE 

PLAČ POSLANCEV 

- EPA 684- II 

REPUBLIKA SLOVENIJA . Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju 
DRŽAVNI ZBOR sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov 
_ , obrambnih sli Republike Slovenije v letih 1994 • 2003, 
Poslanska skupina epa 459-II, ki ga je vložil 16.4.1998 
Združene liste Socialnih demokratov 

Borut PAHOR, poslanec DZ 
- Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje 

Ljubljana, 1.12.2000 p|ač poslancev, EPA 684-II, ki gaje vložil 20.1.1999 leta. 

Zadeva: UMIK DVEH PREDLOGOV ZAKONOV Obrazložitev: 
. . .. .. Oba zakona umika, ker je potrebno ponovno proučiti Podpisan, poslanec obvešča Drzavn, zbor Repubhke Slovenije, prob|ematiko, ki jo obravnavata 

da iz zakonodajnega postopka umika 
Borut PAHOR, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

- EPA 990 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ciril Pucko 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 24.11.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje mag. Janez Kopaču, ki je dne 
17.11.1999 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju - EPA 990 - II. 

Ciril Pucko, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

- EPA 1227 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ciril Pucko 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 28.11.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje mag. Janezu Kopaču, ki je dne 
12.07.2000 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - EPA 1227-11. 

Ciril Pucko, l.r. 

1 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-A) 

- EPA 1249 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 28. november 2000 

Poslanci poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopajo kot sopredlagatelji k PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-A) - EPA 1249-11, 

ki ga je dne 19. julija 2000 vložila po skrajšanem postopku 
skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Bojanom 
Kontičem. 

i 
Sopredlagatelji določajo poslanca Saša Pečeta, da bo kot 
predstavnik sodeloval na sejah delovnih teles državnega zbora 
in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Sonja Areh-Lavrič, l.r. 

Bogdan Barovič, l.r. 
Zmago Jelinčič, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PROSVETNI 

ZBORNICI SLOVENIJE 

- EPA 1300 - II 

Franc Pukšič 
poslanec SDS 

Ljubljana, 23. november 2000 

bo kot novi sopredlagatelj Predloga zakona o Prosvetni zbornici 
Slovenije - EPA - 1300 sodeloval na sejah delovnih teles DZ 
RS in na sejah DZ RS. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije podpisani poslanec obvešča, da Franc Pukšič, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN 

POSTOPKIH UMETNE OPLODITVE Z 

BIOMEDICINSKO POMOČJO 

■EPA 1318 -II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Cvetka Zalokar Oražem 
poslanka Državnega zbora 

Ljubljana, 16.11.2000 

sopredlagateljica pridružuje skupini poslancev s 
prvopodpisanim mag. Janezom Kopačem, ki je dne 13.10.2000 
Državnemu zboru predložila predlog Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih 
umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo - EP 1318 - II. 

Podpisana poslanka obvešča, da se na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot Cvetka Zalokar Oražem, l.r. 
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Umik podpisa sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 LOKALNIH 

NEODVISNIH PROIZVAJALCIH 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

- EPA 555 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Borut PAHOR, poslanec DZ 

Ljubljana, 1.12.2000 

Zadeva: Umik podpisa k predlogu zakona 

Podpisani poslanec obvešča Državni zbor Republike Slovenije, 
da umika svoj podpis sopredlagateljstva k Predlogu zakona 
o lokalnih neodvisnih proizvajalcih električne energije, 
EPA 555 II, ki je bil, skupaj z drugimi podpisniki, vložen v 
zakonodajni postopek 28.7.1998. 

Obrazložitev: 
Po sprejetju Energetskega zakona (Ur. I. RS, št. 79/99) je 
potrebno ponovno proučiti smotrnost in aktualnost vloženega 
zakona. 

Borut PAHOR, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: _ 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

Ar. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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