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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 USTANOVITVI OBČIN TER 

0 DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 

(ZUODNO-D) 

- skrajšani postopek - EPA 521 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1525-0001 
Številka: 015-02/2002-1 
Ljubljana, 25.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 72. redni seji dne 25.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI 
NJIHOVIH OBMOČIJ, 

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 ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. S predlogom 

zakona je predlagana ustanovitev ene nove občine ter 
sprememba območij šestih občin. Spremembe in dopolnitve 
so manj zahtevne, vendar je glede na to, da bodo v letu 2002 
redne lokalne volitve pomembno, da se zakon sprejme pred 
prvim rokom za razpis tako, da bo mogoče izpeljati vse 
postopke za izvedbo volitev. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 - popravek, 69/94, 56/98, 75/98 - 
popravek, 67/98 - Odl.US in popravek 73/98, 67/98 - Odl.US, 72/ 
98 - Odl.US in 75/98) (v nadaljnjem besedilu: ZUODNO) je bilo v 
Republiki Sloveniji v prvem postopku, ki je bil izveden v letu 1994, 

ustanovljenih enajst mestnih občin ter 136 občin. Njihova območja 
so bila preoblikovana v letu 1998 tako, da je bilo ustanovljenih 45 
novih občin. 

Postopek za ustanovitev občin je na podlagi 139. člena Ustave 
Republike Slovenije določen z Zakonom o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list 
RS, št. 44/96) (v nadaljnjem besedilu: ZPUODO). Postopek za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij obsega tri 
faze in sičer predhodni postopek z referendumom, zakonodajni 
postopek in postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. 
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2PU0D0 v 4. členu določa, da se postopek za ustanovitev občin 
ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij lahko izvede 
enkrat v obdobju med dvema zaporednima postopkoma rednih 
volitev v občinske svete. Na podlagi te določbe je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel Sklep o določitvi datuma začetka 
postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, 
za spremembo območij občin ter za spremembo imen in sedežev 
občin (Uradni list RS, št. 30/01). 

Po ugotovitvi pravočasnosti in pravilnosti predlogov za začetek 
postopka za ustanovitev občin ter določitev oziroma spremembo 
njihovih območij vloženih do 1. julija 2001 je državni zbor sprejel 
Sklep o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin, za določitev 
njihovih območij, za spremembo območij občin ter za spremembo 
imen in sedežev občin po zakonu o postopku za ustanovitev 
občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 94/ 
2001) (v nadaljnjem besedilu: sklep državnega zbora). 

V skladu s sklepom je državni zbor poslal občinskim svetom 
ustreznih občin v mnenje predloge, ki so jih predložili poslanci 
državnega zbora, sveti krajevnih in vaških skupnosti ter zbori 
občanov. Predloge in mnenja občinskih svetov je državni zbor 
poslal Vladi Republike Slovenije v mnenje. 

V nadaljevanju postopka je državni zbor ob obravnavi predlogov 
za ustanovitev novih občin ter za določitev njihovih območij, za 
spremembo območij občin in mestnih občin ter za spremembo 
imen, mnenj občinskih svetov po 10. členu ZPUODO, mnenja in 
predloga vlade po 11. členu ZPUODO ter poročila in mnenja 
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
po 12. členu ZPUODO, sprejel Sklep po 13. členu ZPUODO 
(Uradni list RS, št. 18/02), s katerim je ugotovil, kateri predlogi ne 
izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin 
oziroma za spremembo njihovih območij, za izločitev dela območja 
občine in njegovo priključitev k sosednji občini, za spremembo 
imen ter za spremembo statusa občine. 

Državni zbor je ugotovil, da predlog za ustanovitev nove občine 
Šmarno pri Litiji z izločitvijo dela območja iz območja občine Litija 
izpolnjuje pogoje, ki jih za ustanovitev nove občine določata 13. in 
13.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
6/94 - Odl.US, 45/94 - Odl.US, 57/94, 14/95, 20/95 - Odl.US, 63/ 
95-obvezna razlaga, 9/96 - Odl.US, 44/96 - Odl.US, 26/97, 70/ 
97, 10/98, 74/98, 59/99 - Odl.US in 70/00) ter da predlogi za 
izločitev naselja Hrastje iz občine Šenčur ter njegovo priključitev 
k mestni občini Kranj, za izločitev naselja Lancova vas pri Ptuju iz 
občine Videm ter njegovo priključitev k občini Hajdina in izločitev 
naselja Sv. Lenart iz občine Železniki ter njegovo priključitev k 
občini Škofja Loka, Izpolnjujejo pogoje za spremembo območij 
občin. Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 14. člena 
ZPUODO z Odlokom o razpisu referenduma in določitvi 
referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev 
oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDR02) (Uradni list 
RS, št. 18/02) določil območja, na katerih je bil 7. aprila 2002 
izveden referendum za ugotovitev volje prebivalcev. 

S predlogom zakona je predlagana ustanovitev ene nove občine 
ter sprememba območij šestih občin. Spremembe in dopolnitve 
so manj zahtevne, vendar je glede na to, da bodo v letu 2002 
redne lokalne volitve pomembno, da se zakon sprejme pred prvim 
rokom za razpis tako, da bo mogoče izpeljati vse postopke za 
izvedbo volitev. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je pripravljen v 
skladu z določbo 25. člena ZPUODO, s katerim je določeno, da 
se postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine 
oziroma spremenijo območja občin lahko začne po opravljenem 
referendumu. 

Izid glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za 
določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil dne 7. 
aprila 2002, je Republiška volilna komisija ugotovila s Poročilom o 
izidu glasovanja (Uradni list RS, št.35/2002) 

Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz občine Litija v 
novo občino Šmartno pri Litiji, je od 3908 glasovalnih upravičencev, 
vpisanih v splošni volilni imenik, glasovalo 2928 upravičencev 
oziroma 74,92%. Za izločitev referendumskega območja iz občine 
Litija in ustanovitev nove občine Šmarno pri Litiji s sedežem v 
Šmartnem pri Litiji je glasovalo 1890 glasovalcev oziroma 64,55%. 

Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz občine Šenčur 
in priključilo k sosednji mestni občini Kranj, je od 792 glasovalcev, 
vpisanih v splošni volilni imenik, glasovalo 618 upravičencev 
oziroma 78,03%. Za izločitev referendumskega območja iz občine 
Šenčur in priključitev k sosednji mestni občini Kranj je glasovalo 
443 glasovalcev oziroma 71,7%. Na referendumskem območju, 
ki je obsegalo območje mestne občine Kranj, h kateremu naj bi se 
priključilo izločeno območje, pa je od 41221 glasovalnih 
upravičencev, ki so imeli pravico glasovati, glasovalo 6525 
upravičencev oziroma 15,8%. Za priključitev je glasovalo 5555 
glasovalcev oziroma 85,1%. 

Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz občine Videm 
in priključilo k sosednji občini Hajdina, je od 28 glasovalnih 
upravičencev, vpisanih v splošni volilni imenik, glasovalo 28 
upravičencev oziroma 100%. Za izločitev referendumskega 
območja iz občine Videm in priključitev k sosednji občini Hajdina 
je glasovalo 27 glasovalcev oziroma 96,4%. Na referendumskem 
območju, ki je obsegalo območje občine Hajdina, h kateremu naj 
bi se priključilo izločeno območje, pa je od 3107 glasovalcev, 
vpisanih v splošni volilni imenik, glasovalo 921 upravičencev 
oziroma 29,6%. Za priključitev je glasovalo 871 glasovalcev 
oziroma 94,6%. 

Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz občine 
Železniki in priključilo k sosednji občini Škofja Loka, je od 16 
glasovalnih upravičencev, vpisanih v splošni volilni imenik, 
glasovalo 16 upravičencev oziroma 100%. Za izločitev 
referendumskega območja Iz občine Železniki in priključitev k 
sosednji občini Škofja Loka je glasovalo 16 glasovalcev oziroma 
100%. Na referendumskem območju, ki je obsegalo območje 
občine Škofja Loka, h kateremu naj bi se priključilo izločeno 
območje, pa je od 17026 glasovalcev, vpisanih v splošni volilni 
imenik, glasovalo 1963 upravičencev oziroma 11,5%. Za 
priključitev je glasovalo 1827 glasovalcev oziroma 93,1%. 

V skladu z načelom, določenim s 26. členom ZPUODO, da se z 
zakonom lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja 
občin, če se je za to na ustreznih referendumskih območjih izrekla 
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večina volivcev, ki so glasovali, je vsebina predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij: 
- ustanovitev nove občine Šmartno pri Litiji z izločitvijo dela 

območja iz območja občine Litija, 
- izločitev naselja Hrastje iz občine Šenčur ter njegova 

priključitev k mestni občini Kranj, 
izločitev naselja Lancova vas pri Ptuju iz občine Videm ter 
njegova priključitev k občini Hajdina, 
izločitev naselja Sv. Lenart iz občine Železniki ter njegova 
priključitev k občini Škofja Loka. 

Predlagana je tudi sprememba imena občine Šentjur pri Celju v 
Šentjur. Ker sprememba imena ni povezana s spremembo 
središčnega naselja oziroma nadomestitvijo imena z imenom 
drugega naselja v občini, temveč je posledica preimenovanja 
dosedanjega središčnega naselja z občinskim splošnim aktom, 
za spremembo ni bilo potrebno izvesti z zakonom predpisanega 
referenduma. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Zakon bo zaradi sprememb območij občin imel finančne posledice, 
ki se bodo odrazite v občinskih in državnem proračunu. Spremembi 
območij občin Videm in Železniki ne bosta imeli pomembnih 
posledic, ker gre za manjša območja z majhnim številom 
prebivalcev. Pomembnejše pa so finančne posledice izločitve 
naselja Hrastje s skoraj 1000 prebivalci iz območja občine Šenčur. 
Zaposlenost prebivalcev naselja Hrastje je nadpovprečna in po 
strukturi zaposlitve in višini obdavčljivih dohodkov na prebivalca 
odstopa od povprečja občine. Zato je pričakovati, da bo 
zmanjšanje prihodkov občine Šenčur iz lastnih virov večje, kot bi 
bilo pričakovati le na podlagi zmanjšanega števila prebivalcev. 
Manjši prihodki pa nujno zahtevajo višjo finančno izravnavo iz 
državnega proračuna. 

Ustanovitev nove občine Šmartno pri Litiji bo imela finančne 
posledice na občinski in državni proračun. Za Občino Litija je bil 
za izračun primerne porabe v skladu z določbami zakona o 
financiranju občin pomemben podatek, da na območju občine živi 
19381 prebivalcev. Primerna poraba za leto 2001 je znašala 1 
572 811 000 tolarjev (82 054 tolarjev na prebivalca) ob proračunu 
v višini 1 953 172 100 tolarjev, za leto 2002 pa znaša 1 705 981 
000 tolarjev (89 000 tolarjev na prebivalca) ob proračunu 2 305 
768 000 tolarjev. Občina Litija primerne porabe z lastnimi viri v 
celoti ne pokriva in prejema finančno izravnavo iz državnega 
proračuna. V letu 2001 je prejela 638 830 000 tolarjev (33 327 
tolarjev na prebivalca) v letu 2002 pa 668 657 000 tolarjev (34 
884 tolarjev na prebivalca). Občina ima lastnih prihodkov cca. 1 
100 000 000 tolarjev. Z ustanovitvijo občine Šmartno pri Litiji s 
5100 prebivalci bodo prihodki občine Litija nižji za okoli 25%. 
Podatki o višini primerne porabe in primerne porabe na prebivalca, 
oziroma finančni izravnavi in finančni izravnavi na prebivalca v 
skupini občin s 5000 do 6000 prebivalci za leto 2001 kažejo, da je 
med njimi le ena, ki izračunano primerno porabo zagotavlja s 
prihodki iz lastnih virov. Ostale prejemajo finančno izravnavo v 
višini od 11 000 do 50 000 tolarjev na prebivalca. 

Z veliko gotovostjo ocenjujemo, da bo tudi nova občina Šmartno 
pri Litiji prejemala finančno izravnavo iz državnega proračuna. 
Višina izravnave pa je odvisna predvsem od razporeditve 
prihodkov obeh občin iz lastnih virov. Za to razporeditev je 
najpomembnejše število in struktura aktivnega prebivalstva in 
višina z dohodnino obdavčljivih dohodkov. Ob predpostavki, da 
omenjeno razmerje med prihodki občine Litija in nove občine 
Šmartno pri Litiji ne bo bistveno spremenjeno, bi bila primerna 
poraba nove občine v letu 2002 451 319 000 tolarjev in finančna 

izravnava 176 896 760 tolarjev. Ker dejanski podatki niso na 
voljo, natančnejši izračun ni mogoč. Vendar je na podlagi 
primerjave nekaterih podatkov in izkušenj mogoče sklepati, da 
bo skupna obremenitev državnega proračuna zaradi finančne 
izravnave, namenjene obema občinama, večja. 

Podatki, ki kažejo na to, so predvsem podatki o povprečnih 
obremenitvah sredstev primerne porabe občin (z izločitvijo mestnih 
občin) s stroški občinskih organov in občinskih uprav, ki pomenijo 
fiksni strošek in znašajo v povprečju 17,15%. V občini Litija je 
znašal ta strošek v primerjalnem obdobju (leto 2000) 11,47% 
primerne porabe. Občinski svet občine Litija šteje 26 članov, župan 
opravlja svojo funkcijo poklicno, v občinski upravi pa je 24 
zaposlenih. V občinah, ki jih je mogoče primerjati z novo občino 
Šmartno pri Litiji, pa štejejo občinski sveti od 16 do 18 članov, 
župani praviloma opravljajo svojo funkcijo poklicno, v občinski 
upravi pa je od 6 do 9 zaposlenih. Večja obremenitev občinskega 
proračuna z nujnimi stroški pomeni sorazmerno manjšo finančno 
sposobnost občine za zagotavljanje nalog, ki jih je v skladu z 
zakonom dolžna zagotoviti, predvsem pa manjšo investicijsko 
sposobnost. Ob dejstvu, da geografske značilnosti območja 
občine (sorazmerno veliko je hribovitega sveta, ki je redko 
poseljeno) terjajo večja vlaganja v cestno in komunalno 
infrastrukturo in povečujejo stroške gospodarskih in 
negospodarskih javnih služb, bo občina nujno potrebovala več 
sredstev državnega proračuna namenjenih, za sofinanciranje 
občinskih investicij. 

Državni proračun za leto 2002 in 2003 določa skupni obseg 
sredstev namenjenih za finančno izravnavo občinam ter za 
sofinanciranje občinskih investicij. Vsako ustanavljanje novih 
občin, ki nimajo zadostnih lastnih virov sredstev za pokrivanje 
primerne porabe, bo nujno terjalo notranjo prerazporeditev teh 
sredstev, torej manj sredstev za obstoječe občine, oziroma 
prerazporeditev znotraj celotnega državnega proračuna in 
zagotovitev večjega obsega sredstev za finančno izravnavo 
občinam ter za sofinanciranje občinskih investicij z rebalansom 
državnega proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 42. točki 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 - popravek, 69/ 
94, 56/98, 75/98 - popravek, 67/98 - Odl.US in popravek 73/98, 
67/98 - Odl.US, 72/98 - Odl.US in 75/98), ki vsebuje območja 
naselij občine Hajdina, se za naseljem »Hajdoše« doda naselje 
»Lancova vas pri Ptuju«. 

V 74. točki, ki vsebuje območja naselij občine Litija, se črtajo 
naselja: 

Bogenšperk 
Bukovica pri Litiji 
Cerovica 
Črni Potok 
Dolnji Vrh 
Dragovšek 
Dvor 
Gornji Vrh 
Gozd-Reka 
Gradišče - k.o. Gradišče in Poljane 
Gradišče pri Litiji 
Gradiške Laze 
Jablaniške Laze 
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Jablan iški Potok 
Jastrebnik 
Javorje 
Jelša 
Ježce 
Ježni Vrh 
Kamni Vrh pri Primskovem 
Koške Poljane 
Leskovica pri Šmartnem 
Liberga 
Lupinica 
Mala Kostrevnica 
Mala Štanga 
Mihelca 
Mišji Dol 
Mulhe 
Obla Gorica 
Pod roje 
Poljane pri Primskovem 
Preska nad Kostrevnico 
Primskovo 
Račica 
Razbore - K.o. Ježni Vrh 
Razbore - K.o. Poljane del 
Riharjevec 
Selšek 
Sevno 
Spodnja Jablanica 
Stara Gora pri Velikem Gabru 
Ščit 
Šmartno pri Litiji 
Štangarske Poljane 
Velika Kostrevnica 
Velika Štanga 
VinjiVrh 
Vintarjevec 
Višnji Grm 
Volčja Jama 
Vrata 
Zagrič 
Zavrstnik 
Zgornja Jablanica 

V 142. točki, ki vsebuje območja naselij občine Šenčur, se črta 
naselje »Hrastje«. 

V145. točki se ime občine »Šentjur pri Celju« nadomesti z imenom 
»Šentjur«. Sedež občine »v Šentjurju pri Celju« se nadomesti z 
»v Šentjurju«. 

Doda se nova točka 149. a, ki se glasi: 
149. a Šmartno pri Litiji 

Bogenšperk 
Bukovica pri Litiji 
Cerovica 
Črni Potok 
Dolnji Vrh 
Dragovšek 
Dvor 
Gornji Vrh 
Gozd-Reka 
Gradišče - k.o. Gradišče in Poljane 
Gradišče pri Litiji 

Gradiške Laze 
Jablaniške Laze 
Jablaniški Potok 
Jastrebnik 
Javorje 
Jelša 
Ježce 
Ježni Vrh 
Kamni Vrh pri Primskovem 
Koške Poljane 
Leskovica pri Šmartnem 
Liberga 
Lupinica 
Mala Kostrevnica 
Mala Štanga 
Mihelca 
Mišji Dol 
Mulhe 
Obla Gorica 
Podroje 
Poljane pri Primskovem 
Preska nad Kostrevnico 
Primskovo 
Račica 
Razbore - K.o. Ježni Vrh 
Razbore - K.o. Poljane del 
Riharjevec 
Selšek 
Sevno 
Spodnja Jablanica 
Stara Gora pri Velikem Gabru 
Ščit 
Šmartno pri Litiji 
Štangarske Poljane 
Velika Kostrevnica 
Velika Štanga 
Vinji Vrh 
Vintarjevec 
Višnji Grm 
Volčja Jama 
Vrata 
Zagrič 
Zavrstnik 
Zgornja Jablanica 

Sedež občine Šmartno pri Litiji je v Šmartnem pri Litiji. 
Prvi občinski svet šteje 16 članov. 

V 147. točki, ki vsebuje območja naselij občine Škofja Loka, se za 
naseljem »Sv. Duh« doda naselje »Sv. Lenart«. 

2. člen 

V 3. točki 3. člena, ki vsebuje območja naselij mestne občine 
Kranj, se za naseljem »Goriče« doda naselje »Hrastje«. 

3. člen 

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

K1. členu 

Vsebina 1. člena so spremembe in dopolnitve 2. člena zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim so po 
zaporednih točkah od 1. do 181. ustanovljene občine, določeno 
ime posamezne občine, območja naselij, ki tvorijo njeno območje, 
sedež ter število članov prvega občinskega sveta. 

Z dopolnitvijo 42. točke je k območju občine Hajdina dodano naselje 
Lancova vas pri Ptuju. To naselje je izločeno iz območja občine 
Videm. Vendar ta izločitev ne vpliva na vsebino 165. točke, ki 
vsebuje območja naselij občine Videm. Naselje, kije bilo oblikovano 
na podlagi Odloka o odcepitvi dela naselja Lancova vas in 
preimenovanju dela naselja na območju občine Videm (Uradni list 
RS, št. 53/98), je bilo vpisano v register prostorskih enot po 
uveljavitvi zadnje spremembe zakona (in popravkov, s katerimi 
so bila naselja usklajena z registrom prostorskih enot -Uradni list 
RS, št. 75/98). 

Sprememba 74.točke in določitev nove nov 149.a točke je 
posledica izločitve območij naselij, ki tvorijo območje nove občine 
Šmartno pri Litiji, iz območja občine Litija. Določba je povezana z 
novo 149. a točko, s katero je ustanovljena občina Šmartno pri 
Litiji. Določba v skladu z registrom prostorskih enot vsebuje še 
navedbo območij naselij, ki so na območju nove občine, sedež 
občine ter število članov občinskega sveta za prve volitve. Število 
je določeno v mejah, ki jih opredeljuje 116. člen zakona o lokalnih 
volitvah za prve občinske svete občin s 5000 do 10000 prebivalci. 
Zakon določa, da v teh občinah prvi občinski svet šteje od 16 do 
19 članov. Glede na to, da ima nova občina 5071 prebivalcev, 
šteje prvi občinski svet 16 članov. 

Sprememba 142. točke, ki vsebuje območja naselij občine Šenčur, 
se nanaša na izločitev naselja Hrastje, ki se priključi k sosednji 
mestni občini Kranj, kar je vsebina 2. člena predloga zakona. 

Sprememba 145. točke se nanaša na del določbe, s katerim je 
določeno ime občine in del določbe, s katerim je določen sedež 
občine. Občinski svet Občine Šentjur pri Celju je dal pobudo za 
spremembo imena občine, ki jo utemeljuje z določbo 9. člena 
ZLS, v skladu s katero se ime občine določi po imenu središčnega 
naselja, ali drugega naselja v občini. Občinski svet je v skladu s 
svojo pristojnostjo z Odlokom o preimenovanju naselja Šentjur 
pri Celju (Uradni list RS, št.15/91) spremenil ime središčnega 
naselja občine v Šentjur. 

Z dopolnitvijo 147. točke je k območju občine Škofja Loka dodano 
naselje Sv. Lenart. To naselje je izločeno iz območja občine 
Železniki. Vendar ta izločitev ne vpliva na vsebino 177. točke, ki 
vsebuje območja naselij občine Železniki. Naselje, ki je bilo 
oblikovano na podlagi Odloka o spremembi območij naselij Golica 
in Ojstri Vrh ter imenovanju novega naselja Sv. Lenart (UVG, št. 
36/98), je bilo vpisano v register prostorskih enot po uveljavitvi 
zadnje spremembe zakona (in popravkov, s katerimi so bila 
naselja usklajena z registrom prostorskih enot -Uradni list RS, št. 
75/98). 

K 2. členu 

Vsebina 2. člena je sprememba 3. člena zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim so ustanovljene 
mestne občine, določeno njihovo ime, navedena območja naselij, 
ki tvorijo njihovo območje, določen sedež in število članov prvega 
občinskega sveta. 

Z dopolnitvijo 3. točke je k območju mestne občine Kranj dodano 
naselje Hrastje. To naselje je izločeno iz območja občine Šenčur, 
kar je vsebina spremembe 142. točke 2. člena zakona (1. člen 
predloga). 
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IV.TOČKE ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 

42. Hajdlna 

Draženci 
Gerečja vas 
Hajdoše 
Skorba 
Slovenja vas 
Spodnja Hajdina 
Zgornja Hajdina 

Sedež občine Hajdina je v Zgornji Hajdini 
Prvi občinski šteje 14 članov. 

74. Litija 

Berinjek 
Bistrica 
Bitiče 
Bogenšperk 
Bottija 
Borovak pri Polšniku 
Breg pri Litiji 
Brezje pri Kumpolju 
Brezovo 
Brglez 
Bukovica pri Litiji 
Cerovica 
Cirkuše 
Čateška Gora 
Čeplje 
Črni Potok 
Dobje 
Dobovica 
Dole pri Litiji 
Dolgo Brdo 
Dolnji Vrh 
Dragovšek 
Dvor 
Gabrovka 
Gabrska Gora 
Gobnik 
Golišče 
Gorenje Jelenje 
Gornje Ravne 
Gornji Vrh 
Gozd -Reka 
Gradišče pri Litiji 
Gradišče-K.o.Grad.in Polj. 
Gradišče-K.o.Št.Lovrenc 
Gradiške Laze 
Hohovica 
Hude Ravne 
Jablaniške Laze 
Jablaniški Potok 
Jastrebnik 
Javorje 
Javorje pri Gabrovki 
Jelenska Reber 
Jelša 
Jesenje 
Jevnica 
Ježce 

Ježevec 
Ježni Vrh 
Kal pri Dolah 
Kamni Vrh 
Kamni Vrh pri Primskovem 
Kandrše-del 
Klanec pri Gabrovki 
Klenik 
Konj 
Konjšica-del 
Koške Poljane 
Kresnice 
Kresniške Poljane 
Kresniški Vrh 
Kržišče pri Čatežu 
Kumpolje 
Laze pri Gobniku 
Laze pri Vačah 
Leskovica pri Šmartnem 
Leše 
Liberga 
Litija 
Ljubež v Lazih 
Lukovec 
Lupinica 
Magolnik 
Mala Goba 
Mala Kostrevnica 
Mala sela 
Mala Štanga 
Mamolj 
Mihelca 
Mišji Dol 
Moravče pri Gabrovki 
Moravška Gora 
Mulhe 
Nova Gora 
Obla Gorica 
Okrog 
Pečice 
Podbukovje pri Vačah 
Podpeč pod Skalo 
Pod roje 
Podšentjur 
Pogonik 
Poljane pri Primskovem 
Polšnik 
Ponoviče 
Potok pri Vačah 
Prelesje 
Preska nad Kostrevnico 
Prevale 
Preveg 
Preženjske Njive 
Primskovo 
Račica 
Radgonica 
Ravne 
Razbore-K.o. Poljane -del 
Razbore-K.o. Ježni Vrh 
Renke 
Ribče 
Riharjevec 
Ržišče 
Sava 
Selce 
Selšek 
Sevno 
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Slavina 
Slivna 
Sopota 
Spodnja Jablanica 
Spodnje Jelenje 
Spodnji Hotič 
Spodnji Log 
Stara Gora pri Velikem Gabru 
Stranski Vrh 
Strmec 
Suhadole 
Ščit 
Širmanski Hrib 
Široka Set 
Šmartno pri Litiji 
Štangarske Poljane 
Šumnik 
Tenetiše 
Tepe 
Tihaboj 
Tlaka 
Tolsti Vrh 
Vače 
Velika Goba 
Velika Kostrevnica 
Velika Preska 
Velika Štanga 
Veliki Vrh pri Litiji 
Vernek 
Vinji Vrh 
Vintarjevec 
Višnji Grm 
Vodice pri Gabrovki 
Volčja Jama 
Vovše 
Vrata 
Zagorica 
Zagozd 
Zagrič 
Zapodje 
Zavrh 
Zavrstnik 
Zglavnica 
Zgornja Jablanica 
Zgornja Jevnica 
Zgornji Hotič 
Zgornji Log 

Sedež občine Litija je v Litiji. 
Prvi občinski svet šteje 26 članov. 

142. Šenčur 

Hotemaže 
H rastje 
Luže 
Milje 
Olševek 
Prebačevo 
Srednja vas pri Šenčurju 
Šenčur 
Trboje 
Visoko 
Voglje 
Voklo 
Žerjavka 

Sedež občine Šenčur je v Šenčurju. 
Prvi občinski svet šteje 17 članov. 

145. Šentjur pri Celju 

Bezovje pri Šentjurju 
Bobovo pri Ponikvi 
Boietina 
Botričnica 
Brdo 
Brezje ob Slomu 
Bukovje pri Slivnici 
Cerovec 
Črnolica 
Dobje pri Lesičnem 
Dobovec pri Ponikvi 
Dobrina 
Dole 
Dolga Gora 
Doropolje 
Dramlje 
Drobinsko 
Golobinjek pri Planini 
Gorica pri Slivnici 
Goričica 
Grobelno-del 
Grušče 
Hotunje 
H rastje 
Hruševec 
Hrušovje 
Jakob pri Šentjurju 
Jarmovec 
Javorje 
Jazbin Vrh 
Jazbine 
Jelce 
Kalobje 
Kameno 
Kostrivnica 
Košnica 
Krajnčica 
Krivica 
Laze pri Dramljah 
Loka pri Žusmu 
Lokarje 
Loke pri Planini 
Lopaca 
Lutrje 
Marija Dobje 
Okrog 
Osredek 
Ostrožno pri Ponikvi-del 
Paridol 
Planina pri Sevnici 
Planinca 
Planinska vas 
Planinski Vrh 
Pletovarje 
Podgaj 
Podgrad 
Podlešje 
Podlog pod Bohorjem 
Podpeč nad Marofom 
Podpeč pri Šentvidu 
Podvine 
Ponikva 
Ponkvica 
Prapretno 
Primož pri Šentjurju 
Proseniško 
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Rakitovec 
Razbor 
Repno 
Rifnik 
Sele 
Slatina pri Ponikvi 
Slivnica pri Celju 
Sotensko pod Kalobjem 
Spodnje Slemene 
Srževica 
Stopče 
Straška Gorca 
Straža na Gori 
Svetelka 
Šedina 
Šentjur 
Šentvid pri Planini 
Šibenik 
Tajhte 
Tratna ob Voglajni 
Tratna pri Grobelnem 
Trno 
Trnovec pri Dramljah 
Trška Gorca 
Turno 
Uniše 
Vejice 
Vezovje 
Visoče 
Vodice pri Kalobju 
Vodice pri Slivnici 
Vodruž 
Voduce 
Vodule 
Voglajna 
Vrbno 
Žagaj pri Ponikvi 
Zalog pod Uršulo 
Zgornje Selce 
Zgornje Slemene 
Zlateče pri Šentjurju 
Žegar 

Sedež občine Šentjur pri Celju je v Šentjurju pri Celju 
Prvi občinski svet šteje 26 članov. 

147. Škof|a Loka 

Binkelj 
Bodovlje 
Breznica pod Lubnikom 
Brode 
Bukov Vrh nad Visokim 
Bukovica 
Bukovščica 
Cmgrob 
Dorfarje 
Draga 
Florjan nad Zmincem 
Forme 
Gabrk 
Gabrovo 
Gabrška Gora 
Godešič 
Gorenja vas-Reteče 
Gosteče 
Grenc 
Hosta 
Knape 

Kovski Vrh 
Križna Gora 
Lenart nad Lušo 
Lipica 
Log nad Škofjo Loko 
Moškrin 
Na Logu 
Papirnica 
Pevno 
Podpulfrca 
Pozirno 
Praprotno 
Pungert 
Puštal 
Reteče 
Rovte v Selški dolini 
Sopotnica 
Spodnja Luša 
Staniše 
Stara Loka 
Stirpnik 
Strmica 
Suha 
Sv. Andrej 
Sv. Barbara 
Sv. Duh 
Sv. Petra Hrib 
Sv. Ožbolt 
Ševlje 
Škofja Loka 
Tomaž nad Praprotnem 
Trata 
Trnje 
Valterski Vrh 
Vešter 
Vincarje 
Viriog 
Virmaše 
Visoko pri Poljanah 
Zgornja Luša 
Zminec 

Sedež občine Škofja Loka je v Škofji Loki. 
Prvi občinski svet šteje 28 članov. 

3. člen 

3. Kranj 

BabniVrt 
Bobovek 
Breg ob Savi 
Britof 
Čadovlje 
Čepulje 
Golnik 
Goriče 
llovka 
Jama 
Jamnik 
Javornik 
Kokrica 
Kranj 
Lavtarski Vrh 
Letenice 
Mavčiče 
Meja 
Mlaka pri Kranju 
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Nemilje 
Njivica 
Orehovlje 
Pangršica 
Planica 
Podblica 
Podreča 
Povlje 
Praše 
Predoslje 
Pševo 
Rakovica 
Spodnja Besnica 
Spodnje Bitnje 
Srako vije 
Srednja vas-Goriče 

Srednje Bitnje 
Suha pri Predosljah 
Sveti Jošt nad Kranjem 
Šutna 
Tatinec 
Tenetiše 
Trstenik 
Zabukovje 
Zalog 
Zgornja Besnica 
Zgornje Bitnje 
Zabije 
Žabnica 

Sedež občine Kranj je v Kranju. 
Prvi občinski svet šteje 33 članov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naglpv premoga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - EVA 2002-1525- 
0001 

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

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

Določbe »Evropskega sporazuma o pridružitvi« se na gradivo 
ne nanašajo. 

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

III 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

II/ 

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): 

III 

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

III 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

III 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

III 

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

III 

6) AH le predlog akta preveden In v kateri tezlk? 

III 

7) Sodelovanje nepdvlsnlh gtrpkpvnjakpv (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države Slanice ES, SIQMA, QECD, Univerza...) 

III 

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

III 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 

ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME 

REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

(ZSNNPK-?) 

- prva obravnava - EPA 522 - III 

Poslanci Majda Širca, Samo Bevk, Janez Podobnik in 
Vojko Čeligoj so dne 29. aprila 2002 predložili v 
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
(ZSNNPK-?) - prva obravnava (EPA 522-111). 
Dne 13. decembra 2001 Je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Samom Bevkom predložila v 
obravnavo predlog zakona o spremembi In dopolnitvi 
zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - 
skrajšani postopek - EPA 376 - lil, ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon (EPA 522-III). 
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim 
Samom Bevkom še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora, na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 
in 13/2001), zadržal dodelitev predloga zakona, ki so 
ga v obravnavo predložili zgoraj navedeni poslanci. 

Poslanci Državnega zbora 
Majda Širca, Samo Bevk, 
Janez Podobnik in Vojko Čeligoj 

Ljubljana, 29. april 2002 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME 
REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94 in 44/94 odločba US 
RS) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 95/ 
99-odločba US, 46/00, 3/01, 9/01, 13/01, 52/01-odločba US) 
vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME 
REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo ter sprejem. 

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

Majda Širca, l.r. 
Samo Bevk, l.r. 

Janez Podobnik, l.r. 
Vojko Čeligoj, l.r. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS 
v kulturi, ki ga je predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim 
Samom Bevkom, je bil sprejet marca 1998. Z njim naj bi slovenska 
država v obdobju šestih let (1998-2003) zagotovila sredstva: 

za sanacijo najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov 
kulturne dediščine 
za približevanje mednarodnim standardom za splošno 
izobraževalne knjižnice 
za ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere 
osrednje javne zavode s področja kulture 

- za ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in 
izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih. 

Skupna vrednost načrtovanih programov je bila 23. 073.115.000 
tolarjev po cenah na dan 31.12.1987. V posameznem letu znesek 
praviloma naj ne bi presegal 3. 978.682.000 tolarjev. Zakon je v 
prilogi opredelil programe po področjih, vrednosti in dinamiki 
porabe. 

Kljub temu, da je bil zakon sprejet marca 1998, se je začel izvajati 
šele leta 1999. 

Spodnja tabela prikazuje oceno realizacije zakona v obdobju 1999- 
2003. kjer je za leti 2002 in 2003 upoštevan sprejeti proračun. 
Realizacija v prvem letu je bila 45,8 %, v letu 2000 zgolj 38,4%, 
leta 2001 se je zmanjšala na 29,5%, v letošnjem letu naj bi dosegla 
33,8%, v prihodnjem pa 35,8%. 

Realizacija Realizacija Realizacija Sprejeti Sprejeti SKUPAJ 
1999 2000 proračuna proračun proračun 1999-2003 

2001 2002 2003 

SPOMENIKI 707.814 
KNJIŽNICE 256.200 
JAVNI ZAVODI 889.179 
LJUB.KULT.D. 95.277 

577.213 524.218 
176.382 128.861 
924.080 724.050 

76.732 55.200 

644.138 554.086 3.007.469 31,9% 
49.850 89.730 701.023 35,3% 

1.005.895 1.313.231 4.856.435 40,7% 
80.000 50.000 357.209 28,9% 

SKUPAJ 1.948.470 1.754.407 1.432.329 1.779.883 2.007.047 8.922.136 

vrednosti 
po zakonu 4.296.977 4.572.043 4.855.509 5.268.227 5.605.393 24.598.149 

% realizacije 
glede na zakon 45,8% 38,4% 29,5% 33,8% 35,8% 36,3% 

Vir Ministrstvo za kulturo. 2002 

Zakon se je izvajal v višini odobrenih proračunskih sredstev in ne 
v predvidenem obsegu, saj je bila vsako leto v proračunu RS 
zagotovljena le slaba polovica z zakonom zagotovljenih sredstev. 

Kljub omejitvam so bili (oziroma še bodo) s pomočjo realizirani 
številni nujni projekti in programi na področju kulture. Delež 
proračunskih sredstev se je pomembno plemenitil tudi s sredstvi 
lokalnih skupnosti in z drugimi viri. 

Za oceno realizacije zakona podajamo pregled po posameznih 
segmentih: 

1.1. Spomeniki 

Ustava Republike Slovenije v petem členu zavezuje državo,da 
skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter 
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj 
Slovenije. Prav tako v 73. členu opozarja, da država in lokalne 
skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
Vendar pa skrb in s tem povezana obveznost nista samo 
vprašanje notranje ureditve Republike Slovenije, temveč je 
varovanje kulturne dediščine s konvencijo UNESCA o svetovni 
naravni in kulturni dediščini, s konvencijama Sveta Evrope o 
varstvu arhitekturne dediščine in varstvu arheološke dediščine, 
s konvencijo o biološki raznolikosti in z drugimi mednarodnimi 
pravnimi akti naša obveznost pred Evropo in ostalim svetom. 

Zagotovljena določena višina proračunskih sredstev za obnovo 
nekaterih najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne 
dediščine je znašala 1,5 milijard tolarjev letno po cenah leta 1998. 

Skrb nad uresničevanjem zakona v višini odobrenih proračunskih 
sredstev je prevzelo Ministrstvo za kulturo oziroma njen organ v 
sestavi - Uprava RS za kulturno dediščino. Financiranje obnove 
in sanacije kulturne dediščine se je v zmanjšanem obsegu pričelo 
v letu 1999. Sklenjenih je bilo 110 pogodb v višini 723.848.000 
tolarjev 
Realizacija je bila glede na veljavni proračun 98% v višini 
707.814.168,27 tolarjev, kar predstavlja 45,7 % zakonsko 
predvidenih sredstev. 

V letu 2000 je bilo sklenjenih 99 pogodb v višini 675.983.000 
tolarjev. Realizacija je glede na veljavni proračun znašala 91%, to 
je 39,6 % zakonsko predvidenih (nerevaloriziranih) sredstev. 

V letu 2001 pa je Uprava sklenila le 68 pogodb v skupni vrednosti 
584.374.191 tolarjev, saj je bilo potrebno proračunska sredstva v 
višini 36.949.146 tolarjev? nameniti za pokritje neizplačanih 
obveznosti proračuna 2000. Realizacija je bila glede na veljavni 
proračun 99,6%, kar predstavlja 37,52% zakonsko predvidenih 
sredstev. 
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Uresničevanje programa je bilo kljub zmanjšanem obsegu ugodno 
sprejeto predvsem pri lokalnih skupnostih, saj se je na ta način 
preprečil ali zaustavil propad posameznih spomenikov. Lokalne 
skupnosti so praviloma te objekte že vključile v svoje razvojne 
načrte. 

Na področju arheologije so se financirali projekti v Kobaridu 
(arheološko najdišče Tonovcov Grad), v Novem mestu 
(arheološko najdišče Marof),Rožancih (antični mitrej in Vranju 
(arheološko najdišče Ajdovski gradeč). Večina projektov še ni 
zaključenih. 

Obnavljajo se stara mestna jedra na Ptuju in v Piranu, mestno 
jedro Škofje Loke pa je imelo zagotovljenih le milijon od predvidenih 
200 milijonov tolarjev sredstev. 

Pospešeno se izvaja tudi revitalizacija trških In vaških naselij v 
Kropi, Štanjelu in Vipavskem križu. 

Sredstva s postavke gradovi, dvorci In profane palače so bila 
namenjena za sanacije gradu Brdo pri Lukovici, Knežjega dvorca 
v Celju, dvorca Dornava, gradu Goričane, gradu Fužine ter gradu 
v Metliki, Novem mestu, Ormožu, Podsredi ter Slovenskih 
Konjicah. Dokončana je obnova Pretorske palače v Kopru. Prav 
tako sredstva zajemajo pospešeno sanacijo gradu Grad na 
Goričkem, gradu Škofja Loka ter gradu Žužemberk. V sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se vzorčno 
obnavlja tudi grad Jablje v Loki pri Mengšu, v zaključni fazi pa je 
sanacija gradu Orešje na Bizeljskem, graščine Strmol v Rogatcu 
ter gradu Kostel. Pred propadanjem sta zaščitena grad Viltuš in 
vilaVipolže. 

Obnavljale so se številne podružnične cerkve In druga svetišča 
ter znamenja: sinagoga v Mariboru in evangeličanska cerkev v 
Murski Soboti ter cerkev Marijinega oznanenja v Crngrobu, cerkev 
Sv.Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu,cerkev Marije Alietske v 
Izoli, cerkev Marije vnebovzete v Muljavi ter samostan v Olimjah, 
Romarsko središče Tri fare v Hosalnicah, cerkev Sv. Radegunde 
Strme Njive, samostan dominikank v Studenicah in cerkev Sv. 
Duha v Svetem duhu pri Dravogradu... 

V obnavljanju so samostani v Kostanjevici na Krki, Dominikanski 
samostan na Ptuju in samostan Žiče v Starih Slemenih. 

Za opremo sakralnih spomenikov se namenjajo sredstva za 
cerkev Sv. Miklavža v Kurnu, cerkev sv. Valentina na Limbarski 
gori, cerkev sv. Jurija v Piranu, cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Ribčevem Lazu ter za cerkev sv. Štefana v Zanigradu. 

Pospešeno se izvaja reševanje ogroženega srednjeveškega 
stenskega slikarstva In lesene plastike ter "zlatih oltarjev'' (v 
cerkvi sv.Primoža in Felicijana v Črni pri Kamniku, cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Turnišču, cerkvi sv.Križa na Križni gori nad škofjo 
Loko, cerkvi sv.Neže v Lopati, cerkvi sv. Nikolaja v Neblem, 
cerkvi Marije zaščitnice na Ptujski gori, cerkvi sv.Tilna v Repnjem, 
Cerkvi sv. Egidija v Ribjeku ter ostalim zlatim oltarjem. 

Sredstva za sanacijo utrdbenih in obrambnih spomenikov 
so bila namenjena za Tabor v Cerovem, Mali grad v Kamniku in 
Vas v Šmartnem v Brdih. 

Pri obnovi tehniških spomenikov so dobili sredstva naslednji 
spomeniki: bolnišnica Franja v Dolenjih Novakih, Mlin Domanjševci, 
Tomažinov mlin v Hotedršici, Frančiškov jašek v Idriji, grad v 
Idriji, Baza 20 v Kočevskem Rogu, železniške delavnice v Šiški v 
Ljubljani, prezentacija tehniške dediščine v Mariboru, Domačija v 
Polžah in Idrijčna klavža v Vojskem. 

S pomočjo tolarja so se obnavljali muze|l na prostem in domačije 
pomembnih Slovencev: spominska hiša Primoža Trubarja v 

Rašici pri Velikih Laščah, rojstna hiša Franceta Prešerna v Vrbi 
na Gorenjskem ter muzej na prostem v Rogatcu. 

Le nekaj od omenjenih projektov na področju kulturne dediščine 
je v celoti zaključenih. Številni so v fazi raziskav, začetih del in 
prvih sanacijskih postopkov. 

S pomočjo podaljšan/a zakona, bi lahko realizirali tiste 
posege na področju kulturne dediščine, ki do sedaj niso bili 
udejanjeni, ne glede na to, da Jih Je zakon omogočal. Hkrati 
bi odprli možnost novim, leta 1997 še ne predvidenim 
programom. 

1.2. Knjižnice 

Mednarodno primerjalno dosega slovensko knjižničarstvo visoko 
strokovno raven v urejanju in poslovanju - osrednje knjižnice so 
jo dosegale predvsem pri organizaciji poslovanja in uvajanju 
sodobnih informacijskih tehnologij. Vendar pa slovenske knjižnice 
močno zaostajajo pri doseganju mednarodnih standardov, posebej 
pri letnem dotoku knjig na prebivalca in pri prostorskih zmogljivostih. 
Razlika med dejansko potrebnimi sredstvi - s katerimi bi bilo 
razmere, v katerih delujejo knjižnice, mogoče urediti tako, da bi 
vzdržale primerjavo z drugimi državami - in pa med dejanskimi 
razpoložljivimi sredstvi za dejavnost knjižnic, je prevelika. 
Program približevanja mednarodnim standardom za 
splošnoizobraževalne knjižnice v obdobju 1998 - 2003, je bil 
razdeljen na tri stebre: 
- nakup knjig 
- informatizacija 
- nakup bibliobusov 

Predvidena zakonska sredstva v višini 2,13 milijard tolarjev, so 
bila v letu 1999 realizirana v povprečju v 45,3%, v letu 2000 v 
44% in v letu 2001 v 28%. Zagotovljena sredstva v proračunu za 
leto 2002 in 2003 znašajo 140 milijonov tolarjev, tako da celotna 
realizacija tolarja namenjena knjižničarstvu znaša 35,3%. 

Največji delež je bil porabljen za nakup knjig (nakup je usmerjen 
predvsem v slovensko leposlovje in humanistiko), medtem ko 
sta bila nabavljena le dva bibliobusa in sicer za knjižnici v Murski 
Soboti in Tolminu. V letu 2001 je bil planiran nakup bibliobusa za 
knjižnico na Ptuju, vendar ni bil realiziran. Realizacija je planirana 
za leto 2002. Redna sredstva, ki jih za Informatizacijo knjižnic 
zagotavlja Ministrstvo za kulturo ne zadoščajo za dosego 
standarda, ki naj bi ga dosegli glede računalniške opremljenosti 
(en računalnik z dostopom do interneta na 1000 prebivalcev). 
Podatki kažejo, da kljub dodatnim sredstvom iz kulturnega tolarja 
v zadnjih letih dosegamo povprečno le 0,14 računalnika na 1000 
prebivalcev. 

Pogoji za delo knjižnic se sicer izboljšujejo, a prepočasi. Mreža 
splošne dostopnosti knjižničnih storitev je nepopolna, saj niso 
knjižnice dostopne prebivalcem v kar 74 krajih, nekatere pa so 
predaleč od njihovih bivališč. Za boljšo dostopnosti do knjižničnega 
gradiva v manjših naseljih bi potrebovali še najmanj 9 bibliobusov. 
V splošnoizobraževalnih knjižnicah je opazen trend naraščanja 
števila obiskov, število knjižničnega gradiva na prebivalca se 
povečuje, povečuje se število izposojenih enot na člana, število 
prireditev v knjižnicah...(V knjižnice je včlanjenih 24,7% prebivalcev 
- med njimi je 42% mladih. V povprečju obišče knjižnico vsak 
prebivalec 4,01-krat.). 

Zardi vse večjega pomena, ki jih imajo knjižnice, zaradi njihove 
nove oziroma razširjene vloge sodobnih informacijskih knjižnih 
centrov, zaradi povečevanja dostopa bralcev do knjige in zaradi 
novih obvez, ki jih prinaša leta 2001 sprejeti Zakon o knjižničarstvu, 
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je nujno, da se v pričujočem dopolnilu zakona ohrani postavka za 
nakup knjig, bibliobusov in računalnikov 

1.3. Javni zavodi 

Realizacija zakona namenjena javnim zavodom je bila 40,7%. 

V zadnjih dvajsetih letih je bilo na področju vlaganj v infrastrukturo 
javnih zavodov izvedenih premalo modernizacij. Nekaj večjih 
investicij je bilo predvsem v posameznih regijskih središčih, 
medtem ko so osrednji zavodi s področja kulture vse bolj 
prostorsko utesnjeni. Moderna galerija v Ljubljani vpije po prenovi, 
objekti nekdanjih vojašnic na Metelkovi, namenjeni kulturnim javnim 
zavodom, čakajo na nujno prenovo že nekaj let, osrednja 
gledališka in operna imata zastarelo - in tudi nevarno tehnično in 
prostorsko opremo... 

V zadnjih letih so bili sanirani (tudi s pomočjo zakona) le nekateri 
nujni zavodi na področju kulture. Zgradil se je vmesni trakt Narodne 
galerije, uredil Restavratorski center Republike Slovenije, obnovila 
se je Slovenska filharmonija in zaključujejo se dela na stavbi 
studia Viba film. 

Večje investicije, ki so trenutno v teku pa so: SNG Maribor, 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ter obnova 
knjižnice na Ravnah. 

S finančno pomočjo sredstev, ki jih je (oziroma jih) omogoča 
zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v 
kulturi in s pomočjo sredstev lokalnih skupnosti so bili zaključeni 
tudi naslednji projekti: obnova prostorov za zgodovinski arhiv v 
Celju, obnova starega zdravstvenega doma za potrebe knjižnice 
v Cerknici, obnova prostorov muzejskega oddelka v Cerknem, 
nadomestna gradnja prizidka knjižnice v Ilirski Bistrici, obnova 
prostorov nekdanjega kopališča za knjižnico v Kočevju, gradnja 
prizidka knjižnice v Lenartu, obnova Avditorija in gledališča Tartini 
v Piranu, obnova Malega gradu za potrebe knjižnice na Ptuju ter 
gradnja prizidka knjižnice v Sežani. 

1.4. Ljubiteljska kultura 

V razmerju z ustanovami in poklicnimi organizacijami na področju 
kulture so ljubiteljske skupine in združenja ob svoji široki 
razprostranjenosti in številčnosti v veliki meri odvisna od 
materialnih razmer v okolju svojega delovanja. Prostorski pogoji, 
oprema in informacijska odprtost in povezanost v bistveni meri 
določajo obseg, uspehe in učinke dejavnosti. Zato je bil program 
za ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in 
izenačevanja razvojnih standardov po lokalnih skupnostih 
razdeljen v štiri stebre: 
- oprema in prostori 

- informatika 
- mladinski kulturni centri 
- izseljenci in zdomci 

Prostorski in materialni pogoji so nezadovoljivi tako v večjih 
središčih kot na obrobjih. V mestih se v prostorskem pogledu 
srečujemo s pritiski in konkurenco ekonomsko močnejšega 
proizvodnega in storitvenega sektorja, ki bodisi zaseda možne 
prostore ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja, bodisi dviga ceno 
morebitnih najemnin. Na podeželju so prostori zaradi kroničnega 
pomanjkanja sredstev nefunkcionalni mnogokrat že zaradi 
restriktivnega načrtovanja ob zgraditvi, še večkrat pa zaradi 
nefunkcionalnega vzdrževanja ali pomanjkanja sredstev za nujno 
potrebne predelave po zahtevah stroke in programskega 
delovanja. 

Uresničevanje Zakona je podrobneje urejal vsakokratni državni 
proračun, ki je na novo določil obseg sredstev za posamezno 
leto, tako globalno kot tudi za posamezno poglavje. 

Program se leta 1998 še ni začel uresničevati. Leta 1999 je bilo v 
proračunu za četrti segment - t.j. ljubiteljske kulturne dejavnosti - 
odobrenih 97,4 milijonov tolarjev (48,7% od nominalnega plana 
oziroma 45,1% od indeksirane realne vrednosti programa) in to 
le za prva dva stebra (62 ozir. 35,4 milijonov tolarjev). Leta 2000 
je bilo v proračunu odobrenih 83 milijonov tolarjev (tj. 41,5% od 
nominalne oz. 36,1% od realne vrednosti programa) in to za 
opremo in prostore (43milijonov), informatiko (25 milijonov) in 
mladinske kulturne centre (15milijonov tolarjev). 

Leta 2001 je bilo v proračunu odobrenih 64,9 milijonov tolarjev (tj. 
32,5% od nominalne oz. 26,6% od realne vrednosti programa) in 
to za opremo in prostore (50,9 milijonov tolarjev) in mladinske 
kulturne centre (14 milijonov). 

1.4.1. Oprema in prostori 

V okviru programa sofinanciranja nujnih posegov pri investicijskem 
vzdrževanju prostorov za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
in nakupa opreme za te potrebe je bilo leta 1999 realiziranih 146 
akcij v skupni vrednosti 179,3 milijonov tolarjev. Delež z zakonom 
določenih sredstev je znašal 60 milijonov tolarjev, kar predstavlja 
33,5% obračunske vrednosti posegov. 

Leta 2000 je bilo realizirano 48 programov v skupni vrednosti 
119,9 milijonov tolarjev; zakonski delež je znašal 40,2 milijonov 
tolarjev, kar je 33,5% obračunske vrednosti. 

Leta 2001 je bilo realizirano 90 programov v skupni vrednosti 
192,8 milijonov tolarjev; delež iz zakona je znašal 47,9, kar je 
24,8% obračunske vrednosti. 

1.4.2. Informatika 

V okviru programa sofinanciranje osnovne opreme v 
komunikacijske mreži za osnovni dostop v medmrežje je bilo leta 
1999 realizirano 57 programov v skupni vrednosti 35,4 milijonov 
tolarjev. 

Leta 2000 je bilo realizirano 57 programov v skupni vrednosti 
25,0 milijonov tolarjev. 

Leta 2001 proračun ni odobril nobenih sredstev v ta namen. 

1.4.3. Mladinski kulturni centri 

V okviru programa sofinanciranja nujnih posegov pri investicijskem 
vzdrževanju prostorov za potrebe mladinskih kulturnih centrov 
in nakupa opreme za MKC leta 1999 proračun ni odobril sredstev 
v ta namen. Leta 2000 je bilo realiziranih 38 programov v skupni 
vrednosti 50,4 milijonov tolarjev; delež, ki je izhajal iz zakona pa je 
znašal 13,5 milijonov tolarjev, kar je 26,8% obračunske vrednosti 
posegov. 

Leta 2001 je bilo realiziranih 39 programov v skupni vrednosti 
57,4 milijonov tolarjev SIT; delež, ki je izhajal iz zakona pa je 
znašal 13,8 milijonov tolarjev, kar je 24,0% obračunske vrednosti. 
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2. PREDLAGANE REŠITVE II. BESEDILO ČLENOV: 

Ocena realizacije Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 
nujne programe Republike Slovenije v kulturi v obdobju 1999 - 
2003 pokaže, da se bo zakon realiziral komaj 36,3 %. 

Zaradi tako nizke realizacije in zaradi novih potreb predlagamo, 
da se veljavnost zakona podaljša še za pet let - in sicer do leta 
2008. 

- V obdobje 2004 - 2008 se prenesejo tisti programi, ki so bili v 
obdobju 1988 - 2003 sicer načrtovani (in so navedeni v prilogi 
k Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe RS v kulturi, Uradni list št. 24, 27.03.1998), a se 
zaradi nezadostno zagotovljenih sredstev oziroma zaradi 
drugih razlogov sploh niso izvedli. 

- Vključijo se tudi tisti programi, ki so že začeti, a do konca leta 
2003 še ne bodo dokončani. 

- V obdobje 2004 - 2008 se vključijo novi programi, ki so se 
izkazali kot najbolj deficitni in v času vstopanja v Evropsko 
skupnost tudi nujno potrebni, saj pomenijo pomembno zaščito 
slovenskega kulturnega prostora znotraj globalizacijskih 
tokov. Gre predvsem za pomoč pri dostopnosti kulturnih dobrin 
na področju založništva, novih medijev in filmske umetnosti. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Republika Slovenija bo v okviru načrta razvojnih programov v 
petletnem obdobju v proračunu namenila sredstva v skupni višini 
29. 419. 500.000 tolarjev. 
Skupno predvidena sredstva države v letih 2004 - 2008 v SIT: 

Javni zavodi 
Spomeniki 
Knjižničarstvo 
Ljubiteljska kultura 
Kulturniške mreže 
SKUPAJ 

15.548.000.000 
9.899.000.000 
1.268.000.000 
2.054.500.000 

650.000.000 
29.419.500.000 

Letna višina sredstev posameznih programov je opredeljena v 
preglednici programov na področju kulture, ki je priloga zakona 
kot njegov sestavni del. 

1. člen 

V Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS 24/1998) se za četrto 
točko 2. člena doda nova peta točka, ki se glasi: 

"5. vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja 
založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije" 

2. člen 

V tretjem členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

" Republika Slovenija bo za uresničevanje programov v državnem 
proračunu v obdobju od leta 2004 do 2008 zagotavljala sredstva 
v višini 29.419.500.000 tolarjev. Sredstva so izračunana po cenah 
na dan 29.04.2002. 

Tretji odstavek tretjega člena postane nov četrti odstavek. V tem 
odstavku se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita z 
besedama "prejšnjih odstavkov". 

Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek tretjega 
člena: 

"Posamezni projekti v okviru programov iz 2. člena tega zakona 
se v celoti financirajo iz državnega proračuna v primerih, ko gre 
za lastništvo oziroma ustanoviteljstvo države. Ostali projekti pa 
se iz državnega proračuna sofinancirajo v višini 50% vrednosti, 
razen če ni pri posameznem programu oziroma projektu določeno 
drugače. V primeru spremembe namembnosti ali odtujitve objekta, 
ki je bil sofinanciran iz državnega proračuna, se vložek države v 
realni vrednosti vme v državni proračun, kar se posebej uredi s 
pogodbo." 

3. člen 

V petem členu se doda nov drugi odstavek: 

"Letni finančni načrt pripravi ministrstvo pristojno za kulturo 
praviloma na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva, 
pri čemer imajo prednost nerealizirani projekti navedeni v Zakonu 
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v 
kulturi(Uradni list, 24/1998):" 

4. člen 

Ta zakon začne veljati s 01.01.2004. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Iz ocene realizacije zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 
nujne programe Republike Slovenije v kulturi v obdobju 1999- 
2003 je razvidno, da se bo zakon realiziral komaj 36,3 %, zato je 
nujno potrebno podaljšati veljavnost zakona. 

Predlog sprememb zakona vključuje: 

- programe, ki so bili v obdobju 1999 - 2003 sicer načrtovani in 
navedeni v prilogi zakona, a zaradi nezagotovljenih sredstev 
oziroma zaradi drugih razlogov sploh niso bili realizirani, 

• programe, ki so začeti, a do konca leta 2003 še ne bodo 
dokončani, 

nove dodatne programe, ki se vključijo v obdobje 2004 - 2008 
med obstoječe postavke zakona in nove programe, ki so se 
izkazali kot potrebni pri dostopnosti kulturnih dobrin na področju 
novih medijev, umetniških filmov in založništva, ki jih v veliki 
meri ogroža trg, 

razmejitev načina financiranja. 

Nov (peti) program, vzpodbujanje kulturniških mrež na 
področju distribucije in posredovanja založništva, 
umetniškega filma In novih medijev, pomeni večjo dostopnost 
vsem prebivalcem republike Slovenije do tistih kulturnih vsebin, 
ki so tudi zaradi vpliva trga in globalizacijskih tokov najbolj 
ogrožene. 

Dostop do izvirnih slovenskih in tujih knjig je vse bolj težaven. 
Knjigarne v boju za čim večje iztržke, zapostavljajo knjigo na 
račun drugih artiklov. S primerno mrežo distribucije knjig in 
vzpostavitvijo knjigarn kot "bralnih središč", naj bi bralci pridobivali 
zaupanje v literaturo. 

Ob vse večjem pohodu velikih kino središč z izrazito enostransko 
ponudbo predvsem komercialnega oziroma ameriškega filma, je 
slovensko občinstvo vse bolj prikrajšano za ogled tistih filmov, ki 
imajo večjo umetniško in zgodovinsko vrednost. Distributerji se 
praviloma ne odločajo za nakup kvalitetnih evropskih, kinotečnih 
in drugih umetniških filmov, zato bi z vzpostavitvijo t.i. "art kina" 
stimulirali pretok slovenskih, evropskih in vseh tistih filmov, ki 
uživajo status dobrih avtorskih stvaritev. V tem sklopu bi s pomočjo 
dodatnih sredstev Filmski sklad Slovenije, Slovenska kinoteka 
oziroma Ministrstvo za kulturo, skrbeli, da se preko javnega 
razpisa pridobi pomoč za nakup kopij, ki bi jih distribuirali po vsej 
Sloveniji, hkrati pa bi Slovenska kinoteka kot najmlajša kinoteka 
na svetu (z razpadom Jugoslavije je bila Slovenija odrezana od 
filmske zgodovine, ki se je nekoč zbirala v Beogradu) obogatila 
svoj - sedaj minimalni - fond. Distributerji, ki bi skrbeli za nakup 
sodobnih in za zgodovino filma pomembnih del, bi lahko prejeli 
največ pol sredstev za kopijo, ostalo polovico (cca 800 000 tolarjev) 
pa bi prispevali sami oziroma evropska mednarodna združenja. 
Po vzpostavitvi t.i."art kina" v Ljubljani, ki naj bi do leta 2003 nastal 
v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino 
Ljubljana, bi s pomočjo tolarskih sredstev vzpostavljali take 
namenske dvorane tudi v drugih središčih po Sloveniji (npr. 
Maribor, Nova Gorica, Celje, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, 
Koper...) Tovrstni "art kino centri" bi združevali ob filmskih 
projekcijah tudi druge dejavnosti, ki so vezane na razvoj filmske 
kulture. Programska sredstva naj bi se dopolnjevala s sredstvi 
lokalnih skupnosti oziroma z drugimi, predvsem evropskimi vložki. 

Poleg knjigamiške mreže, nakupa evropskih avtorskih in svetovnih 
kinotečnih filmov in poleg mreže art kinematografov, prinaša nov 
program tudi pomoč pri sofinanciranju centrov za digitalne medije. 
Gre za vlaganje v informacijsko infrastrukturo v tista središča, ki 
se ukvarjajo z ustvarjanjem sodobnih medijskih programov, s 
pedagoško dejavnostjo na tem področju in z vzpostavitvijo čimbolj 
enotne informacijske mreže na področju novih medijev. 

Drugi člen zakona prinaša nov način financiranja. 

Varovanje kulturne dediščine je zaradi njenega zgodovinskega, 
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Zato je v 
zakonodaji o financiranju lokalnih skupnosti opredeljen sistem 
financiranja investicij za to področje neuporaben, saj je zaradi 
splošnega interesa vzdrževanje kulturne dediščine do te mere 
specifično, da ni mogoče pri tem vzdrževanju upoštevati tudi 
vrsto lastništva, kot je to običaj pri drugih objektih lokalne 
infrastrukture. 

V primerih, ko gre za sistematično in interventno reševanje 
ogroženega stenskega slikarstva, lesene plastike in "zlatih 
oltarjev" (restavratorska dela) ali ko gre za raziskave na 
arheoloških najdiščih ali za razvoj restavratorsko-konservatorskih 
metod je bil dosedanji delež financiranja s strani ministrstva za 
kulturo 100 %. Prav tako bo ministrstvo v celoti financiralo 
interventne posege na kulturnih spomenikih, ki preprečujejo 
nastajanje večje škode (izguba spomeniških lastnosti) oziroma 
preprečujejo porušenje kulturnih spomenikov. 

Ostale posege na kulturnih spomenikih je ministrstvo za kulturo 
do sedaj sofinanciralo v višini 50 % tudi v primerih, ko so lastniki 
kulturnih spomenikov občine. Izjemoma se je ta delež spremenil, 
če se je ugotovilo posebni javni interes za obnovo spomenika, 
občina pa za ohranjanje spomeniških lastnosti ni uspela zagotoviti 
50 % obvezne finančne participacije. Ob tem velja opozoriti, da je 
ministrstvo financiralo le tisti del investicije, ki je omogočal prenovo 
spomeniških lastnosti in v nobenem primeru celotne investicije. 
Edina izjema od tega pravila so spomeniki v lastni RS, ki so 
neposredno državna skrb. 

Ker se je zaradi določil 26. člena Zakona o financiranju občin, ki 
določa višino dodatnih sredstev, do katerih je upravičena občina 
pri sofinanciranju posameznih objektov glede na delež dohodnine 
na prebivalca, bistveno spremenil tudi sistem participacije občin 
pri ohranjanju in obnovi kulturnih spomenikov in s tem povzročil, 
da posamezne občine ne bodo zmogle zagotoviti deleža za 
obnovo spomenikov v programu, predlagamo, da se ohrani 
financiranje investicij na področju varstva nepremične kulturne 
dediščine, ki je v lasti lokalnih skupnosti, v razmerju 50 %: 50 %. 
S tem bi zagotovili tudi zakonitost nadaljevanja programa obnove 
nepremičnih spomenikov, ki bo sicer ogrožen. 

Zadnji stavek 2. člena pa zagotavlja, da se v primeru spremembe 
namembnosti ali odtujitve objekta, ki je bil sofinanciran iz državnega 
proračuna, vložek države v realni vrednosti vrne v državni 
proračun. Natančnejše določbe prinaša pogodba. 

Z dopolnilom petega člena pa predlagatelji določajo način 
pridobivanja finančnih sredstev, kjer zavezujejo ministrstvo za 
kulturo, da pripravi letni finančni načrt na osnovi javnega razpisa, 
pri čemer imajo prednost nerealizirani projekti navedeni v Zakonu 
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 

Programi iz prejšnjega člena so: 
1. sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne 

dediščine, 
2. približevanje mednarodnim standardom za splošno- 

izobraževalne knjižnice, 
3. ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje 

javne zavode s področja kulture, 
4. ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in 

iznačevanja razvojnih standardov po lokalnih skupnostih. 

Programi iz prejšnjega odstavka tega člena, ki se financirajo iz 
proračuna, so v prilogah, ki so sestavni del tega zakona. 

3. člen 

Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz prejšnjega 
člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1998 do leta 2003 
zagotavljala sredstva v skupni višini 23.073.115.000 tolarjev po 
cenah na dan 31.12.1997. 

V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal 
3.978.682.000 tolarjev po cenah na dan 31.12.1997 in ne bo 
manjši od 3.624.618.000 tolarjev po cenah na dan 31.12.1997. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod 
posebno postavko ministrstva, pristojnega za kulturo. 

5. člen 

Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih v 2. 
členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 3. člena, 
določa Vlada Republike Slovenije. 
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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 

KULTURI 2003-2008 

(PRILOGA) 

Tabela 1: Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne 
dediščine v obdobju od 2004 do 2008 v mio SIT 

enota dediščine OBČINA 
SKUPNA 

VREDNOST 
PROJEKTA v 

mio SIT 

DELEl 
DRŽAVE 
v mio SIT 

I. ARHEOLOGIJA 570 570 
Kobarid - Arheološko najdišče Tonovcov Grad (EŠD 
5022) 

KOBARID 50 50 

Novo mesto - Arheološko najdišče Marof (EŠD 8710) NOVO MESTO 41 41 
Rožanec - Antični mitrej (EŠD 632) ČRNOMELJ 44 44 
Vranje - Arheološko najdišče Ajdovski pradec (EŠD 838) SEVNICA 35 35 
Ptuj - arheologija (Marof, vojašnica) PTUJ 200 200 
Črnomelj - Mestno jedro (ESD 87) ČRNOMELJ 200 200 

li. STARA MESTA JEDRA, TRŠKA IN VAŠKA 
NASELJA 

2.400 1.200 

Piran - Mestno jedro (EŠD 513) PIRAN 500 250 
Ptuj - Mestno jedro (EŠD 580) PTUJ 500 250 
Škofja Loka - Mestno jedro (EŠD 737) ŠKOFJA LOKA 400 200 
Kropa - Trško jedro (EŠD 296) RADOVLJICA 200 100 
Štanjel - Vas (EŠD 760) KOMEN 500 250 
Vipavski Križ - Mesto (EŠD 819) AJDOVŠČINA 100 50 
Idrija - Mestno ledro (EŠD A125513) IDRIJA 200 100 

III. GRADOVI, DVORCI IN PROFANE PALAČE 6.474 4.512 
Bizeljsko - Grad Orešje (EŠD 18) BREŽICE 200 200 
Brdo pri Lukovici - Grad Brdo (ESD 908) LUKOVICA 80 40 
Celje - Knežji dvorec (EŠD 80) CELJE 528 264 
Domava - Dvorec Domava (EŠD 120) DORNAVA 300 300 
Grad - Grad (EŠD 159) KUZMA 150 150 
Kostel - Grad Kostel (EŠD 910) KOČEVJE 100 100 
Loka pri Mengšu - Grad Jablje (EŠD 9200) MENGEŠ 1.400 200 
Metlika - Grad (EŠD 7481) METLIKA 120 60 
Ormož - Grad in pristave (EŠD 6288) ORMOŽ 194 97 
Podsreda- grad in kult. Spom. na območju Kozjanskega 
parka 

KOZJE 100 100 

Rogatec- pristava s parkom qraščine Strmol ROGATEC 220 110 
Spodnji Slemen - Grad Viltuš (EŠD 811) RUŠE 300 300 
Vipolže - Vila Vipolže (EŠD 820) BRDA 300 300 
Žužemberk - Grad (EŠD 903) ŽUŽEMBERK 300 150 
Gradac - Grad (EŠD 10833) METLIKA 300 300 
Hmelinik - Grad (EŠD 175) NOVO MESTO 200 200 
Negova - Grad (EŠD 484) GORNJA 

RADGONA 
200 200 
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enota dediščine OBČINA 
SKUPNA 

VREDNOST 
PROJEKTA v 

mloSIT 

DELEŽ 
DRŽAVE 
v mio SIT 

Pišece - Grad (EŠD 524) BREŽICE 400 400 
Snežnik - Območje gradu Snežnik (EŠD 8765) LOŠKA DOLINA 300 300 
Turjak - Območje gradu Turjak (EŠD 8774) VELIKE LAŠČE 200 200 
Leskovec pri Krškem - Območje gradu Šrajbarski tum 
(EŠD 8772) 

KRŠKO 100 100 

Ptuj - grad Tumišče (EŠD 792) PTUJ 100 100 
Ptuj - Grad (EŠD 583) PTUJ 200 200 
Prem - Grad (EŠD 574) ILIRSKA BISTRICA 32 16 
Bogenšperk - Grad Bogenšperk (EŠD 29) LITIJA 50 25 
Lipica - kult. spomeniki na območju Lipice SEŽANA 100 100 

IV. SAKRALNA DEDIŠČINA 1.804 902 
Cmgrob - Cerkev Marijinega oznanjenja (EŠD 72) ŠKOFJA LOKA 20 10 
Črnomelj - Cerkev sv. Duha (EŠD 1742) ČRNOMELJ 92 46 
Domanjševci - Kapela sv. Martina (EŠD 119) ŠALOVCI 20 10 
Olimje - Samostan (EŠD 496) POOČETRTEK 62 31 
Rosalnice - Romarsko središče Tri fare (EŠD 922) METLIKA 220 110 
Tumišče - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 791) TURNIŠČE 20 10 
Črna pri Kamniku - Cerkev sv. Primoža in Felicijana 
(EŠD 78) 

KAMNIK 150 75 

Limbarska gora - Cerkev sv. Valentina (EŠD 324) MORAVČE 30 15 
Piran - Cerkev sv. Jurija (EŠD 516) PIRAN 100 50 
Ribčev Laz - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 621) BOHINJ 50 25 
Kuren - Cerkev sv. Miklavža (EŠD 914) VRHNIKA 20 10 
Izola - Cerkev Marije Alietske (EŠD 3717) IZOLA 80 40 
Strme Njive - Cerkev sv. Radegunde (EŠD 1900) ZAGORJE 10 5 
Muljava - Cerkev Marije vnebovzete (EŠD 474) IVANČNA GORICA 60 30 
Ptujska Gora - Cerkev Marije zaščitnice (EŠD 591) MAJŠPERK 100 50 
Spodnje Prapreče - Cerkev sv. Luke (EŠD 1663) LUKOVICA 50 25 
Ljubljana - Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 333) LJUBLJANA 100 50 
Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka (EŠD 748) ŠMERJE PRI 

JELŠAH 
100 50 

Stična - Samostan Stična (EšD 699), križni hodnik IVANČNA GORICA 46 23 
Sevnica - Lutrovska klet (EšD 13753) SEVNICA 56 28 
Polhov Gradec - Cerkev Marijinega rojstva (EŠD 2126) DOBRAVA - 

POL.GRADEC 
46 23 

Ponikva pri Rašici - Cerkev sv. Florijana (EŠD 1757) DOBREPOLJE 46 23 
Sladka Gora - Cerkev Matere božje (EŠD 651) ŠMARJE PRI 

JELŠAH 
40 20 

Velika Slevica • Cerkev Marijinega oznanjenja (EŠD 
2644) 

VELIKE LAŠČE 30 15 

Predenca - Kapelice Križevega pota (EŠD 7920) ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

60 30 

Lom pod Storžičem - Cerkev sv. Katarine (EŠD 2008) TRZlČ 30 15 
Adergas • Samostan Velesovo (EŠD 798) CERKLJE NA 

GORENSKEM 
20 10 

Srednja vas pri Šenčurju - Cerkev sv. Radegunde (EŠD 
2420) 

ŠENČUR 30 15 

Kamna Gorica - Cerkev sv. Trojice (EŠD 1876) RADOVLJICA 20 10 
Lašče v Suhi krajini • Cerkev sv. Primoža In Felicijana 
(EŠD 2729) 

ŽUŽEMBERK 26 13 

Dolenja Stara vas - Cerkev sv. Frančiška Ksaverija 
(EŠD 2439) 

ŠENTJERNEJ 20 10 
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enota dediščine OBČINA 
SKUPNA 

VREDNOST 
PROJEKTA v 

mioSfT 

DELEŽ 
DRŽAVE 
v m/o SIT 

Mali Vrti pri Mirni Peči - Cerkev sv. Matevža (EŠD 2048) MIRNA PEC 30 15 
Lovrenc na Pohorju - Cerkev sv. Radegunde (EŠD 3122) LOVRENC NA 

POHORJU 
20 10 

V. UTRDBENI, OBRAMBNI SPOMENIKI IN NEKDANJI SAMOSTANI 1.150 850 
Kamnik - Mali grad (EŠD 216) KAMNIK 100 50 
Šmartno v Brdih - Vas (EŠD 753) BRDA 150 150 
Kostanjevica na Krki - Samostan (EŠD 265) KRŠKO 300 300 
Ptuj - Dominikanski samostan (EŠD 588) PTUJ 300 150 
Stare Slemene - Samostan Žiče (EŠD 692) SL. KONJICE 200 100 
Bled - Blejski otok (EŠD 5287) BLED 100 100 

VI. TEHNIŠKI SPOMENIKI 1.510 1.030 
DomanjSevci - Mlin Domanjševci 70 (EŠD 6844) ŠALOVCI 100 50 
Hotedršica - Tomažlnov mlin (EŠD 9606) LOGATEC 100 50 
Idrija - Tehniška dediščina IDRIJA 300 300 
Gorenja Kanomlja - Kanomljska kiavža (EŠD 656) IDRIJA 460 180 
Dvor pri Žužemberku - Območje Auespergove 
železarne (EŠD 8120) 

ŽUŽEMBERK 200 200 

Jesenice - Delavska kasarna (EŠD 202) JESENICE 200 100 
škocjanske jame • Regijski park (EŠD 5177) DIVAČA 150 150 

VII. ZGODOVINSKI SPOMENIKI 870 675 
Dolenji Novaki • Bolnišnica Franja (EŠD 109) CERKNO 140 140 
Kočevski Rog - Spominski objekti NOVO MESTO 100 100 
Legen -Bolnišnica Trška gora (EŠD 312) SLOVENJ 

GRADEC 
80 80 

Dražgoše- Kostnica s spomenikom (EŠD 127) ŠKOFJA LOKA 30 15 
Krnsko pogorje - Zgodovinsko območje (EŠD 7162); 
Soška fronta 

TOLMIN, 
KOBARID. BOVEC 

90 45 

Begunje - Spomenik NOB, park, grobišče, spominska 
soba, Draga 

RADOVLJICA 50 50 

Gonjače - Spomenik padlim borcem In žrtvam (EŠD 
4876) 

BRDA 30 15 

Maribor - osrednji spomenik MARIBOR 50 25 
Ljubelj - Taborišče Podljubelj (EŠD 327) TRŽIČ 40 40 
Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89) (op. zasedanje 
SNOS-a) 

ČRNOMEU 70 70 

Kočevje - šeškov dom (ešd 270) (op. muzej regije, 
nemška manjšina) 

KOČEVJE 150 75 

Ureditev stražnic in spomenikov na Sabotinu BRDA 40 20 

VIII. SPOMINSKE HIŠE 220 110 
Rašica pri Velikih Laščah - Sp. hiša P.Trubarja (EŠD 
615) 

VELIKE LAŠČE 30 15 

Vršno - Rojstna hiša Simona Gregorčiča (EŠD 852) TOLMIN 20 10 
Strmec - Rojstna hiša Blaža Arniča (EšD 4579) LUČE 10 5 
Visoko pri Poljanah - Dvorec Visoko (EšD 824) ŠKOFJA LOKA 50 25 
Kanal ob Soči - Galerija Rika Debenjaka KANAL OB SOČI 20 10 
Radomerščak - Rojstna hiša Frana Miklošiča (EŠD 597) LJUTOMER 10 5 
Vinica - Spominska hiša Otona Župančiča (ESD 814) ČRNOMEU 10 5 
Prem - Rojstna hiša Dragotina Ketteja (EŠD 575) ILIRSKA BISTRICA 20 10 
Velika Polana - Domačija Miška Kranjca (EŠD 801) VELIKA POLANA 20 10 
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enota dediščine OBČINA 
SKUPNA 

VREDNOST 
PROJEKTA v 

mio SIT 

DELEŽ 
DRŽAVE 
v mio SIT 

Preški vrti - Prežihova domačija (EŠD 577) RAVNE NA 
KOROŠKEM 

30 15 

IX. MUZEJI NA PROSTEM 50 50 
Rogatec- muzej na prostem Rogatec (EŠD 626) ROGATEC 50 50 

SKUPAJ 15.048 9.899 

Dinamika državnih sredstev po letih (v mio SIT) 
lato 2004 2006 200« 2007 200» SKUPAJ 

proračunska sndstva 2.000 2.000 2.000 2.000 1.899 9.899 

Tabela 2: Približevanje mednarodnim standardom za splošno 
izobraževalne knjižnice v obdobju od 2004 do 2008 - delež države v 
tisoč SIT 

Leto Nakup knjig Bibliobusi Informatizacija* SKUPAJ 
2004 150.000 33.600 50.000 233.600 
2005 150.000 33.600 50.000 233.600 
2006 150.000 33.600 50.000 233.600 
2007 150.000 33.600 50.000 233.600 
200 8 150.000 33.600 50.000 233.600 
SKUPAJ 750.000 168.000 250.000 1.268.000 

* Delež sofinanciranja države je lahko več kot polovičen 

Tabela 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere 
osrednje javne zavode 

s področja kulture v obdobju 2004 - 2008 (v mio SIT) 

ObOna 

Ljubljana 

Celje 
Maribor 
Postojna 

Naziv objekta 

Obnova objektov na Metelkovi 
Gradnja prizidka SNG Opera in balet Ljubljana 
Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 
Celovita prenova Moderne galerije 
Gradnja Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
Pridobitev prostorov za knjižnico 
Gradnja lutkovnega gledališča 
Pridobitev prostorov za Notranjski muzej 

Pradraiunska Daht Dalat 
drtava obCina 

vradnost v mio SIT v mio SIT 

3.000 
3.000 
3.000 

800 
1.500 

982 
1.600 

100 

3.000 
3.000 
3.000 

800 
1.500 

491 
800 
50 

491 
800 
50 

Ljubljana Narodni muzej - ureditev razstavnih prostorov 
Filmski sklad RS in SI. kinoteka - poslovni in arhivski prostori 

Cerkno Cerkljanski muzej - ureditev depojev 

500 
800 

21 

500 
800 

10 11 
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Bevkova knjižnica - razširitev 
Črnomelj Splošno izobraževalna knjižnica - pridobitev prostorov 
0iva6a Muzej slovenskih filmskih igralcev 
Kranj Knjižnica - gradnja 
Maribor Pokrajinski muzej 

Umetnostna galerija 
Novo mesto Adaptacija starega objekta knjižnice 
Šentjur Knjižnica 
Velenje Izgradnja knjižnice 

25 
300 
110 
600 
600 
300 
960 
60 

800 

12 
150 

55 
300 
300 
150 
200 

30 
400 

13 
150 
55 

300 
300 
150 
760 

30 
400 

SKUPAJ 19.058 15.548 3.510 

Dinamika državnih sredstev po letih (v mlo S/7) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 
Proračunska sredstva 3.149 3.149 3.150 3.050 3.050 

Tabela 4: Ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in 
izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih v obdobju 2004- 
2008 - naveden le delež države v tisoč SIT 

Zap. OBMOČNA Oprema in Informatika Mladinski 
kulturni 

Skupaj 

št. IZPOSTAVA prostori centri 
1 AJDOVŠČINA 10.000 4.600 5.400 20.000 
2 BREŽICE 12.000 4.600 15.000 31.600 
3 CEDE 34.000 12.600 12.000 58.600 
4 CERKNICA 20.000 4.600 2.200 26.800 
5 ČRNOMELJ 14.000 4.600 5.400 24.000 
6 DOMŽALE 26.000 4.600 5.400 36.000 
7 DRAVOGRAD 35.000 4.600 2.200 41.800 
8 GORNJA RADGONA 22.000 4.600 2.200 28.800 
9 IDRIJA 26.000 4.600 10.500 41.100 
10 ILIRSKA BISTRICA 12.000 4.600 10.500 27.100 
11 IVANČNA GORICA 21.000 4.600 2.600 28.200 
12 IZOLA 22.000 4.600 5.400 32.000 
13 JESENICE 22.000 4.600 2.200 28.800 
14 KAMNIK 22.000 4.600 2.200 28.800 
15 KOČEVJE 24.000 4.600 2.200 30.800 
16 KOPER 20.000 12.600 15.000 47.600 
17 KRANJ 25.000 12.600 5.400 43.000 
18 KRŠKO 20.000 4.600 15.000 39.600 
19 LAŠKO 16.000 4.600 5.400 26.000 
20 LENART 30.000 4.600 2.200 36.800 
21 LENDAVA 18.000 4.600 5.400 28.000 
22 LITIJA 18.000 4.600 5.400 28.000 
23 LJUBLJANA 20.000 20.000 18.500 58.500 
24 LJUTOMER 21.000 4.600 5.400 31.000 
25 LOGATEC 18.000 4.600 2.200 24.800 
26 MARIBOR 28.000 20.000 17.400 65.400 
27 METLIKA 16.000 4.600 2.200 22.800 
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29 MURSKA SOBOTA 40.000 7.200 5.400 52.600 
30 NOVA GORICA 24.000 7.200 10.500 41.700 
31 NOVO MESTO 24.000 7.200 5.400 36.600 
32 ORMOŽ 20.000 4.600 2.200 26.800 
33 PESNICA 22.000 4.600 5.400 32.000 
34 PIRAN 10.000 4.600 2.200 16.800 
35 POSTOJNA 22.000 4.600 7.200 33.800 
36 PTUJ 40.000 4.600 9.200 53.800 
37 RADLJE 18.000 4.600 2.200 24.800 
38 RADOVLJICA 18.000 4.600 2.200 24.800 
39 RAVNE PREVALJE 30.000 4.600 2.200 36.800 
40 RIBNICA 17.000 4.600 2.200 23.800 
41 ROGAŠKA SLATINA 12.000 4.600 2.200 18.800 
42 RUŠE 23.000 4.600 9.200 36.800 
43 SEVNICA 12.000 4.600 2.200 18.800 
44 SEŽANA 32.000 4.600 7.200 43.800 
45 SLOVENJ GRADEC 30.000 4.600 5.400 40.000 
46 SLOVENSKA BISTRICA 30.000 4.600 2.200 36.800 
47 SLOVENSKE KONJICE 25.000 4.600 2.200 31.800 
48 ŠENTJUR 24.000 4.600 5.400 34.000 
49 ŠKOFJA LOKA 23.000 4.600 5.400 33.000 
50 ŠMARJE PRI JELŠAH 12.000 4.600 5.400 22.000 
51 TOLMIN 22.000 4.600 5.400 32.000 
52 TRBOVLJE 24.000 4.600 2.600 31.200 
53 TREBNJE 26.000 4.600 2.200 32.800 
54 TRŽIČ 12.000 4.600 2.200 18.800 
55 VELENJE 25.000 7.200 10.500 42.700 
56 VRHNIKA 18.500 4.600 5.400 28.500 
57 ZAGORJE 22.000 4.600 2.600 29.200 
58 ŽALEC 24.000 4.600 5.400 34.000 
59 RAZPIS/SKLAD 28.500 86.000 0 114.500 

SKUPAJ: 1.310.000 418.000 326.500 2.054.500 

Tabela S: Vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja 
založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije v obdobju 
2004-2008 v mio SIT 

Nakup evropskih, 
avtorskih in 
svetovnih Mreža art Centri za digitalne 

Leto Knjlgarnilka mrež« kinotečnih filmov kinematografov medije Skupaj 
2004 25 30 , 35 40 130 
2005 30 35 30 35 130 
2006 30 30 35 40 135 
2007 30 30 35 35 130 
200 8 30 35 30 30 125 

SKUPAJ 145 160 165 180 650 
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POVZETEK PRILOGE: Skupno predvidena sredstva države v letih 2004 - 2008 v SIT: 

Republika Slovenija bo v okviru načrta razvojnih programov v 
petletnem obdobju v proračunu namenila sredstva v skupni višini 
29. 419. 500.000 tolarjev. 

Javni zavodi 
Spomeniki 
Knjižničarstvo 
Ljubiteljska kultura 
Kulturniške mreže 
SKUPAJ 

15.548.000.000 
9.899.000.000 
1.268.000.000 
2.054.500.000 

650.000.000 
29.419.500.000 

1 
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Poročilo o 

DELU AGENCIJE RS ZA REVIDIRANJE 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

PODJETIJ ZA LETO 2001 

■EPA 512 -III 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-2/01-1/11 
Datum: 16.4.2002 

ZADEVA: Poročilo o delu Agencije RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 2001 

Agencija Republike Slovenije pošilja v prilogi poročilo o delu 
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij za leto 2001. 

Agencija opozarja, da ima poročilo v posebni prilogi preglednice 
z oznako "uradna tajnost", zato ti podatki niso dostopni 
javnosti. 

Roža Žust, l.r. 
namestnica generalne direktorice 

t 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 
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1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA 

TEL: 01/434-33-45,434-33-44 FAX: 01/300-84-55 

Številka: 011-21/02 
Datum: 29.3.02 

POROČILO O DELU 

AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

ZA LETO 2001 

j 
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UVOD 

Tokratno poročilo je šesto letno poročilo, ki ga je o svojem delu pripravila Agencija 
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v 
nadaljevanju: agencija za revidiranje). V skladu z zakonom o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS, št. 48/94, 18/95 - 
ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba in 
54/99 - ustavna odločba; v nadaljevanju: zakon o agenciji za revidiranje) mora 
agencija za revidiranje enkrat letno poročati o svojemu delu Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

V poročilu je najprej kratko predstavljena agencija za revidiranje, njena statusna 
oblika in organizacija, naloge, zaposleni in proračun za leto 2001. V nadaljevanju je 
prikazan program dela za leto 2001, podrobno so opisane posamezne opravljene 
naloge in ocenjena uresničitev programa dela. 

V zadnjih dveh poglavjih sta predstavljeni zbirni poročili, in sicer o višini in vrstah 
oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljenega v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, ter o zmanjšanju 
družbenega kapitala oziroma premoženja podjetij, ugotovljenem v postopkih revizije 
za obdobje 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register. 
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I. PREDSTAVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

1. Ustanovitev 

Agencija za revidiranje je bila ustanovljena na podlagi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. Agencija za revidiranje je pričela s svojim delovanjem dne 7.8.1996. 

Zakon o agenciji za revidiranje določa tudi njen status in materialni položaj, naloge, 
pravice njenih delavcev in delno tudi postopek, ki ga uporablja pri opravljanju svojih 
nalog. 

Sedež agencije za revidiranje je v Ljubljani, Dunajska 22, v najetih prostorih, prostori 
agencije za revidiranje pa so tudi v Mariboru, Ptuju, Kopru in Postojni, kjer se 
nahajajo revizorji. 

Agencija za revidiranje je v sodelovanju z Ministrstvom za finance začela z 
aktivnostmi za dokončanje postopkov in postopno prehajanje delavcev in sredstev v 
druge državne organe oziroma za morebitno novo vlogo agencije za revidiranje. 

2. Organizacija in naloge 

Agencija za revidiranje je pravna oseba javnega prava in za njo smiselno veljajo vsi 
sistemski predpisi, ki določajo organizacijo in materialni položaj državnih organov ter 
kadrovanje v državnih organih, če zakon o agenciji za revidiranje nima o tem 
specialnih določb. 

Organi agencije za revidiranje so: svet agencije, generalni direktor in namestnik 
generalnega direktorja. 

Svet agencije za revidiranje ima predsednika in šest članov, ki jih imenuje državni 
zbor iz vrst neodvisnih strokovnjakov za dobo štirih let. Državni zbor RS je v letu 
2000 za predsednico sveta imenoval dr. Nevenko Hrovatin, za člane sveta pa so bili 
imenovani Maks Burja, mag. Vera Gradišar, Tomaž Hrovat, Alfred Killer, Jožef 
Kocuvan in Franc Laj. 

Generalna direktorica agencije za revidiranje je Alenka Kovač-Arh, namestnica 
generalne direktorice pa Roža Žust. 

Organizacija in poslovanje agencije za revidiranje sta določena s Poslovnikom 
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v 
nadaljevanju: poslovnik). Državni zbor je dal soglasje k poslovniku in njegovim 
spremembam in dopolnitvam dne 15.4.1999. 

Natančnejšo organizacijo agencije za revidiranje in sistemizacijo delovnih mest ter 
druga organizacijska pravila določajo interni splošni akti. 
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Naloge agencije za revidiranje so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike 
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine ter ugotovitev 
velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega premoženja. 

3. Poročanje agencije za revidiranje 

Agencija za revidiranje trimesečno obvešča Državni zbor Republike Slovenije o 
opravljenih postopkih, letno pa mu poroča o svojem delu. 

Zaradi obveščanja javnosti agencija za revidiranje predstavlja poročila o opravljenih 
postopkih (brez podatkov označenih z oznako uradne tajnosti) tudi sredstvom 
javnega obveščanja. 

Javnosti je dostopna tudi internetna stran o agenciji za revidiranje 
(http://www.sigov.si/aripp/index.htm). Predstavljena je organiziranost agencije, 
naloge, ki jih opravlja in sklepne ugotovitve dokončnih revizijskih poročil revidiranja 
po 1.1.1993, internetna stran pa ima tudi dodatek z novicami in aktualnimi zadevami. 

4. Zaposleni 

V agenciji za revidiranje je bilo konec leta 2001 zaposlenih 28 delavcev. 

Shema 1: Organizacijska struktura agencije za revidiranje 

ft SVET H 

I 

generalni direktor 

namestnik 
gen. direktorja 

I 

služba za 
sploine naloge 

služba za 
pravne zadeve 

vodja službe samostojni 
svetovalec 

vodja sektorja 

sektor aa revizijo 

I • svetovalec za 
analitske zadeve 

• strokovni 
sodelavec 

| • svetovalec za 
Informatiko 

I • tehnični 
sodelavec 

| • svetovalec za 
| odnose z javnostmi || 

revizor I 
svetovalec 
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Večina zaposlenih v agenciji za revidiranje ima univerzitetno izobrazbo (87 %), med 
njimi je magister informacijskih ved, tri specialistke revidiranja računovodskih 
izkazov, trije zaposleni imajo naziv pooblaščeni revizor, ena zaposlena pa opravljen 
pravosodni izpit. Tri zaposlene so vključene v podiplomski študij na Ekonomski 
fakulteti. 

Zaradi zaključevanja nalog in postopnega prehajanja delavcev v druge državne 
organe ali preoblikovanja agencija za revidiranje nadaljuje s programom 
izobraževanja zaposlenih za pridobitev strokovnih nazivov. V letu 2001 se je petim 
zaposlenim, ki se že izobražujejo pri Slovenskem inštitutu za revizijo, priključilo še 
pet delavcev z namenom pridobiti strokovni naziv preizkušeni notranji revizor oz. 
ocenjevalec vrednosti podjetij. 

Agencija za revidiranje v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev ohranja nivo 
izobraževanja za vse zaposlene z vključevanjem posameznikov v izobraževalne 
oblike, ki jih organizirajo izobraževalne institucije z namenom dopolnjevanja in 
poglabljanja znanj za naloge, ki so poverjene agenciji za revidiranje ali kot pogoj za 
opravljanje bodočih nalog. 

V lastni organizaciji je agencija za revidiranje v letu 2001 izvedla seminar za vse 
zaposlene o reformi javnih financ ter financiranju in nadzoru proračunskih 
uporabnikov. 

5. Proračun agencije za revidiranje 

Agencija za revidiranje je predlog finančnega načrta za leto 2001 pripravila na 
podlagi programa dela, pri čemer je upoštevala kvantitativne kazalce 
makrofiskalnega scenarija in izhodiščni predlog, ki ga je izdelalo Ministrstvo za 
finance na podlagi razreza odhodkov državnega proračuna za leti 2001 in 2002 po 
funkcionalno - programski klasifikaciji. 

Na podlagi Uredbe o začasnem financiranju RS v obdobju januar-marec 2001 in v 
podaljšanem obdobju do junija 2001 je bilo agenciji za revidiranje dodeljeno manj 
sredstev kot za enako obdobje v letu 2000. Zato je vodstvo agencije sprejelo sklep 
o čim bolj racionalni porabi sredstev (predvsem na področju stroškov za službena 
potovanja in na področju izplačil za delovno uspešnost). Zaradi omejenih sredstev 
začasnega financiranja je morala agencija za revidiranje v prvem polletju preteklega 
leta odpovedati tudi izvajanje določenih storitev (servisiranje za stroje in naprave, 
vzdrževanje računalniške aplikacije za spremljanje postopkov revizij, program 
izobraževanja za zaposlene). 

Državni zbor RS je konec aprila preteklega leta sprejel Proračun Republike 
Slovenije za leto 2001, v okviru katerega je bilo agenciji za revidiranje dodeljeno 
348.111 tisoč tolarjev proračunskih sredstev. 

Ob zaključevanju proračuna v mesecu novembru 2001, je agencija za revidiranje 
obvestila Ministrstvo za finance, da pričakuje prihranke na proračunski postavki plače 
in drugi izdatki zaposlenim. Vlada Republike Slovenije je nato v decembru 2001 
proračunska sredstva agencije za revidiranje v znesku 14 milijonov tolarjev 

poročevalec, št. 46 36 11. maj 2002 



prerazporedila drugim proračunskim uporabnikom. Veljavni proračun agencije za 
revidiranje za leto 2001 je zato za 14 milijonov tolarjev nižji od sprejetega proračuna. 

Tabela 1: Proračunska sredstva v letu 2001 

Sprejeta 
proračunska sred.:" 

Veljavna proračun- 
ska sredstva 

Porabljeni sredstv 
5®&%3Si {SasagfejEss 

Postavka znesek v 
tisoč SIT 

struktu- 
ra v % 

Znesek v 
tisoč SIT 

struktu- 
ra v % 

znesek v 
tisoč SIT 

struktu 
ra v % 

Delež porab, 
sredstev v% 

270.070 77,6 256.070 76,6 245.495 77,6 95,9 
£^naterial.^: 

^strbškf^ 
69.757 20,0 69.757 20,8 62.125 19,7 89,1 

»išii 
8.284 2,4 8.284 2,5 8.149 2,6 98,4 

3'drž.; premoč 

0 0 387 0,1 387 0,1 100 

SKUPAJ ■$&££& 348.111 ; O
 

o
 

334.498 100 316.156 100 " -s 94,5 .tSEerSE:-- 

Slika 1: 

SPREJETA, VELJAVNA IN PORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA V 
LETU 2001 

plače materialni stroški investicijska sredstva in 
sredstva od prodaje drž. 

premoi. 

g sprejeta sredstva ■ veljavna sredstva □ porabljena sredstva 

Agencija za revidiranje je v letu 2001 za svoje delovanje porabila 316.156 tisoč 
tolarjev proračunskih sredstev. Porabljena sredstva so manjša tako od sprejetega kot 
tudi od veljavnega proračuna. 

Za plače in druge izdatke zaposlenim dodeljena sredstva niso bila porabljena v 
celoti (95,9 %) zaradi odhoda dveh delavk in daljše bolniške oziroma porodniške 
odsotnosti dveh delavk (493 dni oziroma 6,5 % skupnega števila delovnih dni, 
pretežni del boleznin se je izplačal v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje). 

Tudi dodeljena sredstva za materialne stroške niso bila porabljena v celoti (89,1%) 
zaradi sklepa o restriktivni varčevalni politiki na področju porabe proračunskih 
sredstev v prvem polletju preteklega leta in navodila o zaključku izvrševanja 
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proračuna za leto 2001, ki je veljalo že v mesecu novembru. V proračunu za leto 
2001 tako niso bile izkazane vse obveznosti tega leta, ampak so bile prenesene v 
breme proračuna za leto 2002. 

Agencija za revidiranje na področju porabe investicijskih sredstev ni porabila vseh 
sredstev (98,4 %), saj je zaradi navodila o zaključku izvrševanja proračuna morala 
določene obveznosti prenesti v breme proračunskih sredstev za leto 2002. 

6. Notranja revizija 

Agencija za revidiranje je v letu 2001 začela izvajati notranjo revizijo za svoje potrebe 
in za tri proračunske uporabnike, s katerimi je dne 2.2.2001 ustanovila skupno 
notranjerevizijsko službo. 

Ocenila je, da bi bilo to glede na njeno velikost najracionalneje, obenem pa 
razpolaga tudi s primernimi kadri in vpeljano organizacijo. V zvezi z izvajanjem 
notranje revizije je agencija za revidiranje v letu 2001 izdala 10 revizijskih poročil. 

II. OPRAVLJENE NALOGE V LETU 2001 

1. Program dela za leto 2001 

Z letnim programom dela, ki ga je potrdil Svet agencije za revidiranje dne 
23.1.2001, so bile določene naloge: 

• izvajanje revizije po 1.1. 1993, predvsem pri velikih in srednje velikih družbah s 
področja trgovine, predelovalnih dejavnosti in drugih poslovnih dejavnosti, pri 
družbah v lasti Slovenske razvojne družbe in tistih, za katere bo agencija za 
revidiranje prejela utemeljene pobude; pri izbiri družb se upošteva tudi princip 
dokončevanja revizij na posameznih področjih, kjer se nahajajo pisarne revizorjev 
agencije za revidiranje; 

• dokončanje revizij po zakonu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic in 
postopkov v zvezi s prodajo državnega premoženja; 

• izvajanje revizije lastninskega preoblikovanja podjetij izključno na podlagi pobud 
Slovenske razvojne družbe; 

• izvajanje revizije po zakonu o zaključku lastninjenja po zahtevah lastnikov; 
• pregledi poslovnih in kapitalskih transakcij pri pravnih osebah, ki so poslovno ali 

kapitalsko povezane z revidiranimi pravnimi osebami se po potrebi določa z 
mesečnimi načrti; 

• posamezna upravna dejanja davčnega inšpekcijskega pregleda so vključena v 
revizijske naloge. 

V letnem programu dela je bilo načrtovano, da bo agencija za revidiranje v letu 2001 
nadaljevala že začete postopke revizije po 1.1.1993 in uvedla 40 novih postopkov 
revizije po 1.1.1993, dokončala 6 revizij v zavarovalnicah ter 2 postopka pri pravnih 
osebah, vključenih v program prodaje državnega premoženja za leto 2000. 
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Zaradi sprejema zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo je bilo potrebno delovni program za drugo polletje 2001 dopolniti z novo 
nalogo - revizijo porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo. 
Ta revizija je morala biti opravljena pri 99 družbah v 6 mesecih po sprejetju zakona, 
do 3.2.2002. 

2. Prejete pobude v letu 2001 

V letu 2001 je agencija za revidiranje prejela 7 pobud za uvedbo postopkov in sicer: 

• 5 za uvedbo revizije po 1.1.1993, 
• 1 za uvedbo postopka revizije po zakonu o zaključku lastninjenja 
• 1 pobudo za uvedbo postopka preverjanja finančno - materialnega poslovanja. 

Pobude so posredovali lastniki, zaposleni in upniki, ena pobuda pa je bila anonimna. 

Po proučitvi prejetih pobud je agencija za revidiranje ugotovila, da sta pri dveh 
predlaganih pravnih osebah postopka revizije po 1.1. 1993 že v teku, za 5 prejetih 
pobud pa je ugotovila, da ni pogojev za uvedbo postopka. 

3. Vodeni in dokončani postopki 

Tudi v letu 2001 je bila najpomembnejša in najštevilčnejša naloga agencije za 
revidiranje izvajanje revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register, v drugi 
polovici leta pa je opravljala še revizije porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo. 

Slika 2: 

Število vodenih postopkov in izdanih poročil oz. sklepov o ustavitvi 
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Tabela 2: število vodenih postopkov in izdanih poročil oziroma sklepov o ustavitvi postopka 
v letu 2001 

podani^ 
postopki "3 

.^epi^olustavit^lj 
-^postopkov.^ 

Revizija lastninskega preoblikovanja 1 1 - 
Revizija po 1.1.1993 65 49 - 
Revizija po zakonu o zaključku 
lastninjenja 1 1 
Revizija zavarovalnic 6 - 6 
Postopki po uredbi o načinu in 
postopkih prodaje kapitalskih naložb 2 1 1 
Revizija porabe sredstev dol. 
rezervacij za ekološko sanacijo 52 46 . 

Skuoai '«*"k * • 1-■** »■ »• ? 127 - a CR.V : 97 tr? 

3.1. Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 
31.12.1992 

V tem postopku se ugotavlja oškodovanje družbene lastnine, ki so ga povzročili 
pravni posli in dejanja, ki so navedena v 48. in 48.a členu zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur.list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odločba US, 43/95 
- odločba US, 1/96 in 30/98; v nadaljevanju: ZLPP). 

Ta naloga se zaključuje in se lahko izvaja le še pri pravnih osebah, ki so v lasti 
Slovenske razvojne družbe in še niso v celoti privatizirane. V letu 2001 je agencija za 
revidiranje uvedla in dokončala 1 postopek, ki je bil uveden na pobudo Slovenske 
razvojne družbe. 

V III. poglavju tega poročila so prikazani zbirni podatki o vseh postopkih revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij v obdobju od junija 1993 do konca leta 2001, o 
ugotovljenih oškodovanjih družbenega kapitala, o odpravi oškodovanj in vloženih 
tožbah zoper revizijske odločbe. 

3.2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v 
sodni register 

Ta postopek se opravlja pri pravnih osebah, v katerih je že bil opravljen postopek 
revizije lastninskega preoblikovanja, pa obstaja utemeljen sum, da je po 1.1.1993 pa 
do vpisa v sodni register prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, 
navedenih v 48. in 48,a členu ZLPP. 

Agencija za revidiranje v tem postopku izda revizijsko poročilo in na podlagi preučitve 
pripomb strank še dopolnilno revizijsko poročilo. Poročilo in dopolnilno revizijsko 
poročilo vroči revidirani pravni osebi in Družbenemu pravobranilcu Republike 
Slovenije. Delničarji oziroma družbeniki revidiranega podjetja imajo možnost vložiti 
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tožbe, s katerimi po splošnih pravilih obligacijskega prava izpodbijajo pravna dejanja, 
ki so povzročila zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja in 
zahtevajo povrnitev škode oziroma vrnitev koristi. Tožbe vlaga tudi Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije. Rok za vložitev te tožbe je deset let. 

V letu 2001 je agencija za revidiranje vodila 65 postopkov revizije za obdobje od 
1.1.1993 do vpisa v sodni register, od tega je: 

• uvedla 46 novih postopkov in 
• nadaljevala 19 postopkov, ki jih je uvedla v prejšnjih letih. 

Izdala je 49 revizijskih poročil (pri 36 revizijskih poročilih je že potekel rok za 
pripombe oz. se je agencija za revidiranje opredelila do pripomb revidiranih pravnih 
oseb, pri 13 pa še ni potekel 30 dnevni rok za pripombe) in 17 dopolnilnih poročil. 
Dokončnih je postalo 39 revizijskih poročil (36 revizijskih poročil, izdanih v letu 
2001, in 3 revizijska poročila izdana v letu 2000). Pri eni revidirani pravni osebi je 
agencija za revidiranje pregledala tudi poslovne in kapitalske povezave in izdala 1 
zapisnik. V leto 2002 je prenesla 26 postopkov v različnih postopkovnih fazah. 

Od 39 postopkov revizije, v katerih so poročila postala dokončna v letu 2001, je bilo 
pri 27 pravnih osebah ugotovljeno zmanjšanje družbenega kapitala oziroma 
premoženja po 48. oziroma 48.a členu ZLPP v skupnem znesku 1.438 milijonov 
tolarjev. 

Agencija za revidiranje posebej prikazuje znesek nadaljevanih oškodovanj po 
1.1.1993, ko na sodišču še niso zaključeni tožbeni postopki zoper odločbo, 
izdano v reviziji lastninskega preoblikovanja podjetij oz. zoper tožbo Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije in ga vključi v zbirno poročilo po pravnomočni 
sodni odločitvi. Tako je lani sodišče potrdilo revizijsko odločbo za pravno osebo, pri 
kateri je agencija v reviziji po 1.1.1993 ugotovila, da se nadaljuje oškodovanje 
družbene lastnine po 48.a členu ZLPP v znesku 1.149 milijonov tolarjev (postopek 
je bil opravljen leta 1998). 

V letu 2001 skupno ugotovljena oz. potrjena zmanjšanja družbenega kapitala 
oziroma premoženja znašajo 2.587 milijonov tolarjev in predstavljajo 17 % 
celotnega zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja, ugotovljenega v 
vseh postopkih revizije po 1.1.1993. 

Izvedbo novo uvedenih postopkov revizije po 1.1.1993 so v letu 2001 ovirale 
pritožbe zoper sklepe o uvedbi postopka in pomanjkanje dokumentacije za leti 
1993 in 1994, saj se je v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi iztekel rok 
za hrambo določenih knjigovodskih listin. V pritožbah zoper sklepe o uvedbi revizije 
podjetja izpodbijajo obdobje revidiranja in dejstva, s katerimi agencija za revidiranje 
po uradni dolžnosti utemeljuje sum, da je prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala 
oz. premoženja po 1.1.1993. Pritožbeni organ agencije za revidiranje je v letu 2001 z 
drugostopnjo odločbo zavrnil vseh 7 pritožb zoper sklepe o uvedbi postopkov, 3 
pravne osebe pa so zoper to odločbo sprožile upravni spor pred Upravnim sodiščem 
RS, kjer postopki še tečejo. 
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Podatki o ugotovljeni višini in vrstah zmanjšanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetij v vseh postopkih revizije, ki jih je opravila agencija za revidiranje 
od leta 1996 do konca leta 2001, so navedeni v IV. poglavju tega poročila. 

3.3. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

Na podlagi zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (v 
nadaljevanju: ZPDRES) je agencija za revidiranje od meseca avgusta 2001 
opravljala revizije porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo. 

ZPDRES ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, za katera so 
podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja v otvoritveni bilanci stanja oblikovala 
dolgoročne rezervacije za odstranitev odpadkov ter za objekte, tehnologije in 
naprave, namenjene zmanjševanju obremenjevanja okolja. 

Zavezanke morajo, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi ZPDRES, predložiti 
Ministrstvu RS za okolje in prostor prvo vmesno poročilo o izvajanju programa 
ekološke sanacije za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000, če pa je družba do dneva 
uveljavitve tega zakona porabila vsa sredstva, pa končno poročilo. Vmesnemu in 
končnemu poročilu mora biti priloženo revizijsko poročilo o porabi sredstev 
dolgoročnih rezervacij agencije za revidiranje. 

Do 31.12.2001 je agencija za revidiranje uvedla revizijo pri 52 pravnih osebah (od 
skupno 99), ki so imele pripravljeno dokumentacijo za pregled, in jo dokončala pri 
46 pravnih osebah. Te so v otvoritveni bilanci stanja na dan 1.1.1993 oblikovale 
dolgoročne rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije v znesku 15.732 
milijonov tolarjev (z letnimi koeficienti revalorizirane po stanju 31.12.2000 pa 37.242 
milijonov tolarjev). V revizijskih postopkih je bilo ugotovljeno, da je še za 20 % 
neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju konec leta 2000 (7.467 milijonov 
tolarjev), da je bilo 6 % sredstev porabljenih po spremenjenem programu in da 0,2 % 
porabe ni bilo v skladu z odobrenim programom ekološke sanacije oziroma je bila 
poraba dvomljiva. Odločbo o porabi sredstev rezervacij oz. višini neporabljenih 
sredstev rezervacij izda Ministrstvo za okolje in prostor v soglasju z Ministrstvom za 
finance. 

3.4. Revizija po zakonu o zaključku lastninjenja 

V letu 2001 ni bil uveden noben nov postopek revizije po zakonu o zaključku 
lastninjenja. Preneseni postopek pa je bil v letu 2001 ustavljen, ker predlagatelj 
revizije ni imel novih zahtev za preveritev premoženja, ki je izkazano v otvoritveni 
bilanci stanja na dan-1.1.1993. 

3.5. Revizija po zakonu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 

V skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic je agencija za 
revidiranje v letu 2000 opravljala revizijo zavarovalnic zaradi ugotovitve morebitnega 
zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja zavarovalnic. Zaradi sklepa 
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Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja nekaterih določb zakona, agencija za 
revidiranje postopkov ni mogla zaključiti in je izdala le delna revizijska poročila. Po 
odločbi Ustavnega sodišča o razveljavitvi zakona so bili revizijski postopki pri 
zavarovalnicah v letu 2001 zaključeni z izdajo 6 sklepov o ustavitvi postopka. 

3.6. Pregled uporabe in razpolaganja s sredstvi in obveznostmi do virov 
sredstev družbe, v kateri ima država kapitalski delež 

Na podlagi uredbe o načinu in postopkih prodaje kapitalskih naložb je agencija za 
revidiranje v letu 2000 opravljala preglede uporabe in razpolaganja s sredstvi in 
obveznostmi do virov sredstev družb, v katerih ima država kapitalski delež. V leto 
2001 je prenesla dva postopka in nato en postopek zaključila z izdajo poročila, 
drugi postopek pa ustavila, ker je prodaja kapitalskega deleža predvidena šele v letu 
2003. 

4. Druge aktivnosti agencije za revidiranje 

Tudi v letu 2001 je agencija za revidiranje sodelovala v pravdnih postopkih, ki 
tečejo na podlagi vloženih tožb zoper odločbe, izdane v postopkih revizije 
lastninskega preoblikovanja. Sodišča so v letu 2001 pravnomočno odločila o 11 
toženih odločbah. 

Agencija za revidiranje je tudi v preteklem letu sodelovala s kriminalističnimi 
službami Uprave za notranje zadeve pri zagotavljanju dodatnih informacij in 
podatkov pri dopolnjevanju ovadb za kazniva dejanja, ugotovljena v revizijskih 
postopkih. Zagotavljala je informacije, podatke in listine iz revizijskih dosjejev in 
sodelovala z Družbenim pravobranilcem Republike Slovenije, Slovensko razvojno 
družbo, Državnim tožilstvom Republike Slovenije, institucionalnimi lastniki 
privatiziranih podjetij, Davčno upravo Republike Slovenije in drugimi. 

V zvezi z revizijo porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo se je 
agencija za revidiranje s svojimi predlogi in s podatki iz revizijskih postopkov 
vključila že pri pripravi predloga zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo. Po sprejetju zakona je pisno in v okviru izobraževalnega 
seminarja seznanila gospodarske družbe z zakonom in postopkom revizije. 

Agencija za revidiranje je Ministrstvu za finance zagotovila podatke in pripravila več 
izračunov v zvezi z velikostjo družbenega kapitala pri zavarovalnicah za novi 
zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. 

5. Uresničitev programa dela za leto 2001 

V preteklem letu je agencija za revidiranje izdala 96 revizijskih poročil in ustavila 7 
revizijskih postopkov ter izdala 1 poročilo v zvezi s prodajo državnega premoženja, 1 
postopek po uredbi o načinu in postopkih prodaj kapitalskih naložb pa je ustavila. 
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Agencija za revidiranje je v celoti izvedla program dela za leto 2001, ki ga je sprejela 
v januarju 2001, poleg tega pa je do konca leta opravila še 46 revizij porabe 
sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, ki jih je v program dela 
naknadno vključila v drugem polletju, po sprejetju zakona. Za to nalogo je v letu 2001 
porabila 237 revizorskih dni oz. 7,5 % delovnega časa, povprečno po 5 dni za 
posamezno revizijo. 

Agencija za revidiranje je izvedla revizije porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo ne da bi obenem zmanjšala planirano število revizij po 1.1.1993, 
ker je pravočasno in skrbno pripravila ta projekt, izdelala natančna navodila za 
revizorje, z nalogo seznanila revidirane pravne osebe, standardizirala obliko poročila, 
pridobila ustrezno programsko opremo za izračune revalorizacije ter sproti 
usklajevala in nadzirala delo. Pri tem je kot objektivna okoliščina vplivala tudi odločba 
Ustavnega sodišča o razveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, 
na podlagi katere je agencija za revidiranje ustavila nedokončane revizijske postopke 
pri zavarovalnicah in s tem pridobila nekaj časa. Vendar pa program dela za leto 
2001 ne bi bil izvršen brez izrednega angažiranja revizorjev ob koncu leta, tudi z 
delom preko rednega delovnega časa. 

V letu 2001 je agencija za revidiranje pri najpomembnejši nalogi, revidiranju po 
1.1.1993, vodila 65 postopkov, od tega je v tem letu uvedla 46 novih postopkov, in 
izdala 49 revizijskih poročil. Za Izvedbo te naloge je porabila 2468 revizorskih dni oz. 
80 % delovnega časa. 

Po analizi zakonskih pogojev in možnih učinkov revizije po 1.1.1993 je agencija za 
revidiranje že v preteklih letih oblikovala ukrepe za čim hitrejšo in Čim bolj učinkovito 
izvedbo tega postopka. Ti ukrepi so zlasti zaokrožitev revizije po panogah ter 
kapitalskih in poslovnih povezavah (v letu 2001 zaključena panoga trgovine), 
upoštevanje utemeljenih pobud, prednostno revidiranje družb z lastniško udeležbo 
države in Slovenske razvojne družbe ter tistih, ki so predvidene za zapolnitev 
privatizacijskega primanjkljaja, izbor glede na predhodno ugotovljena tipična 
oškodovanja in podatke javnih baz, osveščanje in obveščanje zlasti institucionalnih 
lastnikov in drugih za nadzor pristojnih institucij ter dokončanje revizijskih postopkov 
v roku, ki še omogoča uveljavljanje pravnih instrumentov in ekonomskih učinkov. 

Uspešnost agencija za revidiranje ocenjuje z naslednjimi merili: obseg in delež 
ugotovljenih zmanjšanj družbenega kapitala in premoženja, prostovoljne odprave 
zmanjšanj, uporaba ugotovitev pri upravljanju družb in uveljavljanju obligacijsko- 
pravnih zahtevkov, obseg vloženih tožb s strani Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije, uporabnost informacij za druge nadzorne organe. Tudi za leto 2001 
uporabljena merila kažejo, da ima revizija po 1.1.1.1993 ekonomske učinke in je 
zadovoljivo uspešna (več o tem v poglavju IV.). 

Nalogo revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje do 31.12.1992 je agencija 
za revidiranje prevzela v njeni zaključni fazi (približno 10% neopravljenih 
ugotovitvenih postopkov). Zato je odgovorna predvsem za uspeh in učinkovito 
porabo sredstev glede aplikacije rezultatov te revizije (pravdni postopki, kontrola 
izvršitve odločb, kazenske ovadbe), analize učinkov in poročanja. Najvišji stroški (za 
odvetniške storitve, regrese stroškov nasprotni stranki in preučevanje revizijskih 
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poročil) nastajajo z udeležbo v pravdnih postopkih, vendar pa obseg dobljenih pravd 
(89 %) kaže na uspešno izvedene aktivnosti. 

Za učinkovito izvajanje revizijskih in drugih postopkov je agencija za revidiranje tudi v 
letu 2001 dala velik poudarek izdelavi metodologije, skrbni pripravi pred postopkom, 
planiranju časa revizorjev, sodelovanju vseh strokovnih služb, zagotavljanju enotne 
prakse, informacijski tehnologiji, sprotnemu nadziranju ter sistematičnemu poročanju 
in obveščanju. Agencija za revidiranje ocenjuje, da je dosegla optimalno 
izkoriščenost dela revizorjev in drugih delavcev agencije, hitrejše dokončanje 
postopkov, s tem pa tudi manjše stroške posameznega postopka. 

lil. ZBIRNO POROČILO O VIŠINI IN VRSTAH OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA 
KAPITALA, UGOTOVLJENIH V POSTOPKIH REVIZIJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA OBDOBJE OD 1.1.1990 DO 31.12.1992 

1. Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala 

Revizijski organ (Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, agencija za revidiranje) je v obdobju od 
junija 1993 do konca leta 2001 Izdal 1.124 sklepov o uvedbi postopka in zaključil 
1.106 postopkov. V 77 primerih je bil postopek zaključen z izdajo sklepa o 
ustavitvi postopka, v 1.029 primerih pa je bil postopek vsebinsko zaključen z 
izdajo revizijskega poročila, zoper katerega stranka ni podala pripomb oziroma je 
rok za pripombe potekel ali z izdajo dopolnilnega revizijskega poročila oziroma 
odločbe. 

\ 
Do 31.12.2001 je na podlagi meril iz 48.a člena ZLPP pri 658 pravnih osebah (60 
% vseh revidiranih pravnih oseb) ugotovljenih za 86.174 milijonov tolarjev 
oškodovanj družbenega kapitala. 

Glede na to, da je bil v letu 2001 uveden in zaključen le 1 postopek revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij, v katerem ni bilo ugotovljeno oškodovanje 
družbene lastnine, poročilu tokrat ne prilagamo preglednice zaključenih postopkov 
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, saj so zneski oškodovanja enaki kot so 
bili v poročilu za leto 2000. Seznam revidiranih pravnih oseb z ugotovljenimi zneski 
oškodovanja družbenega kapitala oziroma premoženja podjetij pa je tudi na 
intemetni strani agencije za revidiranje (http://www.sigov.si/arlpp). 

Ugotovitve revizijskega organa pri vseh zaključenih postopkih so razvidne iz 
naslednjega grafičnega prikaza: 
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Slika 3: 

UGOTOVITVE PRI 1.106 REVIZIJSKIH POSTOPKIH 

Ni oškodovanja po 48.a 
čl«nu ZLPP 

32.0% 

Začasna revizijska 
poročHa 

1.6% 

Sklep o ustavitvi 
revizijskega postopka 

6.9% 
Ugotovljeno oškodovanje 

po 4S.a členu ZLPP 
59.5% 

Oškodovanje družbene lastnine, ugotovljeno v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 po stanju na dan 31.12.2001, 
je izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP v tabeli in 
grafičnem prikazu: 

Tabela 3: Oškodovanje družbene lastnine, ugotovljeno v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 po stanju na dan 
31.12.2001 

S mm 
Skupaj znesek oškodovanja . •>'86.174 •'*?1S?£100,0 
1. Posojila po prenizki obrestni meri 477 0,6 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1.096 1.3 
3. Prenizke najemnine 364 0,4 
4. Nepravilna delitev dobička 9.912 11,5 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 1.051 1,2 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 

stroškov 
4.727 5,5 

7. Neutemeljen odpis terjatev 
- od teqa terjatev do tujine 

20.937 
5.650 

24,3 
6,6 

8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 7.453 8.6 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 

obrestni meri 985 1.1 
10. Druga oškodovanja po 48.a členu 

- od tega nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv 
39.172 
11.259 

45,5 
13,1 

*Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992 
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Slika 4: 

OŠKODOVANJE PO 48.a ČLENU ZLPP 
PREGLED PO VRSTI OŠKODOVANJ 

Nedokumentirano 
izplačevanje stroškov 

5.5% 
Neutemeljen odpis terjatev 

24.3% 

Oruga oškodovanja p 
45. a členu 

45.3% 

lepravilna delitev dobička 
11.5% 

Nezakonita obrestna mera 
3.0% 

Izdaja prednostnih delnic 
1.2% 

Neodplačan prenos 
: kapitala 

8,6% 

2. Odprava oškodovanj 

V 524 primerih so revidirane pravne osebe (v celoti ali delno) prostovoljno 
odpravile oškodovanje v višini 52.215 milijonov tolarjev ali 60 % vseh 
oškodovanj na podlagi revizijskih poročil. 

Revidiranim pravnim osebam, ki revizijskemu organu niso predložile dokazov o 
prostovoljni uskladitvi na podlagi revizijskega poročila, je revizijski organ izdal 206 
odločb v skupnem znesku 34.156 milijonov tolarjev. Skupni znesek odločb vključuje 
ukrepe za odpravo oškodovanja družbene lastnine v znesku 33.959 milijonov 
tolarjev ali 40 % vseh oškodovanj, razlika v znesku 197 milijonov tolarjev pa 
predstavlja naložene druge knjigovodske popravke. Z odločbami so bili revidiranim 
pravnim osebam naloženi posamični ukrepi iz48.c člena ZLPP zaradi uskladitve. 

Agencija za revidiranje v postopkih revizije po 1.1.1993 ugotavlja tudi ravnanje 
pravnih oseb s terjatvami, vzpostavljenimi na podlagi revizijskega poročila oziroma 
odločbe, izdane v postopku revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje 
od 1.1.1990 do 31.12.1992. Pravne osebe, pri katerih so bile vzpostavljene terjatve 
na podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe, po ZLPP teh terjatev ne smejo 
odpisati pred vpisom izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni register, kot 
dobri gospodarji pa bi morale skrbeti tudi za njihovo izterjavo. 

Ravnanje pravnih oseb s terjatvami je prikazano na primeru 105 pravnih oseb, 
katerih terjatve, vzpostavljene na podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe 
znašajo 11.791 milijonov tolarjev. Navedene pravne osebe so terjatve tudi izkazale v 
poslovnih knjigah. Do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register je bilo 
ravnanje teh pravnih oseb s terjatvami sledeče: 
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• 18 % terjatev (2.111 milijonov tolaijev) so izterjale; 
• za 3 % terjatev (384 milijonov tolarjev) so vložile tožbe, ki še niso pravnomočno 

rešene; 
• za 28% teijatev (3.222 milijonov tolarjev) so oblikovale popravke vrednosti; 
• 26 % terjatev so izločile iz knjigovodske evidence, in sicer: 

• 1 % terjatev (123 milijonov tolarjev) zaradi utemeljenih razlogov kot so npr. 
izgubljena tožba, zaključen stečajni postopek dolžnika in 

• 25 % terjatev (2.986 milijonov tolarjev) pa brez obrazložitve oziroma brez 
utemeljenih razlogov; 

• 25 % terjatev (2.966 milijonov tolaijev) do datuma vpisa lastninskega 
preoblikovanja v sodni register še izkazujejo v poslovnih knjigah in s tem 
spoštujejo določbo ZLPP. Vendar pa pravne osebe niso nič storile za njihovo 
izterjavo, zato agencija za revidiranje predvideva, da jih po vpisu zaradi zastaranja 
v pretežni meri izločijo iz knjigovodskih evidenc. 

Slika 5: 

RAVNANJE S TERJATVAMI 

3. Vložene tožbe zoper revizijske odločbe 

Do 31.12.2001 so revidirane pravne osebe ter tretje pravne in fizične osebe na 
sodišču vložile 85 tožb zoper odločbe izdane v postopku revizije lastninskega 
preoblikovanja podjetij. Tožeče pravne osebe izpodbijajo 21.690 milijonov tolarjev 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Toženi zneski predstavljajo kar 64 % 
vseh oškodovanj po revizijskih odločbah. 

Sodni postopek je pravnomočno končan v 75 zadevah in sicer: 

• 29 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe; 
• 15 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila 

pritožbe zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma zoper sklep o zavržbi; 

poročevalec, št. 46 48 11. maj 2002 



• 11 zadev je končanih, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper zavrnilno 
drugostopno odločbo; * 

• 16 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije; 

• v 4 zadevah je vložena revizija pred Vrhovnim sodiščem. 

V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 12.831 milijonov 
tolaijev oškodovanj družbenega kapitala (89 %), za pravne posle in dejanja v 
znesku 1.636 milijonov tolarjev (11 %) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo 
oškodovanja družbene lastnine. 

V 10 zadevah pristojna sodišča še niso pravnomočno odločila o toženih odločbah 
revizijskega organa. Zadeve, ki so še v reševanju, predstavljajo 12 % vseh vloženih 
tožb in 33 % toženih zneskov iz revizijskih odločb. 

Agencija za revidiranje je v aprilu 2001 prejela sodbo Vrhovnega sodišča (opr. št.lli 
Ips 164/99 z dne 8.3.2001), s katero odpravlja revizijsko odločbo, v kateri so bili 
naloženi ukrepi za povečanje trajne vloge družbenega podjetja in trajnih vlog fizičnih 
oseb, ker je revidirano odvisno podjetje nepravilno odpisalo terjatve in izplačalo 
regres nad bruto plačo. Sodišče je v tej pravdi ukrepe, naložene z revizijsko odločbo, 
ki je bila izdana po določbah ZLPP odpravilo sklicujoč se na pravila zakona o 
gospodarskih družbah in s tem tako rekoč legaliziralo oškodovanja, ki so bila 
ugotovljena pri družbah, ki je začel veljati šele leta 1993. Agencijo za revidiranje 
skrbijo posledice te sodbe, saj jo sodišča že povzemajo. 

Svet agencije za revidiranje se je na svoji 2. redni seji dne 27.6.2001 seznanil s 
sodbo in njenimi posledicami in septembra lani pozval Odbor Državnega zbora 
Republike Slovenije za gospodarstvo, da po svojih močeh in v okviru svojih 
pristojnostih stori vse za zakonit in uspešen zaključek privatizacije družbene lastnine. 

4. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predlogi za uvedbo 
postopka o prekršku 

Do konca leta 2001 so vsi dosedanji revizijski organi v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja podjetij skupaj vložili: 

• 235 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 541 kaznivih 
dejanj, ki jih je storilo 424 fizičnih oseb; 

• 332 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma storitve 842 
dejanj gospodarskega prestopka zoper 331 odgovornih pravnih oseb in 537 
odgovornih oseb; 

• 26 predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper 26 odgovornih pravnih oseb 
in 35 odgovornih oseb. 
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Problematika revidiranja lastninskega preoblikovanja ter presoja upravičenosti in 
učinkovitosti revizije lastninskega preoblikovanja je posebej obravnavana v 
poročilu agencije za revidiranje z naslovom »Analiza revizijskih postopkov in 
ocena njihovih rezultatov« (maj 2000). To posebno poročilo je bilo pripravljeno na 
zahtevo Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega 
preoblikovanja in privatizacije in je v celoti dostopno na internetni domači strani 
agencije za revidiranje. 

IV. ZBIRNO POROČILO O ZMANJŠANJU DRUŽBENEGA KAPITALA OZIROMA 
PREMOŽENJA PODJETIJ, UGOTOVLJENEM V POSTOPKIH REVIZIJE ZA 
OBDOBJE OD 1.1.1993 DO VPISA LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA V 
SODNI REGISTER 

1. Višina in vrsta zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja 

Agencija za revidiranje je do 31.12.2001 uvedla 208 postopkov in jih 182 zaključila 
(preglednica 5.1. v prilogi). 

Pravne oseb so se le v manjšem številu primerov (15) uprle uvedbi postopka po 
1.1.1993 in v 8 primerih sprožile upravni spor. izpodbijajo zlasti dejstva, s katerimi 
agencija za revidiranje utemeljuje sum in obdobje revidiranja. Na podlagi sodnih 
odločitev v toženih primerih je agencija za revidiranje dovolila pritožbeni postopek pri 
izdaji sklepa o začetku postopka in razširila upravičenje sodelovati v postopku tudi na 
lastnike. Se vedno pa tečejo spori o pomenu in izkazovanju »utemeljenega suma« pri 
uvedbi revizije in o obdobju revidiranja za pravne osebe, ki so v last' Slovenske 
razvojne družbe. 

Od 182 zaključenih postopkov je v 134 postopkih oziroma v 74 % dokončanih 
postopkov agencija za revidiranje ugotovila zmanjšanje družbenega kapitala 
oziroma premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih poslov in drugih pravnih 
dejanj, navedenih v 48.a in 48. členu ZLPP v skupnem znesku 15.372 milijonov 
tolarjev. 

Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 3 pravnih osebah ugotovila, da 
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v 
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, 
na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko odločbo 
oziroma tožbo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana 
oškodovanja znašajo 1.982 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov družbenega 
kapitala ter posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih škodljivih pogodb. 
Agencija za revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga 
vključi v zbirno poročilo po pravnomočni sodni odločitvi. 

Naslednja preglednica prikazuje zmanjšanje družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj 
iz48.a in 48. člena ZLPP. 
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Tabeia 4: Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP, 
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993 po stanju na dan 31.12.2001 

"^ešk| 

mioisrn 
mm 

!, 1 Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP (seštevek 
od 1 do 10) v-v;:r.y 

'8,101 ^.52,7 

1. Posojila po prenizki obrestni meri 4 0.0 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1 0,0 
3. Prenizke najemnine 732 4.8 
4. Nepravilna delitev dobička 958 6,2 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 

96 0,6 

7. Neutemeljen odpis terjatev 3.823 24,9 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1.9 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 

obrestni meri 
8 0,1 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.190 14,2 
II- . Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(seštevek 

od 1.do 10) • " : 
7.271 % '47.3 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.597 10,4 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.140 13,9 
4. Prodaja podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih pogodb 3.534 23,0 
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital 0 - 
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov 0 - 
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala 0 - 
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja 0 - 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 - 

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja 15.372 >..100,0 

III. Iz nadaljevanih pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48. člena 
ZLPP ' • ' •' • J:' '• • ■ r.-* «. Z"!**'. 
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Slika 6: 

ZMANJŠANJE PO 48 IN 48.a ČLENU ZLPP 
pregled po vrsti zmanjšanja 

Zmanjšanje premoženja 
podjetja 

Prenizke najemnine 10.4% Neutemeljen odpis terjatev 
24.9% 

Nepravilna delitev dot 
6,2% 

By pas s podjetj; 
13.9% 

Sklenitev škodljivih 
pogodb 
23.0% 

| Nedokumentirano 
izplačevanje stroškov 

0.6% 

Druga oškodovanja po 
48. a členu 

14,2% 

Neodplačan prenos 
kapitala 

1.9% 

Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
48. in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj ugotovljenih zaradi neutemeljenih 
odpisov terjatev (25 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23 %), sledijo pa druga 
oškodovanja po 48.a členu (14 %), prenosi poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni 
ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni pravni osebi (14 %) in zmanjšanja 
premoženja podjetij (10 %). 

V postopkih revizije po 1.1.1993, končanih v letu 2001, so bile ponovno ugotovljene 
pojavne oblike zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja, ki jih je 
agencija za revidiranje ugotavljala že v preteklih letih, zlasti: 

• prenos poslovnih funkcij in učinkov na zasebno pravno osebo (by pass podjetje); 
tem prenosom pogosto sledijo še dana posojila pod ugodnimi pogoji in nizke 
najemnine za sredstva, ki jih družbeno podjetje posoja zasebnemu podjetju in 
obratno visoke najemnine, neupravičeno zaračunane storitve in obresti s strani 
zasebnega podjetja; 

• odpis terjatev, vzpostavljenih na podlagi revizijskega poročila o postopku revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij od 1.1.1990 do 31.12.1992, pred vpisom 
lastninskega preoblikovanja v sodni register; 

• oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev in delničarjev, za katere ni 
dokazil o upravičenosti oblikovanja ter neutemeljeni odpisi predujmov in terjatev, 

• prodaja sredstev po vrednosti, ki je bistveno nižja od ocenjene oz. od 
knjigovodske, brez javnosti postopka; 

• brezplačna oddaja sredstev v najem ali najemnina, ki ne pokriva niti stroškov 
amortizacije oz. je bistveno nižja od tržne cene; 

• neupravičena izplačila za blago in različne storitve; 
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• izplačila regresa, ki presegajo bruto plačo zaposlenih v podjetju in zakonsko 
dovoljene zneske za te namene; 

• prenizko ovrednotene terjatve, dolgoročne finančne naložbe in nepremičnine. 

2. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predlogi za uvedbo 
postopka o prekršku 

Do konca leta 2001 je agencija za revidiranje v postopkih revizije po 1.1.1993 
vložila: 

• 25 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 41 kaznivih 
dejanj, ki jih je storilo 33 fizičnih oseb; 

• 5 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma storitve 10 dejanj 
gospodarskega prestopka zoper 5 odgovornih pravnih oseb in 9 odgovornih 
oseb; 

• 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno pravno osebo in 1 
odgovorno osebo. 

Med ovadenimi kaznivimi dejanji se jih polovica nanaša na nevestno gospodarjenje 
pri upravljanju družbenih sredstev in na zlorabo položaja ali pravic pri opravljanju 
gospodarske dejavnosti. 

V skladu z dogovorom z Državnim tožilstvom Republike Slovenije naslavlja agencija 
za revidiranje ovadbe za kazniva dejanja na organe Ministrstva za notranje zadeve, o 
vloženih ovadbah pa obvešča tudi Državno tožilstvo Republike Slovenije. S tem 
prispeva k pospešitvi postopkov. 

3. Učinki revizijskih postopkov po 1.1.1993 

Agencija za revidiranje si z organizacijo, načinom dela ter z obveščanjem ves čas 
svojega delovanja prizadeva, da bi bile ugotovitve revizijskih postopkov v korist 
javnega interesa - kot dodatno premoženje za pokrivanje privatizacijskega 
primanjkljaja, pa tudi v korist revidiranih družb in njihovih lastnikov. 

Dejanske uporabe poslovnih informacij za upravljavske odločitve ne more 
neposredno spremljati, vendar pa lastniki revidiranih družb zagotavljajo, da koristno 
uporabljajo podatke in ugotovitve iz revizijskih poročil. Na podlagi revizijskih poročil 
agencije za revidiranje vlaga tožbe zoper okoriščene pravne in fizične osebe 
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije, o tožbah pa poroča v svojih pregledih 
aktivnosti. 

Agencija za revidiranje evidentira tiste učinke odpravljanja zmanjšanj družbenega 
kapitala oziroma premoženja, ki imajo naravo prostovoljnih ravnanj ali vloženih tožb 
oškodovanih družb in njihovih lastnikov. Učinki se kažejo v dveh temeljnih oblikah: 
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* knjigovodsko evidentiranje ali civilne tožbe 
• nekatere družbe, pri katerih ugotovljeno zmanjšanje premoženja ni pomenilo 

tudi odliva sredstev, so z ustreznimi knjigovodskimi popravki zagotovile pravilno 
stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev; 

• oškodovani družbi sta vložili tožbo oz. uvedli arbitražo, s tožbami izpodbijajo 
škodljiva dejanja tudi institucionalni lastniki, Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije in stečajni upravitelj 

* denarna nadomestila 
• s sodnimi in izvensodnimi poravnavami, ki jih je sklenil Družbeni pravobranilec 

Republike Slovenije ali na podlagi zahtevkov revidiranih družb so oškodovane 
družbe že prejele denarna nadomestila in odtujeno premoženje od okoriščenih 
družb; 

• izvršena pa so bila tudi nakazila protivrednosti neolastninjenega premoženja in 
premajhnih učinkov za družbeni kapital . na Slovensko razvojno družbo. 

Po podatkih, s katerimi razpolaga agencija za revidiranje, znašajo ocenjeni učinki 
prostovoljnih ravnanj 947 milijonov tolarjev denarnih nadomestil in 27 
milijonov tolarjev izvršenih knjigovodskih popravkov, za 1.258 milijonov 
tolarjev pa je vloženih tožb zoper okoriščene pravne osebe (podatki po 
posameznih pravnih osebah so prikazani v preglednici 5.1). 

Poročilo pripravili: 

Roža Žust, namestnica generalne direktorice 

Janja šuman, svetovalka 

Stojan Glavač, svetovalec 

■ Alenka KOVAČ ARH, I. r. 
generalna direktorica 
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KlPUBUAStOVtNIJA 

MM 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

DUNAJSKA 22 
1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA 

TEL: 01/434-33-45,434-33-44 FAX: 01/300-84-55 

PRILOGA ŠT. 1 

POJASNILA K PREGLEDNICAM. KI NIMAJO OZNAKE URADNA TAJNOST 

Vsi zneski v preglednicah so v tolarjih. 

Preglednica 1.1.1 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je postopek revizije lastninskega 
preoblikovanja uvedla agencija za revidiranje in opravila revidiranje do take faze, da ne 
pomeni več uradne tajnosti (izdano dopolnilno revizijsko poročilo, odločba oziroma 
sklep o ustavitvi postopka). 

Preglednica 5.1 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla 
postopek revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take faze, da ne 
pomeni več uradne tajnosti. 

Oznake šifranta pobudnikov revizije oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega postopka: 
1. Po uradni dolžnosti, 2.0rgani za notranje zadeve , 3. Javni tožilec, 4. Javni pravobranilec, 5. Družbeni 
pravobranilec, 6. Agencija za privatizacijo, 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj, 8.Upravlčenci iz 9. člena 
zakona ZLPP, 9.. Skupščine DPS, 10. Komisija Državnega zbora. 11. Ostali vlagatelji, 12. Posebni zakon 
13. Odškodninski sklad. 14. Kapitalski sklad, 15. PID, 16. Lastniki - druge pravne osebe, 17. Notranji 
lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. DURS, 20.Sindikati, In 20. Brez pobude. 
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Dopolnitev 

PROGRAMA PRODAJE DRŽAVNEGA 

STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 

2002/2003 (PRVA DOPOLNITEV) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-0/2002-1 
Ljubljana, 16.04.2002 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja: 

Program prodaje državnega stvarnega premoženja za 
leto 2002/2003 - prva dopolnitev, 

ki ga je sprejela na 138. dopisni seji dne 16. aprila 2002. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA 
PREMOŽENJA ZA LETO 2002/2003 

1) PRENOSI - že potrjen program 

Zamenjava oziroma brezplačen prenos poslovnih prostorov, in sicer: 
- Objekt Policijske uprave v Postojni, Gregorčičev drevored 3. Okvirna vrednost 

(ocenjena vrednost v letu 1997) je 154.784.177,40 SIT. Navedeni objekt naj bi bil 
namenjen za ureditev Pokrajinskega muzeja in ga nameravamo brezplačno 
prenesti na Občino Postojna oziroma na Ministrstvo za kulturo. 

- Zamenjava poslovnih prostorov za PP Žalec v stavbi Ulica Ivanke Uranjek, 
parc.št.670 k.o. Žalec. Ministrstvo za notranje zadeve je lastnik 4/8 poslovnih 
prostorov v skupni izmeri 267 m2, katerih najemnik je Občina Žalec. Občina 
Žalec pa je lastnik objekta Dom SLO v Žalcu, Ulica heroja Staneta, ki stoji na 
parceli št.195/5 k.o. Gotovlje, v katerem je Ministrstvo za notranje zadeve 
najemnik dela stavbe v skupni izmeri 443 m2. Po dogovoru Občina ne bo 
zahtevala plačila zaradi večje kvadrature. 

- Brezplačen prenos večjega dela kompleksa Veliki Otok pri Postojni (skupno 16 
objektov) na Občino Postojna. 

Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja v ocenjeni višini 10 mio SIT, ki jih 
bomo porabili za saniranje povzročene škode ter prihodke od odprodaje stanovanj po 
Stanovanjskem zakonu v ocenjeni višini 60 mio SIT, ki jih bomo porabili za reševanje 
stanovanjske problematike, in sicer za adaptacijo stanovanj in nakup novih 
stanovanjskih enot. 

1. Zemljišča 

21. parkirnih mest last MNZ v Zupančičevi jami v Ljubljani (k.o.Bežigrad), ki jih je 
RSNZ kupil skupaj s stanovanji od podjetja SCT po sledečih pogodbah: 

Pogodba Številka Datum St.parkimih mest 
6Š 271-i 32/89 24.8.1989 1 
6Š 2/1- 308/90 27.2.1990 1 
6s i)\ -g+4/^o 25.10.1990 1 
6Š 2/1-837/90 2.i0.l990 1 
BS 2/1-568/90 14.9.l$96 2 
65 2/1-559/90 I0.il 996 5 
bS 2/1-307/90 27.2.1990 1 
BS 2/1- CO 393-CO/90 26.1.1990 2 " """" " 
BS 2/1-270/89 24.11.1989 1 
BS 2/1-234/89 16.10.1989 1 
BS 2/1-140/89 31.7.1989 1 
&S 2/1-64/89 17.4.1989 1 
bŠ2?l-3W 3.3.1089 t 
BS 2^1 -13/89 16.1.1989 1 
BS 2/1-885/91 28.2.1991 1 

Okvirna prodajna vrednost za parkirno mesto je 900.000,00 SIT oziroma za 21 mest 
18.900.000, 00 SIT. 
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2.Gradbeni objekti 

ŠT. OZ. M2 Lokacij« VREDNOST 
1. STRAŽNICA CERŠAK PESNICA 6087 m2 k-o.C«iak 24.487.448,60 
2. SOLAST.DELEŽ HIŠNIŠ.STAN.-C.MARŠA1A TITA 39, JESENICE 55,56 M2 200.000,00 
3. SOLAST.DEL.E2 SUŠILNICE- KEJŽERJEVA 37. JESENICE 4,69% OD 15 M2 10.803,10 
4. GARAŽA STRESOVA 3, KOBARID 16 M2 752,382.81 
J. GARAŽA V STAN.BLOKU ft.27, TREBNJE 90,9 M2 1.087.247,00 
6. 1,5-SOBNO STAN. STRESOVA 3. KOBARID 64 M2 1.779.541.18 
7. 1-SOBNO STAN. GRADN1KOVE BRIGADE 10. VIPAVA 0,56% 40,4 M2 3.811.330,00 
8. 1,5-SOBNO STAN, TUGOMERJEVA 4, LJUBLJANA 46,67 M2 7.500.000,00 
9. 3-SOBNO STAN. ŠT.508, KUNAVERJEVA 9, LJUBLJANA 76,8 M2 14.000.000,00 
10. 2,5-SOBNO STAN.ŠT. 2, TRO 12. PREVALJE 66.21 M2 6.500.000,00 
U. GARSONJERA STIPLOVŠKA14. BREŽICE 37,16 M2 3.700.000,00 
12. 2-SOBNO STAN. ŠT.4, TRUBARJEVA 6, RIBNICA 71.35 M2 7.500.000,00 
13. 1-SOBNO STAN.ŠT. 11, ŠOLSKA 11. BREŽICE 35,34 M2 6.000.000,00 
14. 2-SOBNO STAN.ŠT. 1, PUNTOVEC 5B, ŽG.KUNGOTA 55,05 M2 6.500.000,00 
15. 1,5-SOBNO STAN.ŠT.28, ANDREAŠEVA 8, LJUBUANA 48,77 M2 8.000.000,00 
16. 1,5-SOBNO STAN.fc.12, C.NA MARKOVEC 19. KOPER 54,57 M2 11.000.000,00 
17. 2-SOBNO STAN.ŠT.13..PERIČEVA 37. LJUBUANA 45,67 M2 10.000.000,00 
18. 2-SOBNO STAN.ŠT. 19..PERIČEVA 37. LJUBUANA 50,11 M2 11.000.000,00 
19. 2-SOBNO STAN.KNAFELČEVA 30, MARIBOR 57,18 M2 9.000.000.00 
20. 2-SOBNO STAN.UMBUŠKA 57, MARIBOR 49.32 M2 7.700.000.00 
21. GARSON1ERA, «uniL21,STJENKOVA, POSTOJNA 32,71 M2 4JOO.OOO.OO 
22. 2-SOBNO STAN..UL.TONETA MELIVE 10.SL KONJICE 68.2 M2 11.000.000,00 
23. 2-SOBNO STAN,UL.IVANA SUL1ČA 10AŠEMPETER 63,77 M2 10.000.000,00 
24. 2-SOBNO STAN..UL.TALCEV 4 ANHOVO 56,25 M2 8.000.000,00 
25. 2-SOBNO STAN.,KOSTANJEVICA NA KRASU 75 60,67 M2 9.000.000,00 
26. 2-SOBNO STAN.ŠT.2,C.IV.PREKOMORSKE 10 AJDOVŠČINA 59,89 M2 8.700.000,00 
27. 2-SOBNO STAN.ŠT.5,C.IV.PREKOMORSKE 10.AJDOVŠČINA 63,50 M2 9.200.000,00 
28. 2-SOBNO STAN..PREKOMORSK1H BRIGAD 5.TOLMIN 50,75 M2 5.500.000,00 
29. 2-SOBNO ST AN..UL.T ALCEV 4.DESKLE 56,53 M2 10.000.000,00 
30. 2-SOBNO STAN..ŽAGARJEVA 7, TOLMIN 56,72 M2 5.700.000,00 
31. 2-SOBNO STAN..GRADNIKOVE BRIGADE 9, VIPAVA 58,19 M2 5.000.000.00 
32. 2-SOBNO ST AN.,UU BOJANA VODOPIVCA 5.DORNBERK 65,11 M2 8.000.000,00 
33. 2-SOBNO STAN..UL.GRADNIKOVE BRIGADE 9. VIPAVA 67,86 M2 7.000.000,00 
34. 2-SOBNO STAN.ZADRUŽNA 3. DOBROVO 64,45 M2 9.300.000,00 
35. 2-SOBNO STAN.JŽAGARJEVA 4, TOLMIN 56,15 M2 9.000.000,00 
36. MONTAŽNA HIŠA SEDLO 45. SEDLO 82,94 m2 11.000.000,00 
37. 2-SOBNO STAN.3RDO 62, BOVEC 49,77 M2 7.000.000,00 
38. 2-SOBNO STAN.+2 KABIN..ULORADNIKOVE BRIGADE 61, 

NOVA GORICA 
84,18 M2 14.000.000.00 

39. 4-STANOVANJE fc.6. RIBNIŠKA 10/B, MARIBOR 71,85 m2 13.000.000,00 
39. SOLASTNIŠKI DELEŽ-niiilnic*. KISOVEC, Rududu c. 2 1,59% 30.000.00 

SKUPAJ 305.258.752,69 
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3. Oprema (brez prevoznih sredstev) 
Predvidena je prodaja posebne tehnične opreme za varovanje oseb, katere 
preinstalacija na drug objekt oziroma sredstvo je nesmiselna oziroma neracionalna ter 
druge zastarele tehnične opreme. Ker je uporaba tovrstne opreme specifična, ni 
možno podati podatkov o inventamih Številkah. Ocenjujemo prodajo opreme v 
ocenjeni vrednosti 400.000 SIT. 

4. Prevozna sredstva 
Prodaja helikopteija A-109 v ocenjeni vrednosti 45,5 mio SIT. 
Predvidevamo tudi prodajo cca treh konj v ocenjeni vrednosti 1,2 mio SIT. Realizirali 
tudi še nismo prodaje 70 za opravljanje policijskih nalog neuporabnih vozil v skupni 
ocenjeni vrednosti 10 mio SIT (spisek v prilogi). 

5. Druga osnovna sredstva 
Ministrstvo za notranje zadeve v svojem Centru za Šolanje službenih psov občasno 
posamezne pse, ki se izkažejo za neprimerne za uporabo v policiji oziroma starejše 
pse, ki niso več uporabni za delo v policiji, proda. Ker se le-to izkaže po večkratnih 
testih, je točno specifikacijo nemogoče podati. Predvidevamo sredstva v višini 1 mio 
SIT. 
Prav tako predvidevamo prodajo 6 psov, ki jih šolamo za potrebe Carine v ocenjeni 
vrednosti 7 mio SIT. 
Predvidevamo tudi prodajo dela pohištvene opreme v službenem stanovanju na 
Dunajski 115 v Ljubljani, ki bi ga odkupila najemnica predmetnega stanovanja. 
Ocenjujemo, daje vredno 500.000 SIT. 
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2) NOVI PREDLOGI - prva dopolnitev 

Zamenjava nepremičnin, in sicer: 

- Zamenjava nepremičnine - kompleks prečrpališča Stara vas v Krškem, k.o. 
Stara vas, ki jo je Ministrstvo za notranje zadeve R.S. dobilo v upravljanje na 
podlagi sklepa Vlade R.S., št. 807/95-21, z dne 03.08.1995 za nepremičnino - 
poslovno industrijski objekt Jutranjka, k.o. Brežice, katere lastnik je 
Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d. Radno 3, Sevnica. 

Z zamenjavo omenjenih nepremičnin bo Policija reševala problem zagotavljanja 
ustreznih pogojev za delo pri nadzoru državne meje po Schengenskih standardih. 
Kompleks prečrpališča Stara vas v Krškem, k.o. Stara vas obsega parcelne št.: 52, 
54/4, 54/5, 160/1, 160/2, 160/3 v skupni izmeri 26.840m2. Na zemljišču se nahaja 
objekt stražnica (79m2), zgradba za agregat (52m2), dve zgradbi za črpalke (47m2 
in 35m2), garaža s sanitarijami (80m2), zgradba za gašenje požara in pretakalna 
ploščad. Poslovno industrijski objekt Jutranjka, k.o. Brežice, pa obsega parcelne 
št. 1364-poslovna stavba 519m2, 1365-stb. z zgradbo-poslovna 120m2 in dvorišče 
6545m2, 1368-zelenica 683m2, 1369-zelenica 341m2, 1370-zelenica 141m2, 
1371-zelenica 742m2, 1373-stb. s kurilnico 129m2, 1374-stb. s proizvodno halo 
1487m2, 1379/2-dvorišče 200m2, 1379/3-dvorišče 656m2 in 1379/4-dvorišče 
183m2 v skupni izmeri 11.746m2. 
Cenitev nepremičnin še ni bila opravljena in bo posredovana naknadno. 

1. Zemljišča: / 

0 
2.Gradbeni objekti 
- Poslovno stanovanjski objekt Gubčeva 8, Mokronog, parcelna št. 266 (stavbišče 

v izmeri 191m2, dvorišče v izmeri 500m2 in travnik v izmeri 1075m2). Navedeno 
nepremičnino je Ministrstvo za notranje zadeve R.S. dobilo v upravljanje na 
podlagi sklepa Vlade R.S., št. 460-01/93-5/6-8, z dne 19.01.1995. Ministrstvo- 
Policija nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti zato 
predlagamo, da se nepremičnina proda. Nepremičnina je bUa ocenjena s strani 
cenilca, ki mu je priznana usposobljenost za cenitev državnega premoženja, in na 
dan 01.03.2002 znaša 10.605.971,00 SIT. 

- Solastniški delež - podstrešje, LITIJA, C.komandanta Staneta 12 v ocenjeni 
vrednosti 31.768,00 SIT. Ministrstvo za notranje zadeve ima solastniški delež na 
skupnih prostorih v višini 1,896 % v večstanovanjski hiši v Litiji, Cesta 
komandanta Staneta 12. Etažni lastnik Lovše je zaprosil za soglasje za preureditev 
podstrešja. Vsi ostali lastniki so že izdali soglasje. 

3. Oprema (brez prevoznih sredstev) : / 

4. Prevozna sredstva 
Dodatno predvidevamo odprodajo cca. 170 za opravljanje policijskih nalog 
neuporabnih vozil v skupni ocenjeni vrednosti 25 mio SIT. Spisek 133 vozil s 
potrebnimi podatki je v prilogi. Za ostala vozila bo specifikacija znana tekom leta (ker 
je celoten vozni park policije zelo iztrošen, ga dopolnjujemo oziroma zamenjujemo 
glede na dobave novih vozil). 
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5. Druga osnovna sredstva 
Predvidevamo tudi odprodajo avtodvigala, ki se nahaja na PU Maribor ter dveh 
hidravljičnih dvigal, ki so bila nabavljena v letu 1996. Uporabljala so se na 
prireditvenih prostorih ob obisku papeža Janeza Pavla II. Ker dvigala niso primerna 
za uporabo v Policiji, predlagamo, da se odprodajo v skladu z veljavnimi predpisi. 

Osnovno sredstvo Šifra (črtna koda) Knjižna oz. ocenjena 
vrednost 

Dvigalo hidravlično 
3000x2000 

51121926 925.225,78 

dvigalo hidravlično 
3000x2000 

51121927 715.738,72 

Avtodvigalo 62007200 50.000,00 
Skupaj 1.690.964,50 
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Predmet 

I. Prenosi prodaje državnega premoženja po 
programih prodaje državnega premoženja, sprejetih 
pred letom 2002 (ločeno po skupinah in v prilogi 
razdelano po posameznih predmetih prodaje): 
1 .ZEMLJIŠČA 18.900.000,00 SIT 
2.GRADBENI OBJEKTI 305.258.752,69 SIT 
3 .OPREMA (brez prevoznih sredstev) 400.000,00 SIT 
4.PREVOZNA SREDSTVA 56.700.000,00 SIT 
5.DRUGA OSNOVNA SREDSTVA 8.500.000,00 SIT 

SKUPAJ  389.758.752,69 SIT 

II. Predvidene nove prodaje državnega 
premoženja (ločeno po skupinah in v prilogi 
razdelano po posameznih predmetih) v letu 2002- 
prva dopolnitev : 
1 .ZEMLJIŠČA 0,00 SIT 
2.GRADBENI OBJEKTI 10.605.971,00 SIT 
3. OPREMA (brez prevoznih sredstev) 00 SIT 
4.PREVOZNA SREDSTVA 25.000.000,00 SIT 
5.DRUGA OSNOVNA SREDSTVA 1.690.964,50 SIT 

SKUPAJ  37.296.935,50 SIT 

Opomba: Dopolnitev že potijenega programa prodaje državnega stvarnega 
premoženja za leto 2003 še ne predvidevamo. 
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priloga 
PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 

- PRVA DOPOLNITEV 

PREVOZNA SREDSTVA - 
PRENOS 

ŠL "PRVPtfa Req.it. Letnik Km Koda 
1 R 5 CAMPUS UH9-054 1993 92760 69019679 
2 OPEL ASTRA 1.6B U J4-826 1993 235943 59006582 
3 BMW 525i U16-69Z 1991 194000 51002989 
4 CUO BACARIA 1.8 U A5-06Z 1992 87925 51011667 
5 R 21 MANAGER UC1-64E 1992 67621 59000776 
6 LROVER DEFENDE P 05-038 1991 131140 68003132 
7 R 19 1.8RT UR4-207 1994 155460 59006588 
8 R 19 1.8RT U54-13V 1994 130000 51003054 
9 TAM 80 T P 05-019 1984 51043 68003089 

10 WV GOLF VARIANT P 02-099 1994 238000 53007740 
11 C 25 D GOL5-684 1987 350000 65008443 
12 NISSAN PATROL KK81-69D 1991 212030 68003109 
13 JUMPER 2.01 P 06-144 1995 284872 59008946 
14 FORD ESCORT 1,4 U 73-83N 1990 210000 59007826 
15 PAJERO 2.5TD U S 6-448 1991 250640 59020769 
16 JUMPER 2.0I P 06-344 1995 310322 59018607 
17 WV GOLF VARIANT P 06-127 1994 345911 59006962 
18 WV GOLFCL1.6B P 06-201 1995 270291 59020767 
19 ZX AVANTAGE U J8-99P 1991 144474 51003212 
20 WV GOLF YXD U T1-794 1989 222769 59000785 
21 WV GOLF YX1.3 P 06-038 1990 168245 59004010 
22 OPEL ASTRA 1.6 UN6-56R 1999 66500 51106962 
23 C25E P 06-216 1993 227934 59018688 
24 JUMPER 2.0i P 06-274 1995 254361 51004340 
25 LROVER DEFENDE P 06-186 1991 196258 59020768 
26 TOV.PRIKO.IMV 1984 51002875 
27 LADA NIVA 1600 U S5-642 1985 65452 69010043 
28 C 25 D U16-73Z 1993 269050 85001020 
29 C 25 D UT1-757 1989 166249 51002859 
30 WV GOLF CLD P 06-290 1991 282314 59008539 
31 WV GOLF YX 1.3 U K9-85F 1988 131405 59017547 
32 R191.8RT U 70-42 1994 174000 51003053 
33 BMW 525i U32-23T 1989 51027676 
34 PUCH 280 GE P 01-033 1982 69455 51027692 
35 OPEL ASTRA 1.6 SG12-53L 1999 51106963 
36 WV GOLF YXD UA4-263 1987 156123 69019634 
37 NISSAN PRIMERA U C9-100 1991 247213 51003205 
38 AUDI 80 1 6B U H 9-060 1993 213686 51003124 
39 AVTOMATERIAL PO 
40 XANTIA 2.01 UN5-275 1993 147000 59000766 
41 ZX AURA 1.81 U 38-61H 1994 114864 51027682 
42 PEUGEOT 406 1.8 U H5-12U 1998 51011859 
43 HONDA CRX 1.6 U C8-84D 1991 102081 51011663 
44 GOLF CL GOD8-351 1991 248000 
45 R5CAMPUS GOL6-903 1993 79000 
46 RENAULT R4 GO B5-021 1988 166000 
47 GOLF CL P 09-001 1991 190000 
48 GOLF CL D P 09-010 1991 212000 
49 GOLF CL D P 09-008 1991 165000 
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k Tip vozila Reo.žt. Letnik Km Koda 
so GOLF CL 1.66 P 09-021 1992 228000 
51 GOLF CL P 09-105 1992 163000 
52 ZX AURA G0 84-07D 1991 130000 
53 GOLF CL GO 96-43C 1991 224000 
54 GOLF CL GO 39-51R 1991 85000 
55 GOLF CL GO 72-07A 1990 177000 
56 GOLF CL G0 39-52R 1991 169000 
57 C 15 D P 09-072 1990 123000 
58 LADA NIVA 1600 GOD8-361 1990 122000 
59 I2V.KRMNI MOTO TOMOS T10 68000088 
60 GOLF CL P 10-006 1991 102875 67001304 
61 GOLF 1.4 GL P 10-061 1993 143368 67001857 
62 GOLF CL 1.6 P 10-067 1994 192482 67002655 
63 GOLF VARIANT P 10-069 1994 231956 67001308 
64 GOLF CL 1.6 P 10-070 1993 209428 67001531 
65 GOLF VARIANT P 10-077 1995 274987 67004251 
66 GOLF YX NM D6-411 1991 201861 67004088 
67 RENAULT R 5 P 10-033 1992 118913 67002669 
66 RENAULT R 5 NM60-24E 1992 134848 67003623 
69 ZX AVANTAGE NM R8-420 1994 176849 67004105 
70 GOLFV5 UM6-71M 1998 232040 51011925 

PREVOZNA SREDSTVA -PRVA DOPOLNITEV 2002 

k Tid vozila BcaJL Letnik Km Koda 
71 BMW520i UT9-25C 1989 232183 51003128 
72 GOLF CL UC1-56E 1991 153944 59006584 
73 GOLF CL U54-04V 1991 195665 59006583 
74 GOLF CL LJN6-67R 1991 187634 51003165 
75 GOLF YX D P 06-182 1991 284716 59002353 
76 LAGUNA BREAK P 06-235 1997 254132 51011741 
77 GOLF CL P 06-133 1994 202949 59000753 
78 TAM 75 T PO T1-531 1982 56378 VOJNI PL 
79 C 25 0 POZ5-802 1988 147000 60001496 
80 RENAULT R5 P 11-025 1992 124000 60002961 
81 RENAULT R5 P 11-016 1992 142000 60002632 
82 C JUMPER ZO P 1-069 1995 204000 60001484 
83 GOLF YX PO TI-536 1991 175710 60001499 
84 CITROEN ZX POZ5-801 1991 194063 60001492 
85 RENAULT R5 PO T1-532 1992 208000 60001099 
86 GOLF CL P11-066 1994 300000 60001277 
87 GOLF YX PO 10-06E 1968 188319 51003062 
88 GOLF CL P 02-067 1991 250426 53004009 
89 GOLF CL P 02-063 1991 330447 53005040 
90 GOLF CL P 02-052 1991 268100 53004832 
91 GOLF CL P 02-008 1991 204062 53002497 
92 GOLF CL P 02-011 1991 292611 53007736 
93 JUG0 55 CE B6-001 1990 99884 53001691 
94 PUCH 230 GE P 02-090 1991 685550 53005323 
95 GOLF CL P 08-063 1994 258582 63000736 
96 GOLF CL P06-117 1993 294500 63000960 
97 R5 CAMPUS MS S4-870 1992 151128 63002982 
98 R5CAMPUS P 08-080 1992 139931 63004298 
99 GOLF CL P 06-079 1991 238100 63004291 

100 GOLF CL P 08-118 1993 21584 63004295 
101 GOLF CL P 08-017 1992 207678 63004305 
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k Tip vozila Bsg.& Letnik Km Koda 
102 GOLF YX D P 08-033 1990 228176 63004299 
103 GOLF CL D P 08-003 1991 158752 63002497 
104 R5CAMPUS MS 66-93H 1992 63004821 
105 GOLF GL P 05-045 1993 217229 68003122 
106 GOLF GL 1.4 P 05-046 1993 180081 68003141 
107 GOLF1.6CL P 05-055 1994 229843 68003113 
108 GOLF VARIANT P 05-063 1995 193541 68002032 
109 PUCH 230 GE P 05-074 1991 320640 68003106 
110 C 25 E P 05-086 1991 272864 68003134 
111 ZX AVANTAGE KKK1-365 1995 213691 68003131 
112 GOLF1.6CL KK20-42J 1994 239150 68003097 
113 R5 CAMPUS P 12-050 1992 125259 61002924 
114 GOLF YXD P 12-027 1990 200981 61002319 
115 GOLF CL P 12-007 1992 238653 61001914 
116 GOLF CL P 12-029 1991 110093 61000381 
117 R5 CAMPUS SGA2-382 1992 112836 61001913 
118 GOLF CL P 12-003 1992 202239 61001557 
119 R 19TS SGA2-391 1989 131617 61000638 
120 GOLF CL D p 04-044 1991 300397 57003431 
121 GOLF CL P 04-067 1993 272051 57000770 
122 R 5 CAMPUS P 04-139 1992 151760 57004456 
123 JUMPER 2.01 . P 04-122 1995 204339 57006360 
124 R5 CAMPUS P 04-050 1992 119861 57004394 
125 C 25 0 P 04-030 1991 352337 57001517 
126 GOLF CL P04-110 1995 343295 57000771 
127 GOLF CL P 04-111 1994 327994 57006070 
128 VW KOMBI P 04-066 1990 350395 57002463 
129 PUCH 300 GD KR E6-163 1981 231672 57002500 
130 GOLF YX KRS8-738 1990 265950 57003427 
131 WV JETTA 1.6 KR 78-41M 1987 285630 57003425 
132 BMW R80RT P 04-122 1994 77452 57003410 
133 R MEGANE KP33-55E 1998 68776 51011785 
134 GOLF CL KP85-99P 1991 157131 51003138 
135 GOLF YX KP G2-742 1987 51715 55007008 
136 ZX KP58-93D 1995 116633 51017026 
137 GOLF CL P 03-123 1994 365727 55001734 
138 GOLF CLD P 03-005 1992 187240 55007001 
139 GOLF CL P 03-021 1992 254679 55002207 
140 GOLF CL P 03-008 1991 336174 55004212 
141 GOLF CL P 03-060 1991 334875 55003941 
142 GOLF CL P 03-100 1994 74690 55007020 
143 FIAT TIPO KP 36-48P 1990 208154 55007378 
144 GOLF CL KP 78-140 1991 343595 55007378 
145 GOLF CL P 03-096 1992 426730 55003522 
146 C 15 D P 03-045 1991 146528 55006110 
147 GOLF CL P 03-011 1992 230570 55007363 
148 C 25 E P 03-126 1993 188338 55007375 
149 GOLF CL P 03-002 1992 205973 55007231 
150 C 25 E P 03-041 1992 103536 55002211 
151 GOLF CL P 03-074 1991 178202 55007381 
152 R4GTL KPK5-303 1988 91346 55004140 
153 NISSAN MICRA KP 58-95D 1991 113014 51002985 
154 GOLF YX MB 56-52H 1991 242602 62002316 
155 PUCH P 07-069 1991 231477 62011869 
156 R 5 CAMPUS P 07-095 1992 200323 62011871 
157 R 5 CAMPUS P 07-084 1992 131989 62011870 
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§L Tip vozila Reg.St. Letnik Km Koda 
158 R 5 CAMPUS MB A2-471 1992 133046 62013064 
159 GOLF CL P 07-031 1992 217102 62012481 
160 R 5 CAMPUS MB56-59H 1992 173587 62005179 
161 GOLF YX P 07-136 1988 199408 62007080 
162 GOLF YX P 07-027 1991 265669 62002313 
163 ŠKODA PICK UP MBA5-507 1994 108767 62012224 
164 C 25 E P 07-089 1992 343977 62002308 
165 C JUMPER 2.0 P 07-163 1995 224133 62006999 
166 MITS.LANCER MB 15-70L 1990 200995 62000582 
167 GOLF YX MBT7-913 1990 128967 62014330 
168 R 19 MB16-65N 1992 105000 62014328 
169 R 21 MB 67-870 1992 112083 62008273 
170 GOLF YX D P 07-185 1991 365242 62005654 
171 GOLF CL D P 07-197 1991 237131 62002738 
172 GOLF CL D P 07-001 1992 177877 62013730 
173 GOLF CL 1.3 P 07-117 1991 143622 62005876 
174 GOLF YX 1.6B P 07-018 1991 286156 62009821 
175 GOLF CL1.6B P 07-006 1991 256572 62005178 
176 GOLF CL P 07-171 1995 289941 62012469 
177 GOLF CL P 07-122 1994 295091 62007089 
178 R 5 CAMPUS P 07-082 1992 118457 62004070 
179 GOLF CL1.3B P 07-181 1991 226463 62009818 
180 GOLF CL1.6B P 07-169 1991 248379 62012811 
181 GOLF CL 1.60 P 07-180 1991 251640 62009820 
182 GOLF CL D P 07-047 1991 155498 62002307 
183 GOLF CL D P 07-045 1992 288389 62002739 
164 C 25 E P 07-093 1993 356179 62002740 
185 JETTA YX 1.6B MB N5-705 1987 251031 62001864 
186 NISSAN PRIMERA MB J1-012 1991 239431 62008272 
187 BMW R80RT P 07-24 1993 22594 62007092 
188 BMW K 75 RT P 07-04 1996 86283 51017082 
189 PRIKLOPNO VOZILO J4-10MB 1992 62007948 
190 GOLF JX NM D6-412 1991 153000 67004099 
191 MOTOR APN-6 1987 65001615 
192 MOTOR APN-6 1987 65001614 
193 MOTOR APN-6 1988 65004545 
194 MOTOR APN-6 1968 65002131 
195 MOTOR APN-6 1968 65002130 
196 MOTOR APN-6 1988 65001616 
197 MOTOR APN-6 1988 65001617 
198 MOTOR APN-6 1988 65001618 
199 MOTOR APN-6 1989 65001619 
200 MOTOR APN-6 1989 65003097 
201 MOTOR APN-6 1989 14499 
202 PRIKOLICA 1960 65004333 
203 PRIKOLICA 1980 65001848 

Številka: 460-00/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

11. maj 2002 71 poročevalec, št. 46 



Dopolnitev 

PROGRAMA PRODAJE DRŽAVNEGA 

FINANČNEGA IN STVARNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002 IN 2003 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka, 460-16/2001-14 
Ljubljana, 19.04.2002 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja: 

Dopolnitev Programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leti 2002 in 2003, 

ki ga je sprejela na 139. dopisni seji 19.4.2002. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Dopolnitev programa prodaje državnega finančnega in 

stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 

Uvodna pojasnila 

V skladu s 26. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 
(Uradni list RS, št. 103/01; v nadaljevanju ZIPR0203) vlada odloča o spremembah in dopolnitvah 
programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 (v 
nadaljevanju: Program prodaje DFSP), ki je bil predložen Državnemu zboru Republike Slovenije 
skupaj s predlogom proračuna. 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS), ki v skladu s 7. členom Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) 
razpolaga s finančnim premoženjem države, je zaradi zakonskih obveznosti države do Prvega 
pokojninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: PPS), Slovenske odškodninske 
družbe d.d. (v nadaljevanju: SOD) in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja d.d. (v nadaljevanju: KAD) sprejela sklepe in Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se 
preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije, na podlagi katerih bodo lahko 
obveznosti države do navedenih institucij poravnane s kapitalskimi naložbami Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: RS). 

Vlada RS s to dopolnitvijo v Program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za 
leto 2002 in 2003 (v nadaljevanju: letni program prodaje) vključuje naslednja razpolaganja s 
kapitalskimi naložbami RS: 

1. zamenjava dopolnilnega premoženja za lastniške certifikate PPS 

2. prenos na SOD in 

3. prenos na KAD 

Prenos premoženja pod točko 1. se opravi po vrednosti na dan 01.01.1993, določeni na podlagi 
38. člena Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99; v nadaljevanju: ZPSPID), 
prenos premoženja pod točkama 2. in 3. pa po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001. 

Za izvedbo prenosov je Vlada RS pooblastila Slovensko razvojno družbo, d.d. SRD, d.d. ki je že v 
preteklosti izvajala po pooblastilu Vlade vse prenose državnega premoženja na Pooblaščene 
investicijske družbe, tako da so načini in postopki znani in utečeni. SRD bo navedene naloge 
izvedla brezplačno. 

Pri posameznih namenih prenosa navajamo podatek o vrednosti prenešenega premoženja na 
osnovi računovodskih izkazov in vrednosti kapitala določeni na 31.12. 2001. Podatki o 
knjigovodski vrednosti iz bilanc stanja posameznih družb na dan 31.12.2001 so v pretežni meri 
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nerevidirani in s stališča vrednosti kapitala lahko pomenijo le orientacijo za določitev vrednosti. 
Dejansko tržno vrednost je mogoče določiti le na osnovi pregledno izvedene prodajne transakcije, 
kar bo za posamezne družbe po prenosu poslovnih deležev in delnic izvedeno v okviru PPS, 
SOD in KAD. 

Iz tega razloga predvidevamo, da bo dejansko izpolnitev obveznosti RS za namene prenosa na 
SOD in KAD možno doreči šele po izvedenih postopkih prodaj prenesenih kapitalskih naložb 
države. 
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1. Zamenjava dopolnilnega premoženja za lastniSke certifikate 

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZPSPID je Vlada RS izdala Odlok o dopolnilnem 
premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
13/02). S tem odlokom se je določilo premoženje RS, ki se je kot dopolnilno premoženje 
zagotovilo za zamenjavo za lastniške certifikate PPS zaradi uresničitve enkratne davčne olajšave 
iz prvega odstavka 12. člena ZPSPIO in za zamenjavo za lastniške certifikate iz drugega 
odstavka 9. člena ZPSPID. 

Kapitalske naložbe RS, ki so namenjene za dopolnilno premoženje PPS, prikazuje Tabela 1: 

TABELA 1: Premoženje RS za dopolnilno premoženje PPS 

~Št»vik> delnic v lasti RS 
»II poslovni delti po 

nominalni vrednosti v SIT 

Zap- 
it Matična št Ime družbe Delež v lasti 

RSv% 

A. Kapitalske naložbe RS Iz prenosa premoženja SRD 

1 5040302 CIMOS D.D. 1152 2.084.504 

2 5040736 IMP0LD.D. 13,48 547.762 

3 1554760 INTERCEMENT D.O.O. 9,19 2.757.000,00 SIT 

4 1304836 SKIMAR D.O.O.. 15,14 44.263.350,00 SIT 

B. Kapitalske naložbe RS 

5 5348633 SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA.D.D. 11,32 157.190 

6 5040302 CIMOS D.D. 6,10 1.015.450 

7 5014018 TELEKOM SLOVENIJE D.D. 1,33 86.945 

8 5025869 GEOPUN D.O.O. 0,212 19.68138Z10SIT 

9 5142393 J. V. P. KRANJ, D.D. 15,00 34.785 

10 5150507 MURA J VP, D.D. 14,99 4.101 

11 5624754 PUV.NIZKE IN VODNE GRADNJE CELJE.D.D. J4L 1991 

12 5151490 SOČA VGP, 0.0. 26,32 65.089 

13 5150515 VGP DRAVA PTUJ, D.D. 15,00 21.568 

14 5142342 VGP HIDROTEHNIK LJUBLJANA D.D. 9,75 37.485 

15 5142407 VG PODJETJE NOVO MESTO D.D. 5,34 4.009 

16 5101727 BANKA DOMŽALE D.D. 0,65 912 

17 5026164 KOROŠKA BANKA D.D. 0,57 1.009 

Naložbe, navedene pod zaporednimi številkami od 1 do 4 se bodo v skladu s sklepom Vlade RS 
št. 191-07/2002-1 z dne 07.02.2002 prenesle na RS iz premoženja Slovenske razvojne družbe 
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d.d. (v nadaljevanju: SRD). Zato da se bo prenos naložb iz SRD in RS ter iz RS na PPS izvedel 
hkrati, bodo med SRD, RS in PPS za vsako naložbo sklenjene tripartitne pogodbe. 

Naložbe, ki se prenesejo iz SRD na RS so po nerevidirani knjigovodski vrednosti na dan 
31.12.2001 ovrednotene na skupaj 7.789.218.954,36 SIT, prenašajo pa se po vrednosti na dan 
01.01.1993, kar predstavlja znesek 5.053.794.208,25 SIT. 

Naložbe iz obstoječega portfelja RS, ki se prenesejo na PPS za zamenjavo za lastniške 
certifikate znašajo po nerevidirani knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001 skupaj 
4.805.950.560,42 SIT. Prenesejo se po vrednosti na dan 01.01.1993, ki v skupni vrednosti znaša 
2.895.255.442,67 SIT. 

Skupaj bo tako na PPS prenesenega premoženja države v vrednosti 12.595.169.514,79 SIT po 
podatkih iz nerevidiranih bilanc stanja družb na dan 31.12.2001, ker pa se prenos opravi po 
vrednosti na dan 01.01.1993 v skladu z določili 38. člena ZPSPID, se za lastniške certifikate 
zamenja premoženje države v vrednosti 7.949.049.650,91 SIT. Z navedenim prenosom 
premoženja na Prvi pokojninski sklad je Republika Slovenija v celoti poravnala svoje obveznosti, 
ki izhajajo iz Zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb. 

I 
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2. Prenos na Slovensko odškodninsko družbo d.d. 

V skladu s 3. členom Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni 
list RS, št. 18/91 in 111/01) se na SOD prenesejo kapitalske naložbe RS večinoma iz prenosa 
premoženja Slovenske razvojne družbe d.d. {v nadaljevanju SRD) na RS na podlagi sklepa Vlade 
RS št. 408-12/2001-8 z dne 14.02.2002, deloma pa tudi iz obstoječega premoženja RS. 

Kapitalske naložbe RS, ki so namenjene za prenos na SOD, prikazuje Tabela 2: 

TABELA 2: Premoženje RS za prenos na SOD 

~Število delnic v lasti RS 
ali poslovni delež po 

nominalni vrednosti v SIT 

Zap. Matična 
it št Ime druibe Delei v lasti 

RS vhi 

A. Kapitalske naložbe RS iz prenosa premoženja SRD 
18 5037603 AGIS ZAVORE d.d.. Ptuj 55,27 202.207 
19 5156505 ADRIAAIRWAYS, d.d., Ljubljana 20,00 81.244 
20 5033268 BOMBAŽNA PRED. IN TKALNICA TRŽIČ, d.d 3,94 37.214 
21 5074746 GPG. d.d., GmsupTie 14,39 28.693 
22 5034523 SIP, Strojna industrija, d.d.. Šempeter 45,16 117.121 
23 5038065 HOJA PREDELAVA LESA d.o.o., Prnserje 80,00 44.222.287,20 SIT 
24 5299896 RADIOCOM d.o.o., Ljubljana 20,00 6.800.000,00 SIT 
25 5033659 SOLKANSKA INDUSTRIJA APNA d.d. 15,65 60.940 
26 5357985 TERMIKA d.o.o., Ljubljana 38,98 59.014.000,00 SIT 
27 5477026 ZARJA JESENICE d.o. 0. 44,90 8Z821.193,00SIT 
28 5339308 FINSA d.o.o. 70,66 457.031.706,40SIT 
29 5255171 KOMPAS INTERNATIONAL d.d. 56,60 393.936 
30 5066034 GIO d.o.o. 48,94 855.957.174,20 SIT 
31 5034639 PALOMA d.d. 27,59 937.013 
32 5099595 PS ZA AVTO.d.o.o. 80,00 1.558.195.200,00 SIT 

B. Kapitalske naložbe RS 

33 5098092 ATC KANIN BOVEC D.O.O. 33,57 164.479.678.72 SIT 
34 5014018 TELEKOM SLOVENIJE D.D. 1,33 86.945 

Naložbe, navedene pod zaporednimi številkami od 18 do 32 se bodo v skladu s sklepom Vlade 
RS št. 408-12/2001-8 z dne 14.02.2002 prenesle na RS iz premoženja SRD. Zato da se bo 
prenos naložb iz SRD in RS ter iz RS na SOD izvedel hkrati, bodo med SRD, RS in SOD za 
vsako naložbo sklenjene tripartitne pogodbe. 

Po nerevidirani knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001 so naložbe, ki se prenesejo iz SRD, 
ovrednotene na skupaj 9.424.643.332,53 SIT, naložbe iz obstoječega portfelja RS pa na 
2.678.615.410,55 SIT. Skupaj bo na SOD tako preneseno premoženje države v vrednosti 
12.103.258.743,08 SIT. 
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Kot uvodoma rečeno, so podatki o knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001 v pretežni meri 
nerevidirani in lahko služijo le za orientacijo pri določitvi vrednosti. Dejanska tržna vrednost bo 
znana po prodaji, ki jo bo izvedla SOD. Zato se predvideva, da bo dejansko izpolnitev obveznosti 
RS za namene prenosa na SOD možno oceniti Sele po izvedenih postopkih prodaj prenesenih 
kapitalskih naložb države. 
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/ 3. Prenos na Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. 

Po 233. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 106/99, 
124/00 in 109/01) RS iz državnega proračuna oziroma iz drugih virov zagotavlja sredstva za 
pokrivanje razlike med prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz 
prispevkov in iz drugih virov, ter odhodki zavoda. 

Vlada RS je s sklepoma št. 400-22/2000-6 z dne 21.02.2001 ter 408-13-2001-2 z dne 14.12.2001 
sprejela ukrep za realizacijo proračunov za leti 2002 in 2003. Ukrep se nanaša na transfer iz KAD 
na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za pokrivanje tekočih obveznosti in 
na dinamiko plačil teh sredstev. V istem sklepu se je Vlada RS zavezala, da bo zagotovila 
povečanje osnovnega kapitala KAD. V povezavi z 2. alineo 1. točke 4. odstavka 24. člena 
ZIPR0203 se za dokapitalizacijo prenesejo na KAD kapitalske naložbe RS večinoma iz prenosa 
premoženja SRD na RS na podlagi sklepa Vlade RS št. 408-12/2001-8 z dne 14.02.2002, deloma 
pa tudi iz obstoječega premoženja RS. 

Kapitalske naložbe RS, ki so namenjene za prenos na KAD, prikazuje Tabela 3: 

TABELA 3: Premoženje RS za prenos na KAD 

Zan naifuiatti Število delnic v lasti RS 
*' Matična &L Ime družbe a* v* ali poslovni delti po 

v nominalni vrednosti v SIT 

A. Kapitalske naložbe RS h prenosa premoženja SRD 

35 5034639 PALOMAd.d. 28,28 960.472 
36 5066034 GIO d.o.o. 31,00 542187.830,00 SIT 
37 5156505 ADRIA AIRWAYS, d.d.. Ljubljana 55,00 223.420 
38 5042437 UNIOR d.d. 3,74 87.446 
39 5003121 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o. 24,24 1.408.453.758,72 SIT 
40 5045088 VEGA d.d. 0,24 232 
41 1304836 SK1MAR, d.o.o. 26,67 77.994.293,00 SIT 
42 5045223 FOTONA, d.d., Ljubljana 33,55 220.645 
43 5301971 G&P HOTEU BLED d.o.o. V1 23.842.000,00 SIT 

6. Kapitalske naložbe RS 
44 5045223 FOTONA, d.d., Ljubljana 36,93 242925 

Naložbe, navedene pod zaporednimi številkami od 35 do 43 se bodo v skladu s sklepoma Vlade 
RS št. 408-12/2001-8 z dne 14.02.2002 in št. 408-12/2001-10 z dne 14.03.2002 prenesle na RS 
iz premoženja SRD. Zato da se bo prenos naložb iz SRD in RS ter iz RS na KAD izvedel hkrati, 
bodo med SRD, RS in SOD za vsako naložbo sklenjene tripartitne pogodbe. 

Po nerevidirani knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001 so naložbe, ki se prenesejo iz SRD, 
ovrednotene na skupaj 11.652.876.488,15 SIT, naložbe iz obstoječega portfelja RS pa na 
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870.610.852,89 SIT. Skupaj bo na KAD tako preneseno premoženje države v vrednosti 
12.523.487.341.04 SIT. 

Kot že rečeno, so podatki o knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2001 v pretežni meri nerevidirani 
in lahko služijo le za orientacijo pri določitvi vrednosti. Dejanska tržna vrednost bo znana po 
prodaji, ki jo bo izvedla KAD. Zato se predvideva, da bo dejansko izpolnitev obveznosti RS za 
namene prenosa na KAD možno ovrednotiti šele po izvedenih postopkih prodaj prenesenih 
kapitalskih naložb države. 

Številka: 460-16/2001-14 

Ljubljana, dne 19. aprila 2002. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Osnovno besedilo |e bilo objavljeno v 32. Številki 
Poročevalca, dne 2. aprila 2002. 
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