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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 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 JAVNIH SKLADIH (ZJS-A) 

-hitri postopek-EPA 173-III 

Predlagatelja predloga zakona o spremembi zakona o javnih 
skladih - hitri postopek (EPA 1320 - II) sta predlagala umik 
predloga zakona iz zakonodajnega postopka. O umiku bo 
Državni zbor odločal na 5. seji. Če bo Državni zbor sprejel 
umik predloga zakona, bo Državni zbor predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih - hitri 
postopek (EPA 173 - III) obravnaval na 6. izredni seji, ker 
gre za predlog zakona, ki je potreben za izvrševanje 
proračuna RS za leto 2001. Če Državni zbor umika ne bo 
sprejel, je ta dodelitev brezpredmetna. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0149 
Številka: 408-16/2001-1 
Ljubljana, 05.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 5.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNIH SKLADIH, 

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

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
skladih je vezan na izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
zato Vlada Republike Slovenije zanj enako kot za Predlog 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2001 predlaga Državnemu zboru Republike'Slovenije, da ga 

v skladu z 201. členom in novim 219. členom poslovnika 
Državnega zbora obravnava po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme predlog zakona, da se 
vzpostavi obveznost javnih finančnih in nepremičninskih 
skladov, da sami priskrbijo sredstva za delo, saj predlog 
proračuna Republike Slovenije ne vsebuje sredstev za delo 
teh skladov. Navedeni skladi so že pred sprejetjem obstoječega 
Zakona o javnih skladih sami zagotavljali sredstva za delo, 
razen tistih, ki so se deloma financirali iz proračuna. Za slednje 
se financiranje bistveno ne spremeni, saj jim bo delno 
financiranje iz proračuna omogočeno še naprej, če sami ne 
bodo uspeli priskrbeti dovolj sredstev. 

Predlog zakona vsebuje še druge nujne in pomembne rešitve, 
in sicer: uskladitev z evropsko zakonodajo (Javni jamstveni 
in preživninski sklad RS ne bi smel biti podvržen možnosti, da 
se nad njim izvede stečaj, kar zahteva Direktiva Sveta 80/ 
987/EEC) in odprava kolizije zakonov (Sklad za razvoj 
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Triglavskega narodnega parka d.d. (p)ostane družba, ker so 
vanj vloženi lastninski certifikati državljanov, ki ne morejo biti 
soustanovitelji javnega sklada). 

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 

bo kot njen predstavnik pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodeloval: 

- mag. Anton Rop, minister za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PRILOGA: 1 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

HITRI POSTOPEK 
5.4.2001 

(EVA 2001-1611-0149) 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah 
zakona o javnih skladih 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

S sprejemom Zakona o javnih skladih (v nadaljevanju ZJS; Uradni 
list RS, št. 22/00) se je sedem obstoječih državnih skladov, ki so 
delovali kot samostojne pravne osebe, preoblikovalo v javne 
sklade. Do preoblikovanja so skladi iz premoženja, ki jim je bilo 
zaupano, večinoma sami zagotavljali sredstva, ki so jih potrebovali 
za svoje delo. Po preoblikovanju v javni sklad, pa bi moral 
ustanovitelj tekoče zagotavljati denarna sredstva za delo javnega 
sklada, kakor tudi zagotoviti opremo in poslovne prostore za delo 
sklada. Tako zahteva 44. člen ZJS. 

Ker so bile s sprejemom ZJS državnemu proračunu naložene 
nove obveznosti, virov zanje pa ZJS ni predvidel, in ker je bilo v 
času sprejemanja ustanovitvenih aktov (določbe 57. člena ZJS) 
že možno predvideti, da bo v začetku leta 2001 obdobje 
začasnega financiranja države, katerega zahteve so, da se 
financiranje nalog države začasno nadaljuje na podlagi proračuna 
za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (32. člen 
Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/1999 in 124/ 
2000), večina teh skladov pa se v preteklem letu ni financirala iz 
državnega proračuna, je ustanovitelj državnih skladov (Vlada 
RS) v prehodnih in končnih določbah ustanovitvenih aktov sprejel 
začasno rešitev z določbo: "Do zagotovitve proračunskih sredstev 
za delo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2001 se za 
izplačila iz prve in druge alinee 43. člena Zakona o javnih skladih 
sredstva zagotavljajo iz prihodkov od financiranja iz namenskega 
premoženja javnega sklada." Ta določba je bila sprejeta z 
namenom, da se prepreči škoda, ki bi nastala, če bi javni skladi 
prenehali s svojim delom, zaradi nezmožnosti tekočega 
zagotavljanja sredstev za delo s strani ustanovitelja v obdobju 
začasnega financiranja države. 

Po preteku začasnega financiranja države bo torej obveznost 
tekočega zagotavljanja sredstev za delo državnih javnih skladov 
ponovno prešla v breme proračuna Republike Slovenije. V tem 
obdobju javni skladi, ki v preteklem letu v proračunu niso imeli 
proračunske postavke, ne morejo nabavljati nove opreme ali 
zagotavljati novih poslovnih prostorov. 

Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2001 ne vsebuje 
sredstev za delo javnih finančnih in nepremičninskih skladov, 
razen za tiste, ki so se že dosedaj financirali iz državnega 
proračuna. 

Zaradi določb ZJS, ki so zagotavljanje sredstev za delo prenesla 
v breme proračuna ustanovitelja, se marsikatera občina ni odločila 
za preoblikovanje obstoječih skladov v javne sklade na občinski 
ravni. Namesto tega so občine obstoječe sklade raje preoblikovale 
v druge pravno-organizacijske oblike javnega prava (javna podjetja 
ali javne zavode) ali pa priključile k občinski upravi, kar pa ni 
nujno vedno boljša rešitev, saj zanje ne veljajo določbe ZJS, ki se 
nanašajo na upravljanje z namenskim premoženjem. Le-te pa so 
zelo restriktivne in zagotavljajo učinkovito in gospodarno rabo 
namenskega premoženja. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Predlogi sprememb in dopolnitev ZJS se nanašajo na javne 
finančne in nepremičninske sklade, ki za razliko od javnih skladov 
kot javnih ustanov, upravljajo s tako vrsto namenskega 
premoženja, ki v razmerah zasebnega sektorja velja za 
dobičkonosno. Da bi bili ti skladi zavezani in hkrati motivirani k 
čim bolj učinkovitem in gospodarnem ravnanju z namenskih 
premoženjem ter da se razbremeni proračun ustanovitelja (države 
in občin), se predlaga sprememba glede zagotavljanja sredstev 
za delo s strani ustanovitelja. Po tej spremembi, bodo finančni in 
nepremičninski javni skladi dolžni sami zagotoviti sredstva za 
svoje delo iz prihodkov od upravljanja namenskega premoženja 
sklada. 

Drugi razlog za spremembe ZJS je, da se odpravi zatečeno 
stanje pri obstoječem državnem skladu - Skladu za spodbujanje 
razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. Le-ta bi se po določbi 
56. člena ZJS moral preoblikovati v javni sklad, pa to ni mogoče, 
ker so bili vanj vloženi lastninski certifikati državljanov, ti pa po 
določbi 3. člena ZJS ne morejo biti soustanovitelji javnega sklada. 
Na podlagi 59. člena ZJS bi moralo premoženje sklada preiti v last 
Republike Slovenije, ker ustanovitelj ni sprejel akta o preoblikovanju 
v javni sklad po prvem odstavku 57. člena ZJS (tj. najkasneje do 
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30.09.2000). Republika Slovenija tega premoženja ni prevzela, 
ker bi s tem bila povzorčena dodatna škoda državljanom, ki so 
vložili svoje lastninske certifikate v ta sklad. 

Glede na zahtevo Direktive Sveta 80/987/EEC o približevanju 
zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne 
nesposobnosti njihovega delodajalca, ki v petem členu določa, 
da morajo države članice za organizacijo, financiranje in delovanje 
jamstvenih ustanov upoštevati med drugim tudi načelo, da mora 
biti premoženje sklada neodvisno od delodajalčevih obratnih 
sredstev in nedostopno za stečajni postopek, se s predlogom 
dopolnitve ZJS predlaga, da se nad Jamstvenim in preživninskim 
skladom RS ne more izvesti stečaj. Do uvedbe ZJS nad navedenim 
skladom ni bilo mogoče izvesti stečaja, saj je s posebnim zakonom, 
s katerim je bil sklad ustanovljen, to že bilo urejeno. Ker je ZJS v 
9. alineji prvega odstavka 56. člena to odpravil, se predlaga 
posebna navedba, da se nad tem skladom ne more izvesti stečaj. 

Predlog spremembe in dopolnitve ZJS v delu, ki se nanaša na 
ocenjevanje vrednosti namenskega premoženja, ki ni denar, tj. 
stvarni vložek, omogoča racionalnejše prenose stvarnih vložkov 
iz ustanovitelja na javni sklad in obratno po knjigovodski vrednosti. 
Tako ustanovitelj (država in občine) kot javni skladi vodijo poslovne 
knjige po zakonu o javnem računovodstvu, iz česar izhaja, da bo 
po prenosu njegova knjigovodska vrednost ugotovljena po enakih 
principih. Zato je neracionalno in nepotrebno stvarne vložke dajati 
v ocenitev s strani pooblaščenih ocenjevalcev premoženja. Taka 
cenitev je smiselna le ob nekaterih primerih (na primer: če gre za 
stvarni vložek, ki ga ustanovitelj še nima evidentiranega v poslovnih 
knjigah), zato se dopušča tudi možnost ocenitve vrednosti 
stvarnega vložka. 

Predlog dopolnitve ZJS v delu, ki se nanaša na vpisovanje 
dodatnega namenskega premoženja v sodni register, omogoča, 
da dodatno namensko premoženje, ki ga ustanovitelj tekoče 
zagotavlja javnemu skladu z namenom, da ga le-ta razdeli 
upravičencem nepovratnih sredstev, ni treba vpisovati v sodni 
register. S tem se javnim skladom (predvsem javnim skladom kot 
javnim ustanovam) v sodnerti registru ne bo "napihovalo" 
namenskega premoženja, saj se zmanjšanje namenskega 
premoženja vpiše v sodni register (polega pokrivanja negativnega 
rezultata poslovanja) le z izplačilom ustanovitelju ne pa tudi z 
izplačili upravičencem nepovratnih sredstev, ki imajo za posledico 
prav tako zmanjšanje namenskega premoženja sklada. Dodatna 
določba omogoča tudi, da se vrednost namenskega premoženja 
v sodnem registru uskladi ob koncu poslovnega leta z vrednostjo 
namenskega premoženja kot ga izkazuje javni sklad v bilanci 
stanja, potem ko ustanovitelj na poslovno poročilo javnega sklada 
izda soglasje. S tem bodo omogočena še druga zmanjšanja ali 
povečanja namenskega premoženja v sodnem registru, ki jih 
obstoječi ZJS ni predvidel, vendar se dogajajo med poslovnim 
letom (na primer: najemanja in vračanja kreditov), njihovo 
vsakokratno vpisovanje v sodni register pa bi bilo neracionalno, 
saj se take spremembe dnevno dogajajo. 

Zaradi množične uporabe besede sklad, je sedanja omejitev 
uporabe tega imena na javne sklade, vzajemne sklade, 
pokojninske sklade in proračunske sklade neživljenska. S 
spremembo ZJS bo omejena uporaba besedne zveze "javni 
sklad", ki jo bodo smeli uporabljati le javni skladi, ustanovljeni po 
tem zakonu. 

Predlagane spremembe ZJS omogočajo preoblikovanje še 
preostalih treh obstoječih državnih skladov, ki delujejo kot 
samostojne pravne osebe z nedefinirano pravnoorganizacijsko 
obliko (Sklad RS za sukcesijo in Sklad za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
iz Nuklearne elektrarne Krško) oziroma po določbah, ki veljajo za 
javne zavode (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije). Le-ti se z uveljavitvijo ZJS niso preoblikovali niti v 

javne sklade niti v gospodarske družbe, vendar je bilo njihovo 
preoblikovanje v javne sklade predvideno ob sprejemanju ZJS, 
kar je razvidno iz Poročevalca Državnega zbora RS, št. 56 z dne 
19.07.1999, predlog ZJS - EPA 550-II. Za vse tri državne sklade 
se s spremembami ZJS predlaga preoblikovanje v javni sklad. 

3. Cilji in načela zakona 

S sprejetjem predlaganega zakona bo zagotavljanje sredstev za 
delo javnih finančnih in nepremičninskih skladov urejeno tako, da 
bo razbremenilo proračun ustanovitelja, v kolikor je to mogoče, in 
hkrati motiviralo navedene sklade za čim bolj učinkovito in 
gospodarno upravljanje z namenskim premoženjem. 

Predlagani zakon bo odpravil zatečeno stanje obstoječih državnih 
skladov: Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega 
parka, ki bi se moral preoblikovati v javni sklad, pa to ni mogoče, 
Jamstvenega in preživninskega sklada RS, nad katerim se ne bi 
smel izvesti stečaj, pa se po sedanjih določbah ZJS to lahko 
zgodi, omogočeno pa bo tudi preoblikovanje še treh državnih 
skladov, ki ob uveljavitvi ZJS nisto postali niti javni sklad niti 
gospodarska družba (Sklad RS za sukcesijo, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS in Sklad za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
iz Nuklearne elektrarne Krško). 

Z dopolnitvami zakona, po katerih dodatnega namenskega 
premoženja namenjenega razdelitvi upravičencem nepovratnih 
sredstev ne bo treba vpisati v sodni register ter z določilom, po 
katerem se višina namenskega premoženja v sodnem registru 
uskladi ob koncu poslovnega leta z dejanskim stanjem, se prepreči 
"napihovanje" višine namenskega premoženja javnega sklada v 
sodnem registru. Obstoječi ZJS namreč predvideva vpis 
zmanjšanja namenskega premoženja le z izplačilom ustanovitelju 
ne pa tudi z izplačili upravičencem nepovratnih sredstev ter drugimi 
spremembami, ki prav tako zmanjšujejo namensko premoženje 
sklada. 

4. Ocena finančnih sredstev iz državnega 
proračuna in druge posledice 

Spremembe in dopolnitve zakona, ki se nanašajo na javne 
finančne in nepremičninske sklade, bodo razbremenile državni 
proračun za približno 1,8 mrd SIT letno, ki bi jih sicer moral državni 
proračun zagotoviti na podlagi obstoječih določb ZJS. S sprejetjem 
predlaganega zakona bo državni proračun zagotavljal le sredstva 
za delo javnih skladov kot javnih ustanov in nujna sredstva za 
delo javnih finančnih in nepremičninskih skladov, če jim ne uspe z 
upravljanjem namenskega premoženja ustvariti dovolj prihodkov. 
Ocenjujemo, da se bo to dogajalo le pri Javnem jamstvenem in 
preživninskem skladu RS ter Skladu RS za sukcesijo, katerih 
delo se je že pred sprejetjem ZJS financiralo iz proračuna. 

Ocena je narejena na podlagi analize, ki je pokazala, da državni 
javni skladi (finančni in nepremičninski) za svoje delo porabijo 
sredstva v višini 2 % namenskega premoženja sklada. Za 
primerjavo z DZU-ji porabijo slednji za svoje delo sredstva v 
višini 3 % premoženja, ki ga upravljajo. V .kolikor je poslovanje 
državnega javnega sklada dražje od 3 % namenskega 
premoženja tega sklada, se pojavi vprašanje o upravičenosti 
njegovega obstoja, saj bi upravljanje namenskega premoženja 
tega sklada država lahko zaupala učinkovitejšemu agentu iz 
zasebnega sektorja na podlagi javnega razpisa. 

Finančne ocene za javne finančne in nepremičninske sklade na 
občinski ravni ne moremo podati, ker ne razpolagamo z 
informacijo, koliko takih javnih skladov so občine že ustanovile. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 6. člen 

1. člen 

V zakonu o javnih skladih (v nadaljevanju: ZJS; Uradni list RS, št. 
22/00) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi: 

"(2)Kadar predmet namenskega premoženja ni denar (stvarni 
vložek), se vrednost stvarnih vložkov praviloma izkaže po 
knjigovodski vrednosti, razen ko ustanovitelj sklene, da 
stvarni vložek oceni pooblaščeni ocenjevalec premoženja." 

2. člen 

Za četrtim odstavkom 25. člena ZJS se dodata peti in šesti 
odstavek, ki se glasita: 

"(5)Ne glede na prejšnji odstavek se povečanje namenskega 
premoženja zaradi dodatnega namenskega premoženja, ki 
ga ustanovitelj tekoče zagotavlja z namenom, da ga javni 
sklad razdeli upravičencem nepovratnih sredstev, ne vpiše v 
sodni register. 

(6) Vrednost namenskega premoženja v sodnem registru se 
uskladi z dejanskim stanjem ob koncu vsakega poslovnega 
leta, potem ko ustanovitelj na poslovno poročilo javnega sklada 
izda soglasje." 

3. člen 

Za drugim odstavkom 43. člena ZJS se doda tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"(3)Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se sredstva za 
delo javnega finančnega sklada in javnega nepremičninskega 
sklada zagotavljajo iz prihodkov od upravljanja namenskega 
premoženja sklada s prenosom iz žiro računa za namensko 
premoženje, odprtega v skladu z 32. členom tega zakona, na 
žiro račun, namenjen za vplačila in izplačila sredstev za delo." 

4. člen 

V 44. členu ZJS se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2)Določbe prejšnjega odstavka veljajo v primeru javnega 
finančnega sklada in javnega nepremičninskega sklada le, v 
kolikor prihodki od upravljanja namenskega premoženja 
sklada ne zadoščajo za zagotavljanje sredstev za delo in če 
ustanovitelj tako odloči." 

5. člen 

V 53. členu ZJS se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

"(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se nad Jamstvenim 
in preživninskim skladom Republike Slovenije, ustanovljenim 
z Zakonom o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije (Uradni list RS; 25/97,10/98,41/99, 22/00), ne more 
izvesti stečaj." 

Sedanji drugi odstavek 53. člena postane tretji odstavek 53. člena. 

V 56. členu ZJS se v prvem odstavku za 11. alineo dodajo nove 
12., 13. in 14. alinea, ki se glasijo: 

2. do 8. člen Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo 
(Uradni list RS, št. 10/93, 38/94 in 40/97), 

3. člen, 5. do 9. člen ter prvi, drugi in tretji odstavek, druga 
alinea četrtega odstavka in peti odstavek 10. člena zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96), 

2. člen in 7. do 10. člen Zakona o skladu za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni 
list RS, št. 75/94 in 35/96)." 

Določbe zakonov navedene v prejšnjem odstavku prenehajo 
veljati z dnem uveljavitve tega zakona. V besedilu členov zakonov 
iz prejšnjega odstavka se besedilo "upravni odbor" nadomesti z 
besedilom "nadzorni svet" v ustreznem sklonu in beseda "statut" 
z besedilom "ustanovitveni akt oziroma splošni pogoji poslovanja" 
v ustreznem sklonu. Ustanovitelj je dolžan pri sprejetju 
ustanovitvenega akta javnega sklada iz prvega odstavka tega 
člena ohraniti sedež v kraju, kjer je sklad imel sedež do dneva 
uveljavitve tega zakona. 

7. člen 

V 56. členu ZJS se v prvem odstavku za zadnjim stavkom doda 
naslednje besedilo: 

"Sklad, naveden pod šesto alinejo tega odstavka, nadaljuje z 
delom kot delniška družba v skladu z določbami Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 30/93, 
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 32/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00)." 

t 
8. člen 

V 57. členu ZJS se v prvem odstavku za zadnjim stavkom doda 
naslednje besedilo: 

"Za sklade Republike Slovenije, navedene pod novo 12., 13. in 
14. alineo prvega odstavka prejšnjega člena, sprejme ustanovitelj 
prvi akt o ustanovitvi na podlagi revidiranega letnega poročila za 
leto 2000." 

V 57. členu ZJS z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
osmi odstavek. 

V 57. členu ZJS se v devetem odstavku za obema navedbama 
"Jamstveni sklad Republike Slovenije" doda navedba "in Sklad 
Republike Slovenije za sukcesijo". 

9. člen 

Za 57. členom ZJS se doda 57.a člen, ki se glasi: 

"Sklad Republike Slovenije, naveden pod novo 13. alineo prvega 
odstavka 56. člena ZJS, upravlja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, 
ki so v lasti Republike Slovenije." 
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10. člen 

V 60. členu ZJS se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 
glasita: 

"(1) Besedna zveza "javni sklad" se sme uporabljati v imenu 
pravnih oseb le, če so organizirane v skladu s tem zakonom. 
Uporaba besedne zveze "javni sklad", ki je v nasprotju s prejšnjim 
stavkom, je prepovedana. 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,000.000 tolarjev se kaznuje 
pravna oseba, če pri poslovanju uporablja ime "javni sklad" v 
nasprotju z določbami prejšnjega odstavka. Z denarno kaznijo od 
50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega stavka." 

V tretjem odstavku 60. člena ZJS se doda tretja alinea, ki se glasi: 

" - ime Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega 
parka, ustanovljen po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega 
parka (Uradni list RS, št. 24/96), se spremeni v Družba za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. 
Lastninska upravičenja iz delnic, ki jih ima v tej družbi Republika 
Slovenija, v njenem imenu izvršuje upravljalec Triglavskega 
narodnega parka iz 167. člena zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 56/99)." 

Do vpisa spremembe imena, ki gaje sklad iz prejšnjega odstavka 
dolžan predlagati v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona, 
posluje sklad z obstoječim imenom. 

11. člen 

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

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

Vrednost namenskega premoženja 
11. člen 

(1) Ob ustanovitvi mora biti vrednost namenskega premoženja 
najmanj 15,000.000 tolarjev. 

(2) Kadar predmet namenskega premoženja ni denar (stvarni 
vložek), mora vrednost stvarnih vložkov oceniti pooblaščeni 
ocenjevalec premoženja. 

Povečanje vrednosti namenskega premoženja 
z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja 

25. člen 

(1) Če ustanovitelj tako sklene, se vrednost namenskega 
premoženja poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega 
premoženja. 

(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka ustanovitelj določi: - vrednost 
dodatnega namenskega premoženja, - vrste premoženja, ki 
se zagotovi kot dodatno namensko premoženje. 

(3) Za povečanje namenskega premoženja z zagotovitvijo 
dodatnega namenskega premoženja se uporabljajo določbe 
drugega odstavka 11. člena, 12. člen in 13. člen tega zakona. 

(4) Povečanje namenskega premoženja zaradi zagotovitve 
dodatnega namenskega premoženja se vpiše v sodni regis- 
ter. Hkrati se vpiše vrednost in vrsta dodatnega namenskega 
premoženja. 

Sredstva za delo javnega sklada 
43. člen 

(1) Sredstva za delo javnega sklada so: - denarna sredstva za 
izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov, 
povezanih z delom zaposlenih, in za izplačilo sejnih in drugih 
povračil članom nadzornega sveta, - denarna sredstva za 
kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega 
inventarja, - oprema in poslovni prostori. 

(2) Javni sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za 
zagotavljanje sredstev za delo javnega sklada. 

Dolžnost ustanovitelja 
44. člen 

Ustanovitelj mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, potrebne 
za delo sklada, in tekoče zagotavljati denarna sredstva za izplačila 
iz prve in druge alinee prejšnjega člena. 

Stečaj javnega sklada 
53. člen 

(1) Nad javnim skladom se lahko izvede stečaj. 
(2) Za stečaj javnega sklada se uporabljajo določbe zakona o 

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS; št. 67/ 
93, 8/96 - odločba US, 39/97 in 52/99). 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

56. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

22. do 28. člen zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 

6. člen zakona o Tehnološko razvojnem skladu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/94), 

- sedma alinea 31. člena, drugi, tretji in četrti odstavek 127. 
člena, 128. do 131. člen, 133. in 134. člen zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/ 
96 in 23/96 - popr.), 

- 4. člen, peti in šesti odstavek 6. člena in 7. do 15. člen zakona 
o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 1/96), 

4. člen, četrti odstavek 8. člena, tretji in četrti odstavek 9. 
člena, 10. do 13. člen, prvi in tretji odstavek 14. člena in 15. do 
18. člen zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 17/94), 

drugi, tretji, četrti in peti odstavek 3. člena, druga alinea prvega 
odstavka 4. člena, 5. do 9. člen, 12. do 15. člen in 17. in 18. člen 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim 
kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega 
parka (Uradni list RS, št. 24/96), 
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- drugi in tretji odstavek 8. člena, tretji in četrti odstavek 9. člena 
in 10. do 15. člen zakona o razvoju malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 18/91-1), 

- drugi, tretji in četrti odstavek 12. člena, drugi odstavek 13. 
člena, 15. in 16. člen, 19. do 26. člen zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 
34/96), 

- drugi stavek tretjega odstavka 3. člena, 5. člen, 6. do 9. člen, 
11. člen, 12. člen zakona o Jamstvenem skladu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99 in 53/99), 

drugi in tretji odstavek 79. člena, drugi odstavek 81. člena, in 
84. do 89. člen stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/ 
91-1, 19/91-1 - popr., 9/94 - odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 - 
odločba US, 44/96 - odločba US in 1/00 - odločba US), 

- drugi, tretji, četrti in peti odstavek 84. člena, 85. in 86. člen, 5. 
točka prvega odstavka 87. člena drugi, tretji in četrti odstavek 
87. člena, četrti in peti odstavek 88. člena zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), uporabljajo pa se do 
preoblikovanja skladov v javne sklade po prvem odstavku 
57. člena tega zakona. 

(2) V besedilu členov zakonov iz prejšnjega odstavka se besedilo 
"upravni odbor" nadomesti z besedilom "nadzorni svet" in 
beseda "statut" z besedilom "ustanovitveni akt oziroma splošni 
pogoji poslovanja" v ustreznem sklonu. 

(3) Ustanovitelj je dolžan pri sprejetju ustanovitvenega akta 
javnega sklada iz prvega odstavka tega člena ohraniti sedež 
v kraju, kjer je sklad imel sedež do dneva uveljavitve tega 
zakona. 

57. člen 

(1) Skladi Republike Slovenije, ki jih urejajo zakoni, navedeni v 
prejšnjem členu, nadaljujejo z delom kot javni skladi po tem 
zakonu na podlagi sprejema prvega akta o ustanovitvi, ki ga 
pripravijo skladi na podlagi revidiranega letnega poročila za 
leto 1999. Prvi akt o ustanovitvi sprejme ustanovitelj najkasneje 
do 30.9.2000. 

(2) Na podlagi letnega poročila iz prejšnjega odstavka se zagotovi 
dodatno namensko premoženje za izpolnitev pogojev za 
ustanovitev javnega sklada po tem zakonu. 

(3) Do poteka mandata poslovodnega organa sklada Republike 
Slovenije, ki nadaljuje delo kot javni sklad po tem zakonu, 
opravlja ta poslovodni organ naloge uprave po določbah tega 
zakona. 

(4) Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, se preoblikujejo 
v javne sklade po tem zakonu ob smiselni uporabi določb 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, razen tistih 
skladov lokalnih skupnosti, pri katerih v tem roku ni bilo 
razdeljeno skupno premoženje zaradi ustanovitve novih občin. 

(5) Nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi 
sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami 
občinskega dolgoročnega družbenega plana za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so 
bila do 10. 3. 1993 družbena lastnina in zemljišča, ki jih je 
občina s sprejemom novega prostorskega izvedbenega akta, 
usklajenega z obveznimi republiškimi izhodišči, namenila za 
graditev objektov, postanejo last občine na območju katere 
ležijo. 

(6) Zemljišča se prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. 
Stroške potrebnih parcelacij nosi občina. 

(7) Če'se skladi lokalnih skupnosti, pri katerih v roku iz četrtega 
odstavka tega člena ni bilo razdeljeno skupno premoženje 
zaradi ustanovitve novih občin, ne preoblikujejo v javne sklade 
po tem zakonu najkasneje do 30. 3. 2001, lahko katerakoli 
novonastala občina zahteva ureditev premoženjskopravnih 
razmerij in razdelitev skupnega premoženja v skladih pred 
sodiščem, ki odloči na podlagi predpisov, ki urejajo 
premoženjskopravna razmerja in delitev skupnega 
premoženja, upošteva pa pri tem: - nepremičnine postanejo 
premoženje občine, na območju katere ležijo, razen če v 
celoti služijo izvrševanju komunalnih nalog ali storitev 
občanom druge občine; - premično premoženje, ki je 
namenjeno uporabi nepremičnine, postane premoženje 
občine, katere premoženje postane nepremičnina iz prejšnje 
alinee. 

(8) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
Nepremičninski sklad, katerega ustanovitelj je po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
106/99) Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(9) Določbe prvega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 25. 
člena in petega odstavka 27. člena tega zakona, se za 
Jamstveni sklad Republike Slovenije ne uporabljajo. Določba 
33. člena tega zakona se uporablja za Jamstveni sklad 
Republike Slovenije le smiselno. 

60. člen 

(1) Pravne osebe, organizacijske enote in posamezniki, ki v 
svojem imenu ali firmi uporabljajo besedo "sklad", pa niso 
organizirani in ne delujejo v skladu s tem zakonom, morajo 
najkasneje do 30. 9. 2000 v pravnem prometu prenehati 
uporabljati kot ime besedo "sklad". 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za: 

vzajemne sklade, ustanovljene po zakonu o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/ 
97, 32/97 - popr., 10/98 in 26/99); 

pokojninske sklade, ustanovljene po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), 

proračunske sklade po zakonu o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99). 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se spremeni ime naslednjih 
pravnih oseb: 

ime Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ustanovljen po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92,13/ 
93,43/93,67/93, 5/94,67/94,7/96,1/97, 29/97, 7/98 in 54/98) 
se spremeni v Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, < 

- ime Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen po zakonu o 
Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 
in 48/94) se spremeni v Slovenska odškodninska družba. 

(4) Do vpisa sprememb imen, sklada iz prejšnjega odstavka 
poslujeta z obstoječim imenom, dolžna pa sta predlagati 
spremembo imena v roku enega meseca po uveljavitvi tega 
zakona. 
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IV. OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo 11. člena bo omogočen racionalnejši prenos stvarnih 
vložkov z ustanovitelja na javni sklad in obratno, če se vrednost 
svarnega vložka izkaže po knjigovodski vrednosti. Tako 
ustanovitelj (država in občine) kot javni skladi vodijo poslovne 
knjige po zakonu o javnem računovodstvu, iz česar izhaja, da bo 
po prenosu njegova knjigovodska vrednost ugotovljena po enakih 
principih. Zato je neracionalno in nepotrebno stvarne vložke dajati 
v ocenitev s strani pooblaščenih ocenjevalcev premoženja. Taka 
cenitev je smiselna le ob nekaterih primerih (na primer: če gre za 
stvarni vložek, ki ga ustanovitelj še nima evidentiranega v poslovnih 
knjigah), zato se še zmeraj dopušča tudi možnost ocenitve 
vrednosti stvarnega vložka. 

Z dopolnitvijo 25. člena ZJS, po katerih dodatnega namenskega 
premoženja namenjenega razdelitvi upravičencem nepovratnih 
sredstev ne bo treba vpisati v sodni register, se prepreči 
"napihovanje" višine namenskega premoženja javnega sklada v 
sodnem registru. Kajti ZJS predvideva vpis zmanjšanja 
namenskega premoženja le z izplačilom ustanovitelju ne pa tudi z 
izplačili upravičencem nepovratnih sredstev, ki prav tako 
zmanjšujejo namensko premoženje javnega sklada. Vsakokratni 
vpis dodatnega namenskega premoženja te vrste, ki poteka 
tekoče, bi skladu povzročalo dodatne obremenitve in stroške, 
zato je ceneje, če se tega premoženja v sodni register ne vpiše. 
Dodatna določba omogoča tudi, da se vrednost namenskega 
premoženja v sodnem registru uskladi ob koncu poslovnega leta, 
potem ko ustanovitelj izda na poslovno poročilo javnega sklada 
soglasje. Ustanovitelj in javnost imata možnost vedeti, kako se je 
spreminjala vrednost namenskega premoženja med poslovnim 
letom, predvsem pa koliko nepovratnih sredstev je javni sklad 
dobil in razdelil, iz letnega poročila javnega sklada. 

Z dopolnitvijo 43. člena ZJS se obveznost zagotavljanja sredstev 
za delo pri javnih finančnih in nepremičninskih skladih iz 
ustanovitelja prenese na navedene sklade. Ti skladi bodo sredstva 
za delo pridobivali iz prihodkov od upravljanja namenskega 
premoženja sklada. Tako bodo skladi, ki upravljajo z namenskim 
premoženjem, ki v razmerah zasebnega sektorja velja za 
dobičkonosno, zavezani in hkrati motivirani k čim bolj učinkovitem 
in gospodarnem ravnanju s tem premoženjem. 

Z dopolnitvijo 44. člena ZJS se določa, da ustanovitelj zagotavlja 
sredstva za delo pri javnih finančnih in nepremičninskih skladih, 
če tem skladom ne uspe zagotoviti dovolj sredstev iz prihodkov 
od upravljanja namenskega premoženja sklada. Ustanovitelj bo 
zagotovil ta sredstva le, če sam tako odloči. Ustanovitelj se tako 

odloči, če se izkaže, da je zagotavljanje sredstev iz proračuna 
upravičeno in nujno potrebno, da se prepreči škoda, ki bi nastala, 
če bi pomanjkanje sredstev za delo bistveno ogrozilo poslovanje 
sklada, katerega obstoj je še v javnem interesu. 

Z dopolnitvijo 53. člena ZJS se določa, da se nad Jamstvenim in 
preživninskim skladom RS ne more izvesti stečaj, kar je v skladu 
z zahtevo Direktive Sveta 80/987/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 
njihovega delodajalca. Le-ta v petem členu določa, da morajo 
države članice za organizacijo, financiranje in delovanje jamstvenih 
ustanov upoštevati med drugim tudi načelo, da mora biti 
premoženje sklada neodvisno od delodajalčevih obratnih sredstev 
in nedostopno za stečajni postopek. 

Z dopolnitvijo 56. člena ZJS se odpravi zahteva po preoblikovanju 
Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka 
d.d. v javni sklad in se določi, da nadaljuje z delom kot delniška 
družba v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. Z 
dopolnitvijo 60. člena ZJS se za Sklad za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka d.d. uveljavi ista rešitev 
spremembe imena iz sklada v družbo, kot je bilo pri drugih dveh 
skladih (Kapitalskem skladu PIZ d.d. in Slovenskem 
odškodninskem skladu d.d.). Vpis spremembe imena bo sklad 
dolžan predlagati v istem roku, kot sta ga imela (ista dva sklada, 
to je v roku enega meseca po uveljavitvi predlaganega zakona. 
Do takrat bo sklad posloval z obstoječim imenom. 

Z dopolnitvijo 56. in 57. člena ZJS se za Sklad Republike Slovenije 
za sukcesijo in Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško, ki sta imela nedefinirano pravnoorganizacijsko 
obliko, določi, da se preoblikujeta v javni sklad. V javni sklad se 
preoblikuje tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, ki je dosedaj posloval po določbah, ki veljajo za javne 
zavode. Preoblikujejo se, ko ustanovitelj sprejme prvi akt o 
ustanovitvi na podlagi revidiranega letnega poročila za leto 2000. 

S spremembo prvega in drugega odstavka 60. člena se zaščiti 
besedna zveza »javni sklad«. Dosedaj je bila po ZJS omejena 
uporaba besede »sklad«, vendar ker je uporaba besede sklad 
množična, je njena omejitev neživljenska. Z omejitvijo besedne 
zveze »javni sklad« le na uporabo imena pravnih oseb, 
ustanovljenih v skladu z ZJS, bo lažje razločevanje med pravnimi 
osebami, saj se bo vedelo, da te pravne osebe spadajo med 
osebe javnega prava. 
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Priloga 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
javnih skladih - hitri postopek (EVA 2001-1611-0149) 

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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): 

Predlog zakona je usklajen z Direktivo Sveta 80/987/EEC o 
približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v 
primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4. Navedba rpka predvidene popolne uskladitve akta ž zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (letoT 

5.Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Da. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Ne. 

7.Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (phare, taiex, Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...). 

Ne. 

8. Povezave z Državnim programom za prevzem pravneoa reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev. 

Državni program ne vsebuje predloga zakona. Zakon, ki se 
spreminja, je bil vsebovan v državnem programu. 
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Predlog zakona o 

PORABI DOLGOROČNIH REZERVACIJ 

ZA EKOLOŠKO SANACIJO (ZPDRES) 

- hitri postopek - EPA 161 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2511-0020 
Številka: 354-11/2001-1 
Ljubljana, 22.03.2001 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 22.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PORABI DOLGOROČNIH 
REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO, 

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 porabi dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo obravnava po hitrem postopku, 
zaradi izrednih potreb države. 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi predpisov o 
lastninskem preoblikovanju podjetij omogočilo 106 podjetjem, 
da so oblikovala dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo 
v višini skoraj 27. milijard SIT. Število teh podjetij in višina 
dolgoročnih rezervacij se je v postopku lastninskega 
preoblikovanja nekoliko znižalo, iz razlogov, navedenih v 
Predlogu zakona o porabi dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo. Podjetja so že začela izvajati programe ekološke 
sanacije in v te namene porabljati sredstva dolgoročnih 
rezervacij. Ker na podlagi veljavne zakonodaje ni bilo mogoče 
izvajati učinkovitega nadzora na porabo sredstev in 
sankcionirati primere, ko podjetja sredstev ne bi hotelo 
porabljati za predpisane namene ali pa sploh ne, podjetjem pa 
ni bilo mogoče spreminjati programov, podaljševati rokov za 

njihovo izvedbo ali jih celo zaradi utemeljenih razlogih opuščati, 
je Vlada Republike Slovenije že oktobra 1996 pripravila predlog 
zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij - prva obravnava 
(ZODRES, - EPA 1655; Poročevalec DZ RS, št. 50/96), ki je 
urejal to problematiko in ga posredovala Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem. Državni zbor je 
predlog zakona obravnaval konec leta 1997 in ga sprejel kot 
primerno podlago za pripravo zakona za drugo obravnavo z 
dodatnimi stališči. Vlada Republike Slovenije je novembra 1998 
pripravila predlog zakona za drugo obravnavo in ga 
posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 
(Poročevalec DZ RS. št. 79/98). Državni zbor je predlog zakona 
uvrstil na svojo 3. sejo, napovedano za 20. marec 2001. 
Predlog zakona je bil dodeljen v obravnavo Odboru DZ za 
okolje in infrastrukturo, ki je matično delovno telo za obravnavo 
tega zakona. Na 5. seji odbora, dne 7.3.2001 so bili predloženi 
amandmaji Agencije za revidiranje in plačilni promet in 
Gospodarske zbornice Slovenije ter mnenje Sekretariata DZ 
za zakonodajo in pravne zadeve. Po proučitvi mnenja 
Sekretariata je Vlada Republike Slovenije ugotovila, da so 
mnenju vsebovane zahteve takšne narave, da bi bilo treba 
predlagani zakon za drugo obravnavo nadomestiti z novim 
besedilom in nanj vložiti veliko število amandmajev, kar bi 
seveda še dodatno zavleklo sprejemanje zakona, ki poteka 
praktično že od leta 1996. Zaradi tega je na svoji 22. 
korespondenčni seji dne 12.3. 2001 sprejela sklep, da predlog 
zakona umakne iz zakonodajnega postopka. Vlada je na 
podlagi besedila Predloga zakona o odpravi dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo - druga obravnava in 
upoštevajoč mnenje Sekretariata pripravila novo besedilo 
zakona in predlaga njegovo obravnavo po hitrem postopku. 

Hitri postopek, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije je 
utemeljen zaradi zgoraj naštetih dejstev, saj njegovo 
sprejemanje poteka že šesto leto. Še bolj pomembno kot 
dolgotrajno sprejemanje zakona je dejstvo, da se gospodarske 
družbe v zvezi s porabo sredstev za ekološko sanacijo 
srečujejo z velikimi težavami, ki so posledica tega, da so 
družbe živ organizem, ki deluje v nenehno se spreminjajočem 
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ekonomskem okolju. Zaradi prilagajanja trgu bi v nekaterih 
primerih morale spremeniti program ekološke sanacije ali celo 
opustiti njegovo izvajanje, zaradi razlogov tehnološke, 
izvedbene ali finančne narave pa bi morale prilagajati rok za 
njegovo izvedbo. Vendar pa jim veljavna zakonodaja tega ne 
omogoča. Prav tako imajo podjetja težave pri revidiranju, saj 
revizijske hiše ne smejo potrjevati računovodskih izkazov, če 
sredstva porabljenih dolgoročnih rezervacij niso porabljena 
za namene iz programa, neenoten je pristop k uporabi 
računovodskih standardov, prav tako pa je problematičen 
način revalorizacije sredstev. Takšnih gospodarskih družb je 
okoli 100, med njimi tudi nekatere zelo pomembne slovenske 
družbe. Naštete težave, s katerimi se srečujejo družbe, lahko 
negativno vpliva na njihov ekonomski, pa tudi tržni položaj. Po 
drugi strani pa odsotnost predlaganega zakona ministrstvu 
onemogoča izvajanje učinkovitega nadzora nad porabo 
sredstev dolgoročnih rezervacij, prav tako pa niso mogoče 
učinkovite sankcije nad družbami, ki programa ne izvajajo. 

Zaradi navedenega Vlada Republike Slovenije smatra, da je 
utemeljen predlog, po katerem naj bi Državni zbor Republike 
Slovenije predlagani zakon obravnaval po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in 

prostor, 
- Dušan Pichler, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PRILOGA: 1 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE H1™POSTOPEK 

22.3.2001 

PREDLOG ZAKONA O PORABI DOLGOROČNI REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO 

SANACIJO 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Problematika varstva okolja sega vedno bolj v temelje človekovega odnosa do narave in s tem 

čedalje bolj v njegovo ekonomsko aktivnost. V tem procesu sta se v času po varstvu okolja 

posvečenih konferencah OZN v Stocholmu leta 1972 in v Riu de Janeiru 1992 izoblikovala in 

uveljavila predvsem dva med seboj povezana principa. Po prvem morajo biti v sferi 

ekonomske aktivnosti upoštevani tudi stroški varstva okolja (internalizacija ekstemih 

stroškov), po drugem pa mora onesnaževalec plačati stroške onesnaževanja (polluter pays 

principle). Izhajajoč iz teh dveh principov v razvitih državah Evrope in Severne Amerike 

vsako spremembo lastništva vedno pogosteje spremlja tako imenovana okoljska valorizacija 

podjetij (environmental audit). Donedavna povsem običajni prenos lastninske pravice postaja 

vedno bolj zapleten, spremljajo pa ga vedno bolj popolne ocene ekološkega stanja podjetja in 

s stališča obremenjevanja okolja bolj realna ocena vrednosti podjetja oziroma njegovih 

obveznosti. Takšno ocenjevanje postaja tudi posebna oblika revidiranja podjetij. Ves 

postopek je seveda urejen z ustrezno zakonodajo, ki je v nekaterih državah izredno stroga. 

1.1. Odgovornost za okoljsko breme v procesu privatizacije 

Do spremembe režimov v Vzhodni Evropi je privatizacija potekala kot prodaja javnega 

premoženja zasebno-pravnim subjektom predvsem v državah, kjer sta zasebna in javna 

lastnina enakopravni. Države se v določenih obdobjih in zaradi različnih razlogov odločajo 

privatizirati dele gospodarstva, ki so v javnem sektorju in v lasti države. Po spremembi 

režimov pa je prišlo v Vzhodni Evropi do obsežne privatizacije lastnine, ki je bila do takrat v 

večini primerov državna, oziroma v bivši Socialistični Republiki Sloveniji in sedanji 
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Republika Slovenija je v svojem modelu lastninjenja v določenem obsegu uredila tudi 

vprašanja ocene in upoštevanja obstoječega okoljskega bremena podjetij, ki so se lastninsko 

preoblikovala. Seveda ne v celoti, saj bi bilo kaj takšnega nemogoče, popolnoma spremenilo 

pa bi tudi namen lastninjenja, to je čimprej poiskati oziroma določiti lastnike podjetij. 

Osnovni namen je bil valorizirati družbeni kapital tudi glede na obstoječe ekološko breme 

podjetja in na ta način bolj realno določiti njegovo višino. Pravna podlaga se nahaja v zakonu 

o varstvu okolja in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij ter v podzakonskih 

predpisih. 

Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. 1. RS, št. 32/93, 1/96) v četrtem odstavku 9. člena določa, 

da mora tudi lastninsko preoblikovanje podjetij in drugih pravnih oseb (ob drugih oblikah 

prenosa lastninskih pravic) obsegali ovrednotenje in določitev nosilca okoljskega bremena. V 

11. točki 5. člena pa so kot okoljsko breme določeni vsi z uživanjem lastnine povezani 

oziroma z zakonom predpisani, pa ne plačani stroški povzročitelja obremenitve. Zakon je v 

tem sledil 67. členu Ustave RS, po katerem mora biti način pridobivanja in uživanja 

lastninske pravice določen tako, da je poleg gospodarske in socialne zagotovljena tudi 

ekološka funkcija lastnine. 

Na podlagi Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP. Ur.l.RS, št. 55/92, 7/93, 

31/93, 32/94 - odločba US in 1/96) je bila izdana uredba o metodologiji za izdelavo 

otvoritvene bilance stanja (Ur.l.RS, št. 24/93 s popravki in spremembami, ki pa ekoloških 

rezervacij ne zadevajo), na podlagi katere se določa vrednost družbenega kapitala na dan 31. 

12. 1992. 

Za ugotavljanje okoljskega bremena podjetij, ki se lastninijo, so relevantna določbe v III. in 

IV. poglavju uredbe in se nanašajo na oblikovanje dolgoročnih rezervacij, s katerimi se 

vzpostavijo obveznosti do virov sredstev, v enaki vrednosti pa se zmanjša višina družbenega 

kapitala, ki se lastnini. Podjetje je lahko oblikovalo kot dolgoročne rezervacije dve vrsti 

obveznosti do okolja. Na podlagi členov od 42. do 45. uredbe je podjetje ovrednotilo znesek 

za odstranjevanje nevarnih odpadkov. Vrste odpadkov so naštete po takrat veljavnem 

Pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l.SRS, št. 20/86), 

povprečna cena odstranitve posamezne vrste odpadkov pa je navedena v prilogi 6 uredbe. 

Podjetje je na tej podlagi izdelalo predračun, ki gaje potrdilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
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Predračunska vrednost pa je bila že tudi vrednost dolgoročne rezervacije, za katero se zmanjša 

družbeni kapital. 

Dolgoročno rezervacijo je lahko podjetje oblikovalo tudi v zvezi z načrtovanimi investicijami 

v objekte, tehnologije in naprave, ki so namenjene zmanjševanju obremenjevanja okolja, 

otvoritvena bilanca stanja pa seje ugotavljala z ocenjevanjem pooblaščenih cenilcev. Tudi v 
t 

tem primeru je moralo vrednost oblikovanih dolgoročnih rezervacij odobriti Ministrstvo za 

okolje in prostor. Ministrstvo je odobravalo vrednost dolgoročnih rezervacij na podlagi ocene 

investicijskega programa podjetja, katerega sestavni del je način sanacije, rok, v katerem bo 

sanacija izvedena in realni finančni viri, iz katerih bo sanacija financirana. Tudi v tem primeru 

seje za vrednost odobrene dolgoročne rezervacije zmanjšal družbeni kapital podjetja, ki se je 

lastninil. 

Kot je bilo povedano zgoraj, se za tisti del družbenega kapitala, ki so ga podjetja uvrstila v 

dolgoročne rezervacije, zniža družbeni kapital, ki se je lastninil. Vendar pa morajo podjetja 

dolgoročne rezervacije odpraviti, njihovo odpravo pa nadzira Ministrstvo za okolje in prostor. 
v 

Odprava dolgoročnih rezervacij je možna le tako, da podjetje iz realnih sredstev nameni 

sredstva za odstranjevanje odpadkov oziroma za investicije v ekološko sanacijo. Na ta način 

so novi lastniki podjetij postali lastniki bolj realno ovrednotenega kapitala, hkrati pa so kot 

pravni nasledniki odgovorni tudi za preteklo delovanje podjetja glede na obveznosti do okolja. 

Novi lastniki pa so s tem tudi stimulirani, da v določenem času odpravijo del svojih 

ekoloških problemov. 

1.3. Dolgoročne rezervacije podjetij v otvoritvenih bilancah 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene 

bilance stanja (Ur. 1. RS, št. 62/93 in spremembe) potrdilo oziroma odobrilo dolgoročne 

rezervacije za ekološko sanacijo gospodarskih družb, kot je prikazano v tabeli 109 podjetjih v 

skupni vrednosti 26. 888.197,161,90 SIT, od tega 1.882.443.916 SIT za odstranjevanje 

odpadkov in 25.005.763.245,90 SIT za investicije v objekte tehnologije in naprave, 

namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja. 

Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo je skladno z Zakonom o lastninskem 
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preoblikovanju podjetij (Ur. 1. RS, št. 55/92 in spremembe) odobravala program lastninskega 

preoblikovanja in v nadaljevanju postopka izdajala soglasje pred vpisom podjetij v sodni 

register. Programi lastninskega preoblikovanja so vsebovali tudi otvoritvene bilance stanja, 

del katerih so bile tudi dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo. Agencija je odobrila 
t 

program lastninskega preoblikovanja in izdala soglasje pred vpisom v sodni register tudi 96 

podjetjem, ki jim je ministrstvo potrdilo predračun oz. odobrilo investicije v objekte, 
1 

tehnologije in naprave, namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja, skupna vrednost 

rezervacij v teh podjetjih pa je 22.017.667.000 SIT. 

Med podatki ministrstva in podatki Agencije so razvidne razlike, ki se nanašajo na število in 

seznam gospodarskih družb, ki so uveljavile dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo in 

na višino sredstev dolgoročnih rezervacij. Razlogi za nastalo razliko so naslednji: 

1. Del dolgoročnih rezervacij je bil upoštevan v otvoritvenih bilancah hčerinskih podjetij, ki 

so se v otvoritvenih bilancah družbe matere odrazile kot dolgoročne finančne naložbe, katerih 

vrednost je bila manjša za znesek odobrenih rezervacij. Vrednost teh rezervacij znaša 

1.477.733.992 SIT. 

2. Nekatere gospodarske družbe, ki jim je ministrstvo potrdilo ali odobrilo rezervacije, le-teh 

v otvoritveni bilanci zaradi različni razlogov niso oblikovale, bodisi v celoti bodisi deloma. Ta 

razlika znaša 3.676.118.065 SIT. 

3. Nekatere gospodarske družbe, ki jim je ministrstvo odobrilo rezervacije, niso bile zavezane 

k lastninskemu preoblikovanju po ZLPP. Višina teh rezervacij znaša 573.572.539 SIT. 

4. Nekatere gospodarske družbe, ki jim je ministrstvo odobrilo rezervacije, so prešle na Sklad 

RS za razvoj oziroma na Slovensko razvojno družbo. Višina rezervacij v teh podjetjih znaša 

359.782.100 SIT. 

5. Nekatere gospodarske družbe, ki jim je ministrstvo odobrilo rezervacije, niso imele 

družbenega kapitala. Višina rezervacij v teh družbah znaša 796.656. SIT. 
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1.4. Razlogi za sprejem zakona 

ZVO in ZLPP skupaj z izvršilnimi predpisi ne dajeta pravne podlage oziroma ne urejata v 

celoti problematike dolgoročnih rezervacij, ki so jih podjetja oblikovala v procesu 

lastninjenja. Podjetja, ki so jim bile oblikovane rezervacije potrjene oziroma odobrene s strani 

Ministrstva za okolje in prostor, so jih sicer dolžna odpravljati, vendar pa ostaja nerešeno 

vprašanje posledic v primeru, da jih podjetje ne odpravi in v primeru njihovega položaja, 

kadar pride do prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja podjetij. Na podlagi obstoječe 

zakonodaje ni pravne podlage, ki bi podjetje učinkovito prisililo, da dolgoročne rezervacije v 

določenem roku odpravi. Podjetje lahko v svojih bilancah neskončno dolgo prikazuje 

dolgoročne rezervacije, pri čemer niso predvidene in možne nobene sankcije. Zaradi tega je 

Vlada Republike Slovenije že oktobra 1996 pripravila predlog zakona o odpravi dolgoročnih 

rezervacij - prva obravnava (ZODRES, - EPA 1655; Poročevalec DZ RS, št. 50//96} in ga 

posredovala Državnemu zboru RS v obravnavanje in sprejem. Državni zbor je predlog zakona 

obravnaval konec leta 1997 in ga sprejel kot primemo podlago za pripravo zakona za drugo 

obravnavo z dodatnimi stališči. Vlada RS je na tej podlagi novembra 1998 pripravila predlog 

zakona za drugo obravnavo in ga posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

(Poročevalec DZ RS. št. 79/98). Državni zbor je predlog zakona uvrstil na svojo 3. sejo, 

napovedano za 20. marec 2001. Predlog zakona je bil dodeljen v obravnavo Odboru DZ za 

okolje in infrastrukturo, ki je matično delovno telo za obravnavo tega zakona. Na 5. seji 

odbora, dne 7. 3. 2001 so bih predloženi amandmaji Agencije za revidiranje in plačilni promet 

in Gospodarske zbornice Slovenije ter mnenje Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne 

zadeve. Po proučitvi mnenja Sekretariata je Vlada ugotovila, da v mnenju vsebovanih zahtev 

po vložitvi amandmajev ne more izpolniti, ne da bi pri sprejemanju zakona prišlo do 

dodatnega odlaganja. Zaradi tega je na svoji 22. korespondenčni seji dne 12. 3. 2001 sprejela 

sklep, da predlog zakona umakne iz zakonodajnega postopka. Vlada je se odločila, da na 

podlagi besedila Predloga zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo in 

upoštevajoč mnenje Sekretariata pripravi novo besedilo zakona in predlaga njegovo 

obravnavo po hitrem postopku. 

Hitri postopek, ki ga predlaga vlada je utemeljen zaradi dejstva, daje več kot 100 podjetij oz. 

gospodarskih družb uveljavilo možnost oblikovanja dolgoročnih rezervacij za ekološko 

sanacijo. Ta podjetja so se v večini primerov tudi lastninsko preoblikovala, se vpisala v sodni 
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register in nadaljujejo s svojo dejavnostjo kot zasebne gospodarske družbe, nekatera med 

njimi pa so zaradi različnih zakonitih razlogov prešla v last Slovenske razvojne družbe. 

Večina podjetij oz. sedaj gospodarski družb je že začela izvajati program ekološke sanacije, 

pri čemer pa so nekatere zaradi narave svoje dejavnosti ali položaja na trgu bile prisiljene 

spreminjati svoj program ekološke sanacije, vendar jim tega veljavna ureditev ne dopušča, 

kakor tudi ne podaljševanja rokov, investiranja v druge zasebne in javne pravne osebe za 

ekološke namene, otežena pa je tudi sama odprava dolgoročnih rezervacij, ker revizijske hiše 

na podlagi veljavne zakonodaje ne morejo izdati pozitivnega mnenja, če je podjetje porabilo 

sredstva rezervacij za spremenjen, vendar ravno tako ekološko utemeljen program. Vse to 

pomembno vpliva na ekonomski pa tudi tržni položaj družb. Po drugi strani pa odsotnost 

predlaganega zakona ministrstvu onemogoča izvajanje učinkovitega nadzora nad porabo 

sredstev dolgoročnih rezervacij, prav tako pa niso mogoče učinkovite sankcije nad družbami, 

ki programa ne izvajajo. 

2. Poglavitne rešitve zakona 

2.1. Na podlagi ZLPP in Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni 

list RS, št. 24/93; v nadaljevanju: uredba) je bila določena možnost oblikovanja dolgoročnih 

rezervacij za ekološko sanacijo. Po uredbi obsega ekološka sanacija sanacijo virov 

obremenjevanja okolja z nevarnimi odpadki ali gradnjo objektov, tehnologij in naprav, 

namenjenih zmanjšanju obremenjevanja okolja. 

2.2. V primeru sanacije virov obremenjevanja okolja z nevarnimi odpadki je bil podlaga za 

oblikovanje dolgoročnih rezervacij s strani Ministrstva za okolje in prostor potijen predračun 

• za odstranitev odpadkov. Ministrstvo je lahko odobrilo dolgoročne rezervacije tudi za objekte, 

tehnologije in naprave, namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja, hkrati pa je po 53. 

členu uredbe zadolženo za nadzor nad njihovo porabo. 

2.3. Glede na razloge, ki narekujejo izdajo predlaganega zakona, bo le-ta urejal nadzor nad 

porabo sredstev za odpravo dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo in njihovo odpravo 

ter prenos vrednosti neodpravljenega dela rezervacij. 

2.4. Zaradi poenostavitve zakon določa, da se predračun za odstranitev odpadkov ali program 
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za izgradnjo objektov, tehnologij ali naprav, namenjenih zmanjševanju obremenjevanja okolja 

štejeta za program, za katerega izvedbo so gospodarske družbe lahko oblikovale dolgoročne 

rezervacije. 

2.5. Zakon določa, da so izpolnitvi zahtev zakona zavezane tiste gospodarske družbe, ki jim je 

Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo na podlagi 19. člena ZLPP odobrila program 

lastninskega preoblikovanja na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v 

otvoritveni bilanci stanja pa so oblikovala dolgoročne rezervacije izvedbo programa ekološke 

sanacije. Zakon se torej nanaša na podjetja, ki so od Agencije pridobila soglasje pred vpisom 

v sodni register na podlagi 20. člena ZLPP, pa tudi na tista, ki se dolgoročne rezervacije 

oblikovala, pa so zaradi različnih razlogov postala last Slovenske razvojne družbe. 

2.6. Zaradi potreb gospodarskih družb, da se nenehno prilagajajo zahtevam trga, zakon 

predvideva možnost spreminjanja programov in podaljševanja rokov za njegovo izvedbo. O 

tem na podlagi posebne vloge odloča ministrstvo. V tej funkciji zakon omogoča, da podjetja 

sredstva vlagajo tudi v druge domače zasebne ali javne pravne osebe zaradi skupnega 

reševanja ekoloških problemov. 

2.7. Zakon določa, da družbe sredstva rezervacij lahko porabljajo le za izvedbo programa, 

njihovo porabo pa morajo evidentirati v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

2.8. Zaradi nadzora nad izvedbo programov in porabo sredstev morajo gospodarske družbe 

posredovati med izvajanjem programa vmesna poročila in ob zaključku končno poročilo. Vsa 

poročila bodo morala vsebovati tudi posebno revizijsko poročilo o porabi sredstev 

dolgoročnih rezervacij. 

2.9. Prvo vmesno poročilo morajo družbe posredovati ministrstvu najkasneje do 30. 9. 2001, 

vsebovati pa mora tudi revizijsko poročilo za obdobje od 1.1.1993 do 31. 12. 2000. Na 

podlagi tega poročila bo ministrstvo ugotovilo višino revaloriziranega dela neporabljenih 

rezervacij, o tem v soglasju z Ministrstvom za finance izdalo odločbo, družba pa bo morala v 

predpisanem času izdati bianco menice z menično izjavo, ki se bo glasila na ime Ekološko 

razvojnega sklada RS, javnega sklada. Če družba tega ne bo storila, se bo štelo, da družba 

sredstev ni porabila za z zakonom določene namene, ministrstvo pa bo izdalo odločbo, v 
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kateri bo za višino neporabljenih sredstev določilo revalorizirano višino vseh sredstev 

rezervacij, družba pa bo morala za to vrednost nakazati denarna sredstva v proračun RS. 

Razlogi za takšno odločitev so pojasnjeni v nadaljevanju.' 

2. 10. Na podlagi končnega poročila bo ministrstvo ugotovilo, ali je gospodarska družba v 

roku in pravilno porabila sredstva dolgoročnih rezervacij in o tem izdalo odločbo. Za sredstva 

rezervacij, ki jih družba ne bo porabila v celoti ali v predpisanih rokih, bo Ekološko razvojni 

sklad vnovčil menice in sicer v višini v odločbi ugotovljene revalorizirane višine 

neporabljenih sredstev. Dolgoročne rezervacije so obveznost do virov sredstev, ki jo mora 

izpolniti novi lastnik podjetja. Če lastnik ne odpravi dolgoročnih rezervacij v roku in obsegu, 

ki gaje sam določil, ministrstvo pa gaje potrdilo, pa pomeni, daje del družbene lastnine ostal 

neolastninjen, oziroma lahko v končni posledici preide v kapital podjetja, ne da bi bil 

podvržen osnovnemu modelu lastninskega preoblikovanja po ZLPP. Vendar pa je v zakonu 

predlagani model dokončne odprave dolgoročnih rezervacij, če jih podjetje ni odpravilo samo, 

različen od modela lastninjenja družbenega kapitala po ZLPP. Realizacija modela lastninjenja 

po ZLPP bi bila neizvedljiva oziroma bi tako zapletla postopke lastninjenja in bi v takšni meri 

vplivala na strukturo že vzpostavljenega kapitala in njegovega lastništva, da ustavnopravno ne 

bi bila več sprejemljiva. Zaradi tega predlagani model ureja neporabljeni del dolgoročnih 

rezervacij na ta način, da jih pretvori v terjatev, ki jo ima Ekološko razvojni sklad Republike 

Slovenije, kot eden od skladov, ki že po ZLPP sodelujejo v lastninjenju podjetij. Ker so bile 

dolgoročne rezervacije namensko oblikovane za ekološko sanacijo okoljskega bremena 

podjetij iz njegovih preteklih dejanj, je bilo tudi iz teh razlogov najbolj smiselno določiti 

Ekološko razvojni sklad za končnega prevzemnika teh terjatev. Sklad lahko porabi tako 

pridobljena sredstva za namene, za katere je bil na podlagi Zakona o varstvu okolja 

ustanovljen. Zakon omogoča, da se del tako pridobljenih sredstev nameni tudi za kapitalske 

naložbe v podjetjih zaradi njihove ekološke sanacije, če bo tako določeno v proračunu RS. 

2.11. Posebej je urejen položaj neporabljenih sredstev v primeru stečaja ali likvidacije družbe, 

ko imajo značaj terjatev Sklada. V ta namen se prednostno oblikuje posebna stečajna masa v 

višini valoriziranega dela neporabljenih sredstev, ki ne gre v stečajno maso, ampak se na 

podlagi sklepa stečajnega senata prenese na Sklad v obliki denarnih sredstev. 

2. 12. Vsa sredstva, ki jih bo Sklad pridobil iz postopkov po tem zakonu, so dodatno 
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namensko premoženje Sklada, ki se lahko porablja za namene, za katere je bil Sklad 

ustanovljen. Posebej je urejen primer stečaja ali likvidacije družbe, ko lahko Sklad porabi 

pridobljena sredstva tudi za poplačilo stroškov sanacije okoljskega bremena družbe, ki je šla v 

stečaj ali je bila likvidirana. 

2.13. Predlagani zakon določa tudi kazni za dejanja, ki so opredeljena kot prekršek. 

2.14. Zakon v prehodnih določbah ureja izdajo dopolnilne odločbe ministrstva za določitev 

roka izvedbe programa, če ta ni bil že določen v aktih, s katerimi je ministrstvo potrdilo oz. 

odobrilo dolgoročne rezervacije in prenos podatkov Agencije za prestrukturirane in 

privatizacijo na ministrstvo zaradi vodenja evidenc. 

3. Finančne in druge posledice uveljavitve zakona 

Uveljavitev zakona ne bo imela posledic za državni proračun. V primeru, da dolgoročne 

rezervacije iz različnih razlogov ne bodo odpravljene v skladu z zakonom, bo prešla v 

namensko dodatno premoženje Ekološko razvojnega sklada RS vrednost revaloriziranega 

zneska neporabljenih dolgoročnih rezervacij. Sklad bo lahko porabil za namene, za katere je 

ustanovljen, v primeru stečaja ali likvidacije gospodarske družbe, kije oblikovala dolgoročno 

rezervacijo za ekološko sanacijo pa tudi za plačilo stroškov odprave okoljskih bremen teh 

družb. Izvajanje zakona bo v času do odprave dolgoročnih rezervacij zahtevalo povečano 

količino dela, povezano z vodenjem upravnih postopkov na ministrstvu za okolje in prostor. 

Prav tako se bo lahko povečal obseg dela na Ekološko razvojnem skladu RS zaradi 

morebitnega vnovčevanja menic. 
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H. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O PORABI DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA 

EKOLOŠKO SANACIJO 

ZAKON O PORABI SREDSTEV DOLGOROČNIH REZERVACIJ 

ZA EKOLOŠKO SANACIJO 

I. Splošne določbe 

1. člen 

(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: 

rezervacije), za katere je podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi 

predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij v otvoritveni bilanci stanja oblikovalo' vir za 

odstranitev odpadkov in objekte, tehnologije ter naprave, namenjene zmanjšanju 

obremenjevanja okolja. 

(2) Ta zakon se nanaša na podjetja, ki jim je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo 

(v nadaljnjem besedilu: Agencija) v postopku lastninskega preoblikovanja odobrila program 

preoblikovanja skladno z določbami 19. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 

(Uradni list RS, Št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94-odločba US in 1/96) in so v otvoritveni bilanci 

stanja oblikovala rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije. 

2. člen 

(pojmi) 

(1) Višina rezervacije je določena v otvoritveni bilanci stanja, ki jo je podjetje iz drugega 

odstavka prejšnjega člena v okviru programa lastninskega preoblikovanja predložilo Agenciji 

v odobritev. 
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(2) Za program ekološke sanacije (v nadaljnjem besedilu: program) se šteje predračun za 

odstranitev odpadkov, ki gaje ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo) v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja potrdilo ali program gradnje 

objektov, tehnologij in naprav za zmanjšanje obremenjevanja okolja, na podlagi katerega je 

ministrstvo odobrilo vrednost rezervacije. 

II. Izvajanje programa ekološke sanacije 

3. člen 

(izvajanje programa) 

Gospodarska družba lahko porablja sredstva rezervacij samo za izvedbo programa. 

4. člen 

(sprememba programa) 

(1) Gospodarska družba lahko pred iztekom roka za izvedbo programa predlaga ministrstvu 

spremembo programa, če to narekuje opustitev proizvodnje, sprememba tehnologije ali 

možnost skupnega reševanja ekoloških problemov. 

(2) Skupno reševanje ekoloških problemov iz prejšnjega odstavka zajema vlaganje sredstev 

gospodarske družbe v programe drugih domačih gospodarskih družb za izvedbo skupnega 

projekta za odpravo čezmernih obremenitev okolja ali v javne objekte in naprave varstva 

okolja (čistilne naprave, kanalizacijski sistemi, sežigalnice, odlagališča odpadkov ali drugi 

podobni objekti ali naprave). 
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5. člen 

(vsebina spremenjenega programa) 

(1) Gospodarska družba mora v vlogi za odobritev spremembe programa navesti razloge, ki 

utemeljujejo njegovo spremembo, in ji priložiti spremenjeni program. 

(2) Spremenjeni program mora vsebovati: 

1. analizo obremenitev okolja, ki izvirajo iz dejavnosti gospodarske družbe in so predmet 

ekološke sanacije, 

2. tehnološke in druge rešitve izvedbe ekološke sanacije, 

3. rok za izvedbo programa, 

4. finančni načrt za izvedbo programa, 

5. revalorizirani znesek neporabljenih sredstev rezervacij. 

6. člen 

(soglasje za izvajanje programa) 

(1) Gospodarska družba mora pred začetkom izvajanja spremenjenega programa iz 4. člena 

tega zakona pridobiti soglasje ministrstva. 

(2) S spremembo programa ni mogoče spremeniti višine rezervacij. 

7. člen 

(podaljšanje rokov) 

(1) Gospodarska družba lahko med izvajanjem programa vloži na ministrstvo predlog za 

podaljšanje roka za njegovo izvedbo. 

(2) Ministrstvo v odločbi o podaljšanju roka določi tudi nov rok za izvedbo programa, ki pa 

ne more biti daljši od petih let. 
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(3) Rok za izvedbo programa se lahko podaljša samo enkrat. 

HI. Evidentiranje in poročanje o izvajanju programa 

8. člen 

(evidentiranje) 

(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja programa evidentirati porabo sredstev za 

njegovo izvedbo in neporabljena sredstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

(2) Gospodarska družba lahko odpravlja oblikovani vir za izvajanje programa samo s 

prenašanjem med prihodke za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, 

pridobljenih za izvedbo programa, in za pokrivanje drugih stroškov njegove izvedbe. 

9. člen 

(vmesno poročilo) 

(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja programa ministrstvu predložiti poročilo o 

njegovem izvajanju (v nadaljnjem besedilu: vmesno poročilo). 

(2) Vmesno poročilo vsebuje: 

1. obseg izvedene sanacije in njen vpliv na zmanjšanje začetnih obremenitev oziroma 

obremenjevanja okolja po posameznih lokacijah in projektih naložb, skladno s programom; 

2. oceno nadaljnjega izvajanja programa; 

3. znesek porabljenih sredstev za izvedeni program na podlagi verodostojnih knjigovodskih 

listin in 

4. stanje revaloriziranega zneska neporabljenih sredstev rezervacij. 
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(3) Gospodarska družba, kije po zakonu zavezana k reviziji, mora predložiti vmesno poročilo 

najkasneje v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila za vsako poslovno leto, druga 

gospodarska družba pa v 90 dneh po preteku poslovnega leta. 

(4) Gospodarska družba mora predložiti ministrstvu prvo vmesno poročilo o stanju na dan 31. 

decembra 2000 in sicer za obdobje od 1. januaija 1993 dalje, najkasneje do 30. septembra 

2001. 

(5) Ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, izda odločbo o višfni 

revaloriziranega dela neporabljenih sredstev rezervacij na podlagi poročila iz prejšnjega 

odstavka v 90 dneh od njegovega prejema, gospodarska družba pa mora v osmih dneh po 

prejemu odločbe izdati deset biancc menic z menično izjavo, ki se glasijo na Ekološko 

jazvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad). 

(6) Tožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve. 

(7) Če gospodarska družba v roku iz četrtega odstavka tega člena ministrstvu ne predloži 

vmesnega poročila ali v roku iz petega odstavka tega člena ne izda menic, se šteje, da ni 

porabila sredstev za izvedbo programa, ministrstvo pa o tem izda odločbo, v kateri ugotovi 

tudi vrednost neporabljenih sredstev, ki je enaka revalorizirani vrednosti vseh rezervacij po 

tem zakonu, in določi rok, v katerem mora družba za to vrednost nakazati denarna sredstva v 

proračun Republike Slovenije, ki so prejemek računa finančnih terjatev in naložb proračuna 

Republike Slovenije. 

(8) Vlada Republike Slovenije denama sredstva iz prejšnjega odstavka nameni za povečanje 

namenskega premoženja Sklada, ali za kapitalske naložbe v računu finančnih terjatev in 

naložb za ekološko sanacijo gospodarskih družb. 

10. člen 

(končno poročilo) 

(1) Gospodarska družba, ki je po zakonu zavezana k reviziji, mora po izteku roka za izvedbo 
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programa, vendar najkasneje 30 dni po prejemu revizijskega poročila za poslovno leto, v 

katerem se je iztekel rok, druga gospodarska družba pa v 90 dneh po preteku poslovnega leta, 

v katerem seje iztekel rok, ministrstvu predložiti poročilo o izvedbi programa (v nadaljnjem 

besedilu: končno poročilo),. 

(2) Končno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz 1. in 3. točkedrugega 

odstavka prejšnjega člena. 

(3) Če gospodarska družba v roku za izvedbo programa ni porabila vseh sredstev, v končnem 

poročilu navede tudi podatke iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena. 

11. člen 

(revidiranje) 

(1) Vmesnemu in končnemu poročilu mora biti priloženo revizijsko poročilo o porabi sredstev 

rezervacij, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor revizijske družbe, vpisane v register revizijskih 

družb ali Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem 

besedilu: Agencija za revidiranje). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izdela revizijsko poročilo k prvemu vmesnemu 

poročilu iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona Agencija za revidiranje. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za gospodarsko družbo, ki po zakonu ni 

zavezana k reviziji. 

(4) Stroški revidiranja bremenijo gospodarsko družbo. 
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IV. Poraba sredstev rezervacij 

12. člen 

(izpolnitev obveznosti) 

(1) Na podlagi končnega poročila izda ministrstvo odločbo, v kateri ugotovi, da je 

gospodarska družba porabila sredstva rezervacij v roku, določenem za izvedbo programa. 

(2) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstavka ni porabila vseh sredstev, 

ministrstvo v odločbi ugotovi tudi revalorizirano višino neporabljenih sredstev, Sklad pa za ta 

znesek vnovči menice. 

(3) Če gospodarska družba v predpisanem roku ministrstvu ne predloži končnega poročila, se 

šteje, da ni porabila sredstev za izvedbo programa, ministrstvo pa o tem izda odločbo, v kateri 

določi, daje višina neporabljenih sredstev enaka revalorizirani višini vseh rezervacij po tem 

zakonu, Sklad pa za ta znesek vnovči menice. 

• 

13. člen 

(spremenjene okoliščine) 

(1) Če gospodarska družba ugotovi, da zaradi sprememb v proizvodnih postopkih ali opustitve 

dela proizvodnje ni smotrno izvesti programa, lahko na ministrstvo vloži predlog, naj 

ministrstvo odloči o prenehanju izvajanja programa. 

(2) Predlog za prenehanje izvajanja programa mora izpolnjevati zahteve iz 3. in 4. točke 

drugega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 11. člena tega zakona. 

(3) V odločbi o dovolitvi prenehanja izvajanja programa ministrstvo ugotovi revalorizirano 

višino porabljenih in neporabljenih sredstev. 

(4) Sklad vnovči menice za znesek v ugotovljeni višini revalorizirane vrednosti neporabljenih 
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sredstev iz prejšnjega odstavka. 

14. člen 

(stečaj in likvidacija) 

» 

(1) Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev za izvedbo programa začne stečajni 

postopek, ima Sklad pravico do posebnega poplačila v višini revaloriziranega dela 

neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe, kar se Šteje kot teijatev 

Sklada. V ta namen se prednostno oblikuje posebna stečajna masa v višini revaloriziranega 

dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe, ki ne gre v razdelitveno 

maso, temveč se na podlagi sklepa stečajnega senata v obliki denarnih sredstev prenese na 

Sklad. 

(2>Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev za izvedbo programa začne likvidacijski 

postopek, ima v njem Sklad položaj upnika za terjatev v višini revaloriziranega dela 

neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe. 

* 15. člen 

(dodatna namenska sredstva Sklada) 

(1) Sredstva, ki jih pridobi Sklad na podlagi 12. in 13. člena tega zakona, zmanjšana za 

morebitne stroške postopkov izterjave, so dodatno namensko premoženje Sklada. 

(2) Sredstva, ki jih pridobi Sklad na podlagi prejšnjega člena, zmanjšana za morebitne stroške 

postopkov izterjave, so dodatno namensko premoženje Sklada, porabijo pa se lahko za 

poplačilo stroškov sanacije okoljskega bremena gospodarske družbe iz prejšnjega člena. 
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16. člen 

(evidenca) 

Ministrstvo vodi evidenco o porabi sredstev rezervacij in izvajanju programov ekološke 

sanacije, ki vsebuje zlasti podatke o gospodarskih družbah, ki so oblikovale rezervacije, 

programih in višini rezervacij. 

V. Kazenska določba 

17. člen 

(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 

gospodarska družba: 

1. če začne izvajati spremenjeni program brez soglasja ministrstva (6. člen); 

2. če ne evidentira porabe sredstev za izvedbo programa (8. člen); 

3. če ne poroča o izvajanju programa ali če nepopolno poroča ali če ner poroča v predpisanih 

rokih aH če ne izda menice (9. in 12. člen); 

4. če na zahtevo ministrstva ne predloži potrebnih podatkov (drugi odstavek 18. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega 

odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe. 

poročevalec, št. 26 30 17. april 2001 



VI. Prehodne in končna določba 

18. člen 

(dopolnilna odločba) 

(1) Če akt, s katerim je ministrstvo potrdilo ali odobrilo rezervacije, ne vsebuje roka za 

izvedbo programa, ga ministrstvo določi v dopolnilni odločbi. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora gospodarska družba v 30 dneh od zahteve 

ministrstva predložiti vse potrebne podatke za določitev roka. 

(3) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih podatkov, 

določi rok za izvedbo programa ministrstvo. 

19. člen 

(poraba vseh sredstev do uveljavitve zakona) 

(1) Gospodarska družba, ki je do uveljavitve tega zakona že porabila vsa sredstva rezervacij 

za izvedbo programa, mora ministrstvu v roku iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona 

predložiti namesto vmesnega poročila končno poročilo. 

(2) Ministrstvo na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka izda v soglasju z ministrstvom, 

pristojnim za finance, odločbo o porabljenih sredstvih rezervacij. 

(3) Ne glede na določbo petega odstavka 9, člena tega zakona, gospodarska družba iz prvega 

odstavka tega člena ni dolžna izdati menic. 
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20. člen 

(prenos podatkov) 

Agencija posreduje ministrstvu podatke, ki jih ministrstvo potrebuje za vodenje evidence iz 

16. člena tega zakona, v osmih dneh od uveljavitve tega zakona. 

21. člen 

(začetek veljavnosti) 

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

T, 
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HI. OBRAZLOŽITEV 

I. Poglavje - Splošne določbe (1. in 2. člen) 

Zakon ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, ki so jih podjetja v postopku 

lastninskega preoblikovanja oblikovala v otvoritvenih bilancah stanja za ekološko sanacijo in 

objekte, tehnologije ter naprave, namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja. Podlaga za 

oblikovanje je bila Uredba o izdelavi otvoritvene bilance stanja, kjer so določbe o načinu 

oblikovanja rezervacij in organu, ki je takšne rezervacije potrjevalo oz. odobravalo, to je bilo 

Ministrstvo za okolje in prostor. Podjetja so na tej podlagi oblikovala dolgoročne rezervacije 

in jih vključile kot postavko v otvoritveno bilanco stanja (ki je pomenila družbeni kapital, ki 

se je lastninil po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij), ki je bila sestavni del 

programa lastninskega preoblikovanja, katerega je odobrila Agencija za prestrukturiranje in 

privatizacijo, skladno z določbami 19. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 

(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94-odločba US in 1/96). Zaradi tega je zakon 

določil, da veljajo obveznosti iz tega zakona za vsa podjetja, ki jim je Agencija odobrila 

program lastninskega preoblikovanja. Zaradi takšne določbe se ta zakon nanaša tako na 

podjetja, ki so se sama lastninsko preoblikovala na podlagi tako imenovanega drugega 

soglasja Agencije, kot tudi na podjetja, ki so prešla v Slovensko razvojno družbo, ker jim 

Agencija programa bodisi ni odobrila bodisi ni izdala soglasja pred vpisom v sodni register (1. 

člen). Na ministrstvo so namreč vložila vloge za potrditev oz. odobritev dolgoročnih 

rezervacij tudi podjetja, ki so bile hčerinske družbe ali niso bila zavezana k lastninskemu 

preoblikovanju po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij ali sploh niso imela 

družbenega kapitala. Za zakon za te družbe seveda ne velja. 

V 2. členu sta za potrebe zakona definirana dva ključna pojma to je višina dolgoročne 

rezervacije in program ekološke sanacije. Višino dolgoročne rezervacije je bilo treba 

opredeliti predvsem zaradi tega, ker podjetja, ki jim je ministrstvo potrdilo oz. odobrilo 

dolgoročne rezervacije, le-teh v otvoritveni bilanci zaradi različnih razlogov sploh niso 

oblikovala ali pa so jih oblikovala le v delu. Tako je s tem zakonom določeno, da so zavezanci 

za ta zakon dolžni porabiti sredstva dolgoročnih rezervacij v tisti višini, kot so jih oblikovala 

v otvoritveni bilanci stanja, ki jo je v okviru programa lastninskega preoblikovanja odobrila 
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Agencija. 

Zaradi nomotehničnih razlogov poenostavitve besedila je zakon določil, da se za program 

ekološke sanacije šteje predračun za odstranitev odpadkov, ki ga je ministrstvo za varstvo 

okolja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja potrdilo in je bilo podlaga za 

oblikovanje rezervacije ali program gradnje objektov, tehnologij in naprav za zmanjšanje 

obremenjevanja okolja, na podlagi katerega je ministrstvo odobrilo vrednost rezervacije. 

II. Poglavje - Izvajanje programa ekološke sanacije (členi od 3. do 7.) 

Čeprav predmet porabe dolgoročnih rezervacij izhaja že iz slovenskih računovodskih 

standardov, je zakon eksplicite zapisal, da se lahko dolgoročne rezervacije porabljajo le za 

izvedbo programa ekološke sanacije (3. člen). 

Ker so gospodarske družbe živ organizem, ustanovljen zaradi pridobivanja dobička v nenehno 

spreminjajočem se ekonomskem okolju, je zakon predvidel možnost spremembe teh 

programov zaradi opustitve proizvodnje, spremembe tehnologije ali možnosti skupnega 

reševanja ekoloških problemov, pri čemer je podrobneje določil, kaj to zajema (4. člen). 

V 5. členu zakona je določeno, da mora družba, ki se odloči za spremembo programa, 

pojasniti razloge za spremembo in vložiti na ministrstvo vlogo za soglasje, ta pa mora 

vsebovati tudi predpisano vsebino spremenjenega programa. Družba spremenjenega programa 

ne sme začeti izvajati brez soglasja ministrstva, pri čemer od ministrstva ne sme zahtevati, 

ministrstvo pa ne odobriti spremembe višine dolgoročnih rezervacij, določenih v otvoritveni 

bilanci stanja 

Gospodarska družba lahko med izvajanjem programa zaprosi od ministrstvo podaljšanje roka 

za njegovo izvedbo, ki pa ne more biti daljši od petih let. Podaljšanje je lahko le enkratno, 

dovoli pa ga ministrstvo s posebno odločbo (6. in 7. člen). 
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III. Poglavje Evidentiranje in poročanje o izvajanju programa (členi od 8. do 11.) 

V 8. členu zakon določa način evidentiranja porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za 

ekološko sanacijo, v izogib dvoumnostim pa tudi način njihovega odpravljanja, ki je skladen s 

pojasnili Slovenskega inštituta za reviziji, ki ima na podlagi zakona javno pooblastilo, da 

izdaja slovenske računovodske standarde, po potrebi pa tudi pojasnila v zvezi z njimi. 

V 9. členu je določeno, da mora gospodarska družba v Času izvajanja programa ministrstvu 

predložiti vmesno poročilo, predpisana pa je tudi njegova vsebina in rok za predložitev. 

Zaradi potreb izvajanja nadzora nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij zakon v 

nadaljevanju določa, da morajo gospodarske družbe predložiti ministrstvu prvo vmesno 

poročilo o stanju na dan 31. decembra 2000 in sicer za obdobje od 1. januarja 1993 dalje, rok 

za predložitev tega poročila pa je 30. september 2001. Na podlagi tega poročila, ki bo 

vsebovalo tudi revizijsko poročilo o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij v tem obdobju in 

stanje revaloriziranega zneska neporabljenih sredstev, bo ministrstvo v soglasju z 

ministrstvom, pristojnim za finance, v 90 dneh od prejema poročila izdalo odločbo o višini 

revaloriziranega dela neporabljenih sredstev rezervacij, gospodarska družba pa bo morala v 

osmih dneh po prejemu odločbe izdati deset bianco menic z menično izjavo, ki se bodo glasile 

na Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad. Sklad bo lahko menice vnovčil v 

primerih, ki jih v nadaljevanju določa zakon. S tem finančnim instrumentom bo mogoče 

doseči, da družbe, ki so v postopku lastninskega preoblikovanja uveljavljale možnost znižanja 

vrednosti družbenega kapitala z oblikovanjem rezervacij, ne bodo mogle brez investiranja za 

ekološko sanacijo kapitalizirati dolgoročnih rezervacij kot neolastninjenega družbenega 

kapitala. Zaradi hitrosti postopka je določeno, da eventuelna tožba zoper odločbo ministrstva 

ne zadrži njene izvršitve, družba bo torej lahko vložila tožbo za zavarovanje svoje pravice na 

pristojno sodišče, vendar pa bo morala izdati menice. Zoper družbe, ki ne bi hotele v 

določenem roku predložiti poročila pa je predvidena tudi sankcija, po kateri ministrstvo z 

odločbo ugotovi vrednost neporabljenih sredstev, ki je v tem primeru enaka revalorizirani 

vrednosti vseh rezervacij po tem zakonu, in določi rok, v katerem mora družba za to vrednost 

nakazati denarna sredstva v proračun Republike Slovenije. Vlada bo tako pridobljena sredstva 

namenila kot dodatno namensko premoženje skladu, ali pa jih bo namenila za kapitalske 
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naložbe v gospodarske družbe zaradi ekološko sanacijo, če bo tako določeno v proračunu RS. 

Gospodarska družba bo morala po izteku roka za izvedbo programa, vendar najkasneje 30 dni 

po prejemu revizijskega poročila za poslovno leto oziroma po preteku poslovnega leta, v 

katerem se bo iztekel rok, ministrstvu predložiti končno poročilo o izvedbi programa (10. 

člen). 

V 11. členu so določbe, ki urejajo način revidiranja porabe sredstev dolgoročnih rezervacij. 

Vse družbe, ki jih zadeva predlagani zakon, so dolžne k vmesnemu in končnemu poročilu 

priložiti revizijsko poročilo o porabi sredstev rezervacij, ki ga bo izdelal pooblaščeni revizor 

revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb Agencija RS za revidiranje lastninskega 

preoblikovanja podjetij. Enako velja tudi za družbe, ki po Zakonu o gospodarskih družbah 

niso zavezane k reviziji. To je posebno revizijsko poročilo, ne pa za običajno revizijsko 

poročilo o računovodskih izkazih. Posebej je urejena izdelava revizijskega poročila k prvemu 

vmesnemu poročilu iz 9. člena predlaganega zakona, ki ga bo lahko izdelala le Agencija RS 

za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. Takšna določba je potrebna zaradi narave 

dolgoročnih sredstev, oblikovanih za ekološko sanacijo, saj je bil njihov vir družbeni kapital. 

Poleg tega pa Agencija tudi zdaj opravlja revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, 

določenega z zakonom. 

IV. Poglavje - Poraba sredstev rezervacij (členi od 12. do 16.) 

Na podlagi končnega poročila bo ministrstvo izdalo odločbo, v kateri bo ugotovilo, ali je 

gospodarska družba v predpisanem roku porabila sredstva rezervacij za izvedbo programa. 

Če gospodarska družba ne bo porabila vseh sredstev, bo ministrstvo v odločbi ugotovilo tudi 

revalorizirano višino neporabljenih sredstev, Sklad pa bo za ta znesek vnovčil menice. Tudi v 

tem primeru je določena sankcija za podjetje, ki ne bi hotelo ministrstvu predložiti končnega 

poročila. Ministrstvo bo štelo, da družba sredstev sploh ni porabila za izvedbo programa, v 

posebni odločbi pa bo določilo, da je višina neporabljenih sredstev enaka revalorizirani višini 

vseh rezervacij po tem zakonu, Sklad pa bo za ta znesek vnovčil menice (12. člen). 

V 13. členu predlaganega zakona je predvidena možnost, ko družba zaradi sprememb v 
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proizvodnih postopkih ali opustitve dela proizvodnje ugotovi, da ni smotrno izvesti programa. 

V tem primeru bo od ministrstvo zahtevala naj odloči o prenehanju izvajanja programa, pri 

čemer bo ministrstvo s posebno odločbo o dovolitvi prenehanja izvajanja programa ugotovilo 

revalorizirano višino porabljenih in neporabljenih sredstev, sklad pa bo lahko vnovčil menice 

za znesek v ugotovljeni višini revalorizirane vrednosti neporabljenih sredstev. 

Predlagani zakon ureja položaj dolgoročnih rezervacij tudi v primeru, če se bo v gospodarski 

družbi pred njihovo popolno porabo pričel stečajni ali likvidacijski postopek, pri čemer 

predstavljajo te določbe lex specialis v razmeiju do določb Zakona o prisilni poravnavi 

stečaju in likvidaciji (Ur. 1. RS, št. 67/93). Če se bo v družbi pred porabo rezervacij začel 

stečajni postopek, se bo višina zneska revaloriziranega dela neporabljenih rezervacij štela za 

teijatev, za katero bo imel sklad pravico do posebnega poplačila (ločitvena pravica). V ta 

namen se bo prednostno oblikovala posebna stečajna masa v višini revaloriziranega dela 

neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe, ki ne bo šla v razdelitveno 

maso, temveč se bo na podlagi sklepa stečajnega senata v obliki denarnih sredstev prenesla na 

sklad. Če pa se bo v gospodarski družbi pred porabo sredstev za izvedbo programa začel 

likvidacijski postopek, bo imel v njem sklad položaj upnika za teijatev v višini 

revaloriziranega dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe. 

Takšna rešitev je nujna, saj bi v nasprotnem primeru ostala obveznost ekološke sanacije 

podjetja (npr. odstranitve odpadkov) državi (ali morda celo lokalni skupnosti, na območju 

katere ima družba sedež), saj ni mogoče pričakovati, da bi bilo to breme v stečajnem postopku 

mogoče prodati (14. člen). 

V 15. členu zakona je določeno, da so sredstva, ki jih bo na podlagi zakona pridobil sklad, 

zmanjšana za morebitne stroške postopkov izteijave menic, dodatno namensko premoženje 

Sklada. Ta sredstva bo sklad lahko porabljal za namene, za katere je z zakonom ustanovljen, 

le v primeru stečaja ali likvidacije podjetja pa bo sklad prevzel bolj aktivno vlogo s tem, da bo 

lahko ta sredstva porabil za poplačilo stroškov sanacije okoljskega bremena gospodarske 

družbe, ki je šla v stečaj ali je bila likvidirana. 

Za potrebe izvajanja zakona bo ministrstvo vodilo posebno evidenco o porabi sredstev 

rezervacij in izvajanju programov ekološke sanacije, ki bo vsebovala zlasti podatke o 

gospodarskih družbah, ki so oblikovale rezervacije, programih in višini rezervacij (16. člen). 
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V 17. členu so za določeni prekrški v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti in določene kazni 

zanje. Ker gre v navedenih primerih za hujše kršitve v zvezi z varstvom okolja in financ, je 

uporabljena možnost, ki jo dopušča Zakon o prekrških v tretjem odstavku 25. člena. Zato so 

zagrožene denarne kazni trikrat višje od tistih, ki so določene v osnovni ureditvi. 

VI. Poglavje - Prehodne in končna določba (členi od 18. do 21.) 

Zaradi pomanjkljivosti, do katerih je prišlo v prvi fazi potrjevanja oziroma odobravanja 

dolgoročnih rezervacij s strani ministrstva, ko v nekaterih primerih ni bil določen tudi rok za 

izvedbo ekološke sanacije oz. za pcrabo sredstev rezervacij, je v 18. členu predvidena 

možnost, da ministrstvo z dopolnilno odločbo ta rok določi. V tem primeru bo morala 

gospodarska družba v 30 dneh od zahteve ministrstva predložiti vse potrebne podatke za 

določitev roka, če pa tega ne bo storila, bo rok določilo ministrstvo. 

Gospodarske družbe, ki so do uveljavitve predlaganega zakona že porabila vsa sredstva 

rezervacij za izvedbo programa, bodo morala ministrstvu predložiti namesto vmesnega 

poročila končno poročilo v roku iz četrtega odstavka 9. člena predlaganega zakona, to je do in 

sicer do 30. septembra 2001. Ministrstvo bo na podlagi tega poročila izdalo odločbo o 

porabljenih sredstvih, družbam pa ne bo treba izdati menice (19. člen). 

V 20. členu je urejen prenos podatkov z Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo na 

ministrstvo in sicer tistih, ki jih ministrstvo rabi za vodenje evidence iz 16. člena tega 

predlaganega zakona 

Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o porabi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo - EVA 2001-2511-0020 

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

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

Predlog akta ni predmet usklajevanja z Evropskim sporazumom o pridružitve. 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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): 

Predlog akta ni predmet pravnih virov EU 

« 
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 fleto^ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 
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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 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 

DUŠAN-PICHLER 

Minister 
za okolje in prostor: 

mag. JANEZ KOPAČ 

T 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POPOTRESNI OBNOVI 

OBJEKTOV IN SPODBOJANJO RAZVOJA 

V POSOČJU (ZPOOSRP-C) 

- skrajšani postopek - EPA 171 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2511-0021 
Številka: 224-02/2001-1 
Ljubljana, 05.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 5.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju obravnava o skrajšanem 
postopku, zaradi manj zahtevne vsebine dopolnil zakona. 

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 pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKRAJŠANI POSTOPEK 
5.4.2001 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 

SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU 

Uvod 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA 

Za odpravo posledic potresa, ki je prizadel dne 12. aprila 1998 
območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice, Gorenja 
vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin, 
Železniki in Žiri, na pomembnejših objektih javnega pomena ter 

na naseljenih stanovanjskih objektih in objektih, v katerih se je 
izvajala na dan potresa dejavnost, so se sredstva zagotavljala 
na podlagi Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99). S tem zakonom 
so se zagotovila sredstva za leta 1998, 1999 in 2000 tako za 
financiranje klasičnih ukrepov sanacije posledic potresa kot za 
financiranje finančno razvojnih ukrepov za občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin, na območju katerih je imel potres katastrofalne posledice. 
V zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju 
je predvideno, da se v primeru, ko se posamezne faze popotresne 
obnove ne zaključijo v letu 1999, zagotavljajo sredstva za izvajanje 
popotresne obnove v okviru proračuna Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 1. februarja 2001 
sprejela poročilo o izvajanju celovitega programa popotresne 
obnove za obdobje od njegovega sprejema na 86. seji Vlade RS, 
dne 26.11.1998, do 31. 12. 2000 in ga posredovala Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

Iz poročila sledi, da so bila v programu popotresne obnove v letih 
1998 in 1999 ter v letu 2000 za popotresno obnovo objektov 
visoke gradnje predvideno naslednja sredstva državne pomoči: 

OBNOVA OBJEKTOV VISOKE GRADNJE 
Mio SIT 

(sredstva 
proračunske 

rezerve za obdobje 
1998- 1999) 

Mio SIT 

(sredstva 
proračunske 

rezerve za leto 
2000) 

Sredstva državne pomoči za objekte v lasti oseb 
zasebnega prava 

3.638,807 1.026,322 

Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS 1.300,0 33,678 
Sredstva državne pomoči za objekte lokalne 
infrastrukture 

468,551 440,0 

Sredstva državne pomoči za profane kulturne 
spomenike 

212,117 500,0 

Sredstva državne pomoči za sakralne kulturne 
spomenike 

269,5 150,0 

SKUPAJ 5.888,975 2.150,0 

•! <•' 

V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za 
popotresno obnovo objektov nizke gradnje lokalne cestne in 
komunalne infrastrukture predvideno 475,5 Mio SIT, za leto 2000 
pa še dodatno 510 Mio SIT. 

V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter v 
letu 2000 za izvajanje nalog državne tehnične pomoči in drugih 
nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo, predvidena naslednja 
sredstva državne pomoči: 
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V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter za Bovec, Kobarid in Tolmin predvidena naslednja sredstva: 
leto 2000 za financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah 

ORGANIZACIJA NALOG, KI SE NANAŠAJO NA 
OBNOVO Mio SIT 

(1998- 1999) 

Mio SIT 

(2000) 
Delovanje Državne tehnične pisarne (DTP) 1.270,0 450,0 
Izdelava projektne in lokacijske dokumentacije 335,0 40,0 
Izdelava ureditvenih načrtov obnove 40,0 - 

Najemnine in obratovalni stroški Državne tehnične pisarne (DTP) 26,0 20,0 
Podporne dejavnosti: uvedba geokod, inf. Podpora, geotehnične 
raziskave .... 

88,0 20,0 

SKUPAJ 1.758,0 530,0 

FINANCIRANJE UKREPOV RAZVOJNE POMOČI Mio SIT 

(1998-1999) 

Mio SIT 

(2000) 

Dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj in ohranjanja 
poseljenosti slovenskega podeželja 

210,0 200,0 - 
gosp.infrastr. 

Dokapitalizacija Stanovanjskega sklda RS za izgradnjo varovanih 
stanovanj 

211,525 

Dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe za razvoj 
gospodarske infrastrukture in ohranjanje delovnih mest 

70,0 200,0 
(ATC na 
Kaninu) 
200,00 

(Žičnice Vogel) 

Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del 300,0 

Realizacija programa logističnega centra 14,0 50,0- 
razv.center 

SKUPAJ 805,525 700,0 

Poleg sredstev, ki so bila za obdobje 1998 - 2000 za popotresno 
obnovo in spodbujanje razvoja v Posočju zagotovljena z zakonom 
o popotresni obnovi, je treba zaradi celovitosti prikaza popotresne 
obnove v pregled financiranja vključiti tudi sredstva posojil, ki so 
bila odobrena na podlagi dokapitalizacije Sklada za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
Slovenske razvojne družbe, ter redna sredstva proračuna, ki so 
jih posamezna ministrstva prerazporedila v tem obdobju za 
namene popotresne obnove. 

Glede financiranja ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju se je s 
sredstvi, ki so bila z zakonom zagotovljena za obdobje 1998 - 
2000, predvsem preprečilo nadaljnje večanje posredne škode, ki 
je zaradi posledic potresa nastala zlasti v turizmu, gostinstvu, v 
nekaterih proizvodnih dejavnosti v zgornjem Posočju ter pri 
posameznih perspektivnih kmetijah. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona, na podlagi katerih 
se za leto 2001 v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo 
sredstva za dokončanje sanacijskih ukrepov v potresu 

poškodovanih objektov in za obdobje 2001 - 2004 izvedbo 
ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju, so utemeljene: 

1. ker je treba za 28 večnadstropnih stanovanjskih objektov, ki 
so na seizmičnem območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin z 
največjo pričakovano intenziteto VIII. in IX. stopnje, z 
rekonstrukcijo zagotoviti predpisano popotresno varnost in 
so stroški rekonstrukcije okoli 700 Mio SIT, 

2. ker je socialno stanje nekaterih od 90 upravičencev dodatne 
državne pomoči po določbah 20. člena zakona (»hipotekama 
sredstva«) tako slabo, da sami ne morejo zagotoviti sredstva 
za končno obdelavo popotresno obnovljenega 
stanovanjskega objekta, je treba za te primere omogočiti, da 
se dodatna državna pomoč, ki je za obnovo objektov podeljena 
na podlagi hipotekarnega vpisa, nameni tudi za končno 
obdelavo stanovanjskih površin statično saniranega objekta, 

3. ker so z zakonom razpoložljiva in z celovitim programom 
popotresne obnove predvidena razvojna sredstva za obdobje 
1998 - 2000 zadostovala le zi preprečitev večanja posredne 
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škode na že tako demografsko ogroženem območju občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin na področju kmetijstva, industrije in 
storitvenih dejavnosti zlasti turizma, 

4. ker je treba z učinkovito nadaljnjo pomočjo z ukrepi 
spodbujanja razvoja v Posočju zagotoviti ohranjanje in 
odpiranje novih delovnih mest in s tem posredno preprečiti 
nadaljnje izseljevanje prebivalstva predvsem iz gorsko- 
višinskih območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin, 

5. ker je treba nadaljevati in dokončati popotresno obnovo 
objektov, ki so spoznani kot pomembna stavbna oziroma 
kulturna dediščina na tem območju in so bili že pred potresom 
zapisani propadanju zaradi siceršnje socialne, gospodarske 
in demografske ogroženosti tega območja in 

6. ker je treba omogočiti, da se sredstva državne pomoči, ki se 
jih podeljuje upravičencem za popotresno obnovo objektov, 
uporabijo tudi za obnovo objektov, ki so bili porušeni, 
poškodovani ali pa so ogroženi zaradi posledic plazu Stože 
pod Mangrtom, ki se je sprožil 20. novembra 2000 in prizadel 
objekte v naselju Log pod Mangrtom, saj to naselje leži na 
območju popotresne obnove. 

2. CILJI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA 

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel, da se za popotresno 
obnovo šteje tudi rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih 
objektov, katerih konstrukcija ne zagotavlja predpisane potresne 
varnosti, ker meni, da je preventivno naravnana sanacija teh 
objektov upravičena zaradi velike verjetnosti tragičnih posledic, 
ki bi nastale pri porušitvi teh objektov v primeru potresa. 

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel možnost, da se 
dodatna sredstva državne pomoči, ki so podeljena na podlagi 
hipotekarnega vpisa, namenijo tudi za končno obdelavo 
stanovanjskih prostorov tistih upravičencev, ki zaradi slabega 
socialnega stanja ne morejo pridobiti stanovanjskega kredita ali 
drugih sredstev, da dokončajo popotresno obnovo 
stanovanjskega objekta. 

Za spodbujanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov je 
za proračunsko leto 2001 predlagatelj v spremembah in 
dopolnitvah zakona predvidel sredstva v višini 300 Mio SIT ter v 
nadaljnjih letih do leta 2006 po 400 Mio SIT letno kot dodatno 
finančno spodbudo za izvajanje ukrepov razvojne pomoči, za 
katerih financiranje sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in 
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja 
že pridobila poroštvo Republike Slovenije za obveznosti iz kredita 
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bolj 
natančno, kot je v 44. členu zakona opredeljeno, določajo pogoji 
za pridobitev sredstev za izvajanje programa javnih del. 

Plaz Stože pod Mangrtom se je sprožil dne 22. novembra 2000, 
kot posledica razmočene in v potresu zrahljane Zemljine. Murasti 
tok je povsem uničil 7 objektov, 2 od njih močno poškodoval, 
zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je pričakovati, da bo 
treba iz območja največje ogoženosti umakniti tudi nekaj, sicer 
manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je predvidena 
zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker rekonstrukcija ali 

gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in gradbenotehnični razlogov 
ni mogoča, kot to določa 2. točka prvega odstavka v 
amandmiranem 3. členu zakona. 

Z amandmajem se upošteva časovni zamik med potresom v letu 
1998 in proženjem plazu Stože pod Mangrtom v letu 2000 oziroma 
odpravi časovna neusklajenost med potresom in plazom pri 
določbah, kjer časovni zamik vpliva na izračun državne pomoči 
ali na določitev upravičenca državne pomoči. Dodatno se je pri 
obsegu priznanih del obnove upoštevalo dejstvo, da so objekti 
zaradi posledic plazu praviloma povsem neuporabni, medtem ko 
je bilo treba večino objektov poškodovanih v potresu le statično 
sanirati, malo katerega od njih pa zgraditi na povsem novi lokaciji. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

K 1. členu predloga zakona: 

Za rekonstrukcijo objektov večnadstropnih stanovanjskih objektov 
z območja popotresne obnove občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ki 
stojijo na seizmičnih območjih, na katerih je v skladu s potresnimi 
predpisi največja pričakovana intenziteta VIII. ali IX. stopnje, je 
predvideno 30 stanovanjskih objektov (21 v Tolminu in 9 v 
Kobaridu), za katere so že izdelani projekti ojačitev konstrukcije, 
ki zagotavljajo predpisano potresno varnost. Skupna vrednost 
del za ojačitev konstrukcij na teh večnadstropnih stanovanjskih 
objektih je okoli 570 Mio SIT v cenah iz leta 1998-1999. Popotresna 
obnova teh objektov je predvidena v letih 2002 in 2003. Ob 
upoštevanju 10 % povprečnega letnega povečanja cen gradbenih 
storitev se ocenjuje, da bodo v obdobju 2002 - 2003 potrebna 
sredstva za ojačitev konstrukcij okoli 750 Mio SIT 

K 3. členu predloga zakona: 

Za končno obdelavo popotresno obnovljenega stanovanjskega 
objekta je treba po določbah predloga zakona zagotoviti okoli 1,5 
Mio SIT. Ocenjuje se, da bo okoli 60 % od 98 upravičencev dodatne 
državne pomoči po določbah 20. člena zakona zaprosilo tudi za 
dodatno pomoč za končno obdelavo popotresno obnovljenega 
objekta tako, da bi bilo treba zaradi te določbe predloga zakona 
zagotoviti do 100 Mio SIT dodatnih sredstev za popotresno obnovo 
Posočja. Končna obdelava popotresno obnovljenih objektov je 
predvidena v programu popotresne obnove za leto 2001. 

K 6. členu zakona: 

Murasti tok je v Logu pod Mangrtom povsem uničil 7 objektov, 10 
huje poškodoval, zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je 
pričakovati, da bo treba iz območja največje ogoženosti umakniti 
še okoli 8, sicer manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je 
predvidena zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker 
rekonstrukcija ali gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in 
gradbenotehnični razlogov ni mogoča. Skupna vrednost izgradnje 
novih objektov se ocenjuje na 800 Mio SIT (po cenah gradbenih 
storitev v letih 2001 - 2002), od tega je predvideno, da se v letu 
2001 zgradi okoli 6 objektov, predvsem tistih, v katerih so lastniki 
na dan proženja plazu stalno prebivali. K stroškom odprave 
posledic plazu Stože je treba prišteti še za okoli 200 Mio SIT 
komunalnih ureditev na lokacijah, kjer se bo izvajala nadomestna 
gradnja objektov. 
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Pregled predvidenih sredstev proračuna RS za izvajanje ukrepov popotresne obnove v 
obdobju 2001-2006 

Vrsta ukrepa popotresne obnove 2001 
(Mio SIT) 

2002 
(Mio SIT) 

2003 
(Mio SIT) 

2004 
(Mio SIT) 

2005 
(Mio SIT) 

2006 
(Mio SIT) 

Popotresna obnova 134 objektov visoke 
gradnje 

1.800 300 - 

Popotresna obnova trškega jedra Bovca in 
Kobarida 

250 250 - 

Popotresna obnova cestne in komunalne 
infrastrukture 

500 500 500 

Končna obdelava popotresno obnovljenega 
stanovanjskega objekta 

100 - - 

Tehnična pomoč pri popotresni obnovi 300 150 50 
Rekonstrukcija 30 večnadstropnih 
stanovanjskih objektov 

- 350 400 

Razvojna pomoč pri popotresni obnovi 
Posočja 

300 

Program ukrepov za razvojno 
prestrukturiranje Posoške regije 

- 400 400 400 400 400 

Odprava posledic plazu Stože pod 
Mangrtom 

250 550 200 

SKUPAJ 3.500 2.500 1.550 400 400 400 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o popolresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (.Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) se za drugim 
odstavkom 3. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Za rekonstrukcijo objektov po tem zakonu se šteje tudi 
rekonstrukcija vseh večnadstropnih stanovanjskih objektov z 
območja popotresne obnove, ki stojijo na seizmičnih območjih 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, na katerih je v skladu s potresnimi 
predpisi največja pričakovana intenziteta VIII. ali IX. stopnje, z 
namenom, da se z ojačitvami konstrukcije teh objektov zagotovi 
predpisana potresna varnost.« 

2. člen 

V 5. členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti do dvanajsti 
odstavek, ki se glasijo: 

»(5) V proračunu Republike Slovenije se v obdobju 2002 do 2006 
zagotovijo kot posebna proračunska postavka v letnih finančnih 
načrtih Ministrstva za gospodarstvo v državnih proračunih 
Republike Slovenije za izvajanje ukrepov razvojnega 
prestrukturiranja iz četrtega odstavka t. člena tega zakona 
sredstva v višini 400.000.000 tolarjev letno. 

(6) Osnova za določanje sredstev, ki bodo usmerjena s strani 
državnega proračuna za razvojno prestrukturiranje, je Program 
ukrepov za razvojno prestrukturiranje Posoške regije 2002 do 

2006 (v nadaljnjem besedilu : program ukrepov). Program ukrepov 
se pripravi v okviru regionalnega razvojnega programa Goriške 
statistične regije po postopkih, ki jih določa Zakon o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in pripadajoči podzakonski 
predpisi. Svet imenuje poseben pododbor Posoške regije, ki deluje 
v okviru programskega odbora za pripravo regionalnega 
razvojnega programa Goriške statistične regije. V šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona pododbor Posoške regije pripravi pro- 
gram ukrepov. Po potrditvi programa ukrepov na programskem 
odboru za pripravo regionalnega razvojnega programa Goriške 
statistične regije ga Ministrstvo za gospodarstvo predloži v 
usklajevanje in sprejem Vladi Republike Slovenije. 

(7) Program ukrepov zajema: 
- cilje in indikatorje za spremljanje učinkov programa, 
- oblike razvojnih spodbud z njihovim časovnim in finančnim 

ovrednotenjem, 
- organizacijo izvajanja ter spremljanja in vrednotenja učinkov 

programa. 

(8) Na osnovi programa ukrepov se vsako leto programskega 
obdobja izdela letni izvedbeni program, ki vključuje tudi analizo 
učinkov izvajanja programa. Letni izvedbeni program sprejme 
Vlada Republike Slovenije. 

(9) Sredstva iz petega odstavka tega člena se lahko uporabljajo 
samo za naslednje namene: 
• vzpostavljanje razvojne infrastrukture, 

pospeševanje podjetniških vlaganj in prestrukturiranje 
gospodarstva, 
usposabljanje in razvoj kadrov. 
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(10) Razvojne spodbude se dodeljujejo v skladu s pravili 
dodeljevanja državnih pomoči ter v oblikah in na način, kot ga 
določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

(11) Za usklajevanje namenov in obsega spodbud ter spremljanje 
izvajanja programa ukrepov je odgovorrio ministrstvo za 
gospodarstvo. 

(12) Občine in pravne ter fizične osebe iz regije ne morejo 
kandidirati za pridobitev enakih razvojnih spodbud, kot so zajete 
v programu ukrepov iz drugih naslovov.« 

3. člen 

V 20. členu se drugi stavek petega odstavka nadomesti z novim 
drugim, tretjim in četrtim stavkom, ki se glasijo: 

»Občini se lahko dodelijo nepovratna sredstva tudi za končno 
obdelavo stanovanjskih prostorov v okviru popotresne obnove 
objekta osebe zasebnega prava iz prejšnjega stavka, ki ne more 
pridobiti stanovanjskih posojil po tem zakonu ali na kak drug 
način. V končno obdelavo stanovanjskih prostorov se šteje izvedba 
hidroizolacije v kopalnici, izdelava podložnih estrihov in toplotna 
izolacija pod tlaki, obzidava kadi in končna obdelava sten, stropov 
in tlakov v stanovanjih, katerih površina ne presega 60 % 
standardne neto površine, določene z drugim odstavkom 14. 
člena tega zakona. Občini se dodelijo nepovratna sredstva iz 
prvega in drugega stavka tega odstavka, če v to lastnik objekta 
privoli in dovoli občini za čas 20 let vpis hipotekarne pravice na 
objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je 
bila za ta objekt dodeljena občini.« 

4. člen 

V 43. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni, tako 
da se glasi: 

»Koordinacijo izvajanja, ki vključuje tudi organizacijsko, strokovno 
in tehnično podporo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov razvojne 
pomoči izvaja poseben strokovni organ, ki ga za opravljanje 
določenih operativnih nalog s svojega delovnega področja za 
popotresno obnovo objektov v Posočju in za spodbujanje razvoja 
na navedenem območju ustanovi svet (v nadaljnjem besedilu: 
Posoški razvojni center).« 

5. člen 

44. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"44. člen 

(1) Delovna mesta pri delodajalcih, ki so ogrožena zaradi posledic 
potresa, ker delodajalci začasno ne morejo opravljati 
delovnega procesa, se lahko ohranjajo s pomočjo posebnih 
subvencij ali drugih oblik aktivne politike zaposlovanja pod 
pogoji, ki jih določi vlada. Posoški razvojni center v ta namen 
pripravi predlog posebnega programa ohranjanja delovnih 
mest, ogroženih zaradi potresa. 

(2) Vlogo za vključitev delavcev v program ohranjanja delovnih 
mest, ogroženih zaradi potresa in druge oblike aktivne politike 
zaposlovanja iz prejšnjega odstavka vloži delodajalec na 

Posoški razvojni center. Vlogi mora delodajalec predložiti 
podatke o delavcih, za katere predlaga vključitev in kopijo 
zapisnika o oceni škode ter druge podtake, na podlagi katerih 
je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu. 

(3) Za redne programe javnih del v okviru popotresne obnove 
se za proračunsko leto 2001 zagotovi sredstva za pokrivanje 
dela stroškov izhodiščnih plač udeležencev glede na delež 
brezposelnih v prebivalstvu in glede na gospodarsko razvitost 
občine v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve .« 

6. člen 

(1) Za popotresno obnovo objektov iz prvega odstavka 3. člena 
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99, v nadaljevanju: 
ZPOOSRP) se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo tudi tisti 
objekti ali njihovi deli, ki so v »Poročilu o oceni neposredne škode 
in potrebnih sredstev za odpravo posledic plazu Stože pod 
Mangrtom«, ki ga pripravi ministrstvo in sprejme vlada, opredeljeni 
kot uničeni ali poškodovani zaradi posledic plazu, in objekti, ki jih 
je treba odstraniti zaradi gradnje cestne in vodnogospodarske 
infrastrukture pri sanaciji posledic plazu ali poplavne ogroženosti. 

(2) Pri objektih iz prejšnjega odstavka se uporabljajo vsi ukrepi 
popotresne obnove, določeni z ZPOOSRP, pri čemer pa se 
namesto dneva potresa iz prvega odstavka 1. člena navedenega 
zakona upošteva dan proženja plazu Stože pod Mangrtom, če ni 
za posamezne primere s tem členom določeno drugače. 

(3) Za obnovljen objekt iz prvega odstavka tega člena se šteje 
obnovljen objekt iz drugega odstavka 14. člena ZPOOSRP, v 
katerem so stanovanjski prostori tudi končno obdelani, pri čemer 
se v končno obdelavo šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici, 
izdelava podložnih estrihov in toplotna izolacija pod tlaki, obzidava 
kadi in končna obdelava sten, stropov in tlakov v stanovanjskih 
prostorih, katerih površina je enaka standardni površini iz drugega 
odstavka v 14. členu ZPOOSRP. 

(4) Če gre pri obnovi objekta iz prvega odstavka tega člena za 
nadomestitev objekta: 
- se dodelijo sredstva državne pomoči in ugodni stanovanjski 
kredit za stanovanjski objekt osebe zasebnega prava na način, 
kot to velja za stanovanjski objekt v lasti osebe iz 2. točke tretjega 
odstavka 13. člena ZPOOSRP, tudi, če v njem lastnik ali njegovi 
družinski člani niso imeli stalnega bivališča, 
- se sredstva državne pomoči dodelijo upravičencu tudi za 
zagotovitev stavbnega zemljišča in 
- se občini dodelijo sredstva za izvedbo del v zvezi s komunalno 
opremljenostjo nadomestnega stavbnega zemljišča pod pogoji, 
ki veljajo za objekte infrastrukture. 

(5) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi oziroma se 
mu dodelijo na podlagi njegove vloge za pomoč pri sanaciji posledic 
plazu Stože pod Mangrtom, ki jo mora ministrstvu predložiti 
najkasneje do 30. aprila 2002. 

7. člen 

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

Za odpravo posledic potresa, ki je prizadel dne 12. aprila 1998 
območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice, Gorenja 
vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin, 
Železniki in Žiri, na pomembnejših objektih javnega pomena ter 
na naseljenih stanovanjskih objektih in objektih, v katerih se je 
izvajala na dan potresa dejavnost, so se sredstva zagotavljala 
na podlagi Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99). S tem zakonom 
so se zagotovila sredstva za leta 1998, 1999 in 2000 tako za 
financiranje klasičnih ukrepov sanacije posledic potresa kot za 
financiranje finančno razvojnih ukrepov za občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin, na območju katerih je imel potres katastrofalne posledice. 
V zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju je 
predvideno, da se v primeru, ko se posamezne faze popotresne 
obnove ne zaključijo v letu 1999, zagotavljajo sredstva za izvajanje 
popotresne obnove v okviru proračuna Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 1. februarja 2001 
sprejela poročilo o izvajanju celovitega programa popotresne 
obnove za obdobje od njegovega sprejema na 86. seji Vlade RS, 
dne 26.11.1998, do 31. 12. 2000 in ga posredovala Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel, da se za popotresno 
obnovo šteje tudi rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih 
objektov, katerih konstrukcija ne zagotavlja predpisane potresne 
varnosti, ker meni, da je preventivno naravnana sanacija teh 
objektov upravičena zaradi velike verjetnosti tragičnih posledic, 
ki bi nastale pri ponjšitvi teh objektov v primeru potresa. 

Prav tako je predlagatelj z dopolnitvijo zakona predvidel možnost, 
da se dodatna sredstva državne pomoči, ki so podeljena na 
podlagi hipotekarnega vpisa, namenijo tudi za končno obdelavo 
stanovanjskih prostorov tistih upravičencev, ki zaradi slabega 
socialnega stanja ne morejo pridobiti stanovanjskega kredita ali 
drugih sredstev, da dokončajo popotresno obnovo 
stanovanjskega objekta. 

Za spodbujanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov je 
za proračunsko leto 2001 predlagatelj v spremembah in dopolnitvah 
zakona predvidel sredstva v višini 300 Mio SIT ter v nadaljnjih 
letih do leta 2006 po 400 Mio SIT letno kot dodatno finančno 
spodbudo za izvajanje ukrepov razvojne pomoči, za katerih 
financiranje sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad 
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja že 
pridobila poroštvo Republike Slovenije za obveznosti iz kredita 
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bolj 
natančno, kot je v 44. členu zakona opredeljeno, določajo pogoji 
za pridobitev sredstev za izvajanje programa javnih del. 

Plaz Stože pod Mangrtom se je sprožil dne 22. novembra 2000, 
kot posledica razmočene in v potresu zrahljane zemljine. Murasti 
tok je povsem uničil 7 objektov, 2 od njih močno poškodoval, 
zaradi posegov pri sanaciji posledic plazu pa je pričakovati, da bo 
treba iz območja največje ogoženosti umakniti tudi nekaj, sicer 
manj poškodovanih objektov. Za vse te objekte je predvidena 
zgraditev novih objektov na drugi lokaciji, ker rekonstrukcija ali 
gradnja na isti lokaciji zaradi geoloških in gradbenotehnični razlogov 
ni mogoča, kot to določa 2. točka prvega odstavka v 
amandmiranem 3. členu zakona. 

Z amandmajem se upošteva časovni zamik med potresom v letu 
1998 in proženjem plazu Stože pod Mangrtom v letu 2000 oziroma 
odpravi časovna neusklajenost med potresom in plazom pri 
določbah, kjer časovni zamik vpliva na izračun državne pomoči 
ali na določitev upravičenca državne pomoči. Dodatno se je pri 
obsegu priznanih del obnove upoštevalo dejstvo, da so objekti 
zaradi posledic plazu praviloma povsem neuporabni, medtem ko 
je bilo treba večino objektov poškodovanih v potresu le statično 
sanirati, malo katerega od njih pa zgraditi na povsem novi lokaciji. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

3. člen 

(1) Popotresna obnova objektov po tem zakonu pomeni: 

1. rekonstrukcija s potresom poškodovanih objektov ali njihovih 
delov, ki so kot primerni za rekonstrukcijo opredeljeni v Poročilu o 
škodi (v nadaljevanju: rekonstrukcija objektov), 
2. odstranitev s potresom poškodovanih oziroma uničenih 
objektov ali njihovih delov, ki so v Poročilu o škodi opredeljeni kot 
neprimerni za rekonstrukcijo ter zgraditev novih objektov oziroma 
njihovih delov na isti lokaciji, razen, če to zaradi geoloških, 
gradbenotehničnih in drugih razlogov ni primerno (v nadaljnjem 
besedilu: nadomestitev objektov), in 
3. zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in drugih javnih 

služb v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so izrazito deficitarne 
(v nadaljevanju: gradnja v javno korist). 

(2) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka tega člena 
odstranitev objekta, ki je v Poročilu o škodi opredeljen kot 
neprimeren za rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postopku 
izdaje dovoljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je mogoče 
rekonstruirati, oziroma je obnova nujna zaradi razlogov ohranjanja 
kulturne dediščine. 

5. člen 

(1) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje 
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona se za proračunski leti 1998 in 1999 določi s tem 
zakonom, za naslednja proračunska leta pa s proračunom 
Republike Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor. 

(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov 
popotresne obnove v letu 1998 zagotovijo sredstva v višini 
5.000.000.000 tolarjev, v letu 1999 pa sredstva v višini 
4.000.000.000 tolarjev. 

(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izvajanja 
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona, določi vlada na podlagi celovitega programa 
popotresne obnove. 

(4) Celovit program popotresne obnove pripravi ministrstvo ob 
sodelovanju sveta. Program sprejme vlada. 

20. člen 

(1) Sredstva državne pomoči se dodelijo za popotresno obnovo 
objektov v lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno bivališče 
ali opravlja pridobitno ali nepridobitno dejavnost na območju 
popotresne obnove, objekt pa je na območju popotresne obnove 
in je namenjen stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

(2) Ne glede na določbe o višini sredstev državne pomoči za 
popotresno obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava, 
določene na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, delež lastnih 
sredstev upravičenca pri odpravi posledic potresa ne more biti 
manjši 300.000,00 SIT (v nadaljnjem besedilu: najmanjši lastni 
delež). 

(3) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb 
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo 
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od 
3.000.000,00 SIT, se višina sredstev državne pomoči določi 

tako, da se najprej izračuna delež sredstev državne pomoči po 
postopkih iz 14., 15., in 16. člena tega zakona, nato pa se ta 
delež, če je treba, zmanjša tako, da lastni delež upravičenca za 
izvedbo popotresne obnove tega objekta ni manjši od najmanjšega 
lastnega deleža. 

(4) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb 
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo 
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od 
najmanjšega lastnega deleža, lastnik ni upravičen do sredstev 
državne pomoči. 

(5) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo 
posameznega objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma zaradi 
nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, 
ki prebivajo v tem objektu, ne more pridobiti stanovanjskih posojil 
po tem zakonu ali na kak drug način, se lahko občini podelijo 
nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki je enaka razliki 
med sredstvi potrebnimi za popotresno obnovo objekta ter 
sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno pomoč iz sredstev 
državne pomoči. Občini se dodelijo ta sredstva, če v to lastnik 
objekta privoli in dovoli občini vpis hipotekarne pravice na objektu 
v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za ta 
objekt dodeljena občini. 

(6) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo 
posameznega objekta ne pristopi k potresni obnovi objekta, zaradi 
potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno 
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje 
ali izrazito kvari izgled naselja, lahko ministrstvo odredi, da 
popotresno obnovo izvede občina. Za potresno obnovo objekta 
iz prejšnjega stavka občina pridobi sredstva državne pomoči v 
višini celotne popotresne obnove objekta in pravico vpisa 
hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev 
državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini. 

(7) Za popotresno obnovo posameznega objekta, v katerem na 
dan potresa niso prebivale osebe s stalnim bivališčem v tem 
objektu, ali v njem niso prebivali lastniki objekta, s stalnim 
prebivališčem v občini, v kateri je objekt, zaradi potresa 
poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno 
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje 
ali izrazito kvari izgled naselja, lastnik objekta pa ne pristopi k 
popotresni obnovi, lahko ministrstvo odredi, da popotresno obnovo 
izvede občina. Za popotresno obnovo objekta iz prejšnjega stavka 
občina pridobi sredstva državne pomoči v višini celotne 
popotresne obnove objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice 
na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki 
je bila za ta objekt dodeljena občini. 

(8) Če ima objekt iz petega ali šestega odstavka tega člena dva 
ali več solastnikov, morajo ti solastniki določiti skupnega 
predstavnika ali pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec 
solastnikov). Če lastnik objekta iz sedmega odstavka tega člena 
ni znan ali če je za ta objekt uveden postopek denacionalizacije, 
ki z dnem uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno dokončan 
ali če je takšen objekt predmet lastninjenja in postopek lastninjenja 
še ni pravnomočno dokončan, lahko denacionalizacijski 
upravičenec in zavezanec oziroma druge stranke v postopku 
lastninjenja sporazumno določijo skupnega predstavnika ali 
pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec upravičencev in 
zavezancev). 

(9) Solastniki oziroma upravičenci in zavezanci iz prejšnjega 
odstavka so dolžni v tridesetih dneh, ko so seznanjeni o podelitvi 
nepovratnih sredstev državne pomoči sporočiti občini ime in 
naslov pooblaščenca solastnikov oziroma upravičencev in 
zavezancev. 
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(10) Če solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne postopajo 
v skladu s prejšnjim odstavkom, občina vloži zahtevo na pristojno 
sodišče, da s sklepom nemudoma določi začasnega skrbnika. 
Sodišče je dolžno postaviti začasnega skrbnika v petnajstih dneh 
po prejemu zahteve. 

(11) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

(12) Začasni skrbnik opravlja vsa potrebna dejanja, dokler 
solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne obvestijo občine 
o pooblaščencu solastnikov oziroma pooblaščencu upravičencev 
in zavezancev, oziroma do konca popotresne obnove objekta iz 
petega, šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in 
dokončanja postopkov, ki se nanašajo na zavarovanje terjatve 
občine, nastale z vpisom hipoteke na takšnem objektu. 

43. člen 

(1) Razvojna pomoč pri popotresni obnovi Posočja po tem zakonu 
se zagotavlja na območju popotresne obnove občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin za naslednje namene: 

1. sofinanciranje novih gospodarskih, izvozno in turistično 
usmerjenih investicij, osvajanja novih trgov, spodbujanju 
izvoza, ustanavljanja novih podjetij in ohranjanja delovnih mest, 

2. sofinanciranje razvojno investicijskih programov, ki 
omogočajo ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj 
kmetijstva, 

3. zagotavljanje sredstev za pripravo in izvedbo posebnih 
programov javnih del na področju popotresne obnove 
objektov, socialnovarstvenih storitev in aktiviranje razvojnih 
potencialov, 

4. zagotavljanje sredstev za razvoj javne infrastrukture in 
lokalnih gospodarskih javnih služb, 

5. trajnostni razvoj kmetijstva. 

(2) Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbujanju 
razvoja morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regionalni 
razvoj in,ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, Sklad 
Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 
Slovenska razvojna družba ter Ekološko razvojni sklad 
Republike Slovenije. Takšne programe pa lahko izvajajo tudi 
lokalne razvojne organizacije. 

(3) Sredstva iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena se 
dodeljujejo kot kombinacija ugodnih posojil in nepovratnih 
sredstev. 

(4) Sredstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se 
zagotavljajo kot trajno nepovratna. 

44. člen 

(1)Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa začasno 
ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na predpise o 
delovnih razmerjih in zaposlovanju vključijo v poseben program 
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja pod pogoji, 
ki jih določi vlada. V poseben program javnih del se lahko poleg 
teh delavcev vključijo tudi druge brezposelne osebe z območja 
celotne države. 

(2)Vlogo za vključitev delavcev v poseben program javnih del in 
druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz prejšnjega odstavka 
vloži delodajalec na Republiški zavod za zaposlovanje. Vlogi mora 
delodajalec priložiti podatke o delavcih za katere predlaga 
vključitev in kopijo zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na 
podlagi katerih je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu. 

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z lokalnim 
pospeševalnim centrom v roku enega meseca po uveljavitvi tega 
zakona pripravi poseben program javnih del in aktivne politike 
zaposlovanja. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju 
EVA 2001-2511-0021 

4) Navedba roka predvidene pooolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Akt ni predmet obveznosti iz Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Akt ni predmet prava ES./ 

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

/ 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk ? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslia 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 
vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

magL Janez Kopač 
MINISTER 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 
Ljubljana, 

224-12/2001-1 
11.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 1. februarja 2001 
sprejela: 

- Poročilo o izvajanju programa popotresne obnove, 

ki ga pošilja na podlagi 18. člena Zakona o popotresni 
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju in kot 

dodatno obrazložitev k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju - skrajšani postopek, ki ga je poslala z 
dopisom št. 224-02/2001-1 z dne 5.4.2001. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA POPOTRESNE OBNOVE 

Poročilo se nanaša na izvajanje programa popotresne obnove objektov v Posočju v obdobju od njegovega 
sprejema na 86. seji Vlade RS, dne 26.11.1998, do 31. decembra 2001. 

Vsebina poročila o izvajanju programa popotresne obnove: 

1. Zakonodajni okvir 

2. Povzetek vsebine programa popotresne obnove za leto 2000 (150. seja Vlade RS, 9. marec 2000) in 
njegovega rebalansa (10. seja Vlade RS, 03. avgust 2000) 

3. Pregled celotnega financiranja popotresne obnove in spodbujanja razvoja v Posočju v obdobju 1998-2000 

4. Ocena škode in končno število v potresu poškodovanih objektov 

5. Usposabljanje projektantov in izvajalcev popotresne obnove 

6. Poraba sredstev za popotresno obnovo objektov visoke gradnje 

6.a Posnetek stanja popotresne obnove objektov visoke gradnje 
6.b Viri financiranja popotresne obnove objektov visoke gradnje 
6.c Dodeljevanje dodatne državne pomoči socialno ogroženim upravičencem 
6.d Popotresna obnova objektov visoke gradnje lokalne infrastrukture 
6.e Popotresna obnova kulturnih spomenikov 
6.f Popravilo dimnikov in strešnih kritin 
6.g Popotresna obnova objektov nizke gradnje lokalne infrastrukture 

7. Izvajanje nalog državne tehnične pomoči 
7.a Pregled izdelave projektne dokumentacije 
7.b Pregled porabe sredstev državne tehnične in upravne pomoči 

8. Dodeljevanje stanovanjskih posojil 
8. a Vloga Stanovanjskega sklada RS 
8. b Odobravanje ugodnih stanovanjskih posojil 
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1. Zakonodajni okvir 

Popotresna obnova in spodbujanje razvoja v Posočju potekata na podlagi zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) (v nadaljnjem 
besedilu: zakon o popotresni obnovi). 

Za izvajanje ukrepov popotresne obnove se v državnem proračunu zagotavljajo sredstva, o višini sredstev, 
namenjenih posamezni obliki izvajanja ukrepov popotresne obnove pa odloči Vlada RS na podlagi programa 
popotresne obnove. 

Vlada RS je program popotresne obnove sprejela na svoji 86. seji, dne 26.11.1998, njegov 1. rebalans, ki se 
je nanašal na proračunska sredstva, razpoložljiva za ta namen v letu 1999, pa na svoji 119. seji, dne 15. julija 
1999. Za porabo za popotresno obnovo razpoložljivih sredstev rezerv Republike Slovenije za proračunsko 
leto 2000 pa je Vlada RS na svoji 150. seji, dne 9. marca 2000, sprejela 2. rebalans programa popotresne 
obnove. 

Vlada RS je na svoji 10. seji dne 03. avgusta 2000 sprejela prerazporeditev sredstev, ki so bila za 
proračunsko leto 2000 sprejeta za popotresno obnovo objektov. Prerazporeditev iz prejšnjega stavka se je 
nanašala le na prerazporejanje sredstev med posameznimi postavkami znotraj sredstev za popotresno obnovo 
objektov. 

Ukrepi popotresne obnove, ki morajo biti opredeljeni v programu popotresne obnove se nanašajo na: 

- dodeljevanje sredstev državne pomoči za obnovo v potresu poškodovanih objektov, odstranitev v potresu 
poškodovanih objektov in zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in drugih javnih služb občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin, 
- dodeljevanje Stanovanjskih posojil iz sredstev Stanovanjskega sklada RS, 
- organizacijo nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo objektov, 
- refundacijo stroškov zaradi začasne preselitve stanovalcev v potresu poškodovanih objektov, 
- razvojno pomoč za obnovo in spodbujanje razvoja občin Bovec, Kobarid in Tolmin in 
- dajanje državnih poroštev za najeta posojila za financiranje razvojnih projektov. 

2. Povzetek vsebine programa popotresne obnove za leto 2000 (150. seja Vlade RS, dne 9. marca 2000 
in 10. seja Vlade RS, dne 03. avgusta 2000) . 

Z 2. rebalansom programa popotresne obnove je Vlada RS za leto 2000 določila razporeditev v tem letu 
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo ukrepov popotresne obnove, prioritete ter roke za izvedbo 
posameznih nalog popotresne obnove. 

V programu popotresne obnove za leto 2000 je bilo predvideno, da bo popotresna obnova večine naseljenih 
stanovanjskih objektov, objektov, v katerih se izvajajo gospodarske dejavnosti, ter nekaterih kmetijskih 
gospodarskih objektov perspektivnih kmetij zaključena do konca leta 2000. Prav tako naj bi bila do konca 
leta 2000 končana tudi obnova pomembnejših objektov visoke gradnje lokalne infrastrukture. 

Popotresna obnova večjega dela objektov nizke gradnje lokalne cestne in komunalne infrastrukture in 
objektov, ki so prazni ali se v njih ne izvaja intenzivna kmetijska ali gospodarska dejavnost, pa naj bi se 
zaključila v okviru razvojne pomoči posoškim občinam, ki se bo zagotavljala še preko leta 2000. 

Vlada RS je dne 03. avgusta 2000 sprejela manjšo prerazporeditev sredstev, namenjenih za popotresno 
obnovo objektov. Nova prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi uskladitve načrtovane porabe 
sredstev državne pomoči z dejansko izvedbo popotresne obnove v letu 2000. 

2.a V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter v letu 2000 za popotresno obnovo 
objektov visoke gradnje predvidena naslednja sredstva državne pomoči: 
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OBNOVA OBJEKTOV VISOKE GRADNJE Mio SIT 
(sredstva 

proračunske 
rezerve za 

obdobje 1998 - 
1999) 

Mio SIT 
(proračunska 
rezerva 2000: 
150. seja, 9. 
marec 2000) 

Mio SIT 
(prerazporeditev 

proračunske 
rezerve za leto 

2000 na 10. seji, 
03. avgust 

2000) 
Sredstva državne pomoči za objekte v lasti oseb zasebnega prava 3.638,807 1.260,0 1.026,322 
dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS 1.300,0 900,0 33,678 
sredstva državne pomoči za objekte lokalne infrastrukture 468,551 195,0 440,0 
sredstva državne pomoči za profane kulturne spomenike 212,117 105,0 500,0 
sredstva državne pomoči za sakralne kulturne spomenike 269,5 40,0 150,0 
SKUPAJ 5.888,975 2.500,0 2.150,0 

2.b V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za popotresno obnovo objektov nizke 
gradnje lokalne cestne in komunalne infrastrukture predvideno 475,5 Mio SIT, za leto 2000 pa najprej (150 
seja Vlade RS z dne 9. marca 2000) še dodatnih 400 Mio SIT in dokončno z razporeditvijo sredstev (10. seja 
Vlade RS z dne 03. avgust 2000) 510 Mio SIT. 

2.c V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter v letu 2000 za izvajanje nalog državne 
tehnične pomoči in drugih nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo, predvidena naslednja sredstva 
državne pomoči: 

ORGANIZACIJA NALOG, KI SE NANAŠAJO NA 
OBNOVO 

Mio SIT 
(sredstva 

proračunske 
rezerve za 

obdobje 1998 - 
1999) 

Mio SIT 
(proračunska 
rezerva 2000: 
150. seja, 9. 
marec 2000) 

Mio SIT 
(prerazporeditev 

proračunske 
rezerve za leto 

2000 na 10. seji, 
03. avgust 

2000) 
Delovanje Državne tehnične pisarne (DTP) 1.270,0 450,0 472,0 
izdelava projektne in lokacijske dokumentacije 335,0 40,0 202,0 
izdelava ureditvenih načrtov obnove 40,0 - - 
Najemnine in obratovalni stroški Državne tehnične pisarne (DTP) 26,0 20,0 16,0 
podporne dejavnosti: uvedba geokod, inf. podpora, geotehnične raziskave 88,0 20,0 10,0 

SKUPAJ 1.758,0 530,0 700,0 

2.d V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter za leto 2000 za financiranje ukrepov 
razvojne pomoči v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin predvidena naslednja sredstva: 

FINANCIRANJE UKREPOV RAZVOJNE POMOČI Mio SIT 
(1998-1999) 

Mio SIT 
(2000) 

Dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj in ohranjanja poseljenosti 
slovenskega podeželja 

210,0 200,0 - 
gosp.infrastruktura 

Dokapitalizacija Stanovanjskega sklda RS za izgradnjo varovanih stanovanj 211,525 
Dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe za razvoj gospodarske 
infrastrukture in ohranjanje delovnih mest 

70,0 200,0 
(ATC na Kaninu) 

Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del 300,0 
Realizacija programa logističnega centra 14,0 50,0 - razv.center 
SKUPAJ 805,525 500,0 

2.e V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za refundacijo stroškov, kijih zaradi začasne 
preselitve nosijo v potresu prizadete občine, predvideno 72 Mio SIT. Za refundacijo stroškov zaradi začasnih 
preselitev pa je bilo za leto 2000 predvideno dodatnih 140 mio SIT (sprejeto na 10. seji Vlade RS, 03 
avgusta 2000). 
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3. Pregled celovitega financiranja popotresne obnove in spodbujanja razvoja v Posočju v obdobju 
1998-2000 

Poleg sredstev, ki so bila za obdobje 1998-2000 za popotresno obnovo in spodbujanje razvoja v Posočju 
zagotovljena z zakonom o popotresni obnovi, je treba zaradi celovitosti prikaza popotresne obnove v pregled 
financiranja vključiti tudi sredstva posojil, ki so bila odobrena na podlagi dokapitalizacije Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in Slovenske razvojne družbe, ter redna 
sredstva proračuna, ki so jih posamezna ministrstva prerazporedila v tem obdobju za namene popotresne 
obnove. 

Za popotresno obnovo in spodbujanje razvoja v Posočju v obdobju 1998-2000 so bila na razpolago naslednja 
finančna sredstva: 

VIR SREDSTEV NAMEN FINANCIRANJA VIŠINA SREDSTEV (Mio SIT) 
Proračun Republike Slovenije državna pomoč za obnovo objektov 

visoke gradnje 
8.038,975 

proračun Republike Slovenije državna pomoč za obnovo objektov nizke 
gradnje 

985,5 

proračun Republike Slovenije tehnična pomoč pri odpravi posledic 
potresa 

2.458,0 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije ugodna stanovanjska posojila 1.333,678 
Razvojni projekti iz proračuna za leto 
2000 

Gospodarska infrastruktura, ATC Kanin, 
razvojni center 

500,0 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije program varovanih stanovanj 556,0 
proračun Republike Slovenije in redna 
proračunska sredstva Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve 

program javnih del in realizacija 
programa Logističnega centra 

731,0 
14,0 

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja 

posojila in nepovratna sredstva 
programov v kmetijstvu, malem 
gospodarstvu in turizmu 

902,0 

Slovenska razvojna družba gospodarske naložbe 834,0 
redna proračunska sredstva Ministrstva za 
promet in zveze 

obnova poškodovanih državnih cest in 
izgradnja obvozne ceste Bovca 

427,0 

redna proračunska sredstva Ministrstva za 
okolje in prostor 

obnova lokalne komunalne infrastrukture 124,0 

proračun Republike Slovenije povrnitev stroškov prezimovanja 212,0 
SKUPAJ 17.116,15 

4. Ocena škode in končno število v potresu poškodovanih objektov 

Neposredno po potresu se je pristopilo k enotnemu ocenjevanju škode na območju, prizadetem zaradi 
potresa. Na podlagi navodila za oceno škode, ki gaje pripravilo ministrstvo za okolje in prostor so cenilci 
izvedli pretežni del cenitev že v maju 1998. 

Izvlečki iz cenilnega zapisnika na objektih so bili posredovani vsem oškodovancem in so skladno z 
določbami zakona o popotresni obnovi podlaga za pridobitev sredstev državne pomoči. 

Izračun škode na objektu visoke gradnje temelji na naslednjih podatkih o objektu: 

- neto površini vseh obzidanih oziroma zaprtih prostorov objekta, ki so namenjeni uporabi, 
- korigirani neto površini vseh odprtih prostorov objekta in prostorov podstrešja ter kleti, ki niso namenjeni 
uporabi, 
- povprečnih stroškov za izgradnjo enega m2 neto površine stanovanjskega objekta v letu 1998, 
- starosti objekta oziroma stopnje njegove amortiziranosti in 
- ugotovljene poškodovanosti objekta. 
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Rezultati ocenjevanja so bili uporabljeni kot usmeritev ukrepov za popotresno obnovo objektov. Pri 
določanju o najzahtevnejših rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah seje izhajalo iz dejstva, daje objekt 
neuporaben, če je poškodovanost več kot 70 %. 

Oceno potresne škode na objektu visoke gradnje se preveri oziroma ponovno vrednoti, če predvideni stroški 
popotresne obnove iz elaborata sanacije več kot dvakrat presegajo oceno potresne škode, ali če iz zapisnika 
pri gradbenem nadzoru sledi, da so bile pri gradbenih delih zapažene večje poškodbe konstruktivnih 
elementov objekta, kot je to razvidno iz cenilnega zapisnika. 

Na podlagi 21. člena zakona o popotresni obnovi seje evidentiranje objektov visoke gradnje poškodovanih v 
potresu zaključilo z 31. decembrom 1999, to je z dnem, ko so se morali skladno z določbami tega člena 
pričeti postopki za pripravo vloge za pridobitev sredstev državne pomoči tistih lastnikov objektov, ki so do 
te pomoči upravičeni. Tako so podatki o številu poškodovanih objektov visoke gradnje končni, končna 
ocena potresne škode na teh objektih pa bo potijena ob zaključku popotresne obnove. 

Število vseh poškodovanih objektov visoke gradnje, število teh objektov, ki so upravičeni do državne 
pomoči in število teh objektov, ki so pripravljeni za izvedbo razvojnih programov, ter ocena potresne škode 
na teh objektih, določena 31. januarja 2000, je za posamezno občino oziroma skupine občin razvidna iz 
naslednje tabele: 

OBČINA Število vseh 
poškodovanih' 

objektov 

Število objektov, 
katerih lastniki so 

upravičeni do 
državne pomoči 

Število objektov, 
pripravljenih za 

razvojne programe 

Ocena potresne 
škode na objektih 

(Mio SIT) 
Bovec 1355 577 96 3.044 
Kobarid 1071 438 221 1.626 
Tolmin 1111 392 179 1.546 
Jesenice, Kr. Gora 185 41 0 217 
Bohinj, Bled 
Radovljica 

104 27 0 512 

Cerkno, Idrija 156 69 0 355 
Škofja Loka 
Železniki 
Žiri 
Gorenja vas-Poljane 
Logatec 

82 48 0 239 

SKUPAJ 4064 1592 496 7.539 

5. Usposabljanje projektantov in izvajalcev popotresne obnove 

Na začetku popotresne obnove, junija 1998, je Državno tehnična pisarna (v nadaljnjem besedilu: DTP) 
prikazala tehnična izhodišča, posredovala navodila in pojasnila detajle več kot 70 projektantskim 
organizacijam ter predstavnikom več kot 100 gospodarskih družb, ki so se prijavile na razpis izvajalcev 
popotresne obnove. Poenotenje kriterijev pri popotresni obnovi objektov sloni na že preizkušenih metodah 
podobnih sanacij in strokovnem nadzoru s strani GI ZRMK. 

Zaradi opazne razdrobljenosti in tudi podkritične in necelovite zasedbe strokovnjakov v obstoječih 
projektanskih organizacijah, je morala DTP v celoti prevzeti izdelavo elaboratov sanacije za manj 
poškodovane objekte, za težje rekonstrukcije in novogradnje pa izdelavo projektnih nalog za PGD in PZI 
projekte, katerih izdelavo prepusti zunanjim projektantom. 

Projektantskim organizacijam je bilo predanih v projektiranje za 430 objektov, za katere je zaradi težjih 
gradbenih posegov ali sprememb namembnosti objekta zahtevano v upravnem postopku gradbeno 
dovoljenje. Kljub temu, da so bile pri izdelavi projektov opazne zamude predvsem pri manjših 
projektantskih organizacijah, je do konca leta 2000 DTP prejela vse projekte, ki se nanašajo na obnovo 
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naseljenih stanovanjskih objektov, razen manjšega števila (15) tistih, ki so bili naročeni med samim 
izvajanjem popotresne obnove na objektih, pri katerih seje izkazalo, da izvedba po sanacijskem elaboratu v 
okviru priglašenih del ne zadošča za učinkovito popotresno obnovo objekta. 

Vse projekte DTP podrobno revidira in za- vsak objekt skupaj z upravičencem državne pomoči določi 
program popotresne obnove, kot ga določa zakon o popotresni obnovi v 14. členu. 

Obseg izdelave projektov nekaterih opaznejših organizacij je razviden na grafu, ki prikazuje realizacijo 
projektnih dokumentacij. 

6. Poraba sredstev za popotresno obnovo objektov visoke gradnje 

6.a Posnetek stanja popotresne obnove objektov visoke gradnje 

Do 31. decembra 2000 so se zaključila dela popotresne obnove na 1003 objektih visoke gradnje, na 274 
objektih se popotresna obnova izvaja, na 42 obj cktih se bo popotresna obnova začela v prvi tretj ini leta 2001, 
za obnovo 133 objektov pa se bodo zagotovila sredstva v okviru rednih proračunskih sredstev za leto 2001. 

Na podlagi podatkov iz potrjenih situacij, s katerimi je Državna tehnična pisarna izvajalcem del potrdila 
obseg opravljenih del, se ocenjuje, daje izgotovljenost popotresne obnove na 274 objektih, kjer popotresna 
obnova poteka, večja od 50 %. 

Vseh v potresu poškodovanih objektov, katerih lastniki so upravičeni do sredstev državne pomoči, je 1592, 
za popotresno obnovo na način, kot jo določa zakon, pa seje odločilo oziroma je izpolnilo vse pogoje 1452 
upravičencev. 

Rekapitulacija obnovljenih objektov ter porabe sredstev za popotresno obnovo objektov visoke gradnje, 
veljavna na dan 31 .december 2000, je razvidna iz grafov Realizacija popotresne obnove glede na število 
objektov in Realizacija popotresne obnove glede na sredstva državne pomoči. 

Realizacija popotresne obnove glede na število objektov 

□ 9% 

■ 19% 

■ 1 

■ 2 

□ 3 

□ 4 

■ 69% 
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1 -1003 objektov je bilo obnovljenih oziroma na novo zgrajenih do 31.12.2000 
2 - 274 objektov se trenutno obnavlja 
3 - za 42 objektov je potrjen program popotresne obnove, državna pomoč pa bo odobrena do 
30.4.2001 
4-133 objektov, katerih obnova bo potekala v letu 2001 po 30.4.2001 

Realizacija popotresne obnove glede na sredstva državne pomoči 

□ 14% -i 

LEGENDA: 
1 - 5.389 Mio SIT sredstev proračunske rezerve za objekte, katerih program obnove se je zaključil 
do 31.12.2000 
2 - 2.737 Mio SIT sredstev proračunske rezerve za objekte, ki se jih trenutno obnavlja 
3 - 557 Mio SIT sredstev proračunske rezerve za začetek popotresne obnove objektov do 
30.4.2001 
4 -1.438 Mio SIT sredstev proračunske rezerve za objekte, katerih obnova bo potekala v letu 
2001 po 30.4.2001 

Stopnja zaključenosti programov popotresne obnove po občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na območju 
Posočja ter skupaj za vse preostale občine Jesenice, Kranjska gora, Bohinj, Bled, Radovljica, Cerkno, Idrija, 
Škofja Loka, Železniki, Žiri, Gorenja vas - Poljane in Logatec, ki so vključene v program popotresne 
obnove, je razvidna iz naslednjih grafov o realizaciji popotresne obnove: 
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Občina Bovec: realizacija popotresne obnove glede na 
število objektov 

■ 7 8 % 

■ 2 

□ 3 

□ 4 

LEGENDA: 
1 - 426 objektov je obnovljenih oziroma na novo zgrajenih do 31.12.2000 
2 - 87 objektov se trenutno obnavlja 
3 - za 9 objektov je potrjen program obnove, sredstva pa bo odobrena do 30.4.2001 
4 - 24 objektov, katerih obnova bo potekala v letu 2001 po 30.4.2001 

Občina Kobarid: realizacija popotresne obnove glede na 
štev ilo o bjekto v 

□ 1 4 % 

K 6 7 % 

LEGENDA: 
1 - 276 objektov je obnovljenih oziroma na novo zgrajenih do 31.12.2000 
2 - 63 objektov se trenutno obnavlja 
3 - za 18 objektov je potrjen program obnove, državna pomoč pa bo odobrena do 30.4.2001 
4 - 56 objektov, katerih obnova bo potekala v letu 2001 po 30.4.2001 
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Občina Tolmin: realizacija popotresne obnove glede na 
število objektov 

□ 20% 

■ 58% 

LEGENDA: 
1 - 231 objektov je obnovljenih oziroma na novo zgrajenih do 31.12.2000 
2 - 80 objektov se trenutno obnavlja 
3 - za 9 objektov je potrjen program popotresne obnove, državna pomoč pa bo odobrena do 
30.4.2001 
4 • 81 objektov, katerih obnova bo potekala v letu 2001 po 30.4.2001 

Občine Jesenice, Cerkno, Bohinj, Šk. Loka, Logatec in 
druge: realizacija popotresne obnove glede na število 

objektov 

□ 24% 

LEGENDA: 
1 - 70 objektov je obnovljenih oziroma na novo zgrajenih do 31.12.2000 
2 - 44 objektov se trenutno obnavlja 
3 - za 11 objektov je potrjen program popotresne obnove, državna pomoč pa bo odobrena 
do 30.4.2001 
4 - 39 objektov, katerih obnova bo potekala v letu 2001 po 30.4.2001 

6.b Viri financiranja popotresne obnove objektov visoke gradnje 
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Zakon o popotresni obnovi določa za določitev višine sredstev nepovratne državne pomoči naslednje 
kategorije objektov glede na njihovo lastništvo ter namen rabe: 
- objekti v lasti občine ali države, 
- stanovanjski objekti in objekti infrastrukture v lasti občine, 
- poslovni objekti v lasti oseb zasebnega prava, 
- stanovanjski objekti, 
- stanovanjski objekti kmetije in pripadajoči kmetijski gospodarski objekti, 
- kulturni spomeniki. 

Z zakonom je določeno, da se poleg nepovratnih sredstev državne pomoči za zaključitev finančne 
konstrukcije obnove stanovanjskih objektov uporabijo sredstva ugodnih posojil Stanovanjskega sklada RS, v 
primeru poslovnih objektov pa lastna stedstva lastnika skupaj z nepovratnimi sredstvi in posojili za 
financiranje razvojnih programov. 

Za območje občine Bovec je za popotresno obnovo stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektov 
objektov, katerih obnova je bila zaključena do 1. decembra 2000, razdelitev sredstev glede na vrsto virov: 
- državno nepovratno pomoč, 
- ugodni stanovanjski kredit, 
- dodatno državno pomoč za socialno ogrožene upravičence po 20. členu zakona in 

lastna sredstva upravičenca, 

prikazana na naslednjem grafu: 

Občina Bovec - pregled finančnih virov za popotresno obnovo 
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov, za katere so bila že 

odobrena sredstva državne pomoči 

■ 27% 

■ 65% 

■ 1 

■ 2 

□ 3 

□ 4 

LEGENDA: 
1 -1.782 Mio SIT nepovratne državne pomoči 
2 - 747 Mio SIT ugodnih stanovanjskih posojil 
3 - 65 Mio SIT sredstev po 20. členu zakona o popotresni obnovi ("hipotekama" sredstva) 
4-172 Mio SIT lastnih sredstev za obnovo poslovnih prostorov 

Iz analize programov popotresne obnove stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov so razvidni tudi 
naslednji parametri obnove: 
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Občina Bovec 
parametri obnove Priglasitev del gradbeno 

dovoljenje 
Celotna površina obnovljenih stanovanjskih objektov 23.983 m2 6.761,54 m2 
Cena popotresne obnove na 1 m2 stanovanjske površine 41.184 SlT/m2 77,954 SIT/m2 
Občina Kobarid 

parametri obnove Priglasitev del gradbeno 
dovoljenje 

Celotna površina obnovljenih stanovanjskih objektov 20.110m2 1.517 m2 
Cena popotresne obnove na 1 m2 stanovanjske površine 35.371 SIT/m2 41.048 SIT/m2 
Občina Tolmin 

Vir financiranja ter drugi parametri obnove Priglasitev del gradbeno 
dovoljenje 

Celotna površina obnovljenih stanovanjskih objektov 16.503 m2 
Cena popotresne obnove na 1 m2 stanovanjske površine 37.749 SIT/m2 

6.c Dodeljevanje dodatne državne pomoči socialno ogroženim upravičencem 

Skladno z določbami 20. člena zakona o popotresni obnovi se lahko podeli občini dodatna sredstva državne 
pomoči za obnovo stanovanjskih objektov, katerih stanovalci skupaj z lastniki zaradi socialne ogroženosti ne 
morejo biti kreditojemalci ugodnega stanovanjskega kredita pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta 
takoimenovana »hipotekama sredstva« so bila do 31. decembra 2000 odobrena za obnovo 82 objektov v 
skupni višini 368,3 Mio SIT. 

Število objektov, za katere obnovo so bila odobrena sredstva dodatne državne pomoči, so za območja 
posameznih občin razvidna iz naslednje tabele: 

Dodatna državna pomoč: 

Občina Bovec Kobarid Tolmin 
Cerkno, Bohinj, 

Gorenja vas, Železniki, 
Radovljica 

Število objektov 21 30 21 10 

6.d Popotresna obnova objektov lokalne infrastrukture visoke gradnje 

S 1. rebalansom popotresne obnove je bilo za obdobje 1998-1999 določeno, daje za popotresno obnovo 
objektov lokalne infrastrukture visoke gradnje na razpolago 468,5 Mio SIT sredstev državne pomoči. Na 
podlagi sklepa Vlade RS na svoji nn seji, dne nn. avgusta 2000 pa je bilo za to leto dodanih za obnovo 
objektov lokalne infrastrukture še 440 Mio SIT. Iz razpredelnice o poteku popotresne obnove teh objektov, 
za katere je popotresna obnova bodisi zaključena oziroma se bo povsem ali pa delno zaključila do 30.4 2001, 
je možno oceniti, daje trenutno razpoložljivih sredstev za realizacijo programa popotresne obnove objektov * 
lokalne infrastrukture visoke gradnje za okoli 55 Mio SIT preveč. 

LOKALNA INFRASTRUKTURA - OBJEKTI VISOKE GRADNJE 

Naslov objekta Lastnik/upravitelj 

Programi obnove, 
za katere so bila 

odobrena 
sredstva do 31. 
decembra 2000 

Programi obnove, 
ki so bili potrjeni 
do 31. decembra 
2000, sredstva za 

njih pa bodo 
odobrena do 

30.4.2001 

Programi obnove, 
za katere bodo 
odobrena redna 

proračunska 
sredstva za leto 

2001 predvidoma 
po 30.4.2001 

BOVEC, SOČA, SOČA 028 OS BOVEC - PODRUŽNICA SOČA 57.909.528 
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BOVEC, ČEZSOČA 094 KS ČEZSOČA - MLEKARNA 0 10.211.983 
BOVEC, CEZSOČA 100 KS ČEZSOČA - ZADRUŽNI DOM 80.050.394 
BOVEC, ČEZSOČA 041 BOVEC OBČINA 24.669.826 
BOVEC BOVEC KOT 024 SKUPNOST SOLASTNIKOV 5.430.790 

2.748.912 
BOVEC BOVEC KOT 043 OBČINA BOVEC 36.929.529 
BOVEC BOVEC KOT 085 DOM ZDRAVSTVENI 46.978.274 
BOVEC MALA VAS 121 OBČINA BOVEC - OS BOVEC - 

VRTEC 
119.712.238 

BOVEC MALA VAS 107 OBČINA BOVEC 0 16.000.000 
BOVEC, TRG GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 08 

OBČINA BOVEC 62.224.731 

BOVEC, TRG GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 17 

OŠ BOVEC - TELOVADNICA 915.670 

BOVEC, TRG GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 17 

OBČINA BOVEC -OŠ 8.614.317 

BOVEC BOVEC BRDO 18 OBČINA BOVEC; FIZIOTERAPIJA 6.475.582 
BOVEC BOVEC LEDINA 5 OBČINA BOVEC; KULTURNI DOM 

BOVEC 
0 10.000.000 

BOVEC LOG POD MANGARTOM 63 KS LOG POD MANGARTOM - 
ŠOLA 

22.594.656 

BOVEC LOG POD MANGARTOM 54 SKUPNOST KRAJEVNA 4.377.333 

OSNOVNA ŠOLA BREGINJ OBČINA KOBARID 1.308.661 
KOBARID LIVEK LIVEK 0 OŠ SIMONA GREGORČIČA 7.495.749 
KOBARID JEVŠČEK JEVŠČEK KS JEVŠČEK 0 550.435 
KOBARID SVINO SV1NO 23 OBČINA KOBARID - 

MLEKARNICA 
5.301.529 

KOBARID GREGORČIČEVA ULICA 
18 a 

OŠ KOBARID - TELOVADNICA 6.381.155 

KOBARID GREGORČIČEVA ULICA 
18 a 

OSNOVNA ŠOLA KOBARID 7.021.922 

KOBARID GREGORČIČEVA ULICA 
18 A 

VRTEC KOBARID 1.252.724 8.500.000 

KOBARID MUČENIŠKA ULICA 01 
b 

PGD - KOBARID : GASILSKI DOM 1.482.718 

KOBARID MUČENIŠKA ULICA 05 c DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
KOBARID 

781.296 

KOBARID STRESOVA ULICA 02 OBČINA 4.846.602 
KOBARID STRESOVA ULICA 04 a STANOVANJSKI BLOK 1.111 1"6 
KOBARID STRESOVA ULICA 04 b STANOVANJSKI BLOK : 

STRESOVA 4 B 
1.111.1**6 

KOBARID TRG SVOBODE 02 OBČINA KOBARID 3.013.082 
3.855.061 

KOBARID TRG SVOBODE 03b LEKARNA 0 7.561.684 
KOBARID, DREŽNISKE RAVNE 04 KRAJANOV LAST 0 5.322.643 
KOBARID, DREŽNICA bS OŠ - PŠ DREŽNICA 2.359.5«>7 
KOBARID, KRN, KRN 09 OBČINA KOBARID 0 10.000.000 
KOBARID VRŠNO VRŠNO 37 KRAJEVNA SKUPNOST 4.451.957 
KOBARID SMAST SMAST 0 OŠ SIMON GREGORČIČ - PŠ 

SMAST 
2.436.063 

TOLMIN, DOLENJA TREBUŠA OBČINA TOLMIN - PŠ DOLENJA 
TREBUŠA 

2.799.447 

TOLMIN, KANALSKI LOM OBČINA TOLMIN - PŠ KANALSKI 
LOM 

765.601 

TOLMIN PODMELEC OBČINA TOLMIN - PŠ PODMELEC 2.242.ll!9 

TOLMIN, GRAHOVO OB BAČI OBČINA TOLMIN - PŠ GRAHOVO 10.014.256 
TOLMIN, GRAHOVO OB BAČI 47 KS-GRAHOVO- KORITNICA 5.293.020 
TOLMIN KNEŽA KNEŽA 10 a OBČINA TOLMIN 545 880 
TOLMIN, MOST NA SOČI OBČINA TOLMIN - OŠ MOST NA 

SOČI 
13.247.910 

TOLMIN, MOST NA SOČI OBČINA TOLMIN - VRTEC MOST 
NA SOČI 

2.639.826 

TOLMIN, MOST NA SOČI OBČINA TOLMIN; ZDRAVSTVENI 
DOM 

0 12.127.742 

TOLMIN, MOST NA SOČI OBČINA TOLMIN - PŠ MOST NA 
SOČI 

11.905.292 

TOLMIN PODBRDO 32 OŠ PODBRDO 27.738.318 
TOLMIN SELA PRI VOLČAH 09 OBČINA TOLMIN 24.918.029 
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TOLMIN STRŽIŠČE S TRŽIŠČE 28 OBČINA TOLMIN 7.520.382 
TOLMIN TEMUINE 21 OBČINA TOLMIN 6.987.375 
TOLMIN VOLARJE VOLARJE OBČINA TOLMIN - VRTEC 

VOLARJE 
1.290.907 

TOLMIN VOLČE VOLČE OBČINA TOLMIN - PŠ VOLČE 3.917.50 
TOLMIN LAVRIČEVA ULICA 1 GASILSKO DRUŠTVO TOLMIN 1.580.134 
TOLMIN BAZOVIŠKA ULICA 12 OBČINA TOLMIN 4.041.879 
TOLMIN BRUNOV DREVORED 23 R.K. TOLMIN 1.191.338 
TOLMIN ULICA PADLIH BORCEV 
01 a 

OBČINA TOLMIN 6.946.340 

TOLMIN ULICA PADLIH BORCEV 
01 d 

OBČINA TOLMIN - AMD TOLMIN 4.521.261 

TOLMIN ULICA PADLIH BORCEV 
09 

OBČINA TOLMIN 2.136.566 

TOLMIN DIJAŠKA ULICA 12 B OBČINA TOLMIN - ŠOLSKI 
CENTER TOLMIN 

77.875.373 

TOLMIN RUTARJEVA ULICA 18 OBČINA TOLMIN-CENTER ZA 
IZOBRAŽEVANJE 

34.903.606 

TOLMIN TRGI. MAJA 2 OBČINA TOLMIN 420.196 
TOLMIN TRGI. MAJA 7 OBČINA TOLMIN 0 25.000.000 
TOLMIN ULICA PETRA SKALARJA 
4 

OBČINA TOLMIN 10.552.382 

TOLMIN PREŠERNOVA ULICA 4 OBČINA TOLMIN 0 9.000.000 
TOLMIN PREŠERNOVA ULICA 6 OBČINA TOLMIN; ZDRAVSTVENI 

DOM - "B" 
0 77.022.016 

TOLMIN DIJAŠKI DOM 0 22.752.598 

BLED R1BNO ŠOLSKA ULICA 15 OBČINA BLED 0 26.215.121 

JESENICE JESENICE CESTA 
ŽELEZARJEV 14 

OBČINA JESENICE 785.342,00 

JESENICE JESENICE ULICA 
VIKTORJA KEJŽARJA 22 

OBČINA JESENICE 8.506.6!!1 

JESENICE JESENICE CESTA 
ŽELEZARJEV 1 

OBČINA JESENICE - TVD 
PARTIZAN 

2.835.989,90 

JESENICE JESENICE CESTA 
TALCEV 2 

OBČINA JESENICE - OŠ KOROŠKA 
BELA 

1.067.467,00 

JESENICE JESENICE CESTA 
TONETA TOMŠIČA 5 

OBČINA JESENICE - OŠ P.VORANC 5.816.548 

LOGATEC VRH SV. TREH 
KRALJEV 

OBČINA LOGATEC - O Š. SV.TREH 
KRALJEV 

704.365,88 

ŽELEZNIKI ŽELEZNIKI TRNJE 15 OBČINA ŽELEZNIKI 6.659.167,00 

SKUPAJ: 826.212.774 26.061.684 214.202.538 

6.e Popotresna obnova kulturnih spomenikov 

Zakon o popotresni obnovi določa v 13. členu, da lahko za popotresno obnovo objekta, ki je zavarovan kot 
kulturni spomenik po predpisih na področju kulturne dediščine, lastnik pridobi iz sredstev državne pomoči 
sredstva za njegovo popotresno obnovo. Vlada RS je v programu popotresne obnove potrdila seznam 
profanih in tehničnih kulturnih spomenikov ter sakralnih kulturnih spomenikov, ki so bili v potresu 
poškodovani in je treba zaradi njihove pomembne vloge v kulturni dediščini pristopiti k statični oziroma 
integralni sanaciji. S 1. rebalansom programa popotresne obnove je določila okvir sredstev v višini 481,6 
Mio SIT, ki so bila za to sanacijo na razpolago v proračunskem obdobju 1998-1999, ter v letu 2000 dodala 
še 650 mio SIT za realizacijo popotresne obnove kulturnih spomenikov v letu 2000. 

Rekapitulacija predvidene porabe sredstev do 31. decembra 2000, namenjenih obnovi kulturnih spomenikov, 
je glede na posamezno skupino spomenikov oziroma glede na vrsto sanacijskih ukrepov razvidna iz 
naslednjih tabel: 

PROFANI KULTURNI SPOMENIKI 
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ID Naslov Občina Lastnik/upravitelj Programi 
obnove, za 

katere so bila 
odobrena 

sredstva do 31. 
decembra 2000 

Programi 
obnove, ki so 

bili potrjeni do 
31. decembra 
2000, sredstva 
za njih pa bodo 

odobrena do 
30.4.2001 

Programi 
obnove, za 

katere bodo 
odobrena 

redna 
proračunska 

sredstva za leto 
2001 

predvodoma 
po 30.4.2001 

1889 Nemški Rovt 5 Bohinj KOBAL NANDE 17.883.587 

8888 Brod 23 Bohinj Spominska hiša 
Menciger, BUDNAR 
MILOŠ, CVETKOVIČ 

VESNA 

0 6.731.435 

4289 Zgornje Laze 20 Bled SKUMAVEC TEREZIJA 20.240.479 

348 Lepena 5 Bovec KRAVANJA IVAN 0 302.551 

349 Lepena5 Bovec KRAVANJA IVAN 0 30.671.224 

594 Lepena 26 Bovec KOMAC PAULINA 26.504.256 

596 Lepena 26 Bovec KOMAC PAULINA 0 2.446.149 

670 Soča 2 Bovec HOSNERJOŽEF 10.666.001 

782 Soča 51 Bovec KAVS MARIJA , 
KRAVANJA SABINA 

18.314.748 

782 Soča 51, ureditev 
fasade 

Bovec KAVS MARIJA, 
KRAVANJA SABINA 

2.666.836 

22 Trenta 1 Bovec KOMAC ALOJZIJA 
AMALIJA 

7.245.748 

Triko jedro mesta 
Bovec: 

1423 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 18 

Bovec ATC KANIN BOVEC 
D.O.O. 

377.252 

269 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 18 

Bovec ALPKOMERC TOLMIN 
D. D. 

2.786.516 

762 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 19 

Bovec JONKO-BOJNEC 
MARIJA 

534.394 

765 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 30 

Bovec HOSNER DORA 1.486.881 

766 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 31 

Bovec STRES MARIJA 558.147 

823 BOVEC, TRG 
GOLOBARSKIH 
ŽRTEV 45 

Bovec KRAVANJA 
ELIZABETA 

1.091.879 

657 BOVEC BOVEC KOT 
060 

Bovec ZORČ MARJAN 1.903.540 

1146 BOVEC BOVEC KOT 
002 

Bovec HROVAT FILIP 988.486 

2538 Idrsko 14 Kobarid MILOJEVlC SILVA 11.283.345 

3736 Stresova ul. 1, kulturni 
dom 

Kobarid OBČINA KOBARID 0 99.011.820 

1732 Gregorčičeva 8, 
Kobariški muzei 

Kobarid KOBARIŠKI MUZEJ, 
MIN. ZA KULTURO 

35.046.386 

2460 Gregorčičeva 10, 
Kobariški muzei 

Kobarid OBČINA KOBARID 36.151.010 

2465 Gregorčičeva 14 Kobarid HAFNER HELENA 
IVANA 

6.017.949 

2484 Gregorčičeva 16 Kobarid MLINARIC IVO 16.674.057 

2472 Gregorčičeva 20 Kobarid OBČINA KOBARID 0 126.971.141 

1734 Gregorčičeva 43 Kobarid MANFREDAJOŽE 0 4 615 456 

1735 Gregorčičeva 55 Kobarid ČEBOKLI IGNAC 6,757.304 
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4152 Gregorčičeva bš Kobarid OBČINA KOBARID 0 10.916.837 

3488 F. Volariča 4a Kobarid TROHA ZDRAVKA IN 
BIZJAK MARTA 

15.849.507 

4151 Gregorčičeva 41 Kobarid OBČINA KOBARID 0 15.000.000 

2481 Trg Svobode 16 Kobarid OBČINA KOBARID 0 49.590.000 

389 Krn 15 Kobarid RUTAR ALOJZ 23.050.376 

390 Krn 15 Kobarid RUTAR ALOJZ 8.224.508 

74 Krn 17 Kobarid KOFOL METOD 0 22.893.224 

75 Krn 17 Kobarid KOFOL METOD 0 11.286.479 

114 Magozd 1 Kobarid KURINClC FRANC 2.479.323 

205 Magozd 19 Kobarid MEDVED ALBINA 17.296.890 

68 Magozd 20 Kobarid KOREN FILIP 2.694.828 

4153 Loje 1b Tolmin KENDA OLGA 0 9.032.096 

4157 Most na Soči 29 Tolmin RKC - 2upnišče - staro 0 19.725.340 

3123 Most na Soči 58 Tolmin VUGA OLGA 26.498.780 

3005 Mestni trg 4 Tolmin Mestni muzej - OBČINA 
TOLMIN 

10.055.820 

3346 Mestni trg 5 Tolmin Kinogledališče - 
OBClNA TOLMIN 

14.547.257 

224 Tolminske ravne 11 Tolmin RUTAR FRANC 34.031.282 

225 Tolminske ravne 11 Tolmin RUTAR FRANC 15.942.150 

988 Tolminske ravne 12 - 
sirarna 

Tolmin GABERŠClK ANTON 4.247.919 

541 Tolminske Ravne 13 Tolmin GABERSClK ANTON 23.103.725 

542 Tolminske Ravne 13 - 
klet 

Tolmin GABERŠClK ANTON 1.585.693 

230 Tolminske Ravne 14 Tolmin KLOBUČAR MARJAN 3.240.228 

543 Tolminske Ravne 14 Tolmin KLOBUČAR MARJAN 24.776.251 

545 Tolminske ravne 14 Tolmin KLOBUČAR MARJAN 26.124.655 

8888 Tolminske ravne 14 Tolmin KLOBUČAR MARJAN 0 3.761.853 

227 Tolmniske Ravne 8 Tolmin KOVAClC FRANC 36.027.789 

226 Tolmniske Ravne 8 Tolmin KOVAClC FRANC 10.551.660 

229 Tolmniske Ravne 9 Tolmin RUTAR STANISLAV 0 12.314.212 

474 Zatolmin 75 Tolmin GREGORČIČ MARIJA 23.277.272 

233 Zatolmin 75 Tolmin GREGORČIČ MARIJA 0 27.271.027 

234 Zatolmin 75 Tolmin GREGORČIČ MARIJA 23.518.282 

3572 Zatolmin 75 Tolmin GREGORČIČ MARIJA 0 1.238.042 

2312 Knežke Ravne 9, klet Tolmin ŠORLI SLAVKO 2.854.525 

2314 Knežke Ravne 9, kašča Tolmin ŠORLI SLAVKO 1.963.897 

8888 Knežke Ravne 9, 
sušilnica sadia 

Tolmin SORLI SLAVKO 1.817.907 

1766 Gabrje 17, domačija Tolmin TEREZIJA SOVDAT 
JUSTINA 

GABERŠCEK, 

9.021.560 

4155 Dolenja Trebuša 70, 
kulturni dom 

Tolmin KRAJEVNA 
SKUPNOST Dolenja 

Trebuša 

746.671 

2569 Dolenja Trebuša 72 - 
freska 

Tolmin BONClNA MILAN 1.053.745 

2639 Podbrdo 18 Tolmin KEMPERLE ERNEST 0 22.000.000 
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4159 Podmelec 49, kašča Tolmin EVGEN HVALA 1.778.603 

8888 Sela pod Podmelcem 
18 

Tolmin GOLJA ZDRAVKO 10.956.303 

4154 Gradnikova 24 Tolmin OBLEŠČAK BRANKO 11.414.840 

4162 Zadlaz-Čadrg 10 Tolmin MANFREDA 
ELIZABETA 

15.958.339 

4163 Zadlaz-Čadrg 3 Tolmin KOŠUTA PAVLA 10.998.338 

417 Zabrdo 7 Železniki GASER FRANC 8.653.821 

SKUPAJ 640.867.724 286.096.006 189.682.880 

SAKRALNI KULTURNI 
SPOMENIKI 

ID Naslov Obilna Lastnik/upravitelj Programi 
obnove, za 

katere so bila 
odobrena 

sredstva do 31. 
decembra 2000 

Programi 
obnove, ki so 

bili potrjeni do 
31. decembra 
2000, sredstva 
za njih pa bodo 

odobrena do 
30.4.2001 

Programi 
obnove, za 

katere bodo 
odobrena 

redna 
proračunska 

sredstva za leto 
2001 

predvodoma 
po 30.4.2001 

4090 CERKEV SV.URHA Bovec 39.788.530 

4091 CERKEV DEVICE 
MARIJE V POLJU 

Bovec • 37.474.641 

4010 CERKEV SV: JOŽEFA 
V SOČI 

Bovec 15.827.843 

4014 CERKEV SV. 
JERNEJA CERKNO 

Cerkno 33.938.577 

4035 CERKEV SV. MATIJA 
DREŽ. RAVNE 

Kobarid 28 860.193 

4040 CERKEV SV. ROKA Kobarid 25.906.255 

4044 CERKEV SV.ANE 
MAGOZD 

Kobarid 8.506.502 

4043 CERKEV Sv. PRIMOŽA 
IN FELICIJANA LOGJE 

Kobarid 0 25.328.470 

4063 CERKEV SV.TROJICE Tolmin 16.622.425 

4064 CERKEV SV. JURIJA 
KNEŽA 

Tolmin 22.259.706 

4067 CERKEV SV. PETRA, 
LOJE 

Tolmin 19.303.257 

4079 CERKEV SV. 
LAMBERTA, RUT 

Tolmin 17.017.900 
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4084 CERKEV MARIJINEGA 
VNEBOZETJA 

Tolmin 58.831.642 

4062 Cerkev Sv. Duha v 
Javorci 

Tolmin 14.219.964 

4088 CERKEV SV. 
DANIJELA VOLČE 

Tolmin 22.358.848 

3360 Cerkev Sv. Petra in 
Pavla, Zatolmin 
CERKEV Sv. JURIJA 
ŠEBRELJE 

Tolmin 9.086 975 

4026 Cerkno 0 20.663.071 

4111 Cerkev Device Marije, 
Bitnje 

Bohinj 0 15.000.000 

4102 Cerkev Sv. Križa, 
Golica 

Jesenice 0 27.123.888 

4054 Cedrkev Sv. Treh 
kraljev, Sužid 

Kobarid 0 10.000.000 

4055 Cerkev Sv. Andreja, 
Svino 

Kobarid 0 10.000.000 

RESTAVRATORSKI POSEGI: 

4079 CERKEV SV. 
LAMBERTA, RUT 

Tolmin 7.493.906 

4084 CERKEV MARIJINEGA 
VNEBOZETJA 

Tolmin 16.049.808 

4010 CERKEV SV: JOŽEFA 
V SOČI 

Bovec 7.951.441 

4090 CERKEV SV.URHA Bovec 8.373.153 

4044 CERKEV SV.ANE 
MAGOZD 

Kobarid 3.275.244 

SKUPAJ 413.146.810 25.328.470 82.786.959 

Iz tabel o realizirani ter o načrtovani popotresni obnovi profanih in sakralnih kulturnih spomenikov do 
30.4.2001 je razvidno, daje treba razporediti v ta segment popotresne obnove objektov dodatnih 235 Mio 
SIT. 

6.f Popravilo dimnikov in strešnih kritin 

DTP je še pred zimo 1998/1999 organizirala popravila poškodovane kritine in dimnikov na objektih, ki so 
bili naseljeni ali seje v njih izvajala dejavnost, popotresna obnova objekta pa je bila planirana za leto 1999 
ali 2000. Namen teh popravil je bil, da se prepreči dodatne škode na objektih zaradi zamakanja in hkrati 
omogoči ogrevanje teh objektov. 

DTP je izvedla popis vseh objektov, za katere je tako predhodno popravilo dimnikov in strešnih kritin 
smiselno. Pregledanih je bilo 1021 objektov in od teh je bilo 661 spoznanih za primerne, da se popravilo 
izvede. Z obrtniki je bilo sklenjenih pogodb zas 456 objektov v vrednost 103,5 Mio SIT. Za preostalih 205 
objektov DTP ni uspelo dobiti izvajalcev krovskih in kleparskih del. 

Popravila dimnikov in strešne kritine so bila dejansko izvedena le na 132 objektih v skupni vrednosti 36,5 
Mio SIT. Lastniki preostalih 324 objektov so potresne poškodbe bodisi sami popravili bodisi so objekte sami 
provizorično zavarovali tako, daje bilo možno počakati do celovite popotresne sanacije objekta. 

6.g Popotresna obnova objektov nizke gradnje lokalne infrastrukture 

Poškodbe zaradi potresa na lokalni cestni infrastrukturi so bile večinoma na pripadajočih konstruktivnih 
elementih, kot so podporni zidovi in mostovi. Na podlagi navodil, ki jih je pripravilo ministrstvo za okolje in 
prostor, so bili za posamezno občino opravljeni že v letu 1998 popisi najnujnejših popravil na cestni 
infrastrukturi, na podlagi katerih je temeljila tudi prva ocena stroškov za izvedbo programa popotresne 
obnove lokalne infrastrukture v višini 1.031 Mio SIT. 

Realnejšo oceno stroškov popotresne obnove cestne in komunalne lokalne infrastrukture seje pridobilo na 
podlagi popisov del iz dokumentacije za pridobitev dovoljenj za obnovo teh objektov. 

17. april2001 67 poročevalec, št. 26 



Na podlagi izdelanih projektov popotresne obnove je bilo z 2. rebalansom ocenjeno, da so celotni stroški 
popotresne obnove objektov cestne in lokalne infrastrukture 2.781 Mio SIT. Z upoštevanjem podražitev na 
že do 31 .decembra 2000 končanih popotresnih obnovah objektov cestne in lokalne infrastrukture se ta ocena 
poveča na 2.898 Mio SIT (stolpec 1 iz spodnje tabele). 

V 1. rebalansu stroškov popotresne obnove z dne 15. julija 1999 so bili za obnovo izbrani tisti objekti, za 
katere seje upravičeno domnevalo, da bo za njih še v letu 1999 pripravljena tehnična dokumentacija in 
pridobljena dovoljenja za obnovo. Višina planiranih sredstev za obnovo teh objektov je bila 475,5 Mio SIT 
(stolpec 2 iz spodnje tabele). Do 31. januaija 2000 je bilo na podlagi plana iz 1. rebalansa odobrenih 434,4 
Mio SIT (stolpec 3 iz spodnje tabele). 

Za leto 2000 je bilo dodatno odobrenih še 510 Mio SIT za stroške popotresne obnove objektov lokalne 
cestne in komunalne infrastrukture. 

Planirane aktivnosti na popotresni obnovi objektov cestne in komunalne lokalne infrastrukture so se do 31. 
decembra 2000 skoraj v celoti uresničile: 

- od skupaj predvidenih 985,5 Mio SIT v programu popotresne obnove predvidenih sredstev je bilo z 
odločbami odobrenih za 833,7 Mio SIT sredstev popotresnih programov, 

- potijenih je za 656,7 Mio SIT končnih situacij za opravljena dela in 
- skupni obseg vseh programov popotresne obnove cestne in lokalne infrastrukture, ki se bodo povsem 

zaključili oziroma se bodo pričeli, nekateri od teh pa tudi zaključili do 30.4.2001, bo v okviru 
predvidenih 985,5 Mio SIT. 

Obnova cestne in komunalne infrastrukture 

OBČINA 2. rebalans programa 
popotresne obnove: plan vseh 

stroSkov rebalansa 

1. rebalans programa 
popotresne obnove: 

odobrena sredstva do 
31.1.2000 

2. rebalans programa 
popotresne obnove: plan 

dodatnih stroškov v letu 2000 

Kobarid 1.224.342.926,00 SIT 141.803.024,00 SIT 190.918.565,50 SIT 

Bovec 619.338.908,00 SIT 89.556.909,00 SIT 229.935.408,00 SIT 

Tolmin 910.441.958,00 SIT 203.089.423,00 SIT 246.935.579,00 SIT 

Cerkno 72.608.009,00 SIT 0,00 SIT 35.873.609,00 SIT 

Idrija 71.215.000,00 SIT 0,00 SIT 0,00 SIT 

SKUPAJ 2.897.946.801,00 SIT 434.449.356,00 SIT 703.663.161,50 SIT 

Pregled do 31 .decembra 2000 izvedene popotresne obnove objektov lokalne cestne in komunalne 
infrastrukture je razviden iz naslednje tabele: 

Oznaka naziv objekta Naslov občina državna 
pomoč • 
osnovna 
odločba 

obračun del - 
končna 
državna 
pomoč 

cib 1 Občina Bovec,MOST PRI MATEVŽU Lepena Bovec 18.221.637 
cib 1 Občina Bovec, MOST PRI MATEVŽU Lepena Bovec 32.722.878 32.635.721 
cib 11 Občina Bovec, ZID KORITNICA Kal Koritnica Bovec 2.500.000 2.500.000 
cib 11a Občina Bovec, ZID KORITNICA Kal Koritnica Bovec 5.994.000 5.994.000 
db 12 Deponija Lisičja Vodenca Cezsoča Bovec 8.133.785 . 
cib 2 Občina Bovec, MOST PRI KASCI Lepena Bovec 17.506.922 
cib 2 Občina Bovec, MOST PRI KASCI Lepena Bovec. 24.741.222 25.263.847 
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cib 21 Cesta Zavrzelno - vodohram Bovec Bovec 16.174.571 
cib 3 Občina Bovec, MOST POD BREGOM Soča Bovec 15.604.500 17.290.927 
cib 31 Ureditev zalednih vod TGŽ 30-34 Bovec Bovec 4.700.000 4.664.300 
cib 6 Občina Bovec, CESTA JABLENCA Čezsoča Bovec 13.043.113 14.957.303 
cib 7 OBČINA BOVEC, POKOPALIŠKI ZID Trg Golobarskih 

žrtev 8 
Bovec 16.686.737 20.731.101 

cib 9 OBČINA BOVEC, Most pri Klinu Lepena Bovec 41.736.070 
cic 1 OBČINA CERKNO, LC Cerkno - Cm vrh Gorenji Novaki - 

Črni vrh 
Cerkno 21.961.774 24.593.620 

cic2 OBČINA CERKNO, LC Reka-Bukovo-Grahovo Reka - Bukovo - 
Grahovo 

Cerkno 13.515.751 15.143.223 

cik 12 Občina Kobarid-KC KRN-Polog Vršno Kobarid 10.047.494 10.035.518 
cik 12a Občina Kobarid-KC KRN-Brdo Vršno Kobarid 11.650.647 11.650.577 
cik 12b Občina Kobarid-KC KRN-Hum Vršno Kobarid 9.340.629 9.339.045 
cik 13 Obč. Kobarid-hudoumik Dr.Ravne -deponija Drežniške ravne Kobarid 5.650.418 5.650.418 
cik 14 Obč. Kobarid-hudournik Drežnica - deponija Drežnica Kobarid 7.413.337 7.413.337 
cik 15 OBČINA KOBARID - podporni zid, odsek 2B1 Drežniške Ravne Kobarid 9.424.766 9.420.676 
cik 15a OBČINA KOBARID - podporni zid, odsek 2B2 Drežniške Ravne Kobarid 8.965.789 8.962 141 
cik 15b Podporni zidovi v zg.Dr. Ravnah DR 1/1 Drežniške ravne Kobarid 9.609.581 
cik 15c Podporni zidovi v zg.Dr. Ravnah DR 1/2 Drežniške ravne Kobarid 9.641.678 
cik 16 OBČINA KOBARID - podporni zid, odsek M1 Magozd Kobarid 8.925.310 8.917.698 
cik 16a OBČINA KOBARID - podporni zid, odsek M2 Magozd Kobarid 7.087.710 7.084.742 
cik 2 OBČINA KOBARID-Usad na cesti VRSNO-KRN Vršno Kobarid 20.633.721 20.606.998 
cik 7 Obč. Kobarid, kamnite zložbe, odsek M3 Drežnica - 

Magozd 
Kobarid 9.198.883 9.198.806 

cik 7a Obč. Kobarid, oporni zidovi, odsek M3 Drežnica - 
Magozd 

Kobarid 7.879.768 7.877.284 

cik 7b Obč. Kobarid, sanacija mostu, odsek M3 Drežnica - 
Magozd 

Kobarid 7.668.917 7.668.894 

cik 7c Obč. Kobarid, voziščna konstrukcija, ods. M3.M5 Drežnica - 
Magozd 

Kobarid 9.846.733 9.819.436 

cik 7d Obč. Kobarid, oporni zid, odsek M5 Drežnica - 
Magozd 

Kobarid 8.082.463 8.081.037 

cit 19 OBČINA TOLMIN - KC Podbrdo - Trtnik Podbrdo Tolmin 5.999.947 5.999.947 
cit 20 LC Podbrdo- Bača Tolmin Tolmin 5.493.847 7.664.595 
cit 25 OBČINA TOLMIN - LC Grahovo - Bukovo Bukovo Tolmin 6.344.242 6.344.242 
cit 26 OBČINA TOLMIN - LC Tolmin - Kneža Ljubinj Tolmin 3.559.000 3.497.195 
cit 26a OBČINA TOLMIN - LC Tolmin-Kneža Kneža Tolmin 8.770.244 9.157.300 
cit 26b Usad na lokalni cesti Ljubinj-Podmelec Tolmin Tolmin 4.864.189 
Cit 29 OBČINA TOLMIN - LC Tolmin - Kamno Kamno Tolmin 3.084.160 3.084.160 
cit 29A OBČINA TOLMIN - LC Tolmin - Kamno Kamno Tolmin 18.969.511 21.916.200 
cit 29B OBČINA TOLMIN - LC Tolmin - Kamno Tolmin - Kamno Tolmin 8.056.779 
cit 3 LC Modrej-Bača pri Modreju Tolmin Tolmin 5.500.000 5.500.000 
cit 31 OBČINA TOLMIN - LC Poljubinj-2abče-Zadlaz Žabče Tolmin 5.742.624 
cit 37 OBČINA TOLMIN, Most v Kamnem Kamno Tolmin 124.950.000 202.176.553 
cit 37a OBČINA TOLMIN-MOST KAMNO Kamno Tolmin 74.783.982 jfjjmmamm 
cit 38 Občina Tolmin, Kanalizacija Štrklepce Zatolmin Tolmin 8.614.617 8.614.617 
cit 39 Občina Tolmin, MOST NA VOLARJIH Volarje Tolmin 20.000.000 59.320.962 
cit 39a OBČINA TOLMIN-MOST VOLARJE Volarje Tolmin 39.320.962 • 
cit 40 OBČINA TOLMIN Tolminske Ravne Tolmin 40.644.612 
cit40a OBČINA TOLMIN Tolminske Ravne Tolmin 7.214.250 
cit 40b OBČINA TOLMIN Tolminske Ravne Tolmin 12.008.289 
cit 7 OBČINA TOLMIN - KC Kamno - Foni Kamno Tolmin 5.669.696 8.124.905 
kik 1 VODOHRAM Drežniške Ravne Drežniške Ravne Kobarid 9.874.925 9.874.766 

833.776.680 (IS6.776.088 

7. Izvajanje nalog državne tehnične pomoči 
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Državna tehnična pisarna je bila zasnovana neposredno po aprilskem potresu kot glavna organizacijska 
oblika za uresničevanje državne tehnične pomoči pri odpravi posledic potresa. 

Državni tehnični pisarni je naložena naloga, da: 

- svetuje pri odločitvah glede načina obnove in nudi strokovno pomoč v zvezi s popotresno obnovo 
objektov, 

- pripravlja dokumentacijo osebam zasebnega prava za izdelavo vlog za pridobitev sredstev državne 
pomoči, 

- sodeluje pri pripravi ureditvenih načrtov za urejanje prostora na območju popotresne obnove, 
- nudi pomoč lastnikom in upravljalcem nepremičnin na območju popotresne obnove pri pridobivanju 

projektne dokumentacije, dovoljenj in drugih listin potrebnih za izvedbo gradbenih del v zvezi z odpravo 
posledic potresa, 

- potrjuje skladnost projektne dokumentacije glede upoštevanja krajinskih značilnosti, naravne in kulturne 
dediščine, tipologije regionalne arhitekture ter drugih naravnih in ustvarjenih vrednot okolja, ki jih je 
treba upoštevati pri urbanističnem načrtovanju in projektiranju, ter s smernicami za popotresno obnovo iz 
poročila o škodi, 

- strokovno nadzoruje dela, za katera zadošča odločba o dovolitvi priglašenih del, 
- pridobiva lokacijsko dokumentacijo, 
- koordinira izdelavo projektne dokumentacije za nadomestne gradnje oziroma rekonstrukcije, 
- sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske rabe sredstev državne pomoči in stanovanjskih posojil in 

organizira strokovno nadzorstvo nad gradnjo. 

Državna tehnična pisarna je imela do novembra 2000 sedež oziroma izpostavi v Bovcu in v Kobaridu, pri 
čemer izpostava Kobarid pokriva tudi vse ostale občine, razen bovške. Obe izpostavi sta nameščeni v 
najetih, začasno preurejenih prostorih, kjer poslujeta tudi s strankami. 

Povprečno je v letu 1999 in prvih mesecih leta 2000 delalo v Državni tehnični pisarni 66 ljudi, kar jo kljub 
začasnemu in posebnemu značaju uvršča med največje inženirske biroje v Sloveniji. Število zaposlenih seje 
v februarju 2000 začelo zmanjševati predvsem na področjih izdelave elaboratov, organizacije projektov ter 
posebnih nalog pri popotresni obnovi kulturnih spomenikov ter cestne in komunalne lokalne infrastrukture. 

Število zaposlenih v DTP za izvajanje posameznih opravil ter količina opravljenega dela je razvidna iz 
naslednje preglednice: 

Opis dejavnosti Povprečno število 
zaposlenih 

Količina opravljenega dela 

Izdelava elaboratov sanacije objektov 17 Več kot 2000 elaboratov sanacije 
650 projektnih nalog za zahtevne 
rekonstrukcije ali novogradnje 

Organizacija izdelave projektov in njihova 
revizija 

4 430 projektov oddanih v izdelavo ter enako 
število opravljenih revizij projektne dokum. 

IZVEDBENI INŽENIRING 
1. gradbeni nadzor 20 1003 izvedenih sanacij 

274 sanacij v teku 
2. obračun in finančna služba 3 Potrditev in obračun situacij izvajalcev 
3. sestava vlog za državno pomoč 5 vloge za obnovo na podlagi elaborata sanacije 

vloge za obnovo na podlagi projekta 
vloge za hipotekama sredstva 

REŽIJA 
1. vodenje državne tehnične pisarne 3 
2. administracija, arhiv in drugo 6 
3. krajevni zaupniki 3 
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POSEBNE NALOGE 
1. kulturni spomeniki 2 Obnova spomenikov v skupni vrednosti 

sanacije 1.200 Mio SIT 
2. infrastruktura lokalne skupnosti 2,5 Obnova cestne in komunalne lokalne 

infrastrukture v skupni vrednosti okoli 800 Mio 
SIT 

3. tehnično svetovanje za Gorenjsko 0,5 

SKUPAJ: 66 

7.a Pregled izdelave projektne dokumentacije 

Realizacija izdelave projektne dokumentacije do konca leta 2000 je razvidna iz naslednje tabele: 

Vrsta dokumentacije Pogodbena vrednost Potrjene situcije Plačane situcije 
Do 15. julija 2000: 
430 projektov 
278 lokacijskih dokumentacij 

529.049.207 SIT 422,7 mio SIT 374,9 mio SIT 

Dodatno do 31. dec. 2000: 
14 projektov 

25.000.000 SIT - 132,4 mio SIT 

Skupaj 554.000.000 SIT - 477,3 mio SIT 

7.b Pregled porabe sredstev državne tehnične in upravne pomoči 

Pregled porabe sredstev državne tehnične in upravne pomoči do 31 .decembra 2000 je razviden iz naslednje 
preglednice: 

Pregled porabe sredstev državne tehnične in upravne pomoči 
po posameznih namenih do 31.12.2000 

PROGRAM IZVAJALEC POG. VRED. REALIZIRANO 
DO 31.12.2000 

OSTANEK 
(program - pog.) 

Drž. teh. pis.irna 1.741.000.000 ZRMK 1.740.809.501,17 1.660.749.349,75 190.498,83 
Projektna in lokacijska 1 537.000.000 477.314.653,58 477.314.653,58 59.685.346,42 
dokumentacija 
Ureditveni načrti >40.005.000 

■ 
. 3.963.972,00 3.036.028,00 

BH 
RCR 2.215.044,00 2.215.044,00 
AMBIENT 2.915.700,00 2.915.700,00 
STUDIO 3 4.850.000,00 4.850.000,00 
LUZ 4.795.600,00 2.397.800,00 
PROJEKT 4.117.905,00 4.117.905,00 
ZRMK 394.459,00 394.459,00 
PROJEKT 4.671.000,00 4.671.000,00 
AMBIENT 4.950.000,00 
GEO BIRO 1.708.840,00 1.708.840,00 
ZARIJA 3.000.000,00 3.000.000,00 
PROJEKT 1.494.569,00 
PROJEKT 356.286,00 
PROJEKT 1.494.569,00 

■78W" 
Najemnine In 
obratovalni stroški DTP 1 

1.237.796,54 3:5.659.689,49 
^m 

m 
ALPKOMERC 18.476.949,60 17.762.949,60 
PGD (do 31.3.2001) 9.493.506,00 7.294.977,61 
TELEKOM (do 30.9.2000) 553.823,10 464.656,94 
TELEKOM 234.799,00 234.799,00 
FOP (dO 31.3.2001) 7.806.904,74 6.906.904,74 
TOLMIN (do 31.3.2001) 1.676.412,50 
GRADBENIK (do 30.4.2000) 2.995.401,60 2.995.401,60 

Podporne dejavnosti 98.000.000 95.450.895,82 9:2.596.939,64 2.549.104,18 
IGEA 11.369.072,00 11 369 072.00 
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START 652.845,00 652.845,00 
MONOLIT 2.534.300,00 2.534.300,00 
IGEA 367.567,00 367.567,00 
DFG 2.595.396,00 2.595.396,00 
PRISTOP 46.529.304,23 43.675.348,05 
IGG 24.676.463,22 24.676.463,22 
ZRMK; strok, podlage 1.006.425,00 1.006.425,00 
ZRMK;strok. usposabljanje 5.719.523,37 5.719.523,37 

Stroški prezimovanja | 212.000.000 187.300.000,00 162.051.644,64 24.700.000,00 
občina BOVEC (do 31.12.2000) 138.000.000,00 121.202.665,70 
občina KOBARID (do 
31.12.2000) 

43.000.000,00 36.429.855,94 

občina TOLMIN (do 31.12.2000) 6.300.000,00 
2.57:3.076.819,11 

4.419.123,00 
2.454.643.025,10 90.923.180,89 

8. Dodeljevanje stanovanjskih posojil 

8.a Vloga Stanovanjskega sklada RS 

Za odpravo posledic potresa v Posočju 12.04.1999 je bil sprejet zakon o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju (Ur.l. RS 45/98, 67/98), v nadaljevanju zakon. Med ukrepi popotresne 
obnove po 1. členu zakona šteje tudi dodeljevanje stanovanjskih posojil iz sredstev Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, namenjenih popotresni obnovi objektov in zagotavljanje njihove namenske uporabe in 
izgradnjo varovanih stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Za izvajanje ukrepov popotresne obnove se sredstva skladno s 6. členom zakona zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije. Sredstva proračuna Republike Slovenije se skladno z 10. členom zakona dodelijo tudi 
za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za dodelitev stanovanjskih posojil pod pogoji 
tega zakona ter zagotavljanje sredstev za izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe. 

V 25. členu zakona je določeno, da se sredstva dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
namenijo za: 
1. ugodna stanovanjska posojila osebam zasebnega prava, 
2. izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe, 
3. financiranje obresti posojil iz 1. točke. 

8.b Odobravanje ugodnih stanovanjskih posojfl 

Za posojilo za popotresno obnovo stanovanjskega objekta lahko zaprosijo upravičenci za državno pomoč kot 
jih določa zakon. 

Višino dodeljenega posojila določa zakon v istem členu. 

Realna obrestna mera za odobrena posojila je 0%, razen za popotresno stanovanjskega objekta v lasti osebe 
zasebnega prava, v katerem na dan objekta niso bivali lastnik in njegovi družinski člani, ampak druge osebe, 
ko je realna obrestna mera 2,75%. Odobreno posojilo se revalorizira skladno z zakonskimi predpisi. 

Posojila so po zakonu odobrena z rokom vračila do 15 let. Posojilo se odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva 
anuiteta zapade v plačilo dve leti po dodelitvi posojila. 

Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 16.07.1998 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
dne 28.07.1998 v Primorskih novicah in dne 30.07.1998 v 6. številki informacij o popotresni obnovi, za 
prebivalce Posočja objavil javni poziv za posojila za popotresno obnovo stanovanjskih objektov. 

Po uskladitvi z Ministrstvom za okolje in prostor odobrena posojila niso posebej zavarovana. 
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Doslej je že bila podpisana pogodba o prenosu sredstev za dokapitalizacijo in trije dodatki k njej za sredstva 
v skupni višini 1.220.100.000,00 tolarjev za posojila in 113.578.000,00 tolaijev za financiranje obresti. 

Namen dokapitalizacije Sklep Vlade RS 

16.07.1998 

Sklep Vlade RS 

03.09.1998 

Sklep Vlade RS 

18.03.1999 

Sklep Vlade RS 

16.03.2000 

Skupaj 

Za posojila 106.700.000,00 213.400.000,00 200.000.000,00 700.000.000,00 1.220.100.000,00 
Za financiranje obresti 23.300.000,00 46.600.000,00 43.678.000,00 113.578.000,00 
Skupaj 130.000.000,00 260.000.000,00 243.678.000,00 700.000.000,00 1.333.678.000,00 
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Prikaz realizacije projektnih dokumentacij 

PROJEKT 
8,8% 

KOZOROG Tolmin 
7,1% 

OSTALI 
35,0% 

SLOVENIJA PROJEKT 
5,0% INVESTBIRO 

2,6% 
ELEA 
2,9% 

ABIES 
3,2% 

ambent29% 
3,2% PROJ.POD. Kranj 

3.1% 

Večina izvajalskih družb seje hitro odzvala na specifične zahteve popotresne obnove objektov. Poleg 
rednih gradbenih nadzornikov je DTP uvedla tudi dodatni nadzor zardi notranje kontrole delovanja 
nadzorne službe, ki ga izvajata dva strokovnjaka z dolgoletno pri prenovah in ojačitvah starih objektov. 

Odgovorni za prenovo objektov v gospodarskih družbah tesno sodelujejo z nadzorniki iz DTP, kar 
zagotavlja, da poteka obnova kvalitetno in v rokih, predvidenih v v izvajalskih pogodbah. Veliko pove 
tudi podatek, da so končno porabljena sredstva za izvedbo popotresne obnove 821 objektov visoke 
gradnje v višini 3.789 Mio SIT razlikujejo za manj kot 4 % od planiranih sredstev iz popisa del 
projektnih dokumentacij za obnovo objektov. 

Obseg izvedbe popotresne obnove nekaterih vidnejših gospodarskih družb, ki izvajajo popotresno obnovo, je 
viden iz grafa o realizaciji izvajalcev glede na vrednost končnih situacij. 
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Prikaz realizacije izvajalcev GOI del glede na vrednosti končnih 

situacij 
PRIMORJE 

6,8% 

^ - 1 n 

GRADBENIK 
6,5% 

OSTALI 
45,1% 

ZID GRAD 
3,6% 

GRADIŠ PTUJ 
4,0% 

SANING 
4,9% 
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Predlog zakona o 

PREPREČEVANJU PRANJA 

DENARJA - (EU) (ZPPDen-1) 

- druga obravnava - EPA 1255 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1611-0076 
Številka: 440-11/2000-1 
Ljubljana, 06.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 29. korespondenčni seji dne 
6.4.2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA 
DENARJA - (EU), 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 2. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.1.2001 
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja 
- druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora In 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Klaudijo Stroligo, direktor Urada Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja, 
- mag. Vida Šeme Hočevar, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Uradu Republike Slovenije za preprečevanje 
pranja denarja. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PRILOGI: 2 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

DRUGA OBRAVNAVA 
6.4.2001 

PREDLOG ZAKONA O 

PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA 
(ZPPDen-1) - EPA 1255 - II 

BESEDILO ČLENOV 

I. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje ravnanj, s 
katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s 
kaznivim dejanjem (v nadaljnjem besedilu: pranje denarja) ter 
ukrepi za preprečevanje takšnih ravnanj. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se nanašajo zlasti na: 
1. zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali premoženja, ki 
izvira iz kaznivega dejanja, 
2. pridobitev, posest ali uporabo denarja ali premoženja, ki izvira 
iz kaznivega dejanja, 
3. prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, 
razpolaganja, lastništva, ali pravic v zvezi z denarjem ali 
premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja, 
4. prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja 
in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju podjetij. 

2. člen 

Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se izvajajo 
pred in pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju 
ali drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem (v nadaljnjem 
besedilu: transakcija) pri: 
1. bankah, hranilnicah in podružnicah tujih bank, 
2. hranilno kreditnih službah, 
3. organizacijah, ki opravljajo plačilni promet, 
4. investicijskih in pokojninskih skladih, investicijskih družbah in 
družbah za upravljanje investicijskih skladov, 
5. borzah, borzno posredniških družbah in podružnicah borzno 
posredniških družb, 
6. zavarovalnicah, 
7. igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre na srečo, 
8. menjalnicah, 
9. zastavljalnicah, 
10. pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo: 
a) prodaje in nakupa terjatev 
b) faktoringa 
c) upravljanja premoženja za tretje osebe 
d) izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z njimi 
e) leasinga 
f) organiziranja potovanj 
g) prometa nepremičnin 
h) hrambe v šefih 
i) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh 
j) izdajanja garancij in drugih jamstev 
k) kreditiranja in kreditnega posredovanja 

I) dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov 
m) posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic 
n) prevzemanja denarja, vrednostnih papirjev ali drugega 
premoženja v hrambo ali za izročitev tretjim osebam ali državnim 
organom 
(v nadaljnjem besedilu: organizacija). 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz tega 
zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti evru 
po srednjem tečaju Banke Slovenije. 

II. poglavje 
NALOGE IN OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ 

1. Identifikacija 

4. člen 

Pred in pri izvajanju določenih transakcij organizacija ugotovi 
istovetnost stranke, pridobi podatke o stranki, transakciji in druge 
podatke po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: identifikacija). 

5. člen 

(1) Kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo vzpostavi 
trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi identifikacijo. 

(2) Organizacija mora pri vsaki transakciji ali pri več med seboj 
povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 2.800.000 tolarjev, 
opraviti identifikacijo, razen v primerih, ko je bila identifikacija 
opravljena že na podlagi prvega odstavka tega člena. 

(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena 
organizacija opravi identifikacijo pri vsaki gotovinski transakciji ali 
pri več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki 
presegajo vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(4) Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri poslih 
življenjskega zavarovanja, kadar posamezna premija presega 
vrednost 190.000 tolarjev. 

(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
identifikacija opravi vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja. 

(6) Identifikacija pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebna, kadar je 
stranka državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali 
organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo določi minister, pristojen 
za finance. Pri tem minister upošteva predvsem izvajanje 
predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja 
v organizacijah iz 2. člena tega zakona ter ugotovitve Urada in 
organov nadzora v zvezi s tem. 

6. člen 

(1) Pri identifikaciji na podlagi prvega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(2) Pri identifikaciji na podlagi drugega in četrtega odstavka 5. 
člena tega zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, šeste, 
osme, devete, desete in enajste točke prvega odstavka 38. člena 
tega zakona. 
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(3) Pri identifikaciji na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, šeste, sedme, 
osme, devete in desete točke prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(4) Če transakcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona 
potekajo na podlagi sklenjenih pogodb ali odprtih računov, se pri 
posameznih transakcijah pridobijo le podatki iz šeste, sedme, 
osme, devete in desete točke prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(5) Pri identifikaciji na podlagi petega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(6) Pri opravljanju dejavnosti v zvezi s posli hrambe v šefih se pri 
identifikaciji pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, pete, šeste in 
sedme točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(7) Pri pologih v dnevno nočni trezor se pridobijo podatki iz 
druge točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o odgovornih 
osebah pravnih oseb. 

7. člen 

(1) Organizacija pridobi podatke iz druge in tretje točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v uradne osebne 
dokumente stranke. 

(2) Organizacija pridobi podatke o pravnih osebah iz prve točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v originalno 
ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra. 

(3) Organizacija pridobi podatke iz četrte, pete, šeste, sedme, 
osme, devete, desete, enajste in dvanajste točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona z vpogledom v listine in poslovno 
dokumentacijo. 

(4) Če iz uradnih osebnih dokumentov, listin in poslovne 
dokumentacije-ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, se manjkajoči podatki pridobijo 
od stranke. 

(5) Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji iz prvega, tretjega 
in petega odstavka 5. člena tega zakona fotokopira tudi njen 
uradni osebni dokument. 

8. člen 

(1) Organizacija je dolžna pri identifikaciji iz 5. člena tega zakona 
zahtevati od stranke izjavo, ali posluje v svojem imenu ali kot 
pooblaščenec. 

(2) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, 
pridobi organizacija podatke iz tretje točke prvega odstavka 38. 
člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere 
nastopa pooblaščenec. Vse druge podatke iz prvega odstavka 
38. člena tega zakona pridobi organizacija na način, določen v 7. 
členu tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da identifikacija 
stranke pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 5. člena ni potrebna, kadar je pooblaščenec 
katera izmed organizacij iz 2. člena tega zakona. 

9. člen 

(1) Če organizacija pri pridobivanju podatkov od stranke na 
podlagi četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena 
tega zakona podvomi v resničnost podatkov, lahko od stranke 
zahteva tudi njeno pisno izjavo. 

(2) Če tuja pravna oseba, razen mednarodnih vladnih organizacij, 
opravlja transakcije iz 5. člena tega zakona, mora organizacija 
najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo s pridobitvijo 
podatkov iz prve točke prvega odstavka 38. člena in s pridobitvijo 
novega pooblastila iz 8. člena tega zakona. 

2. Sporočanje 

10. člen 

(1) Organizacija mora sporočiti Uradu Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: Urad) 
podatke iz prve, druge, tretje, šeste, sedme, osme, devete in 
desete točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o vsaki 
gotovinski transakciji, ki presega vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(2) Organizacija mora sporočiti Uradu podatke iz prejšnjega 
odstavka tega člena tudi o več med seboj povezanih gotovinskih 
transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena mora 
organizacija sporočiti Uradu podatke iz prvega odstavka 38. člena 
tega zakona vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo 
razlogi za sum pranja denarja. 

(4) Podatke iz prejšnjih odstavkov tega člena pošilja organizacija 
Uradu na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 

(5) Minister, pristojen za finance določi pogoje, pod katerimi 
organizacija za določene stranke ni dolžna sporočiti Uradu 
podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

11. člen 

(1) V primerih iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona 
mora organizacija sporočiti podatke Uradu takoj po izvršitvi 
transakcije, najkasneje pa v treh dneh po opravljeni transakciji. 

(2) V primerih iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona mora 
organizacija sporočiti podatke Uradu še pred izvršitvijo transakcije 
in v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se opravila transakcija. 

(3) Sporočilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po telefonu, 
vendar mora biti sporočeno Uradu tudi v pisni obliki najkasneje 
prvi naslednji delovni dan. 

» 
(4) Če organizacija v primerih iz tretjega odstavka 10. člena tega 
zakona zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila 
izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more ravnati po 
drugem odstavku tega člena, mora Uradu sporočiti podatke takoj, 
ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum 
pranja denarja. V sporočilu mora organizacija obrazložiti razloge, 
zaradi katerih ni ravnala po drugem odstavku tega člena. 
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3. Pooblaščenec, izobraževanje, seznam indikatorjev 
in notranja kontrola 

12. člen 

(1) Za sporočanje podatkov Uradu in za opravljanje drugih nalog 
po tem zakonu mora organizacija imenovati enega ali več 
pooblaščencev in to sporočiti Uradu. 

(2) Organizacija mora poskrbeti za strokovno usposabljanje vseh 
delavcev, ki opravljajo naloge po tem zakonu, zagotoviti notranjo 
kontrolo nad opravljanjem teh nalog in sestaviti seznam 
indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. 

(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena 
organizacijam, ki imajo zaposlene manj kot štiri delavce, ni 
potrebno določiti pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po 
tem zakonu. 

III. poglavje 
NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZAPREPREČEVANJE PRANJA 
DENARJA 

13. člen 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in 
odkrivanje pranja denarja ter druge naloge, določene z zakonom. 

1. Odkrivanje pranja denarja 

14. člen 

Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, informacije 
in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami tega zakona. 

15. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od organizacije 
zahteva podatke iz prvega odstavka 38. člena tega zakona, 
podatke o premoženjskem stanju in bančnih vlogah te osebe ter 
vse druge podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje 
pranja denarja. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena mora organizacija 
Uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno dokumentacijo. 

(3) Urad lahko od organizacije zahteva pisno informacijo, podatke 
in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njenih nalog po tem 
zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora. 

(4) Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov 
tega člena mora organizacija poslati Uradu brez odlašanja, 
najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve. 

(5) Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih 
upravičenih razlogov organizaciji na pisno zaprosilo s pisnim 
obvestilom podaljša rok iz četrtega odstavka tega člena, lahko 
pa v takih primerih opravi pregled dokumentacije v organizaciji. 

16. člen 

(1) Urad lahko s pisno odredbo začasno ustavi transakcijo, če 
oceni, da je podan utemeljen sum pranja denarja in o tem obvesti 
pristojne organe. 

(2) V nujnih primerih se lahko odredba izda tudi ustno, vendar jo 
mora Urad v pisni obliki posredovati organizaciji najkasneje 
naslednji delovni dan. 

(3) Začasna ustavitev transakcije lahko traja največ 72 ur. 

(4) V zvezi z začasno ustavitvijo transakcije lahko Urad v primerih, 
ko je v predkazenskem ali kazenskem postopku potrebno zbrati 
še dodatne podatke ali iz drugih upravičenih razlogov, da 
organizaciji navodila o postopku z osebami, na katere se 
transakcija nanaša. 

17. člen 

(1) Če Urad v roku iz tretjega odstavka 16. člena tega zakona 
oceni, da ni več utemeljenega suma pranja denarja, obvesti o tem 
pristojne organe in organizacijo, ki lahko takoj opravi transakcijo. 

(2) Če Urad v roku iz drugega odstavka 11. člena tega zakona ne 
ukrepa, lahko organizacija takoj opravi transakcijo. 

.18. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od revizijske družbe, 
samostojnega revizorja in pravne ali fizične osebe, ki opravlja 
računovodske storitve zahteva podatke, informacije in 
dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje in dokazovanje pranja 
denarja. 

(2) Urad lahko od revizijske družbe, samostojnega revizorja in 
pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve, zahteva 
pisno informacijo, podatke in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem 
njihovih nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje 
pri izvajanju nadzora. 

(3) Glede rokov za pošiljanje podatkov, informacij in dokumentacije 
iz prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
četrtega in petega odstavka 15. člena tega zakona. 

19. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od državnih organov 
in organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke, informacije in 
dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje pranja denarja. 

(2) Urad lahko od državnih organov in organizacij z javnimi 
pooblastili zahteva tudi podatke, informacije in dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za uvedbo postopka o prekršku po tem zakonu. 

(3) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili Uradu 
posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih 
odstavkov najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve ali mu brez 
nadomestila omogočijo neposreden elektronski dostop do 
določenih podatkov in informacij. 
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20. člen 

Urad lahko začne obravnavati zadevo, pri kateri so v zvezi s 
transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja 
denarja, tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega 
tožilstva, policije, Slovenske varnostno obveščevalne agencije, 
Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije 
za zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za 
finance. 

a.) Mednarodno sodelovanje 

21. člen 

(1) Urad lahko v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja 
denarja tuje organe in mednarodne organizacije zaprosi za 
določene podatke, informacije in dokumentacijo. 

(2) Urad lahko posreduje pridobljene podatke, informacije in 
dokumentacijo tujim organom in mednarodnim organizacijam na 
njihovo zaprosilo ali na lastno pobudo ob pogoju dejanske 
vzajemnosti. 

(3) Pred posredovanjem osebnih podatkov tujim organom 
(uporabnikom) Urad pridobi zagotovila, da ima država, v katero 
se podatki iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov in da bo 
tuji organ (uporabnik) uporabil osebne podatke samo za namene, 
določene s tem zakonom. 

b.) Obvestilo o sumljivih transakcijah 

22. člen 

(1) Če Urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, 
pridobljene po tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali 
določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, posreduje 
pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom. 

(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede podatkov 
o delavcu iz organizacije, ki mu je prva sporočila podatke na 
podlagi tretjega odstavka 10. člena tega zakona, razen če 
obstajajo razlogi za sum, da je organizacija ali njen delavec storil 
kaznivo dejanje pranja denarja, ali če so podatki potrebni za 
ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku in predložitev teh 
podatkov pisno zahteva pristojno sodišče. 

(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena Urad 
posreduje pisno informacijo pristojnim organom tudi v primeru, ko 
na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljene po 
tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum storitve naslednjih kaznivih dejanj: 

1. kršitev proste odločitve volilcev po 162. členu, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah po 168. členu, neupravičeno sprejemanje 
daril po 247. členu, neupravičeno dajanje daril po 248. členu, 
jemanje podkupnine po 267. členu, dajanje podkupnine po 268. 

členu in nezakonito posredovanje po 269. členu kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popravek in 23/99); 

2. drugih kaznivih dejanj, za katera je v zakonu predpisana kazen 
zapora petih ali več let. 

c.) Povratna informacija 

23. člen 

O končani obravnavi zadeve, pri kateri so bili podani razlogi za 
sum pranja denarja, Urad pisno obvesti pobudnika iz 20. člena 
tega zakona ter prijavitelja iz tretjega odstavka 10. člena in iz 
prvega odstavka 28. člena tega zakona, razen če oceni, da bi to 
lahko škodovalo nadaljnjemu postopku. 

2. Preprečevanje pranja denarja 

24. člen 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja 
denarja, tako da: 
1. pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve 
predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja 
denarja, 
2. sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij, 
3. sodeluje pri strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, 
državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili, revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo 
računovodske storitve, 
4. najmanj enkrat letno objavi statistične podatke s področja pranja 
denarja ter na drug primeren način obvešča javnost o pojavnih 
oblikah pranja denarja. 

3. Poročanje vladi 

25. člen 

Urad najmanj enkrat letno o svojem delu poroča vladi. 

4. Druge naloge 

26. člen 

Urad posreduje sodišču na njegovo pisno zahtevo določene 
podatke iz evidenc oseb in transakcij iz prvega in drugega 
odstavka 10. člena in iz 27. člena tega zakona, ki jih sodišče 
potrebuje pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za ugotovitev in 
za odvzem premoženjske koristi v skladu z določili zakona o 
kazenskem postopku. 
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IV. poglavje 
NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV, ORGANIZACIJ Z 

JAVNIMI POOBLASTILI, REVIZIJSKIH DRUŽB, 
SAMOSTOJNIH REVIZORJEV IN PRAVNIH ALI 

FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO RAČUNOVODSKE 
STORITVE 

1. Organi carinske uprave 

27. člen 

Organi carinske uprave morajo najkasneje v treh dneh Uradu 
sporočiti podatke o vsakem prenosu gotovine in vrednostnih 
papirjev čez državno mejo, ki presega vrednost 2.800.000 tolarjev. 

2. Revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne 
ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve 

28. člen 

(1) Če revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, pri svojem delu 
ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani 
razlogi za sum pranja denarja, mora to pisno sporočiti Uradu 
najkasneje v 3 dneh od takrat, ko je ugotovila razloge za sum. 

(2) Revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, mora poskrbeti 
za strokovno usposabljanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge 
po tem zakonu, in sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij. 

3. Posredovanje statističnih podatkov 

29. člen 

(1) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja 
pranja denarja morajo sodišča, državna tožilstva in drugi državni 
organi Uradu posredovati podatke o prekrških po tem zakonu in 
o kaznivih dejanjih pranja denarja. 

(2) Državni organi so dolžni Uradu tekoče posredovati naslednje 
podatke: datum podane kazenske ovadbe, ime, priimek, datum 
rojstva in naslov, oziroma firmo in sedež ovadene osebe, 
zakonsko označbo kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve 
dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja. 

(3) Državna tožilstva in sodišča so dolžna Uradu dvakrat letno 
posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in 
naslov, oziroma firmo in sedež ovadene osebe, osebe, v zvezi s 
katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi ali osebe, zoper katero je bil podan predlog 
za uvedbo postopka o prekršku, fazo postopka in njihovo zadnjo 
odločitev v posamezni fazi, zakonsko označbo kaznivega dejanja 
ali prekrška ter znesek odvzetega denarja ali vrednost 
premoženja nezakonitega izvora in datum odvzema. 

4. Sodelovanje pri pripravi seznama indikatorjev 

30. člen 

Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija 
za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, 
Odvetniška zbornica, Notarska zbornica in Slovenski inštitut za 

revizijo (v nadaljevanju: organi nadzora) sodelujejo pri sestavi 
seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij iz 
drugega odstavka 12. člena tega zakona v subjektih, ki jih 
nadzirajo. 

V. poglavje 
VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV TER VODENJE 

EVIDENC 

31. člen 

(1) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, ter njihovi 
delavci stranki ali tretji osebi ne smejo razkriti, da je ali da bo 
podatek, informacija ali dokumentacija o njej ali transakciji iz tretjega 
odstavka 10. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 15. 
člena, prvega in drugega odstavka 18. člena ter prvega odstavka 
28. člena tega zakona sporočen Uradu ali da je Urad na podlagi 
16. člena tega zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v 
zvezi s tem organizaciji dal navodila. 

(2) Podatek o zahtevi ali posredovanju podatkov, informacij ali 
dokumentacije in o začasni ustavitvi transakcije oziroma danem 
navodilu iz prejšnjega odstavka tega člena je uradna tajnost. 

(3) O umiku oznake iz prejšnjega odstavka tega člena odloča 
predstojnik Urada. 

32. člen 

(1) Pri dajanju podatkov in informacij ter pošiljanju dokumentacije 
Uradu po tem zakonu za organizacijo, organizacijo z javnimi 
pooblastili, državni organ, sodišče, revizijsko družbo, 
samostojnega revizorja in pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
računovodske storitve, ter njihove delavce ne velja obveznost 
varovanja bančne, poslovne in uradne tajnosti. 

(2) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, ne odgovarja 
za škodo, povzročeno strankam ali tretjim osebam, če Uradu da 
podatke in informacije ali pošlje dokumentacijo, izvrši njegovo 
odredbo o začasni ustavitvi transakcije ali navodilo, dano v zvezi 
s to odredbo, v skladu z določbami tega zakona ali na njegovi 
podlagi izdanih predpisov. 

33. člen 

Urad, državni organi, organizacije, organizacije z javnimi pooblastili, 
revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, 
ki opravljajo računovodske storitve, ter njihovi delavci smejo 
podatke, informacije in dokumentacijo, ki so jo pridobili po tem 
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom. 

34. člen 

(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 
5., 6., 7., 8. in 9. člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo 
najmanj deset let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali 
prenehanju veljavnosti pogodbe. 

(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo 
dokumentacijo o pooblaščencu, strokovnem usposabljanju 
delavcev in izvajanju notranje kontrole iz 12. člena tega zakona 
najmanj štiri leta po imenovanju pooblaščenca, opravljenem 
strokovnem usposabljanju in notranji kontroli. 
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(3) Revizijska družba, samostojni revizor in pravna ali fizična 
oseba, ki opravlja računovodske storitve, mora hraniti podatke in 
pripadajočo dokumentacijo o strokovnem usposabljanju delavcev 
najmanj štiri leta po opravljenem strokovnem usposabljanju. 

35. člen 

Organi carinske uprave morajo hraniti podatke iz evidenc o 
prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez državno mejo 
dvanajst let od dneva, ko so jih pridobili. Po tem roku se podatki in 
informacije uničijo. 

36. člen 

(1) Urad mora hraniti podatke in informacije iz evidenc, ki jih vodi 
po tem zakonu, dvanajst let od dneva, ko jih je pridobil. Po tem 
roku se podatki in informacije uničijo. 

(2) O zbranih podatkih in informacijah Urad ne sme obvestiti 
osebe, na katero se nanašajo. 

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico do 
vpogleda v osebne podatke po preteku enajstih let od dneva, ko 
so bili podatki pridobljeni. 

37. člen 

(1) Organizacije vodijo evidence o strankah in transakcijah iz 5. 
člena tega zakona. 

(2) Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine 
in vrednostnih papirjev čez državno mejo. 

(3) Urad vodi naslednje evidence: 
1. evidenco o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona, 
2. evidenco o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona, 
3. evidenco o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 
tega zakona, 
4. evidenco o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona, 
5. evidenco o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, 
6. evidenco o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 
zakona. 

38. člen 

(1) Evidence o strankah in transakcijah iz 5. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. firma, sedež in matična številka pravne osebe, ki odpre račun, 
vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma 
pravne osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi trajno 
poslovno razmerje ali opravi transakcija; 
2. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre 
račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, 
ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 
3. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno poslovno 
razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero 
se odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi 
transakcija, ter številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega 
dokumenta; 
4. razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega 
razmerja in informacijo o dejavnosti stranke; 
5. datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega 
razmerja; 
6. datum izvedbe transakcije; 

7. čas izvedbe transakcije; 
8. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 
9. namen transakcije ter ime, priimek in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 
10. način izvedbe transakcije; 
11. ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri nakazilih 
iz tujine; 
12. podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet 
transakcije; 
13. razlogi za sum pranja denarja. 

(2) Evidence o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez 
državno mejo obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki prenese gotovino ali vrednostne papirje 
čez državno mejo; 
2. firma, sedež in matična številka pravne osebe ali ime, priimek, 
stalno prebivališče in davčna številka fizične osebe, za katero se 
opravlja prenos gotovine ali vrednostnih papirjev čez državno 
mejo; 
3. znesek, valuta, vrsta in namen transakcije ter kraj, datum in 
čas prehoda državne meje; 
4. podatek o tem, ali je bila transakcija prijavljena organom carinske 
službe. 

(3) Evidence o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona 
obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Evidence o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona obsegajo 
naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, oziroma firma 
in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja; 
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja 
transakcij); 
3. razlogi za sum pranja denarja; 

(5) Evidence o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 
tega zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 
firma in sedež osebe, katere podatki se iznašajo iz države; 
2. ime države in naziv organa, kamor se podatki iznašajo. 

(6) Evidence o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero je Urad posredoval obvestilo 
ali informacijo; 
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja 
transakcij); 
3. razlogi za sum pranja denarja in zakonska označba predhodnega 
kaznivega dejanja ali razlogi za sum kaznivih dejanj iz tretjega 
odstavka 22. člena tega zakona; 

(7) Evidence o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. firma in sedež pravne osebe ali posameznika, ki opravlja 
samostojno dejavnost, pri katerem poteka revidiranje ali se zanj 
opravljajo računovodske storitve; 
2. ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja; 
3. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja 
transakcij); 
4. razlogi za sum pranja denarja. 

17. april 2001 83 poročevalec, št. 26 



(8) Evidence o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 
zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma firma 
in sedež ovadene osebe, osebe v zvezi s katero je bilo odrejeno 
začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, 
ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka 
o prekršku; 
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega 
dejanja ali prekrška; 
3. fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva, zakonsko označbo 
kaznivega dejanja pranja denarja in predhodnega kaznivega 
dejanja ali zakonsko označbo prekrška; 
4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja 
nezakonitega izvora in datum odvzema. 

(9) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena evidence 
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 37. člena tega zakona ne 
obsegajo matične oziroma davčne številke, kadar gre za 
nerezidenta. 

VI. poglavje 
NADZOR 

39. člen 

Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona pri organizacijah, 
revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih ali fizičnih 
osebah, ki opravljajo računovodske storitve, opravljajo v okviru 
svojih pristojnosti Urad in organi nadzora iz 30. člena tega zakona. 

40. člen 

(1) Če organi nadzora ugotovijo kršitev iz 43., 44. ali 45. člena 
tega zakona, v skladu z določili drugih zakonov, ki urejajo 
poslovanje organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev 
in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve, 
odredijo ustrezne ukrepe nadzora in o ugotovljenih kršitvah brez 
odlašanja pisno obvestijo Urad. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti 
naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in stalno 
prebivališče fizične osebe, oziroma firmo in sedež pravne osebe, 
ki je osumljena storitve prekrška, kraj, čas in način storitve dejanja, 
ki ima znake prekrška, ter podatke o tem, ali so organi nadzora 
odredili katerega izmed ukrepov nadzora iz svoje pristojnosti. 
Obvestilu mora biti priložena tudi dokumentacija, s katero se 
dokazuje prekršek. 

41. člen 

(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določil tega zakona z 
zbiranjem in preverjanjem podatkov, informacij in dokumentacije, 
ki jo prejme na podlagi določil tega zakona. 

(2) Če Urad pri nadzoru ugotovi kršitev določil tega zakona lahko: 
1. v primeru, ko gre za prekršek iz prve, druge ali tretje točke 
prvega odstavka 44. člena ali iz 45. člena tega zakona in je 
mogoče naknadno odpraviti posledice prekrška, od organizacije, 
revizijske družbe, samostojnega revizorja in pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja računovodske storitve, zahteva odpravo 
kršitve; 
2. organom nadzora predlaga, da v okviru njihovih pristojnosti 
odredijo ustrezni ukrep nadzora; 
3. poda predlog za uvedbo postopka o prekršku po tem zakonu. 

(3) Pri odločanju o izbiri ukrepa iz prejšnjega odstavka Urad 
upošteva okoliščine, v katerih je bila storjena kršitev, ponavljanje 
kršitev in ukrepe nadzora, ki jih je zoper organizacijo odredil drug 
organ nadzora. 

(4) Glede rokov za odpravo kršitve iz prve točke drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 
15. člena tega zakona. 

42. člen 

O podanem predlogu za uvedbo postopka o prekršku iz tega 
zakona Urad obvesti pristojni organ nadzora. 

VII. poglavje 
KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. ne opravi identifikacije pri odpiranju računa, vzpostavitvi trajnega 
poslovnega razmerja, pri transakcijah, ali kadar v zvezi s stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja (5. člen), 
2. Uradu ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v 
določenih rokih (prvi, drugi in tretji odstavek 10. člena ter 11 .člen), 
3. Uradu ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in 
dokumentacije ali jih ne sporoči v določenem roku (prvi, drugi, 
tretji in četrti odstavek 15. člena in 18. člen), 
4. ne upošteva odredbe Urada o začasni ustavitvi transakcije ali 
v zvezi s tem danih navodil Urada (prvi in četrti odstavek 16. 
člena), 
5. Uradu ne sporoči podatkov o transakciji ali določeni osebi, v 
zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja denarja, ali jih ne 
sporoči v predpisanem roku (prvi odstavek 28. člena), 
6. ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj deset let po 
opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti 
pogodbe (prvi odstavek 34. člena), 
7. ne vodi evidenc o strankah in transakcijah (prvi odstavek 37. 
člena), 
8. evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov (prvi odstavek 
38. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 750.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

44. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi vseh podatkov (6. člen), 
2. Uradu ne sporoči vseh predpisanih podatkov ali jih ne sporoči 
na predpisan način (10. člen), 
3. ne zagotovi notranje kontrole (drugi odstavek 12. člena) ali ne 
sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v predpisanem roku ali na predpisan način (drugi 
odstavek 12. člena, drugi odstavek 28. člena ter tretji in četrti 
odstavek 47. člena), 
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4. ne hrani podatkov in dokumentacije o izvajanju notranje kontrole 
najmanj štiri leta po opravljeni notranji kontroli (drugi in tretji 
odstavek 34. člena). 

(2) 2 denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi podatkov na predpisan način (7. in 8. 
člen), 
2. najmanj enkrat letno ne opravi ponovne identifikacije tuje pravne 
osebe (drugi odstavek 9. člena), 
3. ne imenuje pooblaščenca (prvi odstavek 12. člena) ali ne poskrbi 
za strokovno usposabljanje delavcev (drugi odstavek 12. člena 
in drugi odstavek 28. člena), 
4. ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o pooblaščencu 
in o strokovnem usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po 
imenovanju pooblaščenca oziroma po opravljenem strokovnem 
usposabljanju (drugi in tretji odstavek 34. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

46. člen 

Postopek za prekrške iz 43. in 44. člena tega zakona ni dopusten, 
ko potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, v 
nobenem primeru pa ni več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva 
storitve prekrška. 

VIII. poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 

(1) Podrobnejša navodila o pooblaščencu, načinu izvajanja 
notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc 
in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih 
družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki 
opravljajo računovodske storitve, po tem zakonu predpiše minis- 
ter, pristojen za finance v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za finance izda podzakonski akt iz šestega 
odstavka 5. člena ter četrtega in petega odstavka 10. člena tega 
zakona v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Organizacije, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne 
ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve, sestavijo 
seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance lahko predpiše obvezno vključitev 
posameznih indikatorjev v seznam za prepoznavanje sumljivih 
transakcij. 

48. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o 
preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95). 

(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov iz tega zakona se še 
naprej uporabljajo naslednji predpisi: 
1. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri 
opravljanju nekaterih transakcij (Uradni list RS, št. 1/96 in 118/ 
2000), 
2. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 81/ 
94 in 1/96) in 
3. Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. 
člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 
62/96). 

49. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji dne 31.01.2001 
opravil prvo obravnavo Predloga zakona o preprečevanju pranja 
denarja (ZPPDen-1) in ugotovil, da predstavlja primerno podlago 
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Pri tem je 
Vlado Republike Slovenije kot predlagateljico zadolžil, da pri 
pripravi predloga zakona za dmgo obravnavo: 
• prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za 

zakonodajo in pravne zadeve. 

V skladu s sklepom Državnega zbora je predlagatelj proučil 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (v 
nadaljevanju: Sekretariat) ter nekatere izmed njih pri pripravi 
besedila predloga zakona za drugo obravnavo ustrezno 
upošteval, kot je navedeno v nadaljevanju. Predlagatelj je poleg 
tega opravil tudi nekatere manjše redakcijske popravke besedila. 

V zvezi z načelnimi pripombami Sekretariata predlagatelj najprej 
ugotavlja, da je njihova skupna značilnost to, da se nanašajo na 
rešitve, ki jih vsebuje že veljavni Zakon o preprečevanju pranja 
denarja (v nadaljevanju: ZPPD), in ne na novosti, ki jih prinaša 
predlog zakona. 

Navedena ugotovitev velja že v zvezi s prvo načelno pripombo 
Sekretariata, da kaže v predlogu zakona nekoliko natančneje 
opredeliti rešitve, ki naj bi preprečile neutemeljene posege vplačilni 
promet in celo morebitne zlorabe na tem področju, vključno z 
vzpostavitvijo ustreznega nadzora nad uporabo po tem zakonu 
predvidenih ukrepov. Ta se namreč nanaša na edini v predlogu 
zakona predvideni tak poseg v premoženjsko in poslovno sfero 
posameznikov in pravnih oseb, ki je določen v 16, členu. Enako 
kot veljavni 13. člen ZPPD, tudi 16. člen predloga zakona daje 
Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) 
pooblastilo, da v primeru utemeljenega suma pranja denarja s 
pisno odredbo začasno ustavi določeno transakcijo. Predlagatelj 
v zvezi z dano pripombo ugotavlja tudi naslednje: 

Pravni standard »utemeljenega suma« je v kazenskem pravu 
znan že več deset let in predstavlja visoko stopnjo potrebnega 
suma za odreditev ukrepa. Gre za tretjo po vrsti stopnjo 
suma, kot je danes poznana v slovenskem kazenskem 
procesnem pravu, in sledi začetni stopnji »razlogov za sum« 
ter naslednji »utemeljenih razlogov za sum«. Gre tudi za 
dokazni pravni standard, katerega vsebino je možno določiti 
le na podlagi okoliščin vsakega konkretnega primera posebej 
in ne tudi v naprej z nekim abstraktnim predpisom. Iz navedenih 
razlogov torej dodatna opredelitev utemeljenega suma ni 
potrebna. Tako visoka stopnja suma, potrebna za odreditev 
ustavitve transakcije, na drugi strani že sama poosebi nudi 
tudi dovolj jamstev, da Urad ne more posegati v transakcije 
neutemeljeno in brez ustreznih dokazov. 

• Odreditev omenjenega ukrepa lahko traja samo določen krajši 
čas (veljavna ureditev 48 ur; v predlogu zakona pa 72 ur), 
poleg tega pa mora Urad na podlagi 1. odstavka 16. člena o 
tem takoj obvestiti državno tožilstvo kot pristojni organ. Po 
poteku omenjenega časa namreč preide pristojnost izrekanja 
morebitnih nadaljnjih ukrepov na sodišče, ki se o tem odloča 
na predlog državnega tožilstva. O tem, da je omenjeni ukrep 
že doslej bil pod ustreznim nadzorom, pričajo tudi statistični 
podatki. V obdobju 1995 - 2000 je Urad omenjeno pooblastilo 
uporabil 14-krat in o tem vedno obvestil pristojno državno 
tožilstvo. V vseh primerih je nato tudi državno tožilstvo 
ugotovilo, da obstaja utemljen sum pranja denarja in zato 
predlagalo sodišču odreditev zasega predmetov ali 
začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske 

koristi. Tudi sodišča (preiskovalni sodniki) so prav v vseh 
predlaganih primerih potrdila utemeljenost suma pranja 
denarja in ugodila predlogom državnih tožilcev. Iz opisanega 
torej izhaja, da je bilo omenjeno pooblastilo v praksi uporabljeno 
z vso potrebno skrbnostjo in da je bilo vedno podvrženo tudi 
presoji državnega tožilstva ter sodišča. Ker predlog zakona 
v zvezi s tem ohranja obstoječe garancije, je predlagatelj 
mnenja, da ni potrebno spreminjati že uveljavljenega sistema. 
Tudi iz primerjalnopravnega pregleda zakonodaj drugih držav 
je razvidno, da je navedeno pooblastilo za odrejanje ustavitve 
transakcij urejeno na podoben ali enak način in da niso 
predvideni neki dodatni ukrepi nadzora. 

V zvezi z drugo načelno pripombo Sekretariata, ki se nanaša na 
potrebo po natančnejši opredelitvi obsega zbiranja in posredovanja 
posameznih podatkov in dokumentacije, v povezavi z 
zagotavljanjem varstva osebnih podatkov, je predlagatelj mnenja, 
da je tej potrebi in predpisom s področja varstva osebnih podatkov 
v predlogu zakona v celoti zadoščeno. Vrsta in obseg podatkov, 
ki jih zbirajo zavezanci iz predloga zakona je natančno določena 
v podpoglavju o identifikaciji in v 38. členu predloga zakona. Enako 
velja tudi za Urad, ki mora, podobno kot zavezanci in organi 
carinske službe, na podlagi 37. člena o zbranih in posredovanih 
podatkih voditi natančne evidence s podatki iz 38. člena. Za 
primerjavo naj navedemo, da mora Urad po veljavnem ZPPD 
voditi le dve evidenci o zbranih podatkih, na podlagi predloga 
zakona pa jih bo moral voditi kar šest, in to prav zaradi uskladitve 
s predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Dokaj široko 
pooblastilo Urada za pridobivanje podatkov od zavezancev na 
lastno zahtevo, ki je predvideno v 1. odstavku 15. člena predloga 
zakona, je omejeno na več načinov. Določene podatke lahko 
Urad zahteva samo, če oceni, da so v zvezi s transakcijo ali 
osebo podani razlogi za sum pranja denarja, druge podatke in 
informacije pa samo, če so ti potrebni za odkrivanje pranja denarja. 
Na drugi strani pa lahko Urad pridobljene podatke pod izrecno 
določenimi pogoji posreduje samo državnim organom, ki so za to 
pooblaščeni z zakonom. Potrebno je opozoriti tudi na 33. člen 
predloga zakona, ki določa, da se smejo podatki, informacije in 
dokumentacija, pridobljena po tem zakonu, uporabljati samo za 
namene, določene s tem zakonom. Na varovanje tajnosti podatkov 
se nanaša tudi 31. člen, ki v povezavi s prekrškovnimi določbami 
predloga zakona in določbami Kazenskega zakonika nudi 
najstrožje možno varstvo pred napakami ali zlorabami v zvezi s 
pridobljenimi podatki. Predlagatelj na koncu še navaja, da je bil 
predlog zakona pripravljan v sodelovanju s strokovnjaki s področja 
varstva osebnih podatkov, pri čemer so bile upoštevane vse 
njihove pripombe. 

Sekretariat je z vidika načela delitve oblasti postavil pod vprašaj 
tudi utemeljenost rešitev, ki nalagajo sodiščem dolžnost, da Uradu 
sporočajo določene statistične podatke o kaznivih dejanjih pranja 
denarja. Gre za določilo 29. člena predloga zakona, kije tako kot 
dosedanji 15. b člen ZPPD, ključnega pomena za centralizirano 
obdelavo in analizo vseh podatkov s področja pranja denarja v 
Sloveniji. Navedena rešitev je bila že leta 1995 usklajena z Vrhovnim 
sodiščem, Republiškim senatom za prekrške in Vrhovnim 
državnim tožilstvom Republike Slovenije in omenjeni organi nanjo 
tudi pri obravnavi predloga zakona niso imeli nikakršnih pripomb. 
Predlagatelj lahko zato samo ponovi razloge, ki so bili odločilni za 
ohranitev take določbe tudi v predlogu zakona. Če naj Urad v 
resnici opravlja vlogo centralnega organa s pristojnostmi na 
področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, potem mora 
razpolagati tudi z vsemi podatki, ki so za to potrebni. Mednje 
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vsekakor sodijo tudi podatki o tem, v katerih fazah postopka se 
nahajajo in kakšna je bila končna usoda že začetih zadev s 
področja pranja denarja. Omenjeni podatki so na eni strani 
namenjeni sprotni analizi uspešnosti projekta boja proti pranju 
denarja, ki jo je potrebno vsakoletno opraviti tako zaradi nas 
samih, kot tudi zaradi dolžnosti posredovanja tovrstnih podatkov 
Evropski Uniji, Svetu Evrope, OZN in mednarodni skupini 
EGMONT. Na drugi strani pa so uporabniki teh podatkov prav 
tisti, ki so jih Uradu dolžni pošiljati (sodišča in državna tožilstva), 
in tisti, katerim gre zasluga, da se pranje denarja sploh odkrije 
(organizacije). Velja tudi povdariti, da obveznost sodišč, da 
posredujejo določene statistične podatke v zvezi s kaznivimi dejanji 
upravnim organom, ni nič novega in da tako obveznost v zvezi z 
različnimi kaznivimi dejanji poznamo tako v Sloveniji kot tudi drugod 
po svetu. Tako na primer v zvezi s kaznivimi dejanji ponarejanja 
denarja, neupravičenega izdelovanja, predelovanja in prodaje 
mamil in strupov, trgovine z belim blagom ter nekaterimi drugimi 
kaznivimi dejanji 518. člen Zakona o kazenskem postopku (v 
nadaljevanju: ZKP) določa, da morajo v teh primerih tudi sodišča 
določene podatke brez odlašanja posredovati Ministrstvu za 
notranje zadeve. Isti člen tudi za kazniva dejanja pranja denarja 
predpisuje, da morajo sodišča določene podatke pošiljati Uradu. 
Pri navedeni določbi gre celo za strožjo dolžnost sodišča, kajti 
518. člen ZKP zahteva posredovanje podatkov Uradu brez 
odlašanja, medtem ko bodo po 29. členu sodišča dolžna Uradu 
posredovati podatke dvakrat letno, kar pomeni, da Urad nima 
pristojnosti sam zahtevati takšnih podatkov kadarkoli hoče. 
Rešitev, ki jo ponuja Sekretariat, da bi se določeni podatki 
pridobivali neposredno iz kazenskih evidenc, ki jih vodi Ministrstvo 
za pravosodje, ni ustrezna, saj omenjene kazenske evidence ne 
vsebujejo vseh potrebnih podatkov. Iz zgoraj opisanih razlogov 
predlagatelj meni, da je ureditev v predlogu zakona ustrezna ter 
da jo ni potrebno spreminjati, saj v ničemer vsebinsko ne posega 
v načelo delitve oblasti med sodno in izvršilno oblastjo. 

V zvezi s četrto načelno pripombo Sekretariata, ki se tiče jasnejše 
opredelitve načina sodelovanja med organizacijami, Uradom in 
subjekti iz 30. člena predloga zakona pri pripravi identifikatorjev 
za prepoznavanje sumljivih transakcij, kar naj bi v praksi 
zagotovilo večje poenotenje pri presoji podanosti razlogov za 
sum pranja denarja, predlagatelj ugotavlja naslednje: 

Razlogi za sum so kot mednarodni pravni standard v predpisih 
EU in FATF določeni kot tista stopnja suma, ki je potrebna, da 
finančne in druge organizacije sporočijo določene transakcije 
ali okoliščine centralnim organom za odkrivanje pranja 
denarja. Opredelitev natančnejših razlogov za sum je v zvezi 
z različnimi sektorji in posli, ki jih ti opravljajo, v vseh državah 
prepuščena organizacijam in njihovim združenjem. Uradi in 
drugi nadzorni organi imajo pri tem lahko samo večjo ali manjšo 
vlogo koordinatorjev in nadzornikov z nalogo, da se navedeni 
seznami indikatorjev znotraj sektorjev poenotijo in da se njihovi 
uporabniki z njimi seznanijo. Podoben pristop je bil že doslej 
uveljavljen v ZPPD in v na njegovi podlagi izdani Uredbi. 
Predlog zakona teži k nadgraditvi obstoječega sistema in 
sicer prav v smeri, ki jo predlaga tudi Sekretariat. Najprej v 
pripravo seznamov indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij poleg organizacij in Urada aktivno vključuje tudi 
vse organe, pristojne za nadzor izvajanja tega zakona. Poleg 
tega pa tudi zaradi možnosti, da se organizacije in omenjeni 
državni organi v praksi ne bi mogli poenotiti glede posameznih 
indikatorjev, v 4. odstavku 47. člena daje ministru za finance 
pooblastilo, da predpiše obvezno vključitev posameznih 
indikatorjev v seznam. 
Način sodelovanja med zgoraj omenjenimi akterji pri pripravi 
seznamov indikatorjev po mnenju predlagatelja ni potrebno 
dodatno predpisovati, saj so vloge vseh sodelujočih že 
natančno predpisane. Prav tako se je v praksi že pokazalo, 
da je Urad tudi brez pooblastil, ki so v predlogu zakona dana 
ministru za finance, v sodelovanju z združenji organizacij 

uspel poenotiti vse doslej izdelane sezname indikatorjev. Ker 
so ti že izdelani in veljajo že za skoraj vse zavezance, ki jih 
pozna ZPPD, bo na podlagi predloga zakona potrebno pripraviti 
samo še sezname indikatorjev za nove zavezance. V zvezi s 
tem predlagatelj opozarja tudi na dve določbi predloga zakona, 
na podlagih katerih bo Urad v prihodnje lahko še dodatno 
vplival na poenotenje presoje podanosti razlogov za sum v 
praksi. Gre za 23. člen, ki po končani obravnavi zadeve nalaga 
Uradu obveznost posredovanja povratne informacije 
pobudnikom in prijaviteljem sumljivih transakcij, in za 3. točko 
24. člena, ki določa obveznost Urada, da sodeluje pri 
strokovnem izobraževanju organizacij. 

Zadnja načelna pripomba se nanaša na postopke notranje 
kontrole, ki bi jih bilo potrebno po mnenju Sekretariata vsebinsko 
bolj določno opredeliti. V zvezi s tem predlagatelj ugotavlja, da je v 
predlogu zakona v 12. členu določena samo splošna dolžnost 
organizacij, da morajo zagotoviti notranjo kontrolo nad 
opravljanjem nalog po tem zakonu, med tem ko je v prvem 
odstavku 47. člena nato izrecno določeno, da podrobnejša 
navodila o načinu izvajanja notranje kontrole predpiše minister za 
finance v 90 dneh po uveljavitvi predloga zakona. Do takrat se bo 
na podlagi 3. točke drugega odstavka 48. člena predloga zakona 
uporabljala že omenjena Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo 
v organizacijah iz 2. člena ZPPD. Predlagatelj meni, da je na ta 
način načelo zakonitosti v celoti spoštovano, saj je v zakonu 
izrecno določena dolžnost organizacij za izvajanje notranje 
kontrole ter jasno naveden tudi pogoj, kdaj organizacijam ni 
potrebno izvajati notranje kontrole. S podzakonskim aktom pa se 
bo tako kot doslej le podrobneje uredil sam postopek izvajanja 
notranje kontrole. Navedena ureditev pomeni samo nadgradnjo 
že veljavne ureditve, za katero se je v praksi pokazalo, da je 
ustrezna. 

V zvezi s pripombo Sekretariata k 2. členu, da se glede izvajanja 
ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja tudi pred 
transakcijo zastavlja vprašanje časovne neopredeljenosti takšne 
rešitve, daje predlagatelj naslednje pojasnilo. Navedena ureditev, 
da se naloge iz tega zakona izvajajo tudi pred izvedbo transakcije 
izhaja že iz samega koncepta zakona, ki je namenjen 
preprečevanju in odkrivanju pranja denarja. Na ta način namreč 
prihajata do izraza tudi dve izmed temeljnih načel boja proti pranju 
denarja, in sicer načelo poznavanja stranke in poslov, ki jih ta 
opravlja, ter načelo hitrosti. Ukrepi, ki se izvajajo pred transakcijo, 
se nanašajo na primere, ko se stranka pojavi v organizaciji ali pa 
pisno oziroma po drugem mediju zaprosi za odprtje računa ali za 
izvedbo določene transakcije. Gre za fazo, v kateri še ni prišlo do 
izvedbe transakcije, in ki je pomembna predvsem v primerih, ko 
se stranka, seznanjena s postopkom obvezne identifikacije, odloči, 
da zaprosilo za odprtje računa ali za izvedbo transakcije umakne. 
Upoštevaje tudi druge okoliščine, so v takem primeru že lahko 
podani tudi določeni razlogi za sum pranja denarja. Navedeno je 
neposredno povezano z ureditvijo v 4. členu predloga zakona, ki 
iz istih razlogov določa, da se identifikacija opravlja pred in pri 
izvajanju transakcije. Poleg tega je tudi v drugem odstavku 11. 
člena določeno, da \e potrebno pri sumljivih transakcijah podatke 
sporočati Uradu še pred izvršitvijo transakcije, saj samo tako 
lahko Urad uporabi pooblastilo o začasni ustavitvi transakcije iz 
16. člena predloga zakona. Predlagatelj je z opisano ureditvijo 
faze pred izvršitvijo transakcije sledil izrecnemu priporočilu odbora 
strokovnjakov Sveta Evrope in mednarodnim standardom, zato 
meni, da je predvidena ureditev ustrezna. Časovna 
neopredeljenost izvajanja omenjenih ukrepov je po mnenju 
predlagatelja samo navidezna, saj logično izhaja iz dejavnosti 
posameznih organizacij in se nanaša na povpraševanje strank 
po njihovih storitvah. Katere storitve so pokrite in kdaj je potrebno 
v zvezi z njimi izvajati ukrepe na področju pranja denarja, pa je iz 
predloga zakona jasno razvidno. 
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Predlagatelj je upošteval predlog Sekretariata, naj se v šestem 
odstavku 5. člena jasneje določijo pogoji, na podlagi katerih lahko 
minister določene organizacije iz 2. člena predloga zakona oprosti 
obveznosti identifikacije pri izvajanju določenih transakcij. 
Navedena določba je dopolnjena tako, da sta sedaj primeroma 
našteta pogoja, ki ju bo minister za finance moral upoštevati pri 
določitvi organizacij, pri katerih ne bo potrebna identifikacija pri 
izvajanju določenih transakcij iz 5. člena. Oba pogoja se nanašata 
na izvajanje predpisov o preprečevanju in odkrivanju pranja 
denarja v organizacijah, pri čemer bo moral minister upoštevati 
tudi ugotovitve Urada in nadzornih organov iz 30. člena. V določilu 
šestega odstavka 5. člena je predlagatelj v celoti upošteval sedmi 
odstavek 3. člena Direktive ES št. 91/308/EEC, ki omogoča 
razbremenitev organizacij v zvezi z identifikacijo strank v primerih, 
ko sami nastopajo kot stranka pri drugi organizaciji. Predlagatelj 
tudi poudarja, da navedena določba ne širi dolžnosti subjektov in 
ne dopušča, da bi se s podzakonskim aktom določile nove 
obveznosti v zvezi z opravljanjem nalog po tem zakonu, pač pa 
omogoča le olajšave, ki so v skladu z načelom zakonitosti izrecno 
določene v samem zakonu. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata v zvezi s tretjim 
odstavkom 11. člena in določil rok, v katerem mora organizacija 
podatke, ki jih je Uradu najprej sporočila po telefonu, nato 
posredovati tudi v pisni obliki. Tako sporočilo bo potrebno Uradu 
posredovati v pisni obliki najkasneje prvi naslednji delovni dan. 
Na ta način so obveznosti organizacij natančneje določene, kar 
je pomembno tudi zaradi uveljavitve kazenskih določb v primeru 
kršitve teh obveznosti. Zaradi navedene dopolnitve je predlagatelj 
dopolnil tudi 2. točko prvega odstavka 43. člena in to tako, da je 
kot prekršek določil tudi kršitev roka iz tretjega odstavka 11. 
člena in ne samo kršitve rokov iz prvega, drugega in četrtega 
odstavka 11. člena, kot doslej. 

V zvezi s predlogom Sekretariata, da se ponovno preveri določbo 
tretjega odstavka 12. člena, po kateri organizacijam z manj kot 
štirimi zaposlenimi ne bo potrebno opravljati notranje kontrole, je 
predlagatelj še enkrat analiziral vsebino navedene določbe ter 
ponovno ugotovil, da je obveznost izvajanja notranje kontrole 
primerna samo pri večjih organizacijah s štiri ali več zaposlenimi 
delavci. Pri tem je predlagatelj izhajal zlasti iz dejstva, da je notranja 
kontrola potrebna samo v organizacijah, v katerih pri opravljanju 
storitev za stranke v delovnem procesu sodeluje več oseb, katerih 
delo je treba koordinirati in ga ustrezno nadzirati. Zahtevati takšno 
organiziranje znotraj majhnih organizacij, ki praviloma nimajo 
zaposlenih oseb, zadolženih za notranjo kontrolo, bi za te 
predstavljal dodaten strošek. Tega pa s cilji, ki se jih želi doseči z 
notranjo kontrolo, ni mogoče upravičiti. Predlagatelj tudi ugotavlja, 
da bodo navedenih olajšav v praksi deležne predvsem menjalnice 
ter nekatere turistične organizacije in zlatarji. 

Predlagatelj je ponovno preveril določilo prvega odstavka 17. člena, 
ki po mnenju Sekretariata ne ureja primerov, ko se izkaže; da 
sum sploh ni bil utemeljen. V tem členu je namreč določeno 
ravnanje Urada samo v primerih, ko je na podlagi prvega odstavka 
16. člena začasno ustavil transakcijo ter v roku iz tretjega 
odstavka 16. člena (to je v 72 urah) prišel do ocene, da utemeljen 
sum v zvezi s to transakcijo ne obstaja več. Predlagatelj v zvezi 
s tem napotuje na obrazložitev, ki jo je podal že zgoraj v zvezi s 
prvo načelno pripombo Sekretariata ter ponovno opozarja, da 
mora Urad o začasni ustavitvi transakcije na podlagi 1. odstavka 
16. člena obvestiti pristojne organe. To seveda velja tudi za primere, 
kijih navaja Sekretariat, kar pomeni, da so tudi slednji podvrženi 
kontroli državnega tožilstva (in kot je pokazala dosedanja praksa, 
tudi kontroli preiskovalnega sodnika). Glede na navedeno 
predlagatelj meni, da omenjenih določil ni potrebno dopolnjevati. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in dopolnil 1. točko 
tretjega odstavka 22. člena tako, da je navedel Uradni list RS, v 
katerem je bil objavljen kazenski zakonik. 

V zvezi s pripombo Sekretariata, da bi bilo potrebno v 23. členu 
izraze »prijavitelj« in »pobudnik« poenotiti z besedilom določb 10. 
in 20. člena, oziroma njuno morebitno nadaljnjo rabo uveljaviti že 
v teh določbah, predlagatelj daje naslednje pojasnilo. Izraza 
»prijavitelj« in »pobudnik« sta splošna izraza, ki imata vsebinsko 
širši pomen od izrazov, uporabljenih v posameznih določbah 
zakona. Ker torej oba izraza pojmovno zaobsegata vse uporabljene 
izraze, ju že po naravi stvari same ni mogoče poenotiti z le-temi. 
Tako izraz »prijavitelj« pojmovno ne obsega le organizacij iz 10. 
člena, ki morajo sporočiti vsako sumljivo transakcijo, marveč tudi 
subjekte iz prvega odstavka 28. člena, katerih dolžnost pri sumljivih 
transakcijah je vsebinsko enaka kot pri organizacijah iz 10. člena. 
Ker subjekti iz 28. člena niso organizacije iz 10. člena, predlagatelj 
meni, da je iz razlogov preglednosti zakonskega besedila 
primerno za obe vrsti zavezancev uporabljati enoten splošni izraz, 
to je »prijavitelj« sumljivih transakcij. V zvezi z izrazom »pobudnik« 
pa je predlagatelj pojmovno zaobsegel vse posamično poimensko 
naštete subjekte iz 20. člena, na kar kaže tudi navedena določba, 
kjer je določeno, da lahko Urad začne obravnavati zadevo na 
podlagi pisne pobude enega od v tej določbi izrecno naštetih 
subjektov. Ker sta navedena izraza omenjena samo v 23. členu 
predloga zakona, predlagatelj meni, da je navedena ureditev 
ustrezna, smiselna in dovolj jasna. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in v tretjem 
odstavku 36. člena natančneje opredelil začetek roka tako, da je 
določil, da imajo osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena pravico 
do vpogleoa v osebne podatke po preteku enajstih let od dneva, 
ko so bili podatki pridobljeni. Predlagatelj se strinja, da je takšna 
ureditev potrebna zaradi jasnosti in določnosti zakonske ureditve, 
ki se neposredno veže tudi na vprašanje varstva osebnih 
podatkov. 

V zvezi z besedilom 4. točke prvega odstavka 38. člena, ki se 
nanaša na razloge za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega 
poslovnega razmerja, pri katerem po mnenju Sekretariata ni 
povsem jasno, na kakšne podatke se nanaša, je predlagatelj 
ponovno pretehtal vsebino navedene določbe ter meni naslednje: 

V zvezi s šestim odstavkom 6. člena, ki določa, da se pri 
poslih hrambe v šefih pridobijo tudi podatki iz 4. točke prvega 
odstavka 38. člena predloga zakona (razen informacije o 
dejavnosti stranke), je bolj primerno, da se ti podatki ne 
zahtevajo več. Predlagatelj se v zvezi s tem pridružuje 
pomislekom Sekretariata in soglaša tudi s stališčem Zdmženja 
bank Slovenije, da so vprašanja o razlogih za najem šefa 
povsem odveč, oziroma so celo nedopustna, ker bi se tako 
najemodajalec seznanil z vsebino šefa ter nehote prevzel 
tudi odgovornost zanj. Predlagatelj se tudi strinja, da v zvezi 
s hrambo v šefu že ostali zahtevani podatki omogočajo 
učinkovito izvajanje nalog preprečevanja in odkrivanja pranja 
denarja. Iz navedenih razlogov je predlagatelj v šestem 
odstavku 6. člena opustil sklicevanje na 4. točko prvega 
odstavka 38. člena. 
Kar zadeva jasnost in določnost besedila 4. točke prvega 
odstavka 38. člena pa predlagatelj poudarja, da gre za zbiranje 
podatkov, ki je že doslej bilo sestavni del poslovanja mnogih 
organizacij iz 2. člena predloga zakona s strankami. Uveljavitev 
načela poznavanja stranke in poslov, ki jih ta opravlja, kot 
enega izmed temeljnih načel vsakega projekta boja proti pranju 
denarja, se namreč začne prav pri prvem stiku s stranko. Pri 
tem je podatek, zakaj želi stranka odpreti nek račun ali skleniti 
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določen posel prav z določeno organizacijo, ključnega 
pomena za ugotavljanje ekonomske in pravne (ne)logičnosti 
strankinega poslovanja. Praviloma bo organizacija do tega 
podatka prišla že na podlagi vpogleda v listine in poslovno 
dokumentacijo, ki jo organizacija tudi sicer potrebuje za 
odločitev, ali bo za stranko opravila neko storitev oziroma z 
njo sklenila neko poslovno razmerje. Samo izjemoma bo 
organizacija do zahtevanih podatkov prišla tudi z metodo 
intervjuja, oziroma s postavljanjem določenih vprašanj stranki. 
Predlagatelj še navaja, da je navedena problematika na 
podoben način urejena tudi v številnih drugih državah, in da 
tudi zato vztraja pri predlaganem besedilu. 

V zvezi s pripombo Sekretariata glede umestnosti uporabe 
posameznih tujk (npr. indikator, transakcija, kontrola) predlagatelj 
ugotavlja, da gre za izraze, ki jih pozna že veljavni ZPPD in so v 
uporabi že več kot šest let, zato bi njihovo spreminjanje v praksi 
povzročilo ne malo težav in zmedo. Res je, da gre pri tem za 
poslovenjenje nekaterih tujk, ki so v zvezi s pranjem denarja v 
uporabi v drugih državah in v mednarodnih organizacijah, toda 
njihova uporaba tudi v ostalih predpisih, ki se nanašajo na pranje 
denarja, ni nič neobičajnega (npr. že uporaba izraza »pranje 
denarja«) in je tudi splošno sprejeta. V zvezi s pripombo 
Sekretariata glede umestnosti uporabe izraza »iznašati«, 
predlagatelj poudarja, da je navedeni izraz v enakem kontekstu 
uporabljen tudi v določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Glede na predlog Sekretariata, da se redakcijsko izboljša in 
popravi besedilo predloga zakona, je predlagatelj popravil 
naslednje določbe predloga zakona: 

v 3. točki 2. člena je za besedo "promet" dodana vejica; 
v 4. točki 2. člena je beseda "skadov" zaradi napake 
nadomeščena z besedo "skladov"; 
v 3. členu je beseda "euru" nadomeščena s slovensko besedo 
"evru"; 
v sedmem odstavku 6. člena sta besedi "pridobi podatke" 
nadomeščeni z besedama "pridobijo podatki"; 
v prvem odstavku 8. člena sta zaradi večje jasnosti in 
doslednosti za besedo "člena" dodani besedi "tega zakona"; 
v prvem odstavku 9. člena je besedilo »pri zbiranju obvestil« 
nadomeščeno z besedilom »pri zbiranju podatkov« in je tako 
ta določba terminološko usklajena z ostalimi deli zakonskega 
besedila, kjer se praviloma uporablja splošni izraz »podatki«; 

• iz istih razlogov je črtana beseda "podrobno" v četrtem 

odstavku 11. člena, saj jo je težko pravno natančno opredeliti; 
preostalo besedilo, ki zahteva obrazložitev razlogov za 
zamudo, pa po mnenju predlagatelja povsem zadošča; 
v prvem odstavku 15. člena je za besedo "organizacije" črtana 
vejica; 

- v drugem odstavku 17. člena sta besedi "ni ukrepal" 
nadomeščeni z besedama "ne ukrepa", ki sta slovnično 
pravilnejši, vsebinsko pa ne spreminjata ničesar; 

■ v prvem odstavku 18. člena sta besedi "ki opravljajo" 
nadomeščeni s slovnično pravilnejšo obliko "ki opravlja"; 
v 24. členu so vsa podpičja nadomeščena z vejicami; 
besedili tretjega odstavka 29. člena in 4. točke osmega 
odstavka 38. člena sta dopolnjeni tako, da je pred besedo 
"premoženja" dodana beseda "vrednost", ki je ustreznejša 
od besede "znesek", ki se sicer tudi veže na besedo 
"premoženje"; 

• besedila 2. točke četrtega odstavka, 2. točke šestega 
odstavka in 3. točke sedmega odstavka 38. člena so 
dopolnjena tako, da je bila v oklepajih za besedo "znesek" 
dodana beseda "valuta". Na ta način je besedilo omenjenih 
odstavkov terminološko usklajeno z besedilom ostalih 
odstavkov 38. člena, ki pri vodenju podatkov o zneskih izrecno 
navajajo tudi podatek o valuti; 

• v prvem odstavku 43. člena so podpičja nadomeščena z 
vejicami; 
v prvem odstavku 44. člena so v 1., 2. in 3. točki podpičja 
nadomeščena z vejicami, v 4. točki pa je namesto podpičja 
na koncu besedila pika; 

■ v drugem odstavku 48. člena so popravljene napake pri 
označevanju številk referenčnih uradnih listov in dodana 
številka novega uradnega lista, ki je pomotoma izpadla. Tako 
je v 1. točki drugega odstavka na koncu besedila v oklepaju 
dodana še oznaka "in 118/2000". Prav tako je popravljena 
tudi 2. točka drugega odstavka omenjenega člena, kjer je v 
oklepaju besedilo "Ur. list RS, št. 1/96" nadomeščeno z 
besedilom "Uradni list RS, št. 81/94 in 1/96. Popravljena je tudi 
oznaka v 3. točki drugega odstavka 48. člena, kjer je v oklepaju 
besedilo "Ur. list RS, št. 62/99" nadomeščeno z besedilom 
"Uradni list RS, št. 62/96". 

Predlagatelj je upošteval tudi predlog Sekretariata in je namesto 
decimalnega označevanja posameznih delov v predlogu zakona 
za drugo obravnavo uporabil že uveljavljeno označevanje 
posameznih delov zakonskih besedil. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 6.4.2001 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA 
- DRUGA OBRAVNAVA 

Amandma k 2. členu 

V 2. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi "4. pošti,". 

Dosedanje točke 4,5,6, 7, 8, 9 in 10 postanejo točke 5, 6, 7, 8, 9, 
10 in 11. 

V 10. točki 2. člena se črta podtočka n). 

Obrazložitev: 

2. člen je spremenjen tako, da je sedaj med organizacijami, 
zavezankami po tem zakonu, izrecno navedena tudi pošta. Pošta 
je že na podlagi veljavnega ZPPD zavezanka za izvajanje nalog 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, saj jo je mogoče 
uvrstiti med organizacije, ki opravljajo plačilni promet. Navedena 
ureditev se torej po vsebini ne spreminja, ampak se z izrecno 
navedbo pošte kot zavezanke po tem zakonu odpravljajo 
morebitne nejasnosti v dosedanjem besedilu. Zaradi dodane nove 
4. točke je bilo potrebno ustrezno preštevilčiti ostale točke v tem 
členu. 

Iz besedila prejšnjega 2. člena je bila v 10. točki črtana podtočka 
n), ki se je nanašala na odvetnike in notarje. Predlagatelj je pri 
pripravi predloga zakona za prvo obravnavo upošteval takrat 
znano besedilo Predloga amandmajev k Direktivi Evropske 
skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja, ki je odvetnike in notarje izrecno 
uvrščalo med zavezance za izvajanje predpisov s področja pranja 
denarja. V času priprave predloga zakona za drugo obravnavo je 
bilo besedilo predloga amandmajev k tej direktivi spremenjeno 
tako, da je razširilo krog dejavnosti, v zvezi s katerimi so odvetniki 
in notarji dolžni izvajati predpise s področja pranja denarja, hkrati 
pa so bile zaradi njihovega posebnega statusa v razmerju do 
strank določene tudi izjeme, ki navedene subjekte v določenih 
primerih odvezujejo obveznosti izvajanja teh nalog. Sedaj znano 
besedilo predloga amandmajev k omenjeni direktivi še ni dokončno, 
saj bo od aprila do konca junija 2001 predmet obravnave v organih 
Evropske skupnosti. Glede na to in glede na veliko verjetnost, da 
se bo besedilo predloga amandmajev k direktivi v tem času še 
dodatno spreminjalo, je predlagatelj, upoštevaje tudi stališča 
Odvetniške in Notarske zbornice, v tej fazi umaknil iz zakona 
vsa določila, ki zadevajo odvetnike in notarje (poleg 2. člena se 
na te subjekte nanaša tudi 30. člen predloga zakona). Istočasno 
si je predlagatelj z vloženimi amandmaji k 2„ 30., 32. in 47.b členu 
zagotovil možnost za ponovno vključitev odvetnikov in notarjev 
med zavezance v predlogu zakona v tretji obravnavi, če bo med 
tem besedilo predloga amandmajev k omenjeni direktivi že 
dokončno oblikovano in usklajeno med pristojnimi organi v 
Evropski skupnosti. 

Amandma k 5. členu 

V drugem odstavku 5. člena se znesek "2.800.000" nadomesti z 
zneskom "3.000.000". 

V tretjem odstavku 5. člena se znesek "4.600.000" nadomesti z 
zneskom "5.000.000". 

Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri poslih 
življenskega zavarovanja, ko posamezni obrok premije ali več 
obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu, presega 
vrednost 200.000 tolarjev, ali ko plačilo enkratne premije presega 
vrednost 500.000 tolarjev. Identifikacija se opravi tudi v primerih, 
ko se posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je 
potrebno plačati v enem letu, poveča ter preseže vrednost 
200.000 tolarjev." 

Obrazložitev: 

Veljavna Direktiva ES št. 91/308/EEC določa obveznost 
identifikacije strank pri vsaki transakciji (ali povezani transakciji), 
ki presega vrednost 15.000 EUR. Ker je od zadnje uskladitve 
zneskov v ZPPD preteklo že več kot leto in pol, je bilo potrebno v 
predlogu zakona zaradi povečanja vrednosti EUR v razmerju do 
SIT ustrezno zvišati vrednosti zneskov. Tako sta zneska za 
identifikacijo strank pri opravljanju določenih transakcij sedaj iz 
2.800.000 SIT zvišana na 3.000.000 SIT in iz 4.600.000 SIT na 
5.000.000 SIT. Navedeno zvišanje zneskov je seveda posledično 
vplivalo tudi na enako zvišanje zneskov v zvezi s sporočanjem 
podatkov o gotovinskih in povezanih gotovinskih transakcijah 
Uradu, kot je to urejeno v 10. členu predloga zakona. 

Omenjena direktiva v tretjem odstavku 3. člena določa tudi dolžnost 
identifikacije stranke pri poslih življenskega zavarovanja v primerih, 
ko posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je 
potrebno plačati v enem letu, presega 1.000 EUR, in v primerih, 
ko plačilo enkratne premije presega vrednost 2.500 EUR. 
Spremenjeni četrti odstavek 5. člena sedaj v celoti upošteva 
omenjeno določbo iz direktive in namesto dosedanjega zneska 
190.000 SIT, ki je bil vezan samo na plačilo posamezne premije, 
tega v skladu s povišanjem vrednosti EUR v razmerju do SIT 
zvišuje na 200.000 SIT, obenem pa znesek povezuje tudi s 
plačilom več obrokov premije v enem letu. Poleg tega je sedaj 
določena obveznost identifikacije stranke tudi v primeru, ko je 
dogovorjeno plačilo enkratne premije, če ta presega vrednost 
500.000 SIT. V skladu z načelom določnosti zakona je bilo potrebno 
nadalje določiti, da nastane obveznost identifikacije tudi v primerih, 
ko se pozneje, torej po sklenitvi pogodbe o življenskem 
zavarovanju, poveča premija ter preseže (posamezni obrok ali 
več obrokov) vrednost 200.000 SIT. Predlagatelj ocenjuje, da bo 
zaradi predlagane rešitve z določitvijo dveh objektivnih pogojev 
(vrednost obroka ali obrokov premije in obdobje, v katerem se bo 
premija plačevala) v praksi težje prihajalo do zlorab in do poskusov 
izogibanja identifikaciji zaradi pranja denarja. 

Navedene spremembe (razmerje EUR/SIT) zneskov transakcij 
v 5. členu so vplivale tudi na amandmaje k 10. in 27. členu predloga 
zakona. 

Amandma k 10. členu 

V prvem odstavku 10. člena se znesek "4.600.000" nadomesti z 
zneskom "5.000.000". 

V drugem odstavku 10. člena se znesek "4.600.000" nadomesti 
z zneskom "5.000.000". 

Obrazložitev: 

Glej obrazložitev k 5. členu. 
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Amandma k 12. členu 

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Za sporočanje podatkov Uradu in za opravljanje drugih nalog 
po tem zakonu mora organizacija imenovati pooblaščenca in 
enega ali več namestnikov pooblaščenca ter to sporočiti Uradu." 

Obrazložitev: 

Predlog zakona za prvo obravnavo je v prvem odstavku 12. 
člena zahteval od organizacij, da imenujejo enega ali več 
pooblaščencev. Pri tem je izhajal iz dosedanje ureditve v 19. 
členu ZPPD, ki je organizacijam nalagal, da imenujejo enega 
pooblaščenca za sporočanje podatkov Uradu.To ureditev je Vlada 
z Uredbo o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. 
člena zakona o preprečevanju pranja denarja dopolnila tako, da 
so organizacije poleg pooblaščenca morale določiti tudi namestnika 
pooblaščenca, ki naj bi nadomeščal pooblaščenca v času njegove 
odsotnosti. Ker navedena dolžnost določitve namestnika 
pooblaščenca ni bila določena v samem zakonu, morebitnih 
kršitev tudi ni bilo mogoče sankcionirati. Prvi odstavek 12. člena 
je sedaj spremenjen in dopolnjen tako, da organizacijam nalaga, 
da imenujejo enega pooblaščenca in enega ali več namestnikov 
pooblaščenca. Predlagatelj je pri tem sledil pripombam Združenja 
bank Slovenije in tudi izkušnjam iz prakse, ki jasno nakazujejo, 
da v organizacijah potrebujejo le enega pooblaščenca in enega 
ali več namestnikov pooblaščenca, ki tega nadomeščajo v času 
njegove odsotnosti ali pa prevzemajo določene naloge 
pooblaščenca z njegovim pooblastilom. Besedilo prvega odstavka 
12. člena organizacijam omogoča, da se glede na velikost in 
organizacijsko strukturo same odločijo, koliko namestnikov 
pooblaščenca bodo imele. Z določitvijo obveznosti imenovanja 
namestnika pooblaščenca v samem zakonu bo mogoče v primeru 
neupoštevanja te dolžnosti uporabiti tudi sankcije zaradi storjenega 
prekrška iz 45. člena (glej amandma k 45. členu). 

Navedena sprememba prvega odstavka 12. člena je posledično 
vplivala tudi na amandmaje k 34. in 45. členu predloga zakona. 

Amandma k 13. členu 

13. člen se dopolni tako, da se za besedo "Urad" doda besedilo 
"je organ v sestavi ministrstva za finance in". 

Obrazložitev: 

V veljavnem ZPPD je v 8. členu že določeno, da je Urad Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja organ v sestavi 
ministrstva za finance. Ker je pri pripravi predloga zakona za 
prvo obravnavo navedeno določilo po pomoti izpadlo, sedaj 
predlagatelj dopolnjuje 13. člen predloga zakona tako, kot je 
navedeno v amandmaju. 

Amandma K 16, členu 

V 16. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Pristojni organi iz prvega odstavka tega člena morajo po 
prejetem obvestilu postopati posebej hitro ter najkasneje v 72 
urah od začasne ustavitve transakcije ukrepati v skladu s svojimi 
pooblastili." 

Obrazložitev: 

Predlagana dopolnitev 16. člena sledi enemu izmed temeljnih načel 
na področju boja proti pranja denarja, to je načelu hitrosti 
postopanja vseh organizacij in državnih organov v primerih, ko je 

podana določena višja stopnja suma storitve kaznivega dejanja 
pranja denarja. To je še posebej pomembno v razmerju do 
transakcij z denarjem ali premoženjem, saj se te lahko v 
današnjem času izvedejo že v nekaj minutah in celo na daljavo. 
Nova določba zavezuje predvsem policijo, državne tožilce in 
preiskovalne sodnike, da kot pristojni organi po zakonu o 
kazenskem postopku in kot prejemniki Uradovega obvestila o 
odrejeni začasni ustavitvi transakcije po prvem odstavku 16. 
člena, ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili. Predlagani amandma 
v ničemer ne vpliva na pooblastila in na odločitve teh organov, 
ampak samo določa, da morajo svoje odločitve sprejeti najkasneje 
v roku 72 ur, ki edini še omogoča nadaljnje zavarovanje zahtevka 
za odvzem premoženjske koristi oziroma zaseg predmetov, ki 
izvirajo iz kaznivega dejanja. 

Amandma k 18. členu 

Prvi odstavek 18. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja,". 

Drugi odstavek 18. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je logična posledica amandmaja k 28. 
členu predloga zakona, pri katerem so tudi podrobno pojasnjeni 
razlogi za vključitev pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve 
davčnega svetovanja, med zavezance po tem zakonu. 

Amandma k 24. členu 

3. točka 24. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je logična posledica amandmaja k 28. 
členu predloga zakona, pri katerem so podrobno pojasnjeni razlogi 
za vključitev pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve davčnega 
svetovanja, med zavezance po tem zakonu. 

Amandma k naslovu IV. poglavla zakona 

Naslov IV. poglavja se dopolni tako, da se za besedo "STORITVE" 
doda besedilo "ALI STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA". 

Obrazložitev: 

Dopolnitev v naslovu IV. poglavja je posledica amandmaja k 28. 
členu, pri katerem so podrobno pojasnjeni razlogi za vključitev 
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve davčnega svetovanja, 
med zavezance po tem zakonu. 

Amandma K 27. členu 

V 27. členu se za besedo "papirjev" doda besedilo "na prinosnika", 
znesek "2.800.000" pa se nadomesti z zneskom "3.000.000". 

Obrazložitev: 

Na podlagi 11. člena veljavnega ZPPD so organi carinske službe 
dolžni Uradu najkasneje v treh dneh sporočiti podatke o vsakem 
prenosu gotovine ali čekov v vrednosti nad 2.800.000 SIT čez 
državno mejo. Predlog zakona za prvo obravnavo v Državnem 
zboru je navedeno določilo dopolnil z ureditvijo, ki temelji na 44. 
členu zakona o deviznem poslovanju, in obveznost sporočanja 
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razširil še na vse vrednostne papirje v tej vrednosti. Po opravljenem 
primerjalnopravnem pregledu zakonodaj drugih držav in ponovni 
proučitvi določil mednarodnih predpisov (že omenjena direktiva 
Evropske skupnosti in 40 priporočil FATF), je predlagatelj ugotovil, 
da je opisana širitev obveznosti sporočanja podatkov o prenosu 
vseh vrednostnih papirjev neutemeljena. Upoštevaje tudi načine 
pranja denarja z uporabo vrednostnih papirjev, s katerimi so se 
organi odkrivanja srečali v praksi, je sedaj omenjeni člen dopolnjen 
tako, da obveznost sporočanja podatkov omejuje samo na 
vrednostne papirje na prinosnika. Teh vrednostnih papirjev namreč 
ni potrebno vpisovati v posebni register, kjer se vodijo evidence o 
imetnikih vrednostnih papirjev, oziroma samo pri teh vrednostnih 
papirjih že iz samega papirja ni razvidna sled prejšnjih zakonitih 
imetnikov ali upravičencev. To tudi omogoča lažjo zlorabo 
vrednostnih papirjev na prinosnika za pranje denarja, zato je 
smotrno, da poleg spremljanja prenosov gotovine, Urad v prihodnje 
spremlja tudi prenose le-teh čez državno mejo. 

Amandma, ki se nanaša na spremembo višine zneska iz 2.800.000 
SIT na 3.000.000 SIT, je logična posledica amandmajev k 5. in 10. 
členu predloga zakona. 

Amandma k naslovu 2. točke IV. poglavla zakona 

Naslov 2. točke IV. poglavja se dopolni tako, da se za besedo 
"storitve" doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Dopolnitev v naslovu 2. točke IV. poglavja je posledica amandmaja 
k 28. členu, pri katerem so podrobno pojasnjeni razlogi za 
vključitev pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve davčnega 
svetovanja, med zavezance po tem zakonu. 

Amandma k 28. členu 

Prvi odstavek 28. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Drugi odstavek 28. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

V zadnjem besedilu že omenjenega Predloga amandmajev k 
Direktivi Evropske skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja je bil krog 
zavezancev za izvajanje ukrepov s področja pranja denarja 
dodatno razširjen tudi na davčne svetovalce. Za razliko od 
odvetnikov in notarjev je predlagatelj ocenil, da je potrebno davčne 
svetovalce vključiti v besedilo predloga zakona že v tej fazi. Fizične 
ali pravne osebe, ki opravljajo storitev davčnega svetovanja, imajo 
namreč vpogled v poslovanje organizacij iz 2. člena zakona in 
njihovih strank ter s tem tudi v transakcije, v zvezi s katerimi 
lahko obstajajo razlogi za sum pranja denarja. Podobno kot revizorji 
ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve, 
imajo tudi davčni svetovalci določen specifičen položaj, saj za 
razliko od organizacij iz 2. člena predloga zakona ne opravljajo 
transakcij za stranke. Navedeno je predlagatelj upošteval in v 
tem smislu dopolnil tudi 18., 24., 30., 31., 32., 33., 34., 38., 39., 
40., 41. in 47. člen predloga zakona ter naslova IV. poglavja in 2. 
točke IV. poglavja predloga zakona. Na davčne svetovalce pa se 
veže tudi amandma v 47.b členu. 

Amandma k 30. členu 

30. členu se spremeni tako, da se glasi: 

"Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija 
za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, 
Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen za nadzor nad 
opravljanjem storitev davčnega svetovanja, (v nadaljevanju: organi 
nadzora) sodelujejo pri sestavi seznama indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij iz drugega odstavka 12. člena 
tega zakona v subjektih, ki jih nadzirajo." 

Obrazložitev: 

Amandma k 30. členu se smiselno nanaša na amandma k 28. 
členu, s katerim se krog zavezancev za izvajanje določenih nalog 
po tem zakonu razširja tudi na fizične ali pravne osebe, ki opravljajo 
storitve davčnega svetovanja. V 30. členu so poimensko našteti 
organi, ki jih zakon označuje z nazivom "organi nadzora", in med 
temi doslej ni bil naveden organ, pristojen za nadzor nad davčnimi 
svetovalci. Ker področje davčnega svetovanja v Slovenije še 
vedno ni urejeno z zakonom, posledično v tem predlogu zakona 
tudi ni bilo mogoče navesti točen naziv organa, ki bo pristojen za 
nadzor nad davčnimi svetovalci. Predlagatelj je zato uporabil 
splošni pojem "organ, pristojen za nadzor nad opravljanjem storitev 
davčnega svetovanja". Glede na amandma v 47.b členu predloga 
zakona se bo dopolnjena določba 30. člena, ki se nanaša na 
nadzor nad temi subjekti, lahko začela uporabljati šele z dnem 
uveljavitve matičnega zakona, ki bo urejal področje opravljanja 
storitev davčnega svetovanja. Ostale določbe predloga zakona, 
ki urejajo naloge ter obveznosti in odgovornosti davčnih 
svetovalcev, pa bodo seveda začele veljati z njegovo uveljavitvijo. 

Druga sprememba 30. člena se nanaša na Odvetniško in 
Notarsko zbornico, ki po novem nista več uvrščeni med organe 
nadzora po tem zakonu. Gre za logično posledico amandmaja k 
2. členu predloga zakona, pri katerem so tudi podrobno pojasnjeni 
razlogi za tako odločitev. 

Amandma k 31. členu 

Prvi odstavek 31. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je posledica amandmaja k 28. členu 
predloga zakona. 

Amandma k 32. členu 

Prvi odstavek 32. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Drugi odstavek 32. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k prvemu in drugemu odstavku tega člena, ki se 
nanaša na opravljanje storitev davčnega svetovanja, je posledica 
amandmaja k 28. členu predloga zakona. 
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Amandma k 33. členu 

33. člen se dopolni tako, da se za besedo "storitve" doda besedilo 
"ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je logična posledica amandmaja k 28. 
členu predloga zakona. 

Amandma k 34. členu 

Drugi odstavek 34. člena se dopolni tako, da se za besedo 
"pooblaščencu" doda besedilo "in namestniku pooblaščenca", 
za besedo "pooblaščenca" pa se doda "in namestnika 
pooblaščenca". 

Tretji odstavek 34. člena se dopolni tako, da se za besedo 
"storitve" doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Drugi odstavek 34. člena je bilo potrebno dopolniti zaradi vloženega 
amandmaja k 12. členu, ki izrecno določa, da morajo organizacije 
iz 2. člena tega zakona poleg pooblaščenca imenovati tudi enega 
ali več namestnikov pooblaščenca. Dolžnost hrambe se tako širi 
tudi na podatke in dokumentacijo o namestniku pooblaščenca, 
na kar je vezana tudi sankcija v primeru kršitve tega določila, ki je 
predvidena v 45. členu predloga zakona. 

Dopolnitev tretjega odstavka 34. člena je logična posledica 
amandmaja k 28. členu predloga zakona, ki med zavezance 
vključuje tudi davčne svetovalce. 

Amandma k 38. členu 

1. točka drugega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"1. ime, priimek, stalno prebivališče in rojstni podatki fizične osebe, 
ki prenese gotovino ali vrednostne papirje čez državno mejo;" 

2. točka drugega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
"2. firma in sedež pravne osebe ali ime, priimek in stalno 
prebivališče fizične osebe, za katero se opravlja prenos gotovine 
ali vrednostnih papirjev čez državno mejo;" 

1. točka sedmega odstavka 38. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "storitve" doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je skupaj s predstavniki Carinske uprave RS ponovno 
proučil določila 1. in 2. točke drugega odstavka 38. člena ter 
ugotovil, da vodenje evidenc s podatki o davčni in matični številki 
fizičnih in pravnih oseb v zvezi s prenosi gotovine in vrednostnih 
papirjev na prinosnika čez državno mejo ni potrebno. Pri tem je 
predlagatelj na eni strani upošteval, da dokumenti, ki jih je potrebno 
pokazati carinikom pri prehodu čez državno mejo, praviloma ne 
vsebujejo navedenih identifikacijskih oznak, in bi jih bilo zato težko 
preveriti brez večjih zastojev. Na drugi strani pa je ugotovil, da 
omenjene oznake niso nujno potrebne za kvalitetno vodenje 
evidenc o omenjenih prenosih. Določbi 1. in 2. točke drugega 
odstavka 38. člena sta zato spremenjeni tako, da se podatka o 
matični, oziroma davčni številki ne zahteva in ne vodi več v 
evidenci o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez državno 
mejo. 

Amandma k 1. točki sedmega odstavka 38. člena se nanaša na 
vodenje podatkov v zvezi z davčnimi svetovalci in je posledica 
amandmaja k 28. členu predloga zakona. 

Amandma k 39. členu 

39. člen se dopolni tako, da se za besedo "storitve" doda besedilo 
"ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je logična posledica amandmaja k 28. 
členu predloga zakona, ki med zavezance po tem zakonu uvršča 
tudi davčne svetovalce. Določba 39. člena se nanaša na organe 
nadzora iz prav tako dopolnjenega 30. člena in se bo na podlagi 
47.b člena začela uporabljati šele po uveljavitvi matičnega zakona, 
ki bo urejal področje opravljanja storitev davčnega svetovanja. 

Amandma k 40. členu 

Prvi odstavek 40. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Amandma k temu členu je posledica amandmaja k 28. členu 
predloga zakona in se nanaša na nadzor nad davčnimi svetovalci 
pri izvajanju določil tega zakona. Na podlagi 47.b člena se bo tudi 
40. člen v delu, ki se nanaša na te subjekte, začel uporabljati šele 
po uveljavitvi matičnega zakona, ki bo urejal področje opravljanja 
storitev davčnega svetovanja. 

Amandma k 41. členg 

1. točka drugega odstavka 41. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "storitve" doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: l 
Predlagana dopolnitev 1. točke drugega odstavka 41. člena je 
prav tako posledica dopolnjenega 28. člena predloga zakona, ki 
je med zavezance vključil tudi davčne svetovalce. Ta amandma 
omogoča, da bo Urad, ki ima prav tako določene pristojnosti v 
zvezi z nadzorom nad zavezanci, te pristojnosti lahko izvajal tudi 
v odnosu do davčnih svetovalcev. 

Amandma K 4$. členg 

3. točka prvega odstavka 45. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "pooblaščenca" doda besedilo "in namestnika 
pooblaščenca". 

4. točka prvega odstavka 45. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "pooblaščencu" doda besedilo "in namestniku 
pooblaščenca", za besedo "pooblaščenca" pa se doda besedilo 
"in namestnika pooblaščenca". 

Obrazložitev: 

Pri dopolnitvi besedila 3. točke prvega odstavka 45. člena so bili 
upoštevani amandmaji k prvemu odstavku 12. člena, v katerem 
je organizacijam iz 2. člena predloga zakona naloženo, da morajo 
poleg pooblaščenca imenovati tudi enega ali več njegovih 
namestnikov. V 45. členu je sedaj opustitev navedene dolžnosti 
sankcionirana tako, da pokriva tudi namestnika pooblaščenca. 
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Dopolnjena 4. točka prvega odstavka 45. člena je prav tako 
posledica amandmajev v zvezi z namestnikom pooblaščenca, le 
da temelji na spremenjenem drugem odstavku 34. člena, ki se 
nanaša na hrambo podatkov. Na tej podlagi je sedaj v 45. členu 
sankcionirana tudi kršitev dolžnosti hrambe podatkov in 
pripadajoče dokumentacije v zvezi z namestnikom pooblaščenca. 

Amandma k 47. členu 

Prvi odstavek 47. člena se dopolni tako, da se za besedo "storitve" 
doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Tretji odstavek 47. člena se dopolni tako, da se za besedo 
"storitve" doda besedilo "ali storitve davčnega svetovanja". 

Obrazložitev: 

Z dopolnitvijo prvega in tretjega odstavka 47. člena je predlagatelj 
sledil predlaganim dopolnitvam tistih členov, ki se nanašajo na 
davčne svetovalce. Oba podzakonska akta, predvidena v prvem 
in tretjem odstavku 47. člena, morata že po logiki stvari pokrivati 
vse zavezance, vključno z davčnimi svetovalci, saj tudi zanje 
veljajo določbe zakona o notranji kontroli, hrambi in varovanju 
podatkov, strokovnem usposabljanju delavcev in izdelavi 
seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. 

Amandma za nov 47.a člen 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

»47.a člen 

Vsako posredovanje podatkov, informacij in dokumentacije Uradu 
po tem zakonu iz zbirk osebnih podatkov je brezplačno." 

Obrazložitev: 

V novem 47.a členu je predlagatelj določil, da je vsakršno 
sporočanje (po zakonu) in pošiljanje (na zahtevo Urada), z eno 
besedo posredovanje podatkov, informacij in dokumentacije po 
tem zakonu iz zbirk osebnih podatkov brezplačno. Na ta način je 

predlagatelj upošteval izkušnje Urada, ki je praviloma navedene 
podatke že doslej prejemal brezplačno, hkrati pa tudi odpravil 
možnost, da bi v prihodnje organizacije ali pa državni organi, ki 
vodijo evidence osebnih podatkov, Uradu zaračunali stroške 
posredovanja podatkov. Ta možnost je namreč izrecno 
predvidena v 11. členu Žakona o varstvu osebnih podatkov, kjer 
je med drugim določeno, da lahko upravljavec zbirke osebnih 
podatkov za posredovanje podatkov upravičencem zaračuna 
stroške posredovanja. V prvem odstavku 11. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov je tudi določeno, da se je mogoče 
plačilu omenjenih stroškov izogniti samo v primeru, ko je tako 
predpisano. Predlagatelj je to možnost izkoristil, saj bi se v 
nasprotnem primeru glede na veliko količino posredovanih osebnih 
podatkov Uradu materialni stroški za njegovo delo lahko bistveno 
povečali. 

Amandma za nov 47.b člen 

Za 47.a členom se doda nov 47.b člen, ki se glasi: 

"47.b člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na organ, pristojen za nadzor 
opravljanja storitev davčnega svetovanja, se začnejo uporabljati 
z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal področje opravljanja 
storitev davčnega svetovanja." 

Obrazložitev: 

V novem 47.b členu je določeno, da se določbe, ki se nanašajo 
na organ, pristojen za nadzor opravljanja storitev davčnega 
svetovanja, začnejo uporabljati šele z dnem uveljavitve zakona, 
ki bo urejal to področje. Taka določba je po mnenju predlagatelja 
nujna, saj davčno svetovanje v Republiki Sloveniji ni v celoti 
zakonsko urejeno. Predlog zakona o davčnem svetovanju se 
sicer nahaja v postopku sprejemanja v Državnem zboru, vendar 
pa predlagatelj vtem predlogu zakona ni želel prejudicirati odločitev 
Državnega zbora in drugih pristojnih organov v zvezi s sprejetjem 
predloga zakona o davčnem svetovanju in v zvezi z roki 
uveljavitve navedenega zakona. Kot je bilo že obrazloženo, se ta 
člen veže na amandmaje k 30., 39. in 41. členu predloga zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 
Zakon o preprečevanju pranja denarja 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo 
Na priloženo gradivo se nanaša člen 87 Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v predlogu novega 
zakona o preprečevanju pranja denarja v celoti izpolnjene. 
Obveznost, podana v 2. odstavku 87. člena, razvijati izvajanje 
predpisov in učinkovito delovanje primernih standardov in 
mehanizmov za boj proti pranju denarja, ki so enaki 
standardom, sprejetim na tem področju v Skupnosti in 
mednarodnih forumih, še zlasti v Projektni skupini za finančno 
ukrepanje (Financial Action Task Force), je v predlogu zakona 
v celoti udejanjena. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 

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

Predlog upošteva Direktivo Evropske skupnosti št. 91/308/ 
EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja, (v nadaljevanju Direktiva ES št. 91/308/EEC), ki je 
bila sprejeta 10.06.1991. 

Upoštevani vir so tudi v 87. členu Evropskega sporazuma o 
pridružitvi navedena Priporočila mednarodne delovne skupine 
- Projektne skupine za finančno ukrepanje FATF o pranju 
denarja iz maja 1.1990, s kasnejšimi dopolnitvami. 

Dodatni sekundarni viri ES so naslednji, že prevzeti 
mednarodni pravni akti: 

Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št.141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem (Uradni list RS, Mednarodne 
pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98), in 

- Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope 
o korupciji (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000). 

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

Predlog je usklajen z ostalimi viri prava v ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni. 

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

Akt je že usklajen. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Zgoraj navedeni pravni viri ES so prevedeni v slovenski jezik. 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik 

Predlog akta ni preveden. 

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

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Povezava v tej fazi postopka ni bila potrebna, rok za uskladitev 
ni določen. Akt je usklajen z zakonodajo ES. 

Stanko ŠTRAJN, I. r. Anton ROP, I. r. 
Vodja pravne službe MINISTER 
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• prva obravnava - EPA 179 - III 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2711-6054 
Številka: 515-01/2001-1 
Ljubljana, 12.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 12. aprila 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- prof. dr. Dušan Keber, minister za zdravstvo, 
- Nada Irgolič, mag. farm., spec., direktorica Urada Republike 

Slovenije za zdravila. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

17. april 2001 

i 

97 poročevalec, št. 26 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PRVA OBRAVNAVA 
12.4.2001 

EVA 2001-2711-6054 

PREDLOG ZAKONA 

O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVILIH 
IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 30. novembra 
1999 sprejel zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter na 
seji dne 21. julija 2000 zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravilih in medicinskih pripomočkih. 

S spremembo in dopolnitvijo zakona je bil s 116. a členom, rok iz 
tretje alinee 15. člena zakona odložen do 31.12.2002 z utemeljitvijo, 
da bi bila takojšna implementacija tega roka v nasprotju z 
gospodarskimi in ekonomskimi interesi Republike Slovenije na 
področju farmacije in posredno tudi zdravstva. 

Ker je področje zdravil eno najbolj reguliranih področij, tudi 
implementacija te zakonodaje sodi med najbolj zahtevna področja 
evropskega pravnega reda. To še posebej velja za zahtevno 
nalogo dopolnjevanja starih dokumentacij za zdravila, ki so že na 
trgu. 

Zato je Republika Slovenija postavila zahtevo za odobritev 
petletnega prehodnega obdobja, ki je bilo Republiki Sloveniji 
februarja letos tudi odobreno. 

Skladno z navedenim je zato predlog zakona o spremembi zakona 
o zdravilih in medicinskih pripomočkih smiseln in utemeljen. 

2. Cilji zakona 

Namen predlagane spremembe zakona je izpolnitev sprejetih 
obveznosti. 

3. Finančne posledice za proračun Republike 
Slovenije 

Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike 
Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št.101/99 in 70/00) se črta 116. a člen. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Drža vni zbor je na seji dne 30.11.1999 sprejel zakon o zdra vi lih in 
medicinskih pripomočkih, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 101/99 (v nadaljnjem besedilu: zakon). S 
sprejetjem zakona so bile izpolnjene obveznosti iz pogajalskih 
izhodišč (1. delovna skupina: Prost pretok blaga - področje zdravil 
)■ Tretja alinea 15. člena zakona vsebuje določilo o ekskluzivnosti 
podatkov, to pomeni možnost, da se drugi predlagatelj dovoljenja 
za promet z zdravilom lahko sklicuje na določene podatke 
originatorja, namesto da predloži lastne podatke. To velja v primeru 
zdravila, ki je na trgu Republike Slovenije in za katerega je na 
ozemlju Republike Slovenije oziroma Evropske unije izdano 
dovoljenje za promet, ki je že veljavno najmanj 6 let. Ta rok se ne 
uporablja po prenehanju patentnega varstva za originalno zdravilo 
v skladu z zakonom, ki ureja industrijsko lastnino. Določilo je 
dobesedno prevzeto iz člena 4. 8. (a) iii DIR 65/65 EEC. 

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 70/00) je 
bil s 116. a členom rok iz tretje alinee 15. člena zakona odložen do 
31.12.2002 z utemeljitvijo, da bi bila takojšna implementacija tega 
roka v nasprotju z gospodarskimi in ekonomskimi interesi 
Republike Slovenije na področju farmacije in posredno tudi 
zdravstva. Posebej se poudarja, da s tem členom ni bila odložena 

implementacija tretje alinee 15. člena, ampak zgolj rok iz te alinee. 

S tem je bila povzeta ocena, da je vsak gospodarski subjekt, 
farmacevtska industrija pa še posebej, zainteresiran, da deluje v 
predvidljivem in transparentnem pravnem sistemu, ki zagotavlja 
določeno stopnjo stalnosti oziroma zanesljivosti. To je posebej 
pomembno na zelo reguliranih področjih, kot je področje zdravil. 
EU je začela pripravljati revizijo farmacevtske zakonodaje in je 
napovedana tudi revizija omenjenega določila, ki je povzeto v 
tretji alinei 15.člena zakona. Hkrati pa je pred države pridružene 
članice postavljena zahtevna naloga dopolnjevanja starih 
dokumentacij za zdravila, ki so že na trgu. Za to nalogo smo 
zahtevali petletno prehodno obdobje, l/se do februarja 2001 ni 
bilo znano, ali bo prehodno obdobje odobreno, kar je dodatno 
obremenjevalo farmacevtsko industrijo. 

Sedaj je stanje glede sprememb omenjenega določila bolj 
predvidljivo, prehodno obdobje za dopolnjevanje stare 
dokumentacije je odobreno, odložitev implementacije roka iz tretje 
alinee 15. člena zakona pa že traja manj kot eno leto 

Skladno z navedenim se predlaga, da se 116. a člen zakona 
črta. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE ČRTA 

116. a člen 

Rok iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona se 
začne uporabljati 31.12.2002. 

V. BESEDILO ČLENA, V ZVEZI S 

KATERIM SE PREDLAGA 

SPREMEMBA ZAKONA 

15. člen 

Ne glede na določila prejšnega člena, predlagatelju ni potrebno 
Predložiti rezultatov farmakološko-toksikoloških ali kliničnih 
Preskušanj, če dokaže: 

- da je zadevno zdravilo bistveno podobno zdravilu, za katerega 
je v Republiki Sloveniji že izdano dovoljenje za promet in se 
njegov imetnik strinja z navedbo sklica na njegovo 
dokumentacijo za potrebe pridobitve dovoljenja za promet z 
zadevnim zdravilom; 
z natančnimi navedki že objavljene strokovne literature, ki 
vsebuje vse potrebne podatke iz zahtevane dokumentacije 
za pridobitev dovoljenja za promet, da so sestavine zdravila 
dobro znane in je znana njihova učinkovitost ter sprejemljiva 
varnost; 

- da je zadevno zdravilo bistveno podobno zdravilu, ki je na 
trgu Republike Slovenije in za katerega je na ozemlju Republike 
Slovenije oziroma Evropske unije izdano dovoljenje za promet, 
ki je že veljavno najmanj 6 let. Ta rok se ne uporablja po 
prenehanju patentnega varstva za originalni proizvod v skladu 
z zakonom, ki ureja industrijsko lastnino. 

V primeru, da je zadevno zdravilo namenjeno za drugačno 
terapevtsko uporabo, drugačen način jemanja ali doziranja v 
primerjavi s prvotnim, na trgu že prisotnim zdravilom, kateremu je 
bistveno podobno, je potrebno predložiti rezultate farmakološko- 
toksikoloških in kliničnih preskušanj. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predlooa akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in 
medicinskih pripomočkih 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost : / 

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

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

Harmonizacija zakonodaje s farmacevtskim pravnim redom 
in harmonizacija tehničnih predpisov za medicinske 
pripomočke se nanaša na člene 8., 36., in 76. Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) : 31.12.2000 

5)AII so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? DA 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezik? 

DA, v angleški jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TA1EX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti: / 

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): 

Direktiva 65/65 EEC - osnovna direktiva 
Direktiva Sveta z dne 26.januarja 1965 glede uskladitve določil, 
vsebovanih v zakonih, predpisih in upravnih postopkih, ki veljajo 
za zdravila. 

Stopnja usklajenosti: 5 - predlagani akt je v celoti usklajen s 
predpisom ES.. 

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

1.) 3.1.2.1. PROST PRETOK BLAGA (Zdravila) 
Pl - 1.069, 1.131 
DOP : 379 
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vodje pravne službe: 
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Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: . 



Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 JAVNIH SKLADIH (ZJS-A) 

hitri postopek-EPA 1320-II 

Miran POTRČ Podpisana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
Bojan KONTIČ umikata Predlog zakona o spremembi zakona o javnih skladih, 
poslanca DZ RS EPA 1320 - II, hitri postopek, ki sta ga vložila dne 13.9.2000. 

Ljubljana, 10. april 2001 

ZADEVA: UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O JAVNIH SKLADIH - hitri Miran POTRČ, l.r. 
postopek, EPA 1320 - II Bojan KONTIČ, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 

SPODBOJANJO RAZVOJA V POSOČJD 

- skrajšani postopek - EPA 1286 - II 

) 

POSLANCA 
Ivan BOŽIČ 
Samo BEVK 

Ljubljana, 10. april 2001 

ZADEVA: UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POPOTRESNI 
OBNOVI OBJEKTOV IN SPODBUJANJU 
RAZVOJA V POSOČJU, EPA 1286 - II 

Podpisana poslanca umikata Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju, ki sta ga v obravnavo 
Državnemu zboru predlagala dne 21. avgusta 2000. 

Ivan BOŽIČ, l.r. 
Samo BEVK, l.r. 
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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.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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