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brezposelnosti - EPA 590 - II 

RATIFIKACIJI 

- Predlog zakona o ratifikaciji Dunajske konvencije o nasledstvu držav glede državnega premoženja, arhivov 33 
in dolgov (MDKND) - EPA 545 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in 43 
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PROGRAM 

- Program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije 53 
za leti 2002 in 2003 



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 GOZDOVIH (ZG-?) 

- hitri postopek - EPA 1271 - II 

Vlada Republike Slovenije je dne 20.5.2002 vložila v 
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-?) - hitri 
postopek, s katerim nadomešča besedilo predloga 
zakona, ki ga je vložila dne 27. julija 2000. 

O zadržanju tega zakona je bila Vlada obveščena z 
dopisom, dne 1.8.2000. 

Ker je v zakonodajnem postopku še vedno predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A) - 
prva obravnava (EPA 522), skupine poslancev s 
prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim, 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 ga je v obravnavo predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2311-0234 
Številka: 321-05/99-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GOZDOVIH - EU, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih obravnava po hitrem postopku, 
ker gre za izredne potrebe države. Predlagani zakon spada v 
sklop predpisov, ki jih je treba uskladiti z evropsko zakonodajo. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih - hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom 
št. 321-05/99-1 z dne 27.7.2000. 

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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Jože Sterle, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 

- Maksimiljan Mohorič, državni podsekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Mojca Geč Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Jože Falkner, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Robert Režonja, svetovalec ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Lastninska pravica tujcev na gozdovih 

Določba 2. odstavka 4. člena Zakona o gozdovih (v nadaljnjem 
besedilu ZG - Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US), ki 
določa, da tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, 
razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti, je v nasprotju z 
Evropskim sporazumom o pridružitvi (v nadaljnjem besedilu: ESP 
- Uradni list RS, št. 13/97). V 7.b točki 45. člena ESP namreč 
določa, da imajo hčerinske družbe in podružnice družb Skupnosti 
tudi pravico pridobivati in prodajati nepremičnine in imajo glede 
gozdov enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene. Poleg tega je v Prilogi XIII k 
ESP zaveza Vlade Republike Slovenije, da zagotovi državljanom 
držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na 
nediskriminatoren način, pravico do nakupa nepremičnin. Po 
Ustavnem zakonu za izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 
68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97) 
mora biti pri izvajanju ESP v zvezi s pridobivanjem lastninske 
pravice na gozdovih izpolnjen pogoj vzajemnosti, ki se ugotavlja 
po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu iz 
proračuna RS 

Poročila o stanju kmetijstva in gozdarstva, ki jih letno pripravlja 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, kažejo, da ima ZG ugodne 
učinke na stanje in razvoj gozdov. Kljub temu pa ni mogoče 
spregledati slabosti v zasebnih gozdovih, kjer letni obseg sečenj 
že vrsto let zelo zaostaja za optimalnim (dosežen je le 70%-no), 
ki je določen v gozdnogospodarskih načrtih. Razlog za to je med 
drugim v razdrobljenosti zasebne gozdne posesti, pomanjkljivi 
tehnični opremljenosti lastnikov gozdov in marsikje tudi v 
pomanjkljivi odprtosti gozdov z gozdnimi vlakami. ZG ne omogoča, 
da bi lahko država s primernimi finančnimi spodbudami usmerjala 
razvoj na tem področju v bolj pozitivno smer, na drugi strani pa je 
v skladu s pravnim redom EU že v obdobju pred polnopravnim 
članstvom RS v EU, zlasti pa v obdobju polnopravnega članstva, 
dana možnost finančnega spodbujanja tega področja, če so 
zagotovljena finančna sredstva s strani pridružene članice. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 

Sedanji ZG velja od 26.6.1993. Po uveljavitvi zakona je bil sprejet 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 
42/93), ki v 3. odstavku 1. člena določa, da pravico sodelovanja 
pri upravljanju v zavodih uresničujejo delavci kot posamezniki po 
določbah tega zakona, kolektivno pa v skladu s posebnim 
zakonom. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) v 2. 
odstavku 8. člena določa, da svet zavoda med drugim sestavljajo 
tudi predstavniki delavcev. 

ZG ne določa sodelovanja delavcev pri upravljanju Zavoda za 
gozdove Slovenije, saj delavci zavoda po tem zakonu nimajo 
svojih predstavnikov v svetu zavoda. To pa je v nasprotju z 
Zakonom o zavodih, prav tako pa s 75. členom Ustave RS (Uradni 
list RS, št. 33/91-1), ki določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju 
v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, 
kot jih določa zakon. 

Za delavce Zavoda za gozdove Slovenije, ki opravljajo javno 
gozdarsko službo, v ZG ni omejitev, da se ne bi smeli hkrati za 

svoj račun ukvarjati tudi z dejavnostjo gospodarjenja z gozdovi, 
kot so sečnja, spravilo, trženje gozdnih proizvodov ipd. Ukvarjanje 
s takšno dejavnostjo bi lahko ogrozilo delo javne službe, ki mora 
biti po definiciji nepristransko. 

Podatki iz zbirke zemljiškega katastra Republike 
Slovenije 

Zavod za gozdove Slovenije mora v skladu s tretjim odstavkom 
11. člena ZG pošiljati izpiske gozdnih parcel in podatke o njih 
organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega katastra. ZG pa ne 
določa, kako zavod te podatke, ki so osebni podatki, pridobi. V 
skladu s 3. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 59/99) bi moral ZG določiti, da lahko zavod pridobi 
podatke iz že obstoječe zbirke podatkov zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, hkrati pa tudi določiti namen in vrsto podatkov. 

Izvajanje del v gozdovih 

ZG v 19. členu določa, da lahko dela v gozdovih poleg lastnikov 
gozdov opravljajo za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe 
in ne omejuje opravljanja teh storitev le na domače fizične in 
pravne osebe. Sedanja določba torej ni v nasprotju s pravnim 
redom EU oziroma Direktivo 67/654, problem pa je v dejstvu, da 
so vsi pogoji, ki jih morajo po tem členu izpolnjevati izvajalci del v 
gozdovih prepuščeni originarnemu podzakonskemu normiranju, 
kar je v nasprotju z Ustavo RS in ustavosodno prakso. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov in posegi 
v gozdove 

V ZG je določeno, da bi moral Zavod za gozdove Slovenije 
izdelovati tudi prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov, ki 
naj bi se sprejemali po določbah predpisov o urejanju prostora. 
Sedanja zakonodaja s področja urejanja prostora ne omogoča 
sprejemanja teh načrtov, pristojno ministrstvo pa v skladu s 
pravnim redom EU na tem področju tudi ne namerava pripraviti 
zakonodaje na način, kot je bil predviden ob sprejetju ZG. Prostorski 
deli gozdnogospodarskih načrtov v praksi zdaj torej nimajo 
nobenega učinka, v prihodnosti pa bodo predstavljali del 
strokovnih osnov gozdarstva za usklajevanje z drugimi 
interesi v prostoru. 

ZG pri posegih v gozd, med katere so vštete kakršne koli krčitve 
gozdov, ne razlikuje med nameni teh krčitev. V praksi se kaže, da 
je v 21. členu ZG predpisani postopek za izdajo dovoljenja za 
krčitev gozda v kmetijske namene prezahteven, saj je prilagojen 
posegom za graditev objektov. 

Lovskogojitveni načrti območij 

Lovskogojitveni načrti območij spadajo po zakonu o gozdovih 
med načrte za gospodarjenje z gozdovi. V njih se določijo cilji, 
usmeritve in ukrepi za ohranitev ogroženih populacij divjadi in za 
zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem. Eden 
od pomembnih ukrepov za zagotovitev tega ravnotežja je poseg 
v populacije divjadi oziroma odstrel divjadi, ki ga je mogoče ob 
upoštevanju ciljev in usmeritev optimalno načrtovati samo z 
sprotnim (letnim) prilagajanjem razmeram v populacijah divjadi in 
njihovem okolju. Obstaja torej potreba, da se v dolgoročnejših 
(desetletnih) lovskogojitvenih načrtih območij v skladu z zakonom 
ugotovijo biološki kazalniki in določijo temeljni cilji in usmeritve, v 
letnih lovskogojitvenih načrtih pa se zlasti določijo ukrepi, ki sledijo 
razvojni dinamiki populacij divjadi.To razlikovanje je tako bistveno, 
da je smiselno, da že zakon posebej določi, da so lovskogojitveni 
načrti območij desetletni in letni. Pri tem je tudi pomembno, da se 
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z zakonom določi način sprejemanja teh načrtov, podobno kot je 
to urejeno za gozdnogospodarske načrte. 

Upravljanje z gojitvenimi lovišči 

V skladu s predpisi o lovstvu je bilo v Republiki Sloveniji 
ustanovljenih devet gojitvenih lovišč. Upravljalca gojitvenih lovišč, 
družbeni podjetji Kozorog Kamnik in Fazan Beltinci, se zaradi 
dejstva, da sta bili tako kot drugi upravljalci gojitvenih lovišč, 
ustanovljeni za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega 
pomena oziroma gospodarske javne službe, nista lastninili po 
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 
55/92, 7/93, 31/93, 43/93 - odi. US, 32/94 - odi. US, 43/95 -odi. US 
in 1/96) in nista bili uvedeni v postopek likvidacije v skladu z 
zakonom o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98). Zato 
imata ti bivši družbeni podjetji lahko v skladu z veljavno zakonodajo 
le status javnega zavoda. 

Kazenske določbe 

Analiza učinkovitosti kazni, ki jo je pripravila gozdarska 
inšpekcija kaže, da je vpliv izrečenih kazni na zmanjševanje 
števila in teže prekrškov v gozdovih sorazmerno majhen 
tudi zaradi višine kazni določene z zakonom, ki ni bila 
valorizirana od leta 1993. Analiza je pokazala tudi, da je 
storjenih sorazmerno veliko manjših prekrškov, za katere bi 
bila najučinkovitejša kazen na licu mesta. 

Skladnost Zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju 
narave 

Z uveljavitvijo Zakona o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: 
ZON - Uradni list RS, št. 56/99) se je spremenila terminologija na 
področju varstva narave, ki je bila doslej določena v Zakonu o 
naravni in kulturni dediščini, prav tako pa se je spremenila tudi 
organiziranost strokovnih služb na tem področju, zato ZG 
terminološko in na področju načina zavarovanja varovalnih gozdov 
in gozdov s posebnim namenom tudi konceptualno ni usklajen z 
novim pravnim redom. Zlasti je problematično, da ZG določa način 
razglasitve varovalnih gozdov z zakonom, v ZON pa se podobna 
območja razglašajo z aktom vlade. Problematičen je tudi status 
gozdnih rezervatov zlasti v razmerju do naravnih rezervatov, ki 
so določeni v ZON. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Lastninska pravica tujcev na gozdovih 

Po uveljavitvi ustavnega zakona za izvedbo Ustavnega zakona 
o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije je bil 68 člen 
Ustave Republike Slovenije spremenjen tako, da tujci lahko 
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih 
določa zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo 
ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti, ki se ugotavlja po 
Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

V zvezi s spremembo drugega odstavka 4. člena ZG je 
pomembna zlasti 7. točka 45. člena ESP, ki določa, da: a) imajo od 
začetka njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti 
in hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 

nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve faze prehodnega obdobja. 

Glede na zgoraj navedeno je treba ZG spremeniti tako, da bodo 
tujci tudi po določbah tega zakona lahko pridobili lastninsko pravico 
na gozdovih v skladu z mednarodnimi pogodbami in Zakonom o 
ugotavljanju vzajemnosti, kar zdajšnja določba v 4. členu ZG 
onemogoča, zato jo je treba črtati. 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu iz 
proračuna RS 

V procesu približevanja Slovenije EU se kažejo možnosti, da bi 
Slovenija že kot pridružena članica iz sredstev sklada SAPARD, 
pozneje pa iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, pridobila sredstva tudi za razvoj v 
gozdarstvu, pri čemer pa bi morala zagotoviti svoj delež javnih 
sredstev. ZG ne omogoča, da bi Slovenija zagotavljala svoj delež 
javnih sredstev prav na področjih, kjer so ugotovljene največje 
potrebe pri gospodarjenju z gozdovi in kjer obstajajo ukrepi 
pomoči iz strukturnih skladov EU. Med temi ukrepi sta zlasti 
pomembna podpora začetku dejavnosti združenj lastnikov gozdov 
in sofinanciranje investicij za pridobivanje in trženje gozdnih 
proizvodov. 

Po dopolnitvi 48. člena zakona se bo ustrezno dopolnil tudi 
podzakonski akt, to je Odredba o financiranju in sofinanciranju 
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96 in 81/99), v katerem se 
bodo določile prioritete in podrobnejši pogoji za sofinanciranje 
vseh navedenih dodatnih ukrepov v skladu s proračunskimi 
možnostmi. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 

Z odločbo št. U-l-53/95, z dne 29.1.1998 (Uradni list RS, št. 13/ 
98) je Ustavno sodišče odločilo, da ZG ni v skladu z ustavo, v 
kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev Zavoda 
za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda. Zakonodajalcu 
je bilo s to odločbo naloženo, da mora ugotovljeno neskladje z 
ustavo odpraviti v šestih mesecih po objavi odločbe v Uradnem 
listu RS (torej do 20.8.1998). 

V skladu z omenjeno odločbo Ustavnega sodišča je v ZG treba 
urediti vprašanje soupravljanja delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije pri upravljanju zavoda. Vlada Republike Slovenije je s 
sklepom o dopolnitvah sklepa o organizaciji in začetku dela 
Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 15/98) dopolnila 
drugi odstavek 9. člena tega sklepa tako, da sta v svetu zavoda 
tudi dva predstavnika delavcev zavoda. Kljub spremembi sklepa 
o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni 
list RS, št. 72/93, 43/94 in 15/98) pa vprašanje sodelovanja 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije v ZG še ni urejeno, zato 
se ga ureja s predlagano spremembo prvega odstavka 60. člena 
ZG. 

Zaradi zagotovitve nepristranskosti dela javne gozdarske službe 
je treba s spremembo ZG onemogočiti, da bi delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije hkrati opravljali tudi dejavnost gospodarjenja z 
gozdovi, ki bi lahko negativno vplivala na opravljanje javne 
gozdarske službe. 
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Podatki iz zbirke zemljiškega katastra Republike 
Slovenije 

Z dopolnitvijo ZG bo v skladu s 3. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) Zavodu za 
gozdove Slovenije omogočeno obdelovati podatke iz zbirke 
zemljiškega katastra Republike Slovenije, ki jih rabi za 
izvajanje nalog, ki jih določa ZG. 

Izvajanje del v gozdovih 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 19. člena ZG bo v skladu z 
Ustavo RS in dosedanjo ustavnosodno prakso določen kriterij 
oziroma področje, v okviru katerega bo minister, pristojen za 
gozdarstvo, lahko določil minimalne pogoje za opravljanje del v 
gozdovih, pri čemer bo moral v zvezi s sprejetim ESP upoštevati 
tudi ustrezna dokazila o strokovni usposobljenosti za delo v gozdu 
iz držav članic EU. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov in posegi 
v gozdove 

Namen razmeroma obsežne redakcije ZG je uskladitev z veljavno 
in z evropskimi normami primerljivo prihodnjo zakonodajo o 
urejanju prostora ter poenostavitev in prilagoditev postopka za 
izdajo dovoljenja za krčitev gozdov v kmetijska zemljišča. 

Lovskogojitveni načrti območij 

S predlagano dopolnitvijo zakona bo dana trdnejša podlaga za 
nujno potrebno načrtovanje upravljanja z divjadjo v prostoru 
oziroma za usklajevanje nosilcev različnih interesov pri tem. 
Dopolnitve bodo prispevale tudi k učinkovitejšemu načinu 
sprejemanja teh načrtov. Bolj podrobna ureditev lovskogojitvenega 
načrtovanja je potrebna tudi zato, ker je veljavni Zakon o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list RS, št. 15/76 
in 29/86) zlasti v delu, ki ureja usklajevanje interesov v zvezi z 
divjadjo preživet, novi zakon pa še ni sprejet. 

Upravljanje z gojitvenimi lovišči 

Glede na to, da imata gojitveni lovišči Kozorog Kamnik, p.o. in 
Fazan Beltinci, p.o., še vedno status samostojnih javnih zavodov, 
je z vidika racionalnosti poslovanja in potrebe po enotnem vodenju 
in upravljanju gojitvenih lovišč najprimerneje, da se ta dva zavoda 
pripojita Zavodu za gozdove Slovenije, ki kot javni zavod upravlja 
že s štirimi gojitvenimi lovišči. Razlogi za pripojitev so torej večja 
skladnost, enotnost in gospodarnost upravljanja, pravni temelj, ki 
dopušča tako statusno spremembo pa je prvi odstavek 51. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96). 

Kazenske določbe 

S predlaganimi spremembami kazenskih določb bo 
dosežena večja učinkovitost pri preprečevanju prekrškov v 
gozdovih. 

Skladnost Zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju 
narave 

Zaradi terminoloških razhajanj glede Istih ali podobnih 
vsebin med obema zakonoma, prav tako pa tudi zaradi 
sprememb v organiziranosti strokovnih služb In pristojnosti 
ministrstev na področju varstva narave, so potrebni 
razmeroma obsežni popravki ZG. Spremembe so potrebne 

tudi pri določilih v zvezi z razglasitvijo območij zavarovanih 
gozdov, saj bi dosedanja raven razglasitve varovalnih gozdov 
in gozdnih rezervatov z zakonom ne bila v primernem 
razmerju do načina razglasitve naravnih vrednot in drugih 
območij, ki se po ZON praviloma opravi s predpisom Vlade 
RS. 

3. CILJI ZAKONA 

Cilji predlaganega zakona so: 
1. uskladiti ZG z ESP oziroma določili Ustavnega zakona za 

izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. člena Ustave 
Republike Slovenije; 

2. uskladiti sofinanciranje gozdarskih ukrepov s predpisi EU, s 
čimer bo dana možnost za pridobivanje sredstev iz strukturnih 
skladov EU za gozdarstvo v celotnem možnem obsegu; 

3. uskladiti ZG z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-53/95, z 
dne 29.1.1998, ki zadeva sodelovanje delavcev Zavoda za 
gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda in zagotoviti 
nevtralno zastopanje javnega interesa delavcev tega zavoda; 

4. uskladiti ZG z določili 3. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov in direktivo EU št. 46/95; 

5. uskladiti določbe ZG z Ustavo RS in dosedanjo ustavnosodno 
prakso in ESP v zvezi s storitvami v gozdarstvu; 

6. uskladiti ZG s predpisi o urejanju prostora in poenostaviti 
postopek za krčitev gozdov v kmetijska zemljišča; 

7. dati trdnejšo pravno podlago lovskogojitvenim načrtom in 
zagotoviti njihovo učinkovitejše sprejemanje: 

8. urediti status upravljalcev gojitvenih lovišč; 
9. povečati učinkovitost izrečenih kazni za storjene 

prekrške v gozdovih; 
10. uskladiti ZG z ZON. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Po pristopu RS k EU bo mogoče zaradi usklajenosti Zakona o 
gozdovih s predpisi Evropskih Skupnosti koristiti sredstva iz 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
za vse namene, ki se iz tega sklada sofinancirajo na področju 
gozdarstva. Po zdaj veljavnih shemah za države članice EU je 
prispevek EU za ukrepe s področja gozdarstva enak tistemu, ki 
ga prispeva država članica sama, kar pomeni, da bi pri enakem 
obsegu ukrepov, kot ga RS lastnikom gozdov sofinancira zdaj (to 
pa je bistveno manj kot določa program razvoja gozdov v Sloveniji), 
bilo potrebnih iz proračuna RS polovico oziroma okrog 300 milijonov 
SIT manj sredstev. Nepredvidljiv obseg sredstev EU naj bi bil 
dodatno zagotovljen tudi za odpravo posledic naravnih ujm v 
gozdovih, in sicer spet v enakem obsegu, kot jih zagotavlja država 
članica. 

V prehodnem obdobju do članstva RS v EU, to je predvidoma do 
1.1.2004, RS za sofinanciranje dodatnih dveh ukrepov, ki se 
uveljavljata s tem zakonom, to je sofinanciranje začetka dejavnosti 
združenj lastnikov gozdov ter vlaganj za izboljšanje pogojev 
pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov, v proračunu ne bo 
zagotavljala sredstev Do navedenega datuma tudi ne bo 
finančnih posledic Iz vsebin, ki jih zakon na novo uvaja. Z 
letom 2004 pa naj bi za sofinanciranje dodatnih dveh 
ukrepov, ki se uveljavljata s tem zakonom, to je 
sofinanciranje začetka dejavnosti združenj lastnikov gozdov 
ter vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja In trženja 
gozdnih proizvodov, v proračunu zagotovili 60 mlo SIT (10 
mlo SIT za podporo združevanju lastnikov gozdov in 50 
mlo SIT za sofinanciranje Investicij za izboljšanje pogojev 
pridobivanja In trženja gozdnih proizvodov. 
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Kar zadeva 17. člen predlaganega zakona, s katerim se spreminja 
46. člen ZG, je treba poudariti, da se s predlagano spremembo ne 
širijo pravice lastnikov gozdov do odškodnine v primeru razglasitve 
gozdov za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim 
namenom, ki so enake kot doslej. Zaradi predlaganega zakona 
se zato izdatki proračuna ne bodo povečali v primerjavi z 
obveznostmi, kot so nastale z uveljavitvijo ZG. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odi. US) se 
v določbah, ki vsebujejo besedi »splošni del" v različnih sklonih, 
ti besedi črtata, razen v drugem odstavku devetega člena, 
besedi »gozdnogospodarski načrt« pa se zaradi te spremembe 
uporabljata v ustreznem sklonu. 

2. člen 

Druga točka 3. člena se črta. 

Sedanje 3. do 21. točka postanejo 2. do 20. točka. 

V novi 5. točki se besede »funkcija varovanja naravne in kulturne 
dediščine in drugih vrednot okolja« nadomestijo z besedami 
»funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine«. 

3. člen 

Drugi in tretji odstavek 4. člena se črtata. 

4. člen 

V drugem odstavku 9. člena se črtajo besede »ki morata biti 
med seboj usklajena in se praviloma sprejemata istočasno«, 
vejica pa se nadomesti s piko. 

V tretjem odstavku se za besedo »bogastev« dodajo besede 
»ter območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju 
narave.«. 
V četrtem odstavku se besede »z naravno in kulturno dediščino« 
nadomestijo z besedami »z naravnimi vrednotami in kulturno 
dediščino«. 

5. člen 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
območja se: 

prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, 
gozdni rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom; 
prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi 
kot varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s 
posebnim namenom; 
prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd 
določena v gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih 
enot; 
določijo gozdovi za sanacijo; 
določijo območja posamičnega gozdnega drevja in 
skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki je 

pomembno za ohranjanje in razvoj krajine ali življenskega 
prostora prostoživečih organizmov; 
izdelajo druge podlage za usklajevanje interesov v 
gozdnem prostoru.«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene na kartah in 
popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, 
se kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na 
ravni, ki je višja od lokalne.«. 

6. člen 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote se: 

prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, 
gozdni rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom; 
prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi 
kot varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s 
posebnim namenom; 
prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd 
določena v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske 
enote; 
določijo območja gozdov za sanacijo; 
določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi; 
določijo območja, pomembna za ohranitev prosto 
živečih živali; 
določijo območja posamičnega gozdnega drevja in 
skupin gozdnega drevja zunaj naselij, za katere je 
obvezna izdaja strokovnih navodil za ravnanje z njimi; 
izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in 
drugih načrtovanih posegov v gozdni prostor ter 
določijo večfunkcionalna območja.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in 
ovrednotene na kartah in popisih funkcij gozdov v 
gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, se kot 
strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni 
ravni.«. 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

7. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedo »območij« dodajo 
besede »in naravovarstvenih smernic«. 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Lovskogojitveni načrti območij so desetletni in letni in so 
obvezna podlaga za pripravo lovskogospodarskih oziroma letnih 
načrtov gospodarjenja z divjadjo v loviščih iz predpisov o divjadi 
in lovstvu. V desetletnih lovskogojitvenih načrtih območij se na 
podlagi ocene stanja in analize preteklega gospodarjenja z divjadjo 
v območju določijo zlasti cilji in temeljne usmeritve za zagotovitev 
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem, v letnih 
lovskogojitvenih načrtih območij pa se določijo podrobni ukrepi 
za uresničitev ciljev in temeljnih usmeritev.«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 
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»(4) Desetletni lovskogojitveni načrt območja sprejme minister, 
pristojen za divjad in lovstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za varstvo narave, letni lovskogojitveni načrt območja pa sprejme 
minister, pristojen za divjad in lovstvo.«. 

8. člen 

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Strokovni svet območne enote Zavoda določi osnutek 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, svet 
Zavoda pa osnutek gozdnogospodarskega načrta območja.«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

>>4) Zavod mora k predlogu gozdnogospodarskega načrta 
območja pridobiti soglasje ministra, pristojnega za okolje in prostor, 
mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih leži 
gozdnogospodarsko območje, ter mnenje organizacije, ki 
zastopa lastnike gozdov, k predlogu gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote pa mnenja lokalnih skupnosti, na 
območju katerih leži gospodarska-enota, mnenje pristojne 
organizacije za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine 
ter mnenje organizacije, ki zastopa lastnike gozdov.«. 

Osmi odstavek se črta. 

9. člen 

V 16. členu se besedi »naravne oziroma«' črtata, za besedama >• 
gozdnogospodarskih načrtov « pa se dodajo besede »in 
lovskogojitvenih načrtov območij«. 

10. člen 

V drugem odstavku 19. člena se za besedo »pogoje« dodajo 
besede »glede strokovne usposobljenosti«. 

11. člen 

Za tretjim odstavkom 21. člena se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je za 
krčitev gozda v kmetijsko zemljišče potrebno dovoljenje 
Zavoda. K vlogi za dovoljenje je treba priložiti načrt rabe tega 
zemljišča, ki ga izdela pristojna kmetijska služba.«. 

12. člen 

V 2. alinei prvega odstavka 24. člena se besede »naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti« nadomestijo z besedami »naravnih 
vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju 
narave«. 

13. člen 

Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»IV. VAROVALNI GOZDOVI, GOZDNI REZERVATI IN 
GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM«. 

14. člen 

V 43. členu se črtajo besede »in gozdovi, v katerih je izjemno 
poudarjena katera koli druga ekološka funkcija«. 

15. člen 

Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna ali 
biotopska funkcija, se razglasijo za gozdne rezervate.«. 

Prvi stavek v drugem odstavku se spremeni tako, da se glasi: 

»Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena hidrološka ali 
klimatska ali katera koli socialna funkcija, razen raziskovalne 
funkcije in funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot, se lahko razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom.«. 

V drugem odstavku se za zadnjim stavkom doda novo besedilo, 
ki se glasi: 

"Za gozdove s posebnim namenom se razglasijo tudi 
gozdna zemljišča na katerih so objekti in skladišča za 
hrambo državnih blagovnih rezerv.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, 
zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave.«. 

16. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Gozdovi iz 43. člena ter iz prvega in drugega odstavka 44, 
člena dobijo svoj pravni status s predpisom, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije. Predpis predlaga minister, pristojen za 
gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave. 
Predpis za gozdove, v katerih je izjemno poudarjena obrambna 
funkcija oziroma v katerih so skladišča in vadbeni objekti 
namenjeni obrambnim potrebam, predlaga minister za obrambo, 
predpis za gozdove, v katerih so objekti in skladišča namenjeni 
za hrambo državnih blagovnih rezerv, pa predlaga minister, 
pristojen za preskrbo. 

(2) Gozdovi s posebnim namenom iz drugega odstavka 44. člena 
tega zakona, razen za obrambne potrebe, se lahko določijo tudi 
s predpisi lokalnih skupnosti, če je izjemna poudarjenost funkcij 
gozdov v interesu lokalne skupnosti.". 
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17. člen 

V prvem odstavku 46. člena se za besedama »varovalni gozd'' 
dodajo vejica in besedi »gozdni rezervat«, za besedo »določijo« 
pa besede »način rabe ter«. 

Sedanji drugi odstavek se črta. 

Za prvim odstavkom se dodajo novi štirje odstavki, ki se glasijo: 

»(2) Strokovne podlage za izbiro načina in obsega omejitve 
dejavnosti ali rabe pripravi Zavod pred sprejetjem akta o 
razglasitvi. 

(3) Če se zaradi omejitev iz prejšnjega odstavka lastniku gozda 
poslabšajo pogoji za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče 
nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru novega režima 
gospodarjenja s takim gozdom, je lastnik gozda upravičen do 
odškodnine. 

(4) Odškodnina iz prejšnjega odstavka obsega izgubo ali 
zmanjšanje dohodka in se določi po postopku, ki ga določa zakon, 
ki ureja razlastitev nepremičnin. Zavezanec za plačilo odškodnine 
je razglasitelj. 

(5) Država oziroma lokalna skupnost je dolžna na zahtevo lastnika 
gozda odkupiti gozd, ki ga zaradi omejitev in prepovedi ni več 
mogoče uporabljati za dejavnost, ki se je izvajala pred razglasitvijo, 
oziroma če je gospodarjenje z gozdom bistveno oteženo «. 

Sedanji tretji odstavek postane šesti odstavek. 

18. člen 

Za 7. alineo drugega odstavka 48. člena se dodata novi 8. in 9. 
alinea, ki se glasita: 

»- začetka dejavnosti združenj lastnikov gozdov, nastalih na 
podlagi pogodbe ali zakona; 
- vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja, in trženja gozdnih 
proizvodov.«. 

V tretjem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi: 

»Sredstva za namene iz zadnjih dveh alinei prejšnjega odstavka 
se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo predvsem v 
povezavi s sredstvi iz strukturnih skladov Evropske unije.«. 

19. člen 

Četrti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira 
Davčna uprava Republike Slovenije na način, določen za davek 
od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, plačevanje in vračanje 
pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje 
in druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja davčni postopek.«. 

20. člen 

Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Koncesija se Izvaja v skladu s predpisi, ki urejalo 
gospodarske |avne službe. Poleg oblik, ki so določene v 
zakonu, ki ureja gospodarske Javne službe, lahko koncesijo 
Izvajajo tudi osebe javnega prava, registrirane v Republiki 

Sloveniji za opravljanje dejavnosti javne gozdarske službe. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Vlada Republike Slovenije podrobneje določi naloge 
javne gozdarske službe, ki jih opravljajo koncesionarji in 
način in pogoje njihovega izvajanja. Koncesijo podeli min- 
ister, pristojen za gozdarstvo na podlagi javnega razpisa za 
največ 10 let.«. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

21. člen 

Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi; 

»50a. člen 

(1) Minister podeli koncesijeiza opravljanje določenih nalog 
javne gozdarske službe po tem zakonu na podlagi javnih 
razpisov, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
opredelitev predmeta koncesije; 
navedbo o začetku in trajanju koncesije; 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
obvezne sestavine prijave; 
merila za Izbiro; 
navedbo roka za Izdajo odločbe o izbiri koncesionarja; 
druge morebitne strokovne In tehnične pogoje; 
kontaktno osebo za dajanje informacij v zvezi z vsebino 
javnega razpisa; 
datum, kraj in čas odpiranja vlog; 
način obveščan|a prijaviteljev o izbiri koncesionarjev. 

(3) Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog izvaja komisija, 
ki jo Imenuje minister. Pri odpiranju vlog so lahko prisotni 
pooblaščeni predstavniki prijaviteljev. 

(4) Prepozno prispel vloge se zavržejo. Nepopolne vloge 
lahko prijavitelji dopolnijo v osmih dneh od opozorila, v 
nasprotnem primeru se vloge zavržejo, na kar je treba 
prijavitelje opozoriti. 

(5) O izidu javnega razpisa se obvestijo vsi prijavitelji v roku 
osmih dni. 

(6) Minister odloči o Izbiri koncesionarja z odločbo. 

(7) Medsebojna razmerja med ministrstvom in koncesionarji 
se podrobneje uredijo s pogodbami.«. 

22. člen 

V 11. alinei prvega odstavka 56. člena se za besedama 
»gozdnogospodarske načrte,« dodata besedi »gozdnogojitvene 
načrte,«. 

V 25. alinei prvega odstavka 56. člena se besede »prvega in 
drugega odstavka 21. člena« nadomestijo z besedami »prvega, 
drugega in četrtega odstavka 21. člena«. 

23. člen 

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

(1) Za opravljanje s tem zakonom določenih nalog Zavod obdeluje 
osebne podatke o lastnikih zemljišč in njihovih začasnih upraviteljih 
v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki 
in podatki o pravni osebi povezani z lastnikom ali upravljalcem 
zemljišč, ki jih obdeluje Zavod, so: naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka 
ali druga identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški 
knjigi, grafični in pisni podatki o parcelah in njihovi površini, 
katastrski občini, katastrski kulturi in katastrskem razredu ter 
podatki o izdanih odločbah. 

(2) Razen podatkov o izdanih odločbah pridobiva Zavod podatke 
iz prejšnjega odstavka iz računalniške podatkovne zbirke 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige Republike Slovenije. 
Upravljalec oziroma organizacija, ki obdeluje podatke iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige Republike Slovenije, posreduje Zavodu podatke iz te zbirke 
brezplačno, pri čemer pa mu lahko zaračuna materialne stroške 
priprave podatkov.«. 

24. člen 

V prvem odstavku 60. člena se za besedo »ustanovitelja« dodata 
besedi »delavcev Zavoda,«. 

V 2. alinei drugega odstavka se za besedama "in osnutek" doda 
beseda "desetletnega". 

V 3. alinei drugega odstavka se za besedama "in predlog" doda 
beseda "desetletnega". 

25. člen 

1. alinea prvega odstavka 64. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»- določi osnutek in predlog letnega lovskogojitvenega načrta 
območja;«. 

26. člen 

Drugi stavek prvega odstavka 66. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Strokovni svet območne enote določi osnutek 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, 
obravnava strokovna vprašanja, povezana z gozdarstvom in 
lovstvom v gozdnogospodarskem območju, in predlaga rešitve 
in priporočila.«. 

27. člen 

V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Delavci Zavoda ne smejo med trajanjem delovnega razmerja 
opravljati dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, z Izjemo rabe 
gozdov, In dejavnosti tržen|a z lesom, razen ko gre za les Iz 
lastnih gozdov ali gozdov ožjih sorodnikov.«. 

28. člen 

Za 7. alineo prvega odstavka 77. člena se doda nova 8. alinea, ki 
se glasi: 

»- nadzirati porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in gozdarstvo, 
gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, in porabo pristojbin 
za vzdrževanje gozdnih cest (48. in 49. člen tega zakona).«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost: 

odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi; 
odrediti, da se sredstva, dodeljena oziroma porabljena v 
nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, vrnejo v proračun Republike Slovenije; 
poročati pristojnim državnim organom o ugotovitvah pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora in o izrečenih ukrepih.«. 

29. člen 

V prvem odstavku 78. člena se številka »150.000« nadomesti 
s številko »300.000«. 

Črta se 23. točka prvega odstavka. 

V drugem odstavku se številka »15.000« nadomesti s številko 
»150.000«. 

V četrtem odstavku se številka »25.000« nadomesti s številko 
»150.000«. 

30. člen 

V prvem odstavku 79. člena se številka »100.000« nadomesti 
s številko »200.000«. 

Črta se 1. točka prvega odstavka. 

V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko 
»100.000«. 

31. člen 

V prvem odstavku 80. člena se številka »15.000« nadomesti 
s številko »50.000«. 

V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko 
»30.000«. 

32. člen 

V 81. členu se številka »4.000« nadomesti s številko »30.000«. 

Prva točka se spremeni tako, da se glasi: 

«- stori katero od dejanj Iz 1. do 3. točke 79. člena tega 
zakona.«. 

/ 

33. člen 

Za 81. členom se doda novi 81. a člen, ki se glasi: 
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»81 a. člen 34. člen 

Gozdarski inšpektor Izterja denarno kazen 200.000 tolarjev 
takoj na mestu za prekršek, ki ga stori pravna oseba ali 
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
z denarno kaznijo 100.000 tolarjev odgovorna oseba pravne 
osebe in z denarno kaznijo 30.000 tolarjev fizična oseba, če: 

1. seka v manjšem obsegu gozdno drevje ali okrasna 
drevesa brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi In četrti 
odstavek 17. člena); 

2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente, 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi 
o varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal 
takoj po končanem spravilu, oziroma prevozu (tretji 
odstavek 17. člena); 

3. ne ravna v skladu s predpisi za Izvajanje sečnje, ravnanje 
s sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih 
lesnih sortimentov (sedmi odstavek 17. člena); 

4. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji 
odstavek 18. člena); 

5. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves 
ali njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano In 
če njihovo število ne presega 10 (prvi odstavek 30. člena); 

6. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali 
bresta, ki so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. 
člena); 

7. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična 
sredstva (drugi In tretji odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 31. člena); 

9. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja 
ljudi oziroma njihovega premoženja, vozi v gozdu ali 
gozdnem prostoru zunaj gozdnih cest (prvi odstavek 
40. člena); 

10. na osnovi izdane odločbe ne ustavi vseh del, ki niso v 
skladu z določbami zakona ali na njegovi podlagi izdanih 
predpisov (tretja alinea prvega odstavka 77. člena); 

11. ne ravna v skladu z Izvršljivo odločbo, s katero |e 
inšpektor odredil Izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon 
ali drug predpis.«. 

Za 83. členom se doda novi 83.a člen, ki se glasi: 

»83a. člen 

»(1) Gojitveni lovišči Kozorog Kamnik p.o. in Fazan Beltinci p.o. 
se pripojita Zavodu. 

(2) Vlada Republike Slovenije uskladi sklep o organizaciji in 
začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS št. 72/ 
93, 3/94, 43/94 in 15/98), Zavod pa prevzame delavce, ki izvajajo 
naloge upravljanja z lovišči iz prejšnjega odstavka v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Dosedanji upravljalci lovišč upravljajo z lovišči do zaključka 
prenosa upravljanja na Zavod. 

(4) Dosedanji upravljalci lovišč so dolžni po stanju na dan 
uveljavitve tega zakona popisati premoženje, ki se nanaša na 
upravljanje lovišč in popis v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za lovstvo. Popisano 
premoženje se prenese na državo in v upravljanje Zavoda. 

(5) Dosedanji upravljalci lovišč premoženja iz prejšnjega odstavka 
ne smejo odtujiti ali obremeniti do pripojitve Zavodu. 

(6) Vsaka odtujitev ali obremenitev v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom je nična.«. 

35. člen 

Prvi odstavek 93. člena se črta. 

36. člen 

Četrti odstavek 94. člena se črta. 

37. člen 

100. člen se črta. 

38. člen 

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

Obrazložitev po členih 

1. Zaradi uskladitve s predpisi o urejanju prostora, ki ne določajo 
postopka za sprejem prostorskih delov gozdnogospodarskih 
načrtov in zaradi dejstva, da pristojno ministrstvo ne 
predvideva, da bi imeli ti načrti v prihodnjem sistemu 
sprejemanja prostorskih planskih aktov vlogo, ki jim je bila 
dodeljena z ZG, se te dele načrta ohranja kot sestavni del 
gozdnogospodarskih načrtov, ki je namenjen 
prostorskemu obravnavanju gozda In gozdnega 
prostora in predstavlja strokovne osnove za 
usklajevanje Interesov v postopkih sprejemanja 
prostorskih planskih aktov. Zaradi tega redakcijskega 
popravka je treba spremeniti drugi odstavek 10. člena, drugi 
odstavek 11. člena, prvi odstavek 13. čiena, drugi, tretji, četrti, 
peti, šesti in sedmi odstavek 14. člena, prvi odstavek 15. 
člena, 16. člen, drugi odstavek 22. člena, prvi odstavek 36. 
člena, 3. alineo drugega odstavka 60. člena, 3. alineo prvega 
odstavka 64. člena, 2. alineo prvega odstavka 77. člena in 5. 
točko prvega odstavka 78. člena. 

2. 2. točko 3. člena je treba črtati, ker gre za definicijo pojma, ki 
se pri obravnavi prostora ne bo uporabljal tako kot je 
bilo predvideno ob sprejemanju ZG. Sprememba v novi 5. 
točki 3. člena je potrebna zaradi terminološke uskladitve z 
ZON, ki je razveljavil Zakon o naravni in kulturni dediščini. 
ZON namesto pojma naravne dediščine uvaja pojem naravnih 
vrednot, ki je tako postal ključni pojem na področju varstva 
narave, temu dejstvu pa je treba prilagoditi poimenovanje 
funkcij gozdov in vseh drugih določil ZG, ki so povezana z 
naravno dediščino. 

3. Drugi in tretji odstavek 4. člena je treba črtati zaradi uveljavitve 
ESP, po katerem smejo pridobiti lastninsko pravico na gozdovih 
tudi določeni gospodarski subjekti iz držav članic EU, na 
podlagi Priloge XIII k ESP pa tudi tuje fizične osebe, če so 
državljani članic Evropske unije in je v skladu z Ustavnim 
zakonom za izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. 
člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97) 
izpolnjen pogoj vzajemnosti. 

4. V drugem odstavku 9. člena se črta del, ki je bil potreben 
v primeru, če bi prostorski deli gozdnogospodarskih 
načrtov ohranili vlogo, ki /Im jo le določal zakon., 
spremembe v tretjem In četrtem odstavku pa so potrebne 
zaradi uskladitve z ZON. 

5. V drugem odstavku 10. člena se določila o prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta območja, prilagodijo njegovi 
novi vlogi Doda/a pa se tudi novo določilo, s katerim je 
zagotovljeno, da se bodo v postopku sprejemanja prostorskih 
načrtov na regionalni ali državni ravni upoštevale tudi funkcije 
gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov območij. 

6. V drugem odstavku 11. člena se določila o prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, 
prilagodilo njegovi novi vlogi. Dodaja pa se tudi novo 
določilo, s katerim je zagotovljeno, da se bodo v postopku 
sprejemanja prostorskih načrtov na lokalni ravni upoštevale 
tudi površine gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in 
ovrednotene v gozdnogospodarskih načrtih gozdno- 
gospodarskih enot. 

7. V novem drugem odstavku 12. člena se uvaja delitev 
iovskogojitvenih načrtov območij na desetletne in letne, ki je 

potrebna zaradi bolj racionalnega načrtovanja. Pri tem so v 
prvih poudarjeni temeljni cilji in usmeritve za zagotovitev 
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem, ki so 
trajnejšega značaja in jih nima smisla vsako leto ponavljati v 
letnih iovskogojitvenih načrtih območij. Tako letni načrti 
določajo zlasti samo podrobne ukrepe za uresničitev ciljev in 
temeljnih usmeritev, ki temeljijo na razvojni dinamiki populacij 
divjadi, ugotovljeni na podlagi sistematičnih opazovanj in analizi 
podatkov o uplenjeni in poginuli divjadi. Ta odstavek tudi določa, 
da so lovskogojitveni načrti območij nujna podlaga za pripravo 
tovskogospodarskih oziroma letnih načrtov gospodarjenja z 
divjadjo v loviščih, ki se morajo izdelovati v skladu z zakonom 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni 
list SRS, št. 25/76, 29/86). V novem četrtem odstavku 12. 
člena je podobno kot za gozdnogospodarske načrte 
določeno, da načrte sprejme pristojni minister. Ta določba je 
nujna, saj ZG v 60. členu določa, da Svet Zavoda za gozdove 
Slovenije sprejme predlog iovskogojitvenega načrta območja, 
kdo sprejme načrt pa ni določeno. 

8. S spremembo prvega odstavka 14. člena naj bi se skrajšal 
In poenostavil začetni del postopka sprejemanja 
gozdnogospodarskih načrtov. Pristojnost določitve 
osnutka gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote, se zato s sveta območne enote Zavoda prenaša 
na strokovni svet. Sprememba četrtega odstavka 14. člena 
je potrebna zato, ker je z uveljavitvijo ZON prišlo do delitve 
pristojnosti in strokovnega dela na področju kulturne dediščine 
in ohranjanja narave med dve ločeni ustanovi. Sprememba 
tega odstavka pa je potrebna tudi zato, da bi se v 
postopek sprejemanja v večji meri kot doslej vključila 
javnost. Črtanje osmega odstavka 14. člena je potrebno 
zaradi spremenjene vloge prostorskih delov 
gozdnogospodarskih načrtov iz razlogov navedenih v 1. točki 
te obrazložitve. 

9. V 16. členu se razširja pooblastilo pristojnega ministra, da 
predpiše podrobnejši postopek tudi za iovskogojitvene načrte 
območij, kar se v praksi kaže za nujno potrebno. Črtanje 
besed je potrebno zaradi razmejitve pristojnosti za kulturno 
dediščino in ohranjanje narave med dve ministrstvi. 

10. Dopolnitev 19. člena je potrebna zaradi uskladitve z Ustavo 
Republike Slovenije oziroma dosedanjo ustavnosodno prakso, 
saj so v tem členu doslej vsi pogoji glede opravljanja dei v 
gozdovih prepuščeni podzakonskemu normiranju, ne da bi 
zakonodajalec vsaj v temelju določil pravno upoštevne 
elemente. Po predlagani dopolnitvi zakona bo lahko minister 
podrobnejše pogoje določil le s področja strokovne 
usposobljenosti. 

11. Z dopolnitvijo 21. člena se posebej ureja krčitev gozdov za 
kmetijske namene, saj je postopek za poseg v prostor po 
predpisih o urejanju prostora za te namene preveč zahteven 
oziroma je zahtevana dokumentacija prilagojena graditvi 
objektov. 

12. Sprememba v 2. alinei prvega odstavka 24. člena je potrebna 
zaradi uskladitve s terminologijo, ki je uporabljena v ZON. 

13. Veljavna določba v 43. členu, po kateri naj bi se za varovalne 
gozdove razglasili tudi tisti, ki nimajo izjemno poudarjeno samo 
varovalne funkcije, pač pa tudi hidrološko, klimatsko ali 
biotopsko, je strokovno sporna in ni v skladu s tradicionalnim 
in mednarodno primerljivim pojmovanjem varovalnih gozdov, 
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zato je treba pojem varovalnih gozdov uskladiti z mednarodno 
primerljivo definicijo. 

14. Sprememba v prvem odstavku 44. člena je potrebna zaradi 
dejstva, da so kot zavarovano naravno bogastvo do izdaje 
akta o razglasitvi skladno s tretjim odstavkom 93. člena v 
gozdnogospodarskih načrtih območij zavarovani v teh načrtih 
opredeljeni gozdni rezervati, zakon pa te pomembne 
mednarodno uveljavljene kategorije gozdov doslej v smislu 
njihove razglasitve ni posebej navajal in je obstajal dvom o 
ustrezni zakonski podlagi za njihovo razglasitev. Zaradi 
opredelitve gozdnih rezervatov kot posebne kategorije 
zavarovanih gozdov se spreminja tudi naslov poglavja. 
Nadaljnji razlog za spremembo prvega odstavka je tudi v 
tem, da se gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena funkcija 
varovanja naravne dediščine, z uveljavitvijo ZON lahko 
razglasijo po tem zakonu. Sprememba tretjega odstavka je 
potrebna zaradi uskladitve s terminologijo iz ZON. 

15. S spremembo prvega odstavka 45. člena se dosega 
usklajenost pravnih aktov o razglasitvi na podlagi ZG z akti o 
razglasitvi na podlagi ZON. V primeru, da bi ostala v veljavi 
dosedanja določba, bi se namreč varovalni gozdovi in gozdni 
rezervati razglašali z zakonom, naravni rezervati in druga 
zavarovana območja iz ZON pa z uredbami Vlade Republike 
Slovenije, kar ni mogoče ustrezno utemeljiti. DrugI odstavek 
45. člena se spremeni tako, da zaradi upoštevanja nove 
vsebine prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov 
gospodarskih enot določa možnost razglasitve tudi s 
predpisom lokalne skupnosti kadar je to v njenem 
Interesu. 

16. Sprememba in dopolnitev 46. člena sta potrebni, ker je z 
uveljavitvijo zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
44/97) prenehal veljati zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v dmžbeni lastnini (Uradni list RS, št. 5/80), na 
podlagi katerega se je lahko določila višina odškodnine zaradi 
omejenega uživanja lastninske pravice tudi s sporazumom. 
Ker zakon o stavbnih zemljiščih, v katerem je zdaj določen 
postopek razlastitve, ne predvideva, da bi se odškodnina 
lahko določila v sporazumu med pristojnim upravnim organom 
in oškodovancem zunaj sodišč, je v dopolnitvi predlagano, 
da ZG določi tako možnost kot prednostno. S tako rešitvijo 
naj bi se zmanjšali stroški ugotavljanja odškodnine in 
razbremenilo delo sodišč. Druge spremembe v tem členu so 
potrebne zaradi uvedbe pojma »gozdni rezervat« in zaradi 
tega, ker je očitno, da se z razglasitvenim predpisom lahko 
omeji tudi raba varovalnega gozda, gozdnega rezervata ali 
gozda s posebnim namenom, česar zakon doslej ni določal. 

17. Z dopolnitvijo 8. in 9. alinee v drugem odstavku 48. člena bo 
dosežena uskladitev zakona o gozdovih z uredbo EU št. 
1257/99, po kateri je mogoče pridobiti sredstva iz strukturnih 
skladov EU zate namene samo v primeru, če jih sofinancirajo 
iz javnih sredstev tudi države članice same. Če teh dveh 
zadnjih alinei ne bi dodali, bi bilo onemogočeno pridobiti 
sredstva EU na dveh. za slovenske razmere pomembnih, 
področjih. Usmeritev k spodbujanju povezovanja lastnikov 
gozdov na razdrobljeni gozdni posesti zaradi učinkovitejšega 
in ekonomičnega gospodarjenja je bila sprejeta že s 
Programom razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/ 
96), prav tako pa se kaže za nujno, da bi bilo omogočeno 
sofinancirati vlaganja za pridobivanje gozdnih proizvodov v 
razmerah, kjer je razmerje med prihodki in stroški 
gospodarjenja izrazito neugodno. Ta vlaganja bodo pripomogla 
k večji intenzivnosti gospodarjenja, pomembna pa so tudi 
zaradi zaposlovanja na podeželju ter pridobivanja lesa za 
kurjavo. Pri tem kaže omeniti dejstvo, da ostaja v slovenskih 

gozdovih več kot 20% načrtovanega poseka lesa 
neizkoriščenega oziroma da bi se ob razmeroma majhnem 
prispevku države lahko dosegli pomembni učinki na področju 
zaposlovanja in varstva okolja v smislu Okvirne konvencije o 
varstvu podnebja. 

18. V 49. členu ZG je določba, ki nalaga vsem lastnikom gozdov, 
ne glede na pravni status (fizične in pravne osebe) obveznost 
plačevanja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, v četrtem 
odstavku tega člena pa je postopek odmere določen le za 
fizične osebe. V spremembi tega odstavka je postopek 
odmere določen splošneje, s čimer je dana pravna podlaga 
za odmero pristojbine tako za fizične kot za pravne osebe. 

19. Po šestih letih veljavnosti ZG Zavod za gozdove Slovenije 
ministru, pristojnemu za gozdarstvo, ni predlagal, da bi se za 
katero od nalog javne gozdarske službe podelila koncesija, 
zato In zato, da bi se dosegla objektivnost pri 
podeljevanju koncesij se predlaga sprememba v tretjem 
odstavku 50. člena, po kateri Vlada določi naloge javne 
gozdarske službe, ki jih lahko opravljajo koncesionarji 
in pogoje za izvajanje koncesije, koncesije pa podeljuje 
minister pristojen za gozdarstvo. 

20. Popravek v 11. alinei prvega odstavka 56. člena je redakcijski, 
saj je iz 95. člena razvidno, da mora gozdnogojitvene načrte 
izdelovati ZGS, med nalogami v 56. členu pa to ni navedeno. 
Redakcijske narave je tudi sprememba v zadnji alinei, ki je 
posledica spremembe, obrazložene v 12. točki. 

21. Nov 57.a člen je potreben zaradi uskladitve z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) in z 
Direktivo UE 46/95. Zavodu za gozdove Slovenije se bo s 
tem členom omogočila tudi uporaba in obdelava podatkov iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, ki sta nujni za izvajanje njegovih nalog v 
skladu z Zakonom o gozdovih. 

22. Z dopolnitvijo prvega odstavka 60. člena se ureja sodelovanje 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda, 
kot to določa 75. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-1). 
Dopolnitev 2. in 3. alinee drugega odstavka je potrebna zaradi 
spremembe 12. člena, ki je obrazložena pod točko št. 2. 

23. Vsebina letnih iovskogojitvenih načrtov območij je pomembna 
zlasti za presojo na območni ravni, zato se s 4. alineo prvega 
odstavka 64. člena določa, da te načrte namesto Sveta 
Zavoda za gozdove Slovenije obravnavajo območni sveti 
Zavoda, ki jih sestavljajo člani, ki jih rešitve v letnih načrtih 
zadevajo bolj neposredno, kot člane (centralnega) Sveta 
Zavoda. 

24. S spremembami ZG se poenostavlja In skrajšuje 
postopek sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov 
gospodarske enote tako, da osnutek tega načrta določi 
strokovni svet območne enote Zavoda, kar zahteva 
ustrezno dopolnitev prvega odstavka 66. člena. 

25. Z novim drugim odstavkom 70. člena se onemogoča možnost, 
da bi delavci Zavoda zaradi zasebnih interesov ne opravljali 
javne gozdarske službe strokovno. 

26. Z dopolnitvijo 77. člena bo zagotovljen boljši nadzor nad 
uporabo proračunskih sredstev, kar se zahteva tudi za 
uporabo pričakovanih javnih sredstev EU. 

27. Razlog za črtanje 23. točke 78. člena je v povezavi s črtanjem 
100. člena, ki je obrazloženo v 32. točki te obrazložitve. 
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28. Zaradi ustreznejšega učinka izrečenih kazni za storjene 
prekrške v zvezi z gozdovi in zaradi dejstva, da so se v 
dosedanjih izrekih kazni uporabljale le spodnje meje 
napisane v ZG, se predlaga dvig najmanjših zagroženih 
kazni v 78., 79., 80., in 81. členu ZC, hkrati pa se zaradi 
učinkovitosti dodaja tudi možnost, da se storilcem 
določenih prekrškov, izreče mandatna kazen. 

29. Uvedba novega 83. a člena, po katerem se gojitveni lovišči 
Kozorog Kamnik, p.o. Kamnik in Fazan Beltinci, p. o. Beltinci, 
ki imata status javnega zavoda, pripojita Zavodu za gozdove 
Slovenije, je pomembna zaradi ureditve statusa obeh lovišč, 
ki izhaja še iz zakona o združenem delu In z vidika 
racionalnosti poslovanja in potrebe po enotnem vodenju in 
upravljanju gojitvenih lovišč. 

30. Črtanje prvega odstavka 93. člena je potrebno zaradi odprave 
prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov, ki je 
obrazložena v 1. točki te obrazložitve. 

31. Četrti odstavek 94. člena se črta, ker se njegovo besedilo 
smiselno prenaša v 45. člen. 

32. Razlog za črtanje 100. člena, po katerem morajo lastniki 
gozdov na posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku 
gozdnega drevja je v tem, da podatke o poseku gozdnega 
drevja z izdajo odločb, izdanih na podlagi 17. in 29. člena in 
spremljavo njihove realizacije zbira ZGS in je torej dodatno 
obremenjevanje lastnikov gozdov v zvezi s tem nepotrebno. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

3. člen 

Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

1. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče iz prvega 
in drugega odstavka 2. člena tega zakona in negozdno 
zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z 
gozdom, ki skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij 
gozda. 

2. Ureditveno območje gozdov je s prostorskimi planskimi akti 
lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko 
zaokroženo območje gozdnega prostora, zmanjšano oziroma 
povečano za površino, ki je predvidena za krčitev oziroma 
razširitev. Ureditveno območje gozdov zajema tudi negozdno 
infrastrukturo in druga negozdna zemljišča, objekte in 
naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno območje po 
drugih predpisih. 

3. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske 
ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti 
gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja 
gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. 
Gozdnogospodarska območja se delijo na gozdnogo- 
spodarske enote (v nadaljnjem besedilu: gospodarske enote). 

4. Gozdni ekosistem so življenjske združbe rastlin in živali ter 
njihovi življenjski prostori z vsemi soodvisnostmi (vplivi okolja 
na te življenjske združbe in obratno). 

5. Biološko ravnotežje je stanje gozdnega ekosistema, ki 
zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo razmerje ter razvoj 
rastlinskih in živalskih vrst. 

6. Funkcije gozdov so ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in 
sestojev, hidrološka, biotopska ter klimatska funkcija: socialne: 
zaščitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, turistična, 
poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, 

funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih 
vrednot okolja, obrambna ter estetska funkcija: proizvodne: 
lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin 
ter lovnogospodarska funkcija. 

7. Sonaravno gospodarjenje je način ravnanja z gozdnimi 
ekosistemi, ki temelji na negi gozda in zagotavlja njihovo 
ohranitev, povečevanje pestrosti avtohtonih rastlinskih in 
živalskih vrst ter vzpostavljanje biološkega ravnotežja. 

8. Izbira dreves za možni posek je gojitveno - negovalno 
opravilo, s katerim se v skladu s stanjem gozdnega 
ekosistema, cilji in z intenzivnostjo gospodarjenja ter s 
potrebami lastnika gozda določijo posamezna drevesa ali 
skupine dreves za posek. 

9. Gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstvenih in 
gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje 
gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter 
razpolaganje z gozdovi. 

10. Baba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, 
ki je po tem zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov 
(nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki 
rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, 
čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd ). 

11. Premena gozda je gojitveno delo, s katerim se spremeni 
mešanost ali zamenja drevesne vrste v gozdu, kjer 
rodovitnost rastišča zaradi preteklega čezmernega 
izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih 
dobrin pretežno ni izkoriščena. 

12. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, 
vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni 
predvsem gospodarjenju z gozdovi. 

13. Območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, so 
pasišča, grmišča, mirne cone in druga območja, pomembna 
za razmnoževanje in vzrejo mladičev, v gozdu in ob gozdnem 
robu. 

14. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma 
drugega gozdnega rastja zaradi spremembo namembnosti 
zemljišča. 
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15. Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja v 
nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena sprememba 
namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je 
povprečna razdalja med nasprotnimi robovi preostalega 
sestoja večja od ene višine odraslega drevja na tem rastišču. 

16. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih 
posegov pri gospodarjenju onemogočeni njegovo trajno in 
optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij. 

17. Poseg v gozd oziroma v gozdni prostor sta poleg posegov, 
določenih s predpisi o urejanju prostora, tudi krčitev gozdov 
ter izkoriščanje, ki ima za posledico spremembo gozda v 
pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi. 
Priprava vlak za spravilo lesa ni poseg v gozd po tem zakonu, 
če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu. 

18. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativnih 
zunanjih vplivov zmanjša njegova rastnost oziroma 
rodovitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo 
možnosti uresničevanja funkcij gozda. 

19. Poškodovan gozd je gozd, v katerem je zaradi negativnih 
vplivov onemogočen naraven razvoj ekosistema oziroma 
onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. Poškodovan gozd 
je gozd za sanacijo in je ogroženo okolje po predpisih o varstvu 
okolja. 

20. Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se preprečijo 
ali omejijo motnje pri delovanju gozda, in sicer: 
z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela; 
preventivna varstvena dela: preprečevalni in preprečevalno- 
zatiralni ukrepi, kot so polaganje kontrolnih dreves, postavljanje 
lovnih nastav za podlubnike in podobno ter ukrepi za 
preprečevanje požarov: opazovalna služba, izdelava 
protipožarnih presek in zidov in podobno; 
sanitarne sečnje: sečnje okuženega, z insekti napadenega, 
močno poškodovanega ali podrtega drevja. 

21. Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, namenjena 
za okras ali praznovanje. 

4. člen 

(1) Lastniki gozdov so pravne oziroma fizične osebe. 

(2) Tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen 
z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti. 

(3) Tujci so osebe, ki jih določa predpis, ki ureja pridobivanje 
stvarnih pravic tujcev na nepremičninah. 

9. člen 

(1) Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za vse 
gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebnosti na 
posameznih območjih. 

(2) Gozdnogospodarski načrti imajo splošni in prostorski del, ki 
morata biti med seboj usklajena in se praviloma sprejemata 
istočasno. 

(3) Obvezno Izhodišče za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 
so stopnja varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni režimi 
zavarovanih naravnih bogastev. 

(4) V gozdnogospodarskem načrtu se upoštevajo tudi usmeritve 
za gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v gozdnem 
prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve za zagotavljanje 
drugih funkcij gozdov, ki jih pripravijo pristojni organi in organizacije. 

10. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta območja se 
ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov 
Slovenije, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega 
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v območju določijo: 
funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom; 
usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev; 
na podlagi bioloških kazalnikov usmeritve za ohranjanje 
oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih 
življenjskih združb ter razmerje med divjadjo in njenim okoljem, 
kar je podlaga za izdelavo lovskogojitvenih načrtov območij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja 
se prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in določijo: 
območja gozdov s posebnim namenom, kjer je izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v širšem interesu; 
gozdovi za sanacijo; 
usmeritve za območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 
usmeritve za ureditvena območja gozdov; 
druge podlage za usklajevanje interesov v gozdnem prostoru. 

11. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote se ob upoštevanju usmeritev iz splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja, ugotovljenega stanja 
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja 
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja 
gozdov v gospodarski enoti določijo: 
funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
intenzivnost in cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom; 
usmeritve za doseganje ciljev; 
ukrepi in načini njihove izvedbe po osnovnih načrtovalnih 
enotah gozdnega prostora; 
usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem 
in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote se: 
prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in 
območja iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona; 
prevzamejo ureditvena območja gozdov iz prostorskih 
planskih aktov in določijo prostorsko razpršeni gozdovi, ki 
spadajo v druga ureditvena območja, za katere veljajo določbe 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, razen 
njegovega prostorskega dela; 
določijo območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 
določijo območja gozdov za sanacijo; 
določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi; 
določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali; 
določi raba gozdov in negozdnih zemljišč, ekološko oziroma 
funkcionalno povezanih z gozdom; 
izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 
načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo 
večfunkcionalna območja; 
v skladu s predpisi o urejanju prostora določijo prostorsko- 
ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po prostorsko- 
ureditvenih enotah. 
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(3) Izpiski gozdnih parcel in podatkov o njih iz 
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot so uradna 
podlaga za vodenje zemljiškega katastra oziroma za določitev 
katastrskih kultur in katastrskih razredov gozdnih parcel. 
Zavod po uradni dolžnosti pošlje izpiske gozdnih parcel in 
podatke o njih organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega 
katastra. 

(4) Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za geodetske zadeve, izda predpise o razvrščanju 
gozdnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in 
katastrske razrede. 

12. člen 

(1) V lovskogojitvenem načrtu območja se v skladu z zakonom 
na podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi 
z njenim okoljem in ob upoštevanju usmeritev iz splošnih 
delov gozdnogospodarskih načrtov območij določijo cilji in 
usmeritve ter ukrepi za ohranitev ogroženih populacij divjadi 
in za zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in 
okoljem. 

(2) Nosilec lovskogojitvenega načrtovanja je Zavod. Pri izdelavi 
lovskogojitvenih načrtov sodelujejo lovci, kmetijci, 
naravovarstveniki in drugi, katerih dejavnost je povezana z 
divjadjo. 

13. člen 

(1) Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, v katerem 
se po posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih delih 
določijo: 
gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje; 
obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del; 
območja, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni 
obvezna; 
časovni in prostorski obseg sečenj; 
načini in pogoji za pridobivanje lesa; 
smernice in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozda. 

(2) Na podlagi gozdnogojitvenega načrta se izberejo drevesa za 
možni posek in s tem določi njegova največja količina. 

(3) Gozdnogojitveni načrti se morajo zaradi sprememb, ki 
nastajajo z razvojem gozdov ali zaradi zunanjih vplivov na 
gozd, dopolnjevati oziroma obnavljati tako, da se temu 
ustrezno prilagodijo gozdnogojitveni cilji in ukrepi ter da se na 
novo določi obseg gojitvenih in varstvenih del. 

(4) Posegi v prostor niso predmet gozdnogojitvenega načrta. 

14. člen 

(1) Svet območne enote Zavoda določi osnutek 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, svet 
Zavoda pa osnutek gozdnogospodarskega načrta območja. 

(2) Minister, pristojen za gozdarstvo, odredi javno razgrnitev 
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta. Javna 
razgrnitev traja 14 dni. Med javno razgrnitvijo splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta se opravi javna obravnava. O 
začetku in trajanju ter času javne razgrnitve in javne 
obravnave morajo biti na primeren način obveščeni lastniki 
gozdov in zainteresirana javnost. 

(3) Po opravljeni javni razgrnitvi in javni obravnavi svet območne 
enote Zavoda obravnava pripombe in predloge ter zavzame 
do njih stališče. Na tej podlagi Zavod pripravi predlog splošnega 

dela gozdnogospodarskega načrta. Predlog splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja določi svet Zavoda, 
predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote pa svet območne enote Zavoda. 

(4) Zavod mora k predlogu splošnega dela gozdnogospo- 
darskega načrta območja pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za okolje, k predlogu splošnega dela gozdno- 
gospodarskega načrta gospodarske enote pa mnenje 
organizacije, pristojne za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, in mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih 
leži gospodarska enota. 

(5) Soglasje oziroma mnenje se mora izdati v enem mesecu po 
predložitvi predloga splošnega dela gozdnogospodarskega 
načrta. Če soglasje oziroma mnenje ni dano ali odrečeno v 
roku, se šteje, da je dano. 

(6) Zavod predloži predlog splošnega dela gozdnogospodarskega 
načrta skupaj s predpisanim soglasjem oziroma s predpisanimi 
mnenji ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo. 

(7) Splošni del gozdnogospodarskega načrta območja sprejme 
Vlada Republike Slovenije, splošni del gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote pa minister, pristojen za gozdarstvo. 

(8) Prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov pripravlja 
Zavod, sprejemajo pa se po določbah predpisov o urejanju 
prostora. 

15. člen 

(1) Splošni del gozdnogospodarskega načrta se praviloma 
izdeluje za 10 let. V obdobju, dokler obnovljeni splošni del 
gozdnogospodarskega načrta še ni sprejet, se uporablja 
dotedanji načrt. 

(2) Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo spremeni ali 
dopolni, kadar je to potrebno, zaradi nepredvidenih sprememb 
v gozdovih ali v poudarjenosti njihovih funkcij, zaradi potreb 
urejanja prostora, zaradi uskladitve z gozdnogospodarskim 
načrtom višje ravni ali s programom razvoja gozdov Slovenije 
oziroma s prostorskimi planskimi akti višje ravni. 

(3) O pobudi za spremembo ali dopolnitev splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta odloči minister, pristojen za 
gozdarstvo. 

(4) Spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov se 
sprejemajo na enak način in po enakem postopku kot 
gozdnogospodarski načrti. 

16. člen 

Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in prostor, in ministrom, pristojnim za varstvo 
naravne oziroma kulturne dediščine, predpiše vsebino načrtov 
za gospodarjenje z gozdovi, roke in podrobnejši postopek 
sprejemanja splošnih delov gozdnogospodarskih načrtov ter način 
spremljanja njihovega izvajanja. 

• 19. člen 

(1) Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa 
mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci 
in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. 

(2) Dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane 
fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(3) Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minimalne pogoje, 
ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati izvajalci. 
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21. člen 
* 

(1) Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovoljenje za 
poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora. K 
dovoljenju za poseg v prostor se mora pridobiti soglasje 
Zavoda. 

(2) Soglasje Zavoda se mora pridobiti tudi k dovoljenju za poseg 
v prostor za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila 
o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja 
objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije 
gozdov. 

(3) Soglasja iz prvega in drugega odstavka tega člena ni mogoče 
izdati, kadar je pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor 
razvrednotili ali poškodovali gozd. 

22. člen 

V (1) Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi je 
prepovedan. 

(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka se gozd lahko 
poseka na golo, če je to predvideno v splošnem delu 
gozdnogospodarskega načrta zaradi gozdnogojitvenih 
ukrepov ali če je to potrebno zaradi sanitarne sečnje oziroma 
opravljanja preventivnih varstvenih del. 

24. člen 

(1) Ograditev posameznih delov gozda se lahko dovoli, če je to: 
predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite 
mladja ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je 
potreben do uskladitve populacije divjadi z okoljem; 
potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti, kulturnih spomenikov ali 
znanstveno-raziskovalnih proučevanj. 

(2) Za postavitev ograje iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje 
Zavod na predlog organa, organizacije ali posameznika v 14 
dneh. Z dovoljenjem se lahko določijo tudi ukrepi za omejitev 
gibanja znotraj ograjenega gozda. 

(3) Ogradi se lahko tudi gozd s posebnim namenom, če je to 
določeno z aktom o razglasitvi gozda za gozd s posebnim 
namenom. 

36. člen 

(1) V gozdovih se v skladu s splošnimi deli gozdnogospodarskih 
načrtov ohranjajo oziroma ponovno vzpostavljajo habitati 
avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. V gozdovih s 
spremenjeno sestavo gozdnih življenjskih združb se postopno 
ponovno vzpostavlja njihova naravna sestava. 

(2) Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih živali v 
gozdnem ekosistemu mora zagotavljati biološko ravnotežje 
ter ne sme ogrožati razvoja gozda ali preprečevati 
uresničevanja ciljev gospodarjenja z njim. 

43. člen 

Gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje 
zemljišče in nižje ležeča zemljišča, In gozdovi, v katerih je izjemno 
poudarjena katera koli druga ekološka funkcija, se razglasijo za 
varovalne gozdove. 

44. člen 

(1) Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna 
funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali funkcija varovanja 
naravne in kulturne dediščine, se razglasijo za gozdove s 
posebnim namenom. 

(2) Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, 
rekreacijska, turistična, poučna, obrambna ali estetska 
funkcija, se lahko razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdna 
zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, namenjeni 
obrambnim potrebam. Z njimi upravlja Ministrstvo za obrambo 
v skladu s tem zakonom. 

(3) Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, 
ki so razglašena za naravne znamenitosti po predpisih o 
varstvu naravne dediščine. 

45. člen 

(1) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom iz prvega 
odstavka 44. člena tega zakona so zavarovano naravno 
bogastvo in se razglasijo z zakonom. 

(2) Gozdovi s posebnim namenom iz drugega odstavka 44. člena 
tega zakona se razglasijo s prostorskim delom gozdno- 
gospodarskega načrta gospodarske enote, če je izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne skupnosti, 
oziroma s prostorskim delom gozdnogospo-darskega načrta 
območja, če je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v širšem 
interesu. 

46. člen 

(1) S predpisom, s katerim se gozd razglasi za varovalni gozd ali 
za gozd s posebnim namenom, se določijo režim gospo- 
darjenja s takim gozdom, izvajalec tega režima in zavezanec 
za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi 
posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima 
ureditve in opreme gozda s posebnim namenom. 

(2) Če se z razglasitvijo gozda za varovalni gozd ali za gozd s 
posebnim namenom omeji uživanje lastnine oziroma 
uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, ima lastnik pravico 
zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do odškodnine 
po predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da mu 
Republika Slovenija ali lokalna skupnost, ki je gozd razglasila 
za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, ta gozd 
odkupi. Če lastnik to zahteva, je razglasitelj dolžan odkupiti ta 
gozd. 

(3) Dela, potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno 
poudarjene socialne funkcije v gozdu, ki ni razglašen za gozd 
s posebnim namenom, se določijo s pogodbo med lastnikom 
takega gozda in državo oziroma lokalno skupnostjo. V pogodbi 
se določi lastniku gozda tudi višina odškodnine za zmanjšano 
lesnoproizvodno funkcijo in višina povračila za izvedbo v 
pogodbi določenih del. 

/ 

48. člen 

(1) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva 
za: 
javno gozdarsko službo; 
načrtovana dela v varovalnih gozdovih in hudourniških 
območjih v zasebnih gozdovih; 
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dela, za katera mora Zavod zagotoviti izvedbo; 
izplačila odškodnin in povračil v skladu s 46. členom tega 
zakona in za nakup gozdov, ki jih Republika Slovenija razglasi 
za varovalne gozdove oziroma za gozdove s posebnim 
namenom. 

(2) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo tudi sredstva 
za sofinanciranje: 
gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje življenjskega 
okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih; 
semenarske in drevesničarske dejavnosti; 
razvojno - raziskovalnega dela v gozdarstvu; 
sanacij in premen v zasebnih gozdovih; 
ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu; 
gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 
obnove gozdov na pogoriščih in v po naravnih ujmah 
poškodovanih sestojih. 

(3) Sredstva iz prejšnjih odstavkov se v proračunu Republike 
Slovenije zagotavljajo po programu vlaganj v gozdove, ki ga 
na podlagi programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod. 

(4) Pri sofinanciranju del v gozdovih se upoštevajo vrsta dela, 
poudarjenost funkcij gozdov, velikost posesti in 
socialnoekonomski položaj lastnika gozda. Minister, pristojen 
za gozdarstvo, izda predpise za uveljavljanje sredstev po 
prvem in drugem odstavku tega člena. 

49. člen 

(1) Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih 
cest. 

(2) Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. 
(3) Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v 

odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote 
gozdnih cest. 

(4) Pristojbino odmeri in za račune lokalnih skupnosti pobira 
državni organ, pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom 
od kmetijstva. Glede postopka za odmero, pobiranja in 
vračanja pristojbine, prisilne izterjave, odpisa zaradi 
neizterljivosti, odloga plačila, poroštva in zastaranja se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačevanje davkov fizičnih 
oseb. 

50. člen 

(1) Dejavnosti javne gozdarske službe so: 
spremljanje stanja in razvoja gozdov; 
varstvo gozdov; 
usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, 
posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja 
zunaj naselij; 
usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 
vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo; 
strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov; 
gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih 
in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem 
rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst 
in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke; 
zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila 
sofinancirana Iz proračuna Republike Slovenije. 

(2) Dejavnosti javne gozdarske službe opravlja Zavod, 
posamezne naloge iz prve, druge, pete, sedme in osme alinee 
prejšnjega odstavka Gozdarski inštitut Slovenije, posamezne 
naloge iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme in osme 
alinee prejšnjega odstavka pa lahko opravljajo tudi 
koncesionarji. 

(3) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za 
opravljanje ustrezne dejavnosti, ki izpolnjuje kadrovske, 

tehnološke in prostorske pogoje za to dejavnost. Pogoje za 
opravljarfje dejavnosti predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo. Koncesije podeljuje minister, pristojen za 
gozdarstvo, na predlog Zavoda. 

(4) Delo Zavoda, Gozdarskega inštituta Slovenije in 
koncesionarjev nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 

56. člen 

(1) Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in 
sicer: 
zbira podatke o stanju in razvoju gozdov; 
vodi evidence kot baze podatkov za svoje delo in za statistično 
posploševanje; 
spremlja biološko ravnotežje v gozdovih; 
spremlja razvrednotenje in poškodovanost gozdov; 
izdela program varstva gozdov; 
zagotavlja izvedbo ukrepov za varstvo gozdov; 
izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove; 
opiavlja naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične 
službe; 
izdela strokovne podlage za program razvoja gozdov 
Slovenije; 
pripravi program vlaganj v gozdove; 
izdeluje gozdnogospodarske načrte, lovskogojitvene načrte 
območij ter druge strokovne podlage za gospodarjenje z 
divjadjo v skladu z zakonom; 
pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov; 
usmerja in spremlja sanacijo hudourniških območij; 
sodeluje pri prostorskem načrtovanju; 
sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju 
raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu; 
pripravlja strokovne podlage za odpiranje gozdov z gozdnimi 
prometnicami; 
načrtuje vzdrževanje gozdnih cest; 
spremlja vzdrževanje gozdnih cest in zagotavlja njegovo 
izvedbo; 
pripravlja metodologijo za zbiranje podatkov o stanju in razvoju 
gozdov; 
obdeluje podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju 
gozdov; 
skrbi za popularizacijo gozdov in osveščanje javnosti o 
pomenu gozdov; 
skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov gozdov; 
zagotavlja sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourniških 
območjih, če so financirana ali sofinancirana iz proračuna; 
vodi in odloča o upravnih stvareh iz prvega in šestega 
odstavka 17. člena, prvega in drugega odstavka 21. člena, 
prvega odstavka 23. člena, drugega odstavka 24. člena, 
drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 29. člena, 
četrtega odstavka 30. člena, tretjega odstavka 31. člena, 
prvega odstavka 42. člena, drugega odstavka 92. člena in 
drugega odstavka 95. člena tega zakona. 

(2) Naloge iz druge, šeste, osemnajste, štiriindvajsete in 
petindvajsete alinee prejšnjega odstavka Zavod opravlja kot 
javno pooblastilo. 

60. člen 

(1) Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območnih enot, 
ustanovitelja, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s 
področja gozdarstva in lastnikov gozdov. 

(2) Svet Zavoda ima naslednje naloge: 
določi osnutek programa razvoja gozdov Slovenije; 
določi osnutek gozdnogospodarskega načrta območja in 
osnutek lovskogojitvenega načrta območja; 
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določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
območja in predlog lovskogojitvenega načrta območja; 
sprejme program dela Zavoda; 
sprejme finančni načrt in zaključni račun Zavoda; 
sprejema poročila o opravljenem delu Zavoda; 
opravlja druga dela v skladu s statutom. 

(3) Podrobnejša sestava in naloge sveta Zavoda se določijo s 
statutom Zavoda. 

64. člen 

(1) Svet območne enote ima naslednje naloge: 
določi osnutek gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote; 
obravnava pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javne 
obravnave gozdnogospodarskih načrtov in zavzame do njih 
stališče; 
določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote; 
predlaga program dela območne enote; 
predlaga finančni načrt območne enote; 
sprejema poročila o opravljenem delu v območni enoti; 
opravlja druga dela v skladu s statutom. 

(2) Po tretjino članov sveta območne enote sestavljajo 
predstavniki: 
lastnikov gozdov; 
lovstva, kmetijstva, varstva narave in varstva naravne ter 
kulturne dediščine; 
ustanovitelja in lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega 
območja. 

66. člen 

(1) Strokovni svet območne enote |e kolegijski strokovni 
organ območne enote. Strokovni svet območne enote 
obravnava strokovna vprašanja, povezana z gozdarstvom 
in lovstvom v gozdnogospodarskem območju, In predlaga 
rešitve In priporočila. 
(2) Sestava, način oblikovanja In naloge strokovnega sveta 
območne enote se določijo s statutom Zavoda v skladu z 
zakonom. 

70. člen 

Naloge javne gozdarske službe v Zavodu opravljajo delavci, ki 
imajo za to ustrezno izobrazbo, ustrezno strokovno 
usposobljenost za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu 
in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

77. člen 

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski 
inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 
pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela in 
vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, 
zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortlmenti iz gozda do 
potrošnika; 
pregledovati in spremljati uresničevanje splošnih delov 
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov; 
ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov; 
določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenlh gozdnih lesnih 
sortimentov iglavcev in bresta, za katere je obeljenje 

predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške lastnika 
sortimentov oziroma panjev oziroma skladišča; 
v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti začasne 
ukrepe, da se škoda prepreči; 
pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov; 
preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v 
gozdovih. 

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, četrte in 
pete alinee prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem 

roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, seka gozdno drevje, 
spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez 
odločbe ali v nasprotju z njo ali opravlja premeno gozdov v 
nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in šesti 
odstavek 17. člena); 

2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o 
varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po 
končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena); 

3. s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove 
funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek 18. člena); 

4. pri pridobivanju semena gozdnih dreves ali drugih gozdnih 
dobrin povzroči opustošenje (drugi odstavek 18. člena); 

5. seka na golo, čeprav to ni predvideno v splošnem delu 
gozdnogospodarskega načrta (drugi odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 22. člena); 

6. ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi 
posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod (prvi odstavek 
23. člena); 

7. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, v 
gozdovih nabira živali, plodove, gobe ali rastline (25. člen); 

8. preprečuje spremljanje ali krepitev biološkega ravnotežja v 
gozdu ali izvajanje preprečevalnih ali preprečevalno - zatiralnih 
ukrepov (27. člen); 

9. ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu gozdov 
predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biološkega 
ravnotežja ali druge škode v gozdovih (28. člen); 

10. ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del v 
določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo (prvi 
odstavek 29. člena); 

11. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov 
(tretji odstavek 29. člena); 

12. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali 
njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano (prvi 
odstavek 30. člena); 

13. ne obeli ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke, 
bora ali bresta ali ne porabi ali ne predela njihovih ostankov v 
predpisanem roku (drugi odstavek 30. člena); 

14. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali bresta, 
ki so jih napadli podlubnlki (tretji odstavek 30. člena); 

15. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva 
(drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena); 

16. pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim 
načrtom (32. člen); 

17. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic ogrozi 
vodni vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok visokih 
vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši 
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, 
prizadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih 
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živali, prizadene naravno ali kulturno dediščino ali ogrozi drugo 
funkcijo ali večnamensko rabo gozdov (tretji odstavek 37. 
člena); 

18. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom 
uporabe (drugi odstavek 39. člena); 

19. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi 
oziroma premoženja vozi v gozdu zunaj gozdnih cest (prvi 
odstavek 40. člena); 

20. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
zaradi razmočenosti tal prepovedano (drugi odstavek 40. 
člena); 

21. brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja gozdne 
ceste (prvi odstavek 41. člena); 

22. ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen); 
23. ne poroča o poseku gozdnega drevja v preteklem letu (100. 

člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje 

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na zemljiščih, ki po 
tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd (prvi in drugi 
odstavek 33. člena); 

2. požiga travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi 
gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne 
navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom 
(tretji odstavek 33. člena); 

3. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v 
gozdovih, ki so določeni za požarno ogrožene gozdove (tretji 
odstavek 34. člena). 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

79. člen 

(1) Z denarno kaznijo na|man| 100.000 tolar|ev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
če: 
1. prevaža In prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji 

odstavek 18. člena); 
2. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z 

gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za 
pogozdltev (četrti odstavek 18. člena); 

3. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja (drugI 
odstavek 24. člena); 

4. predhodno nI pisno obvestil Zavoda o nameravanih 
sanitarnih sečnjah ali preventivnih delih, ki Jih |e 
opravil brez odločbe (drugi odstavek 29. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznu|e 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek Iz 
prejšnjega odstavka. 

80. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejani Iz prvega 
odstavka 78. člena tega zakona. 
(2) Gozdarski, kmetl|ski ali požarni Inšpektor oziroma 
policist takoj na mestu Izterja kazen 10.000 tolar|ev za 
prekršek Iz tretjega odstavka 78. člena tega zakona od tistih, 
ki jih zaloti pri prekršku. 

81. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če: 

1. stori katero od dejanj iz 1. do 4. točke prvega 
odstavka 79. člena tega zakona; 

2. se giblje znotraj ograjenega gozda, kadar je to 
prepovedano (drugi odstavek 24. člena). 

93. člen 

(1) Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov morajo biti izdelani 
pri gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od 1.1.1995 dalje. 

(2) Določbe 10., 11. in 14. člena tega zakona glede vsebine in 
postopka sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov se 
uporabljajo za gozdnogospodarske načrte z veljavnostjo od 
1.1.1995 dalje, do takrat se uporablja postopek, predpisan z 
dotedanjimi predpisi. 

(3) Akti o razglasitvi gozdov za varovalne gozdove oziroma za 
gozdove s posebnim namenom se morajo uskladiti s tem 
zakonom najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona. Do 
uskladitve aktov so zavarovano naravno bogastvo gozdovi, ki 
so kot gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli ekološko funkcijo 
ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno funkcijo ali funkcijo 
varovanja naravne in kulturne dediščine določeni v 
gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo od 1.1.1991 
do 31.12.2000. 

94. člen 

(1) Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje, 
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski 
načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve med 
obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote in je to določeno v gozdnogospodarskem 
načrtu območja. 

(2) Letni gozdnogospodarski načrt iz prejšnjega odstavka 
sprejme s predpisom minister, pristojen za gozdarstvo, v enem 
mesecu po njegovi predložitvi. 

(3) Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih 
gozdnogospodarskih načrtov. 
Do sprejetja prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov v 
skladu s tem zakonom se gozdovi s posebnim namenom iz 
drugega odstavka 44. člena tega zakona določijo s predpisi 
lokalnih skupnosti, če je izjemna poudarjenost funkcije gozdov v 
interesu lokalne skupnosti oziroma s predpisom Vlade Republike 
Slovenije, če je izjemna poudarjenost funkcije gozdov v širšem 
interesu. 

100. člen 

(4) Za statistične namene mora lastnik gozda do 31. januarja na 
posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku gozdnega drevja, 
ki je bil opravljen v njegovem gozdu v preteklem koledarskem 
letu. Vsebino obrazca in naslovnika sporočanja predpiše Zavod 
Republike Slovenije za statistiko v soglasju z ministrom, pristojnim 
za gozdarstvo, 
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V. PRILOGA: IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH - hitri postopek S PREDPISI EVROPSKE 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predlaganega akta: 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
GOZDOVIH - hitri postopek 

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

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

Zakon se nanaša na 8. alineo 2. točke 82. člena, ki določa, da 
pogodbenice razvijajo in krepijo sodelovanje na področju varstva 
gozdov, rastlin in živali ter ohranjanja biološke raznovrstnosti. 

Zakon se nanaša na 7. točko 45. člena Evropskega 
pridružitvenega sporazuma, ki določa, da: a) imajo od začetka 
njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti in 
hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve laze prehodnega obdobja. Zakon se nanaša tudi na Prilogo 
XIII k Evropskem pridružitvenem sporazumu, s podpisom katere 
se/e Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo Republika Slovenija 
državljanom držav članic Evropske unije zagotovila pravico do 
nakupa nepremičnin, ob pogoju vzajemnosti in na 
nediskriminatoren način. 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Na predlog zakona se nanašajo: 
Uredba Sveta št. 1257/99 z dne 17.5.1999 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega 
sklada in o dopolnitvah ter razveljavitvi določenih uredb 
Uredba Sveta št. 1268/99 z dne 21. junija 1999 o podpori 
Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj 
podeželja v državah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope 
v predpristopnem obdobju 
Uredba Komisije št. 1750/99 o podrobnih pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta št. 1257/99 

Direktiva št. 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov in njihovim prostim pretokom - 
samo posredno 

Predlog zakona je z navedenimi predpisi v celoti usklajen. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (letok 2002 

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

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

Predlog zakona ni preveden, preveden pa je Zakon o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93), in sicer v angleščino in nemščino. Po 
sprejemu predlaganega zakona bo prevedeno v oba navedena 
jezika prečiščeno besedilo zakona o gozdovih. 

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

Predlagana sprememba zakona je bila v delu, ki se nanaša na 
predpise ES, napovedana na bilateralnih pregledih zakonodaje s 
področja razvoja podeželja, kmetijskih struktur in gozdarstva ter 
prostega pretoka storitev, ki sta bila opravljena 12.1.1999 in 
3.2.1999 v Bruslju. Komisija ES na predlagano spremembo ni 
imela pripomb. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih so 
predvidene v Državnem programu za prevzem pravnega reda 
EU, in sicer bi moral biti zakon sprejet že do 31.3.2000. 

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

Mojca Geč-Zvržina mag. Franc But 
Državna podsekretarka 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČIH (ZKZ-?) 

- skrajšani postopek - EPA 536 - III 

Vlada Republike Slovenije je dne 20.5.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ-?) - skrajšani postopek • EPA 536-111. 

Državni svet RS je z dopisom z dne 7. marca 2000 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-A) - skrajšani postopek (EPA 1101-11), 
ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon (EPA 536-111). 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil Državni svet Republike Slovenije 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 ga je v obravnavo predložila vlada 
Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2311-0090 
Številka: 465-04/2002-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH - EU, 

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 zakona 
o kmetijskih zemljiščih obravnava po skrajšanem postopku, 
ker gre za manj zahtevne spremembe Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki so se pokazale potrebne zaradi uskladitve s 
pravom Evropske skupnosti v delu, ki izenačuje pravice fizičnih 

oseb državljanov držav članic Evropske skupnosti s pravicami 
državljanov Republike Slovenije. 

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 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Franc Potočnik, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, 
- Mojca Geč Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Goran Miličič, podsekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I.UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA: 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 1/99, 54/ 
00, odi.US 31/98.68/00.27/02. ZKZ) ureja rabo kmetijskih zemljišč, 
njihovo varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne 
pašnike. 

Kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo lahko kupi, kdor je strokovno 
usposobljen za delo na kmetiji in bo na njej tudi gospodaril in 
pridobival pomemben del dohodka, lahko ga kupijo tudi tujci, vendar 
so njihove pravice do nepremičnin omejene tudi z drugimi predpisi. 

Ustava Republike Slovenije v 68. členu določa, da lahko tujci 
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih 
določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira 
državni zbor ob pogoju vzajemnosti. Pogoj vzajemnosti pa se 
ugotavlja na podlagi zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni 
list RS, št. 9/99). 

i 
ZKZ je omejil možnosti nakupa kmetijskih zemljišč v korist kmetov, 
kar predstavlja tudi enega od instrumentov kmetijske politike s 
ciljem povečevati obseg kmetijskih zemljišč 

ZKZ za potrebe prometa in zakupa kmetijskih zemljišč v 22. členu 
določa kdo je kmet in določa pogoje in postopke za določitev. 

Tudi zakonodaje zahodne Evrope za potrebe izvajanja 
posameznih zakonov opredeljujejo kmeta in izrecno določajo, da 
kmetijskega zemljišča ne more pridobiti nekmet. 

ZKZ določa, da je kmet občan, kar se v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993) razume, da gre 
za osebo, ki ima na območju lokalne skupnosti stalno prebivališče 
in je član lokalne skupnosti. 

Zaradi česar ZKZ omejuje pravico tujcev, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, do prometa s kmetijskimi zemljišči 
z diskriminatornostjo na podlagi kriterija stalnega prebivališča, 
kar je v nasprotju z Zakonom o ratifikaciji evropskega sporazuma 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi - 
MESP (Uradni list RS, št. 44/97) ki predvideva postopno prilagajanje 
Slovenije pravu EU in njegovemu prenosu v slovenski nacionalni 
pravni red. MESP tudi določa v 45. členu, da bodo od 1.2. 2003 
državljani EU glede kmetijskih zemljišč in gozdov imeli enake 
pravice kot jih uživajo slovenski državljani, če so te pravice 
potrebne za opravljanje gospodarske dejavnosti, za katero so 
ustanovljene. 

Določilo MESP temelji na 52. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi 
kriterija stalnega prebivališča med državljani držav članic 
Evropske skupnosti glede ustanavljanja podjetij in opravljanja 
dejavnosti samozaposlenih oseb. 

Slovenija se je pri preverjanju usklajenosti slovenske zakonodaje 
na področju prostega pretoka storitev z zakonodajo EU, v 
pogajalskih izhodiščih in tudi z Državnim programom RS za 
prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2001 
obvezala, da bo dokonča leta 2001 odpravila neenako 

obravnavanje fizičnih oseb iz Evropske skupnosti in omogočila 
enakopravnost pri ustanavljanju podjetij in opravljanju dejavnosti 
samozaposlenih oseb. 

Namen spremembe zakona je torej uskladitev zakona s pravom 
Evropske skupnosti tako, da bodo tujci lahko pridobili lastninsko 
pravico na kmetijskih zemljiščih v skladu z mednarodnimi 
pogodbami in zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list 
RS, št.9/99) in brez dodatnega diskriminatornega kriterija glede 
stalnega prebivališča, in odprava pravne oz. upravne ovire za 
državljane držav članic EU v smislu možnosti uveljavljanja 
prednostne pravice pri nakupu kmetijskih zemljišč. Tako se 
omogoča opravljanje storitev pod enakimi pogoji domačim fizičnim 
osebam kot tudi državljanom držav članic EU. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembo zakona se ne posega v temeljna načela zakona, 
pač pa se na podlagi Zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi - 
MESP zagotavlja in odpravlja diskriminacija na podlagi kriterija 
stalnega prebivališča. 

Hkrati se odpravlja pravna oz. upravna ovira za tuje državljane v 
skladu z izvajanjem 45. člena Evropskega pridružitvenega 
sporazuma (stalno prebivališče kot kriterij za določitev pristojnosti 
upravne enote za odločanje). 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe ne bodo povzročile dodatnih finančnih 
obremenitev proračuna Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98- 
Odločba US, 1/99, 54/00, 68/OO-Odločba US in 27/02-Odločba 
US) se v prvem in petem odstavku 22. člena beseda »občan« 
nadomesti z besedama »fizična oseba-, drugi stavek petega 
odstavka 22. člena pa se črta. 

2. člen 

V prvem odstavku 111. člena se besedilo »občan, ki se je štel« 
nadomesti z besedilom »fizična oseba, ki se je štela«. 

3. člen 

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

K 1. členu 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z Evropskim 
pridružitvenim sporazumom, po katerem lahko pridobivajo 
lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih tudi državljani držav 
članic EU, v skladu z Ustavnim zakonom za izvedbo Ustavnega 
zakona o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 42/97), ob pogoju vzajemnosti. 

Vsebina drugega stavka petega odstavka 22. člena Zakona o 
kmetijskih zemljiščih predstavlja pravno oz. upravno oviro za tuje 

državljane - kmete v smislu možnosti uveljavljanja prednostne 
pravice pri nakupu kmetijskih zemljišč, zaradi izvajanja določila 
45. člena Evropskega pridružitvenega sporazuma. Zato se črta 
drugi stavek petega odstavka 22. člena in s tem odpravi pravno 
oz. upravno oviro. 

K 2. členu 

V zvezi s spremenjeno opredelitvijo kmeta je potrebno temu 
ustrezno uskladiti tudi prehodne določbe. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA 

22. člen 

V smislu tega zakona je kmet občan: 

- ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačen uporabnik kmetijskega 
zemljišča, to zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih, je za to 
obdelovanje ustrezno usposohljen in iz kmetijske dejavnost 
pridobiva pomemben del dohodka; 

■ ki je morski ribič in je kot fizična oseba imetnik stalnega 
ribolovskega dovoljenja za ribolov v ribolovnem morju Republike 
Slovenije in iz ribiških dejavnosti, ki jo opravlja sam ali s pomočjo 
drugih, pridobiva pomemben del dohodka; 

- družinski član osebe iz prve in druge alinee, če opravlja kmetijsko 
ali ribiško dejavnost na kmetiji oziroma ribiški kmetiji kot edino 
oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljen. 
Kmetijska dejavnost se šteje za glavno dejavnost, če pridelek 
oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi 
poglavitni vir za preživljanje; 

• ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobival pomemben del 
dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja 
kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih 
zemljišč; 

- ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sam ali s pomočjo 
drugih obdeloval kmetijska zemljišča, za katera verjetno izkaže, 
da jih bo pridobil, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih 
pridobival pomemben del dohodka in izpolnjuje pogoje glede 
usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena. 

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti, to so vse 
kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih pridelkov 

na kmetiji v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki 
dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v istem obdobju. 

Kmet mora imeti najmanj poklicno kmetijsko izobrazbo ali opravljen 
preizkus znanja iz kmetijstva po programu kmetijskih poklicnih ali 
srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo 
opravlja oziroma jo namerava opravljati. 

V smislu tega zakona je kmetijska organizacija gospodarska 
družba, kmetijska zadruga ali druga pravna oseba, ki je 
registrirana za kmetijsko dejavnost, za katero potrebuje kmetijska 
zemljišča, in izpolnjuje druge predpisane pogoje za opravljanje te 
dejavnosti. 

Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma pravna oseba 
kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota, v kateri leži 
pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga občan obdeluje oziroma 
organizacija uporablja. V primeru iz 4. alinee prvega odstavka 
tega člena odloča o izpolnjevanju pogojev za kmeta upravna 
enota, v kateri ima občan prebivališče. 

Predpise, s katerimi se določijo podrobnejši pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kmetijske organizacije ter o vsebini in načinu 
opravljanja preizkusa znanja, izda minister, pristojen za kmetijstvo. 

111. člen 

Če nastane dvom o tem, ali je občan, ki se je štel za kmeta po 
prejšnjih predpisih, kmet tudi po tem zakonu, oziroma ali je 
kmetijska organizacija po prejšnjem zakonu kmetijska organizacija 
tudi po tem zakonu, se postopek preverjanja pogojev izvede po 
kriterijih, ki jih določa ta zakon. 

Ne glede na določbe tretjega odstavka 22. člena tega zakona in 
prvega odstavka tega člena se šteje, da je kmet ustrezno 
usposobljen za opravljane kmetijske dejavnosti, če je starejši od 
3o let in ima od 15. leta starosti dalje najmanj pet let delovnih 
izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta; 

Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih 

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

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

Določbe 45. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi 

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

v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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

Ni povezave 

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

Da, z 52. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

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

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

Ne 

71 Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo nllhovo mnenle o usklajenosti 

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

EVA: 2000-2311 -0085; številka vprašalnika: 493-75; rok za sprejem 
do 31.12.2001; novi rok za sprejem do 30.9.2002. 

Mojca Geč-Zvržlna 
vodja pravne službe 

Mag. Franc But 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE 

PREHRANE (ZSŠP) 

- tretja obravnava - EPA 118 - III 

Skupina poslancev (pp Marko DIACI) 

Ljubljana, 16.05.2002 

Podpisana skupina poslancev (pp Marko DIACI) pošilja na 
podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni 
list RS, št.40/93, 80/94, 3/95 popravek, 28/96 in 26/97) 
Državnemu zboru RS v tretjo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU 
ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP) - EPA 118 - III 

ki ga je pripravila na podlagi sklepa in amandmajev sprejetih 
na 19. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
14.05.2002. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru 
RS in pri delu njegovih delovnih teles sodeloval prvopodpisani 
Marko DIACI. 

1. Marko DIACI 1Hau, 

2. Danica SIMŠIČ C* 

3. Roman JAKIČ 

4. Vojko ČEUGOJ 

5. Mag. Andrej VIZJAK 

6. Franc SUŠNIK 

7. Jožef JEROVŠEK 

8. Mirko ZAMERNIK 

9. Rudolf PETAN 

10. Mihael BREJC 

11. Pavel RUPAR 

12. Igor 

13. Bogomir VNUČEC 
V* 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane 
študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje. 

Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere 
ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih. 
Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki 
Študentske organizacije Slovenije. 

Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med 
ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebnimi pogodbami. 

2. člen 

Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske 
prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito 
uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino 
in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo 
pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec). 

II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE 
PREHRANE 

3. člen 

Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z računalniško 
podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, 
preglednost in nadzor. 
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Minister, pristojen za delo, v 30 dneh od uveljavitve tega zakona 
izda navodilo. Z navodilom minister, pristojen za delo, podrobneje 
določi način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način 
obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in 
poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalca in ponudnikov 
subvencionirane študentske prehrane. 

4. člen 

Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih 
sredstev znaša najmanj 75% zneska regresa za prehrano 
delavcev med delom, določenega s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 

5. člen 

Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane 
so namenska in se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za 
kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane 
zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona 
priznanih stroškov. 

III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE 
ŠTUDENTSKE PREHRANE 

6. člen 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse 
osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih 
šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki niso 
zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ta status pa 
izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, 
skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo. 

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi 
študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih 

programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, 
ob pogoju recipročnosti. 

7. člen 

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega 
subvencioniranega obroka za vsak delovni dan. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, imajo 
upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote 
in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom, 
opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga 
izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod. 

8. člen 

Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje 
funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s 
statusom študenta in upravičenci - starši imajo pravico do 5 
dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. 

Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi 
izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za 
upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen (sprejet kot novi a9. člen) 

Do izdaje navodila iz 3. člena tega zakona se subvencioniranje 
študentske prehrane izvaja po veljavni uredbi in navodilu za 
izvajanje subvencioniranja študentske prehrane. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupina poslancev s prvo podpisanim Markom Diacijem je dne 
30.01.2001 vložila predlog Zakona o subvencioniranju študentske 
prehrane v postopek sprejemanja v državnem zboru republike 
Slovenije. Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane 
je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije 
dne 22.02.2001, številka 12. 

Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane je bil 
obravnavan na 13. seji Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
dne 07.11.2001. Na seji Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
je bilo podano pisno mnenje k predlogu Zakona o subvencioniranju 
študentske prehrane Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, ter ustno in pisno mnenje Vlade Republike Slovenije. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je na svoji 13. seji, dne 
07.11.2001 sprejel naslednji sklep: 

"Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. Predlagatelj pa naj pri pripravi zakona za drugo 
obravnavo upošteva mnenja in ugotovitve iz pisnega mnenja 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve." 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 22.11.2001 
obravnaval predlog Zakona o subvencioniranju študentske 
prehrane. 

Pri tem je sprejel naslednja sklepa: 

-Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane je 

primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo.« 

in 

•■Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v 
skladu z naslednjim stališčem: Upošteva naj mnenje sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve.« 

Drugo obravnavo Zakona o subvencioniranju študentske 
prehrane je Državni zbor Republike Slovenije opravil dne 14. 
Maja 2002. Pri tem je sprejel amandmaje matičnega delovnega 
telesa Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in 
invalide k 1., 3., 6. členu in amandma za nov a9. člen. Hkrati je 
sprejel tudi amandmaje vlade k 4. členu in 6. členu ter amandma 
na amandma vlade k 4. členu, ki ga je predlagala skupina 
poslancev s prvopodpisanim Markom Diacijem. 

Predlagatelji so pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo 
v besedilo predloga vključili sprejete amandmaje. Nekateri členi 
so zaradi tega ustrezno preštevilčeni. 

Preostali členi so bili sprejeti v nespremenjeni vsebini. 

Na podlagi sklepa: 

» Pršdlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane za 
tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji, t.j. skupina poslancev s 
prvopodpisanim Markom Diacijem.« 

ki ga je 14. Maja 2002 sprejel Državni zbor Republike Slovenije ob 
drugi obravnavi zakona, je le-ta s sprejetimi amandmaji v drugi 
obravnavi pripravljen za tretjo obravnavo. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAPOSLOVANJD IN ZAVAROVANJU ZA 

PRIMER BREZPOSELNOSTI 

- EPA 590 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 23. maj 2002 

Podpisani poslanec, kot predlagatelj Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ga je vložil z 
zakonodajno proceduro 9. oktobra leta 1998, sporoča, da 
omenjeni predlog umika iz zakonodajne procedure. 

Razlog umika je, da so predstavniki SNS po pregledu 
omenjenega zakona in novega Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ga je v mesecu aprilu 
2002 v proceduro vložilo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, skupaj z omenjenim ministrstvom sprejeli oceno, da 
predlagane spremembe zagotavljajo visoko stopnjo pravne 
varnosti posameznikov, obenem pa vključuje tudi intence 
predloga zakona, ki ga podpisani poslanec umika iz 
zakonodajnega postopka. 

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 
Vodja Poslanske skupine 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DUNAJSKE KONVENCIJE 

0 NASLEDSTVU DRŽAV GLEDE 

DRŽAVNEGA PREMOŽENJA, ARHIVOV 

IN DOLGOV (MDKND) 

- EPA 545 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0038 
Številka: 002-03/2002-1 
Ljubljana, 21.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 21.05.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJSKE 
KONVENCIJE O NASLEDSTVU DRŽAV GLEDE 
DRŽAVNEGA PREMOŽENJA, ARHIVOV IN DOLGOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Meta Bole, državna podsekretarka in vodja Sektorja za 

mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede Konvencija se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem 
državnega premoženja, arhivov in dolgov, sestavljena na Dunaju jeziku glasi: 
8. aprila 1983. 
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DUNAJSKA KONVENCIJA O NASLEDSTVU DRŽAV GLEDE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA, ARHIVOV IN DOLGOV 
Sestavljena na Dunaju 8. aprila 1983. 

Države pogodbenice te konvencije so se 

glede na velike spremembe v mednarodni skupnosti, ki jih je 
povzročila dekolonizacija, 

in glede na to, da lahko tudi drugi dejavniki v prihodnje privedejo 
do primerov nasledstva držav, 

v prepričanju, da sta v takih razmerah potrebna kodifikacija in 
progresivni razvoj pravil o nasledstvu držav glede državnega 
premoženja, arhivov in dolgov, da se zagotovi večja pravna 
varnost v mednarodnih odnosih, 

ob ugotovitvi, da so načela svobodnega pristanka, dobre vere in 
pacta sunt servanda splošno priznana, 

ob poudarjanju pomena kodifikacije in progresivnega razvoja 
mednarodnega prava, kar je v interesu celotne mednarodne 
skupnosti in posebnega pomena za krepitev miru in 
mednarodnega sodelovanja, 

v veri, da so vprašanja nasledstva držav glede državnega 
premoženja, arhivov in dolgov posebnega pomena za vse države, 

ob upoštevanju načel mednarodnega prava iz Ustanovne listine 
Združenih narodov, kot so načela enakih pravic in samoodločbe 
narodov, suverene enakosti in neodvisnosti vseh držav, 
nevmešavanja v notranje zadeve držav, prepovedi grožnje s silo 
ali uporabe sile, splošnega spoštovanja in upoštevanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin za vse, 

ob sklicevanju na to, da Ustanovna listina Združenih narodov 
zahteva spoštovanje ozemeljske celovitosti in politične 
neodvisnosti vsake države, 

ob upoštevanju določb Dunajske konvencije o pogodbenem pravu 
iz leta 1969 in Dunajske konvencije o nasledstvu držav glede 
pogodb iz leta 1978, 

ob potrditvi, da se zadeve, ki niso urejene s to konvencijo, še 
naprej urejajo na podlagi pravil in načel splošnega mednarodnega 
prava, 

sporazumele: 

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Področje uporabe te konvencije 

Ta konvencija se uporablja za nasledstvo držav glede državnega 
premoženja, arhivov in dolgov. 

2. člen 
Uporaba izrazov 

1. V tej konvenciji: 

a) "nasledstvo držav" pomeni, da ena država nadomesti 
drugo v odgovornosti za mednarodne odnose ozemlja; 

b) "država predhodnica" pomeni državo, ki jo je ob 
nasledstvu držav nadomestila druga država; 

c) "država naslednica" pomeni državo, ki je ob nasledstvu 
držav nadomestila drugo državo; 

d) "datum nasledstva držav" pomeni datum, ko je država 
naslednica nadomestila državo predhodnico v 
odgovornosti za mednarodne odnose ozemlja, na katero 
se nanaša nasledstvo držav; 

e) "nova neodvisna država" pomeni državo naslednico, 
katere ozemlje je bilo neposredno pred datumom 
nasledstva držav odvisno ozemlje, za katerega 
mednarodne odnose je bila odgovorna država 
predhodnica; 

f) "tretja država" pomeni vsako državo, razen države 
predhodnice ali države naslednice. 

2. Glede uporabe izrazov v tej konvenciji določbe prvega 
odstavka ne vplivajo na uporabo izrazov ali pomenov, ki jih 
morda imajo v notranjem pravu katere koli države. 

3. člen 
Primeri nasledstva držav, ki so vključeni v to 

konvencijo 

Ta konvencija se uporablja le za nasledstvo držav, ki je nastalo v 
skladu z mednarodnim pravom in še zlasti z načeli mednarodnega 
prava iz Ustanovne listine Združenih narodov. 

4. člen 
Časovna uporaba te konvencije 

1. Brez vpliva na uporabo katerega koli pravila iz te konvencije, 
ki bi ne glede na konvencijo veljalo za nasledstvo držav po 
mednarodnem pravu, se, če ni drugače dogovorjeno, 
konvencija uporablja le za nasledstvo držav, ki je nastalo po 
začetku njene veljavnosti. 

2. Država naslednica lahko takrat, ko izrazi soglasje, da jo ta 
konvencija zavezuje, ali kadar koli pozneje izjavi, da bo glede 
kake druge pogodbene države ali države pogodbenice te 
konvencije, ki izjavi, da sprejema izjavo države naslednice, 
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uporabljala določbe te konvencije za svoje nasledstvo držav, 
ki je nastalo pred začetkom veljavnosti te konvencije. Po 
začetku veljavnosti te konvencije ali po dani izjavi o njenem 
sprejetju, kar od tega je poznejše, se med državami, ki so 
dale take izjave, za nasledstvo držav uporabljajo določbe te 
konvencije od dneva nasledstva dalje. 

3. Država naslednica lahko takrat, ko podpiše to konvencijo ali 
izrazi soglasje, da jo konvencija zavezuje, izjavi, da bo za 
svoje nasledstvo držav, ki je nastalo pred začetkom 
veljavnosti te konvencije, glede katere koli druge države 
podpisnice ali pogodbene države, ki izjavi, da sprejema izjavo 
države naslednice, začasno uporabljala določbe konvencije; 
po dani izjavi o sprejetju se od datuma nasledstva te določbe 
začasno uporabljajo za nasledstvo med tema državama. 

4. Vsaka izjava, dana v skladu z drugim ali s tretjim odstavkom, 
mora biti vsebovana v pisnem uradnem obvestilu, poslanem 
depozitarju, ki pogodbenice in države, ki imajo pravico postati 
pogodbenice te konvencije, obvesti o prejemu takega 
uradnega obvestila in o njegovih pogojih. 

5. člen 
Nasledstvo glede drugih zadev 

Za nobeno določbo v tej konvenciji se ne šteje, da kakor koli 
vnaprej določa rešitev katerega koli vprašanja v zvezi z 
nasledstvom držav za zadeve, ki niso določene v tej konvenciji. 

6. člen 
Pravice in obveznosti fizičnih ali pravnih oseb 

Za nobeno določbo v tej konvenciji se ne šteje, da kakor koli 
vnaprej določa rešitev katerega koli vprašanja v zvezi s pravicami 
in obveznostmi fizičnih ali pravnih oseb. 

II. DEL 
DRŽAVNO PREMOŽENJE 

1. RAZDELEK-UVOD 

7. člen 
Področje uporabe tega dela 

Členi tega dela se uporabljajo za nasledstvo držav glede državnega 
premoženja države predhodnice. 

8. člen 
Državno premoženje 

V členih tega dela pomeni izraz "državno premoženje države 
predhodnice" premoženje, pravice in pravne koristi, ki so bili na 
dan nasledstva držav v skladu z notranjim pravom države 
predhodnice v njeni lasti. 

9. člen 
Učinki prehoda državnega premoženja 

Prehod državnega premoženja države predhodnice povzroči, 
da ugasnejo pravice te države, država naslednica pa pridobi 
pravice do državnega premoženja, ki nanjo preide ob upoštevanju 
določb členov tega dela. 

10. člen 
Datum prehoda državnega premoženja 

Če se zadevne države ne dogovorijo drugače ali če ustrezno 
mednarodno telo ne odloči drugače, se za datum prehoda 
državnega premoženja države predhodnice šteje datum 
nasledstva držav. 

11. člen 
Prehod državnega premoženja brez nadomestila 

Ob upoštevanju določb členov tega dela in če se zadevne države 
ne dogovorijo drugače ali če ustrezno mednarodno telo ne odloči 
drugače, državno premoženje države predhodnice preide na 
državo naslednico brez nadomestila. 

12. člen 
Neučinkovanje nasledstva držav na premoženje tretje 

države 

Nasledstvo držav kot tako ne vpliva na premoženje, pravice in 
pravne koristi, ki so na dan nasledstva držav na ozemlju države 
predhodnice in ki so v skladu z notranjim pravom države 
predhodnice na tisti dan v lasti tretje države. 

13. člen 
Ohranjanje in varnost državnega premoženja 

Za izvajanje določb členov tega dela država predhodnica ukrene 
vse, da prepreči poškodovanje ali uničenje državnega 
premoženja, ki v skladu s temi določbami preide na državo 
naslednico. 

2. RAZDELEK - DOLOČBE O POSEBNIH VRSTAH 
NASLEDSTVA DRŽAV 

14. člen 
Prenos dela državnega ozemlja 

1. Če neka država del svojega ozemlja prenese na drugo državo, 
je treba prehod državnega premoženja države predhodnice 
na državo naslednico urediti s sporazumom med njima. 

2. Če takega sporazuma ni: 

a) preide nepremično državno premoženje države 
predhodnice, ki je na ozemlju, na katero se nanaša 
nasledstvo držav, na državo naslednico; 

b) preide premično državno premoženje države 
predhodnice, povezano z njeno dejavnostjo v zvezi z 
ozemljem, na katero se nanaša nasledstvo držav, na 
državo naslednico. 

15. člen 
Nova neodvisna država 

1. Kadar je država naslednica na novo nastala neodvisna 
država: 

a) preide nepremično državno premoženje države 
predhodnice, ki je na ozemlju, na katero se nanaša 
nasledstvo držav, na državo naslednico; 

b) preide nepremično premoženje, ki je pripadalo ozemlju, 
na katero se nanaša nasledstvo držav, pa ni na tem 
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ozemlju in je postalo državno premoženje države 
predhodnice v obdobju odvisnosti, na državo naslednico; 

c) preide nepremično državno premoženje države 
predhodnice, ki ni omenjeno v pododstavku b) in ni na 
ozemlju, na katero se nanaša nasledstvo držav, pa je k 
njegovemu ustvarjanju prispevalo odvisno ozemlje, na 
državo naslednico sorazmerno s prispevkom tega 
odvisnega ozemlja; 

d) preide premično državno premoženje države 
predhodnice, povezano z njeno dejavnostjo v zvezi z 
ozemljem, na katero se nanaša nasledstvo držav, na 
državo naslednico; 

e) preide premično premoženje, ki je pripadalo ozemlju, na 
katero se nanaša nasledstvo držav, in je med obdobjem 
odvisnosti postalo državno premoženje države 
predhodnice, na državo naslednico; 

f) preide premično državno premoženje države 
predhodnice, ki ni omenjeno v pododstavkih d) in e), pa je 
k njegovemu ustvarjanju prispevalo odvisno ozemlje, na 
državo naslednico sorazmerno s prispevkom odvisnega 
ozemlja. 

2. Kadar nova neodvisna država nastane iz dveh ali več odvisnih 
ozemelj, se prehod državnega premoženja države 
predhodnice ali držav predhodnic na novo neodvisno državo 
določi v skladu z določbami prvega odstavka. 

3. Kadar odvisno ozemlje postane del ozemlja države, ki ni 
država, ki je bila odgovorna za njegove mednarodne odnose, 
se prehod državnega premoženja države predhodnice na 
državo naslednico določi v skladu z določbami prvega 
odstavka. 

4. Sporazumi, sklenjeni med državo predhodnico in novo 
neodvisno državo, da se določi nasledstvo državnega 
premoženja države predhodnice drugače kot z uporabo 
prvega do tretjega odstavka, ne smejo kršiti načela trajne 
suverenosti vsakega naroda nad njegovim bogastvom in 
naravnimi viri. 

16. člen 
Združitev držav 

Kadar se dve ali več držav združi in tako ustanovi eno državo 
naslednico, preide državno premoženje držav predhodnic na to 
državo naslednico. 

17. člen 
Ločitev dela ali delov ozemlja države 

1. Kadar se del ali deli ozemlja kake države od nje ločijo in 
ustanovijo državo naslednico in če se država predhodnica in 
država naslednica ne dogovorita drugače: 

a) preide nepremično državno premoženje države 
predhodnice, ki je na ozemlju, na katero se nanaša 
nasledstvo držav, na državo naslednico; 

b) preide premično državno premoženje države 
predhodnice, povezano z dejavnostjo države 

predhodnice glede ozemlja, na katero se nanaša 
nasledstvo držav, na državo naslednico; 

c) preide premično državno premoženje države 
predhodnice, ki ni omenjeno v pododstavku b), na državo 
naslednico v pravičnem deležu. 

2. Prvi odstavek se uporablja, kadar se del ozemlja kake države 
od nje loči in združi z drugo državo. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka ne vplivajo na katero 
koli vprašanje pravičnega nadomestila, ki se zaradi nasledstva 
držav lahko pojavi med državo predhodnico in državo 
naslednico. 

18. člen 
Razpad države 

1. Kadar država razpade in preneha obstajati, deli ozemlja 
države predhodnice pa ustanovijo dve ali več držav naslednic 
in če se te države naslednice ne dogovorijo drugače: 

a) preide nepremično državno premoženje države predhodnice 
na državo naslednico, na katere ozemlju je; 

b) preide nepremično državno premoženje države predhodnice, 
ki ni na njenem ozemlju, na države naslednice v pravičnih 
deležih; 

c) preide premično državno premoženje države predhodnice, 
povezano z dejavnostjo države predhodnice glede ozemelj, 
na katera se nanaša nasledstvo držav, na državo naslednico; 

d) preide premično državno premoženje države predhodnice, 
ki ni omenjeno v pododstavku c), na države naslednice v 
pravičnih deležih. 

2. Določbe prvega odstavka ne vplivajo na katero koli vprašanje 
pravičnega nadomestila, ki se zaradi nasledstva držav lahko 
pojavi med državami naslednicami. 

III. DEL 
DRŽAVNI ARHIVI 

1. RAZDELEK - UVOD 

19. člen 
Obseg tega dela 

Členi tega dela se uporabljajo za nasledstvo držav glede državnih 
arhivov države predhodnice. 

20. člen 
Državni arhivi 

V členih tega dela izraz "državni arhivi države predhodnice" pomeni 
vse dokumente katerega koli datuma in vrste, ki jih je pri opravljanju 
svojih nalog izdelala ali prejela država predhodnica In ki so na dan 
nasledstva držav pripadali državi predhodnici v skladu z njenim 
notranjim pravom in jih je neposredno ali pod svojim nadzorom 
hranila kot arhiv za kakršen koli namen. 
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21. člen 
Učinki prehoda državnih arhivov 

S prehodom državnih arhivov države predhodnice ugasnejo 
pravice te države, država naslednica pa pridobi pravice do 
državnih arhivov, ki nanjo preidejo ob upoštevanju določb členov 
tega dela. 

22. člen 
Datum prehoda državnih arhivov 

Če se zadevne države ne dogovorijo drugače ali če ustrezno 
mednarodno telo ne odloči drugače, je datum prehoda državnih 
arhivov države predhodnice datum nasledstva držav. 

23. člen 
Prehod državnih arhivov brez nadomestila 

Ob upoštevanju določb členov tega dela in če se zadevne države 
ne dogovorijo drugače ali če ustrezno mednarodno telo ne odloči 
drugače, preidejo državni arhivi države predhodnice na državo 
naslednico brez nadomestila. 

24. člen 
Neučinkovanje nasledstva držav na arhive tretje 

države 

Nasledstvo držav kot tako ne vpliva na arhive, ki so na dan 
nasledstva držav na ozemlju države predhodnice in so v skladu 
z notranjim pravom države predhodnice takrat v lasti tretje države. 

25. člen 
Ohranitev celovitosti skupin državnih arhivov 

Za nobeno določbo tega dela se ne šteje, da kakor koli vnaprej 
določa rešitev katerega koli vprašanja, ki se lahko pojavi zaradi 
ohranitve celovitosti skupin državnih arhivov države predhodnice. 

26. člen 
Ohranjanje in varnost državnih arhivov 

Za izvajanje določb členov tega dela država predhodnica ukrene 
vse, da prepreči poškodovanje ali uničenje državnih arhivov, ki v 
skladu s temi določbami preidejo na državo naslednico. 

2. RAZDELEK - DOLOČBE O POSEBNIH VRSTAH 
NASLEDSTVA DRŽAV 

27. člen 
Prenos dela ozemlja države 

1. Kadar neka država prenese del svojega ozemlja na drugo 
državo, se prehod državnih arhivov države predhodnice na 
državo naslednico uredi s sporazumom med njima. 

2. Če takega sporazuma ni: 

a) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki bi 
moral biti zaradi normalnega upravljanja ozemlja, na katero 
se nanaša nasledstvo držav, na voljo državi, na katero 
se prenese to ozemlje, na državo naslednico; 

b) razen dela iz pododstavka a) preide del državnih arhivov 
države predhodnice, ki se izključno ali predvsem nanaša 
na ozemlje, na katero se nanaša nasledstvo držav, na 
državo naslednico. 

3. Država predhodnica priskrbi državi naslednici iz svojih 
državnih arhivov najboljše razpoložljive dokaze, ki se 
nanašajo na pravico do ozemlja, ki je preneseno, ali na njegove 
meje, ali pa dokaze, potrebne za pojasnitev pomena 
dokumentov državnih arhivov države predhodnice, ki preidejo 
na državo naslednico v skladu z drugimi določbami tega 
člena. 

4. Država predhodnica da državi naslednici na njeno zahtevo in 
na njene stroške na voljo ustrezne kopije svojih državnih 
arhivov, povezanih s pravnimi koristmi prenesenega ozemlja. 

5. Država naslednica da državi predhodnici na njeno zahtevo in 
na njene stroške na voljo ustrezne kopije državnih arhivov 
države predhodnice, ki so prešli na državo naslednico v 
skladu s prvim ali drugim odstavkom. 

28. člen 
Nova neodvisna država 

1. Kadar je država naslednica na novo nastala neodvisna 
država: 

a) preidejo arhivi, ki so pripadali ozemlju, na katero se nanaša 
nasledstvo držav, in so v obdobju odvisnosti postali državni 
arhivi države predhodnice, na novo neodvisno državo; 

b) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki bi 
moral biti na tem ozemlju zaradi normalnega upravljanja 
ozemlja, na katero se nanaša nasledstvo držav, na novo 
neodvisno državo; 

c) razen delov iz pododstavkov a) in b) preide del državnih 
arhivov države predhodnice, ki se izključno ali predvsem 
nanaša na ozemlje, na katero se nanaša nasledstvo 
držav, na novo neodvisno državo. 

2. O prenosu ali ustreznih kopijah delov državnih arhivov države 
predhodnice, razen tistih iz prvega odstavka, ki so pomembni 
za ozemlje, na katero se nanaša nasledstvo držav, se odloči 
s sporazumom med državo predhodnico in novo neodvisno 
državo, tako da lahko vsaka država ta del državnih arhivov 
države predhodnice v čim večji meri in pravično uporablja. 

3. Država predhodnica priskrbi novi neodvisni državi iz svojih 
državnih arhivov najboljše razpoložljive dokaze, ki se 
nanašajo na pravico do ozemlja nove neodvisne države ali 
njene meje ali so potrebni za pojasnitev pomena dokumentov 
državnih arhivov države predhodnice, ki preidejo na novo 
neodvisno državo v skladu z drugimi določbami tega člena. 

4. Država predhodnica sodeluje z državo naslednico v 
prizadevanjih za ponovno pridobitev arhivov, ki so pripadali 
ozemlju, na katero se nanaša nasledstvo držav, in ki v obdobju 
odvisnosti vsi niso bili samo na enem mestu. 

5. Prvi do četrti odstavek se uporabljajo takrat, kadar je nova 
neodvisna država nastala iz dveh ali več odvisnih ozemelj. 

6. Prvi do četrti odstavek se uporabljajo takrat, kadar odvisno 
ozemlje postane del ozemlja neke druge države, ne pa države, 
ki je bila odgovorna za njegove mednarodne odnose. 
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7. Sporazumi, sklenjeni med državo predhodnico in novo 
neodvisno državo, v zvezi z državnimi arhivi države 
predhodnice, ne smejo kršiti pravice narodov teh držav do 
razvoja, informacij o njihovi zgodovini in do njihove kulturne 
dediščine. 

29. člen 
Združitev držav 

Kadar se dve ali več držav združi in tako ustanovi eno državo 
naslednico, preidejo državni arhivi držav predhodnic na državo 
naslednico. 

30. člen 
Ločitev dela ali delov ozemlja države 

1. Kadar se del ali deli ozemlja neke države od nje ločijo in 
ustanovijo državo in če se država predhodnica in država 
naslednica ne dogovorita drugače: 

a) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki bi 
morali biti na tem ozemlju zaradi normalnega upravljanja 
ozemlja, na katero se nanaša nasledstvo držav, na 
državo naslednico; 

b) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki ni 
omenjen v pododstavku a) in se neposredno nanaša na 
ozemlje, na katero se nanaša nasledstvo držav, na 
državo naslednico. 

2. Država predhodnica priskrbi državi naslednici iz svojih 
državnih arhivov najboljše razpoložljive dokaze, ki se 
nanašajo na pravico do ozemlja države naslednice ali njene 
meje ali so potrebni za pojasnitev pomena dokumentov 
državnih arhivov države predhodnice, ki preidejo na državo 
naslednico v skladu z drugimi določbami tega člena. 

3. Sporazumi, sklenjeni med državo predhodnico in državo 
naslednico, v zvezi z državnimi arhivi države predhodnice, 
ne smejo kršiti pravice narodov teh držav do razvoja, 
informacij o njihovi zgodovini in do njihove kulturne dediščine. 

4. Država predhodnica in država naslednica si na zahtevo in na 
stroške ene od njiju ali na podlagi izmenjave dasta na voljo 
ustrezne kopije iz svojih državnih arhivov, povezane z interesi 
njunih ozemelj. 

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo, če se 
del ozemlja neke države od nje loči in združi z drugo državo. 

31. člen 
Razpad države 

1. Kadar država razpade in preneha obstajati, deli ozemlja 
države predhodnice pa ustanovijo dve ali več držav naslednic 
in če se te države naslednice ne dogovorijo drugače: 

a) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki bi 
moral biti zaradi normalnega upravljanja ozemlja države 
naslednice na njenem ozemlju, na državo naslednico; 

b) preide del državnih arhivov države predhodnice, ki ni 
omenjen v pododstavku a) in se neposredno nanaša na 
ozemlje države naslednice, na to državo. 

2. Državni arhivi države predhodnice, razen tistih iz prvega 
odstavka, preidejo na države naslednice na pravičen način 
ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin. 

3. Vsaka država naslednica priskrbi iz svojega dela državnih 
arhivov države predhodnice drugi državi naslednici ali 
državam naslednicam najboljše razpoložljive dokaze, ki se 
nanašajo na pravico do ozemelj ali meje te druge države 
naslednice ali držav naslednic ali so potrebni za pojasnitev 
pomena dokumentov iz državnih arhivov države predhodnice, 
ki preidejo na to državo ali države v skladu z drugimi določbami 
tega člena. 

4. Sporazumi, sklenjeni med zadevnimi državami naslednicami, 
v zvezi z državnimi arhivi države predhodnice, ne smejo 
kršiti pravice narodov teh držav do razvoja, informacij o njihovi 
zgodovini in do njihove kulturne dediščine. 

5. Vsaka država naslednica da vsaki drugi državi naslednici na 
voljo na njeno zahtevo in na njene stroške ali z izmenjavo 
ustrezne kopije iz svojega dela državnih arhivov države 
predhodnice, povezane z interesi ozemlja te druge države 
naslednice. 

IV. DEL 
DRŽAVNI DOLGOVI 

1. RAZDELEK - UVOD 

32. člen 
Področje uporabe tega dela 

Členi tega dela se uporabljajo za nasledstvo držav glede državnih 
dolgov. 

33. člen 
Državni dolg 

V členih tega dela izraz "državni dolg" pomeni vsako finančno 
obveznost države predhodnice, ki v skladu z mednarodnim 
pravom nastane do druge države, mednarodne organizacije ali 
katerega koli drugega subjekta mednarodnega prava. 

34. člen 
Učinki prehoda državnih dolgov 

S prehodom državnih dolgov ugasnejo obveznosti države 
predhodnice, nastanejo pa obveznosti držav naslednic glede 
državnih dolgov, ki preidejo na državo naslednico ob upoštevanju 
določb členov tega dela. 

35. člen 
Datum prehoda državnih dolgov 

Če se zadevne države ne dogovorijo drugače ali če ustrezno 
mednarodno telo ne odloči drugače, je datum prehoda državnih 
dolgov države predhodnice datum nasledstva držav. 
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36. člen 
Neučinkovanje nasledstva držav na upnike 

Nasledstvo držav kot tako ne vpliva na pravice in obveznosti 
upnikov. 

2. RAZDELEK - DOLOČBE O POSEBNIH VRSTAH 
NASLEDSTVA DRŽAV 

37. člen 
Prenos dela ozemlja države 

1. Kadar neka država prenese del svojega ozemlja na drugo 
državo, se prehod državnega dolga države predhodnice na 
državo naslednico uredi s sporazumom med njima. 

2. Če takega sporazuma ni, preide državni dolg države 
predhodnice na državo naslednico v pravičnem deležu, pri 
čemer se posebej upoštevajo premoženje, pravice in pravne 
koristi, ki preidejo na državo naslednico v razmerju s tem 
državnim dolgom. 

38. člen 
Nova neodvisna država 

1. Kadar je država naslednica nova neodvisna država, noben 
državni dolg države predhodnice ne preide na novo neodvisno 
državo, razen če ni drugače določeno s sporazumom med 
njima glede na zvezo med državnim dolgom države 
predhodnice, povezanim z njeno dejavnostjo na ozemlju, na 
katero se nanaša nasledstvo držav, ter premoženjem, 
pravicami in pravnimi koristmi, ki preidejo na novo neodvisno 
državo. 

2. Sporazum iz prvega odsta»ka ne sme kršiti načela trajne 
suverenosti vsakega naroda nad njegovim bogastvom in 
naravnimi viri, prav tako pa njegovo izvajanje ne sme ogrožati 
temeljnega gospodarskega ravnotežja nove neodvisne 
države. 

39. člen 
Združitev držav 

Kadar se dve ali več držav združi in tako ustanovi eno državo 
naslednico, preide državni dolg držav predhodnic na državo 
naslednico. 

40. člen 
Ločitev dela ali delov ozemlja države 

1. Kadar se del ali deli ozemlja neke države od nje ločijo in 
ustanovijo novo državo in če se država predhodnica in država 
naslednica ne sporazumeta drugače, preide državni dolg 
države predhodnice na državo naslednico v pravičnem 
deležu, pri čemer se posebej upoštevajo premoženje, pravice 
in pravne koristi, ki v razmerju s tem državnim dolgom preidejo 
na državo naslednico. 

2. Prvi odstavek se uporablja, kadar se del ozemlja države od 
nje loči in združi z drugo državo. 

41. člen 
Razpad države 

Kadar država razpade in preneha obstajati, deli ozemlja države 
predhodnice pa ustanovijo dve ali več držav naslednic in če se 
države naslednice ne sporazumejo drugače, preide državni dolg 
države predhodnice na države naslednice v pravičnem deležu, 
pri čemer se posebej upoštevajo premoženje, pravice in pravne 
koristi, ki v razmerju s tem državnim dolgom preidejo na države 
naslednice. 

V. DEL 
REŠEVANJE SPOROV 

42. člen 
Posvetovanje in pogajanje 

Če pride do spora med dvema ali več pogodbenicami konvencije 
glede razlage ali uporabe te konvencije, ga na zahtevo ene od 
njih skušajo rešiti s posvetovanji in pogajanji. 

43. člen 
Sprava 

Če se spor ne reši v šestih mesecih od dneva, ko je bila vložena 
zahteva iz 42. člena, ga lahko katera koli stran v sporu predloži v 
spravni postopek, določen v Prilogi k tej konvenciji, tako da predloži 
zahtevo generalnemu sekretarju Združenih narodov in o tem 
obvesti drugo stran oziroma druge strani v sporu. 

44. člen 
Sodno reševanje spora in arbitraža 

Vsaka država lahko ob podpisu ali ratifikaciji te konvencije ali 
pristopu k njej ali kadar koli pozneje z uradnim obvestilom 
depozitarju izjavi, da se lahko spor, če se ne reši po postopkih iz 
42. in 43. člena, s pisno vlogo katere koli strani v sporu predloži v 
odločanje Meddržavnemu sodišču ali arbitraži pod pogojem, da 
je tudi druga stran v sporu dala podobno izjavo. 

45. člen 
Sporazum o reševanju spora 

Če pride do spora med dvema ali več državami pogodbenicami 
te konvencije glede razlage ali uporabe te konvencije, se lahko te 
države ne glede na 42., 43. in 44. člen dogovorijo, da ga predložijo 
Meddržavnemu sodišču ali arbitraži ali v kak drug ustrezen 
postopek za reševanje sporov. 

46. člen 
Druge veljavne določbe za reševanje sporov 

Nobena določba 42. do 45. člena ne vpliva na pravice ali obveznosti 
pogodbenic te konvencije po katerih koli veljavnih določbah, ki jih 
zavezujejo glede reševanja sporov. 
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VI. DEL 
KONČNE DOLOČBE 

50. člen 
Začetek veljavnosti 

47. člen 
Podpis 

Ta konvencija je vsem državam na voljo za podpis do 31. 
decembra 1983 v Zveznem ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Avstrije, po tem datumu pa do 30. junija 1984 na sedežu 
Združenih narodov v New Yorku. 

48. člen 
Ratifikacija 

To konvencijo je treba ratiticirati. Listine o ratifikaciji se deponirajo 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

49. člen 
Pristop 

Ta konvencija je vsem državam na voljo za pristop. Listine o 
pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

1. Ta konvencija začne veljati 30 dni po deponiranju petnajste 
listine o ratifikaciji ali pristopu. 

2. Za vsako državo, ki konvencijo ratificira ali k njej pristopi po 
deponiranju petnajste listine o ratifikaciji ali pristopu, začne 
konvencija veljati 30 dni po dnevu, ko je ta država deponirala 
listino o ratifikaciji ali pristopu. 

51. člen 
Verodostojna besedila 

izvirnik te konvencije, katere besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, se deponira pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani pooblaščenci, ki so jih njihove 
vlade v ta namen pravilno pooblastile, podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO na Dunaju 8. aprila 1983. 

PRILOGA 

1. Generalni sekretar Združenih narodov sestavi in vzdržuje 
seznam konciliatorjev, ki ga sestavljajo usposobljeni pravniki. 
Zato se vsaka država članica Združenih narodov ali 
pogodbenica te konvencije povabi, da imenuje dva 
konciliatorja, in imena na tak način imenovanih oseb sestavljajo 
seznam. Mandat konciliatorja, vključno s tistim konciliatorjem, 
ki je imenovan na izpraznjeno mesto, traja pet let in se lahko 
obnovi. Konciliator, ki mu poteče mandat, še naprej opravlja 
vse naloge, za katere je bil izbran v skladu s tem odstavkom. 

2. Če se v skladu s 43. členom vloži zahteva pri generalnem 
sekretarju, predloži generalni sekretar spor spravni komisiji, 
ki se oblikuje takole: 

Država ali države, ki so ena stran v sporu, imenujejo: 

a) enega konciliatorja, ki ima državljanstvo te države ali ene 
od teh držav in se lahko izbere s seznama iz prvega 
odstavka, in 

b) enega konciliatorja, ki ni državljan te države ali katere koli 
od teh držav in se izbere s seznama. 

Država ali države, ki so druga stran v sporu, na enak način 
imenujejo dva konciliatorja. Štirje konciliatorji, ki jih izberejo 
strani v sporu, morajo biti imenovani v 60 dneh od dneva, ko 
generalni sekretar prejme zahtevo. 

Štirje konciliatorji v 60 dneh po imenovanju zadnjega od njih 
imenujejo petega s seznama, ki je hkrati tudi predsednik. 

Če predsednik ali kateri koli drug konciliator ni bil imenovan v 
predpisanem roku, ga imenuje generalni sekretar v 60 dneh 
po poteku tega roka. Predsednika lahko generalni sekretar 
imenuje s seznama ali izmed članov Komisije za mednarodno 
pravo. Roke za imenovanje lahko strani v sporu sporazumno 
podaljšata. 

Vsako izpraznjeno mesto se zasede na način, predpisan za 
prvo imenovanje. 

3. Spravna komisija sama odloča o svojem postopku. Komisija 
lahko s soglasjem strani v sporu povabi katero koli 
pogodbenico te konvencije, da ustno ali pisno poda svoja 
stališča. Komisija sprejema odločitve in. priporočila z večino 
glasov petih članov. 

4. Komisija lahko opozori strani v sporu na ukrepe, ki lahko 
prispevajo k mirni rešitvi. 

5. Komisija zasliši strani, obravnava zahteve in ugovore in daje 
stranema predloge za mirno rešitev spora. 

6. Komisija predloži poročilo v 12 mesecih po svoji ustanovitvi. 
Poročilo se deponira pri generalnem sekretarju in pošlje 
stranema v sporu. Poročilo komisije, vključno z vsemi sklepi 
iz poročila, ki se nanašajo na dejstva ali na pravna vprašanja, 
za strani ni zavezujoče in je priporočilo, dano v razmislek 
stranema v sporu, da bi jima olajšali mirno rešitev spora. 

7. Generalni sekretar zagotovi komisiji potrebno pomoč in 
možnosti za njeno delo. Stroške komisije krijejo Združeni 
narodi. 

poročevalec, št. 52 40 29. maj 2002 



4. člen 3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbijo resorna ministrstva v katerih Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v konvenciji. Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Razlogi za pristop h konvenciji 

Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede državnega 
premoženja, arhivov in dolgov (v nadaljevanju: Dunajska 
konvencija) je bila sprejeta na Dunaju 8.4.1983. Odprta je bila za 
podpis do 30. junija 1984 in jo je v tem času podpisalo šest držav, 
med njimi tudi nekdanja SFRJ, vendar jo nobena od teh dotlej ni 
ratificirala. 

Konvencija je odprta za pristop za vse države. To možnost so 
doslej izkoristile Hrvaška, Makedonija, Estonija, Gruzija in Ukrajina, 
ZRJ pa je nasledila podpis države predhodnice. Konvencija še ni 
začela veljati. 

Konvencija je poleg Dunajske konvencije o nasledstvu držav 
glede pogodb iz leta 1978 (Republika Slovenija je postala njena 
pogodbenica s 6.11.1996, ko je konvencija začela veljati) edina 
mednarodnopravna pogodba mnogostranskega značaja, ki ureja 
nasledstvo držav. 

Besedili obeh konvencij je pripravila Komisija za mednarodno 
pravo, telo OZN, ki ob upoštevanju stališč držav članic skrbi za 
kodilikacijo in razvoj mednarodnega prava. 

S sprejetjem obeh konvencij je vprašanje nasledstva držav glede 
mednarodnih pogodb, državnega premoženja, arhivov in dolgov 
prvič postalo predmet mednarodnega pravnega urejanja. 
Proučevanje mednarodnopravne doktrine in prakse v zvezi z 
nasledstvom držav kaže, da so pravila mednarodnega prava, 
razen obeh omenjenih konvencij, dokaj razpršena in praksa držav 
neenotna. 

Večina določb Dunajske konvencije je dispozitivne narave, kar 
omogoča, da se vprašanja nasledstva rešujejo na podlagi 
sporazuma med prizadetimi državami. 

Po deset let trajajočih pogajanjih med državami naslednicami o 
nasledstvu po nekdanji SFRJ je bil na Dunaju 29.6.2001 podpisan 
Sporazum o vprašanjih nasledstva. Glede na to, da so se slovenski 
pogajalci pri pogajanjih ves čas sklicevali na določbe Dunajske 
konvencije, Sporazum o vprašanjih nasledstva pa temelji na njenih 
načelih, menimo, da sta oba mednarodna dokumenta 
dopolnjujoča, kar narekuje pristop Republike Slovenije h konvenciji. 

Sporazum o vprašanjih nasledstva ima v odnosu do Dunajske 
konvencije naravo lex specialis In tako tudi ureja vprašanja 
nasledstva med petimi državami naslednicami nekdanje 
Jugoslavije, medtem ko omenjena Dunajska konvencija učinkuje 
erga omnes. 

Republika Slovenija želi s svojim pristopom k tej Dunajski 
konvenciji prispevati k čimprejšnji izpolnitvi pogojev za začetek 
njene veljavnosti. Republika Slovenija ima interes, da dobi ta 
konvencija čimprej svojo veljavo ob povečanem interesu v 
mednarodni skupnosti v novejšem času za mednarodnopravno 
ureditev nasledstva držav. Ta interes se je povečal ob razpadih 
ZSSR, ČSR in SFRJ ter združitvi NDR in ZRN v eno državo. To 
zanimanje dokazujejo tudi nedavni znanstveni sestanki v okviru 
dveh najpomembnejših svetovnih mednarodnopravnih združenj 
Institut de droit international (Vancouver poleti 2001) ter Interna- 
tional Law Association (ILA, zadnje srečanje v Trstu, decembra 
2001 v sodelovanju s Svetom Evrope). 

Začetek veljavnosti te Dunajske konvencije bi pomenil tudi 
formalno kodifikacijo in progresivni razvoj pravnih načel in pravil 
o nasledstvu držav, za katere je že tim. Badinterjeva Arbitražna 
komisija Mednarodne konference o bivši Jugoslaviji zatrdila, da 
naj na podlagi teh pravil Dunajskih konvencij iz let 1978 in 1983 
rešijo države naslednice vprašanja nasledstva po nekdanji SFRJ, 
ker odražajo obče mednarodno običajno pravo. 

II. Bistveni elementi konvencije 

Dunajska konvencija ureja posledice nasledstva držav glede 
državnega premoženja, arhivov in dolgov. Določbe konvencije v 
ničemer ne prejudicirajo učinkov nasledstva držav glede drugih 
področij (npr. članstva v mednarodnih organizacijah, državljanstva 
in pridobljenih pravic; 5. člen konvencije). 

Izraz "nasledstvo držav" za namene te konvencije pomeni 
zamenjavo ene države z drugo glede odgovornosti za 
mednarodne odnose tega ozemlja. 

Čeprav je Dunajska konvencija nastajala v času, ko so bili primeri 
nasledstva držav praktično izključno dekolonizacijski in je 
problematiki nasledstva v zvezi z dekolonizacjo posvečena 
največja pozornost, predvideva tudi druge primere nasledstva: 
sprememba ozemlja, združitev držav, razpad držav, odcepitev 
od države predhodnice. 

Dunajska konvencija definira (8. člen) izraz "državno premoženje 
države predhodnice" in govori o učinkih (9. člen) in datumih 
prehoda državnega premoženja (10. člen), neučinkovanju 
nasledstva držav na premoženje tretje države (12. člen) ter o 
ohranjanju in varnosti državnega premoženja (13. člen). Nato 
konvencija obravnava problematiko nasledstva državnega 
premoženja pri posebnih vrstah nasledstva držav. 18. člen se 
nanaša na razpad države. 
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Dunajska konvencija (20. člen) definira tudi izraz "državni arhivi 
države predhodnice" in vsebuje določbe o učinkih (21. člen), 
datumih (22. člen) prehoda državnih arhivov državam 
naslednicam, ohranitvi celovitosti skupin državnih arhivov (25. 
člen) ter ohranjanju in varnosti državnih arhivov (26. člen). Za 
Republiko Slovenijo je najpomembnejši 31. člen, ki obravnava 
nasledstvo državnih arhivov v primeru razpada države. 

Pomembna je tudi definicija izraza "državni dolgovi" (33. člen). 
Državni dolgovi so po tej določbi samo tisti, ki so nastali nasproti 
subjektu mednarodnega prava ter so posledično izključeni dolgovi 
do drugih pravnih ali fizičnih oseb. 

Glede delitve državnih dolgov konvencija ne loči med odcepitvijo 
(separation) in razpadom (dissolution), temveč v obeh primerih 
predvideva delitev dolgov po pravičnih deležih med države 
naslednice, kar je v korist varstva upnikov. 

V Dunajski konvenciji so tudi določbe o načinu reševanja sporov, 
ki utegnejo nastati glede njene razlage ali uporabe. 

Dunajska konvencija bo začela veljati 30 dni po deponiranju 
petnajste listine o ratifikaciji ali pristopu. 

III. Vpliv kon venci je na domačo zakonodajo 

Dunajsko konvencijo v skladu s 75. členom zakona o zunanjih 
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Pristop k Dunajski konvenciji ne zahteva izdaje novih ali 
spremembe veljavnih zakonov. 

IV. Finančne in druge obveznosti v zvezi z 
izvajanjem konvencije 

Pristop k Dunajski konvenciji in njeno izvajanje ne bosta zahtevala 
dodatnih finančnih sredstev iz proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

MEDSEBOJNI UPRAVNI POMOČI ZA 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN 

ZATIRANJE CARINSKIH KRŠITEV MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ITALIJANSKE REPURLIKE 

(RITUPC) 

- EPA 546 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0017 
Številka: 424-10/2000-6 
Ljubljana, 21.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 21.05.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
MEDSEBOJNI UPRAVNI POMOČI ZA PREPREČEVANJE, 
ODKRIVANJE IN ZATIRANJE CARINSKIH KRŠITEV MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE 
REPUBLIKE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 

Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o medsebojni upravni pomoči za 
preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, podpisan v Rimu 
dne 14. novembra 2001. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

O 

MEDSEBOJNI UPRAVNI POMOČI ZA 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN ZATIRANJE 

CARINSKIH KRŠITEV 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike, v 
nadaljevanju pogodbenici, sta se 

GLEDE NA TO, da je kršenje carinske zakonodaje škodljivo za 
obojestranske gospodarske, trgovinske, davčne, socialne, 
kulturne, industrijske in kmetijske interese, 

KER STA PREPRIČANI, da je mogoče s tesnim sodelovanjem 
med njunima carinskima upravama povečati učinkovitost boja 
proti takim kršitvam, 

GLEDE NA pomembnost natančne odmere carin in drugih dajatev, 
ki se pobirajo ob uvozu ali izvozu, in zagotavljanje pravilnega 
izvajanja ukrepov prepovedi, omejevanja in nadzora, pri čemer 
slednji vključujejo tudi tiste o uveljavljanju zakonskih določb in 
predpisov o ponarejenem blagu in zaščitenih blagovnih znamkah, 

GLEDE NA TO, da trgovanje z mamili in psihotropnimi snovmi 
pomeni nevarnost za zdravje ljudi in družbo, 

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov zoper 
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi z dne 20. decembra 
1988, vključno s tistimi, ki so navedene v prilogah k tej konvenciji, 

OB UPOŠTEVANJU Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje 
o medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953 

sporazumeli, kot sledi: 

I. POGLAVJE 

Opredelitev pojmov 
1. člen 

V tem sporazumu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni tiste zakone in predpise, ki jih 
carinski upravi izvajata za: 

uvoz, izvoz, tranzit in skladiščenje blaga ter plačilna 
sredstva, 

pobiranje, zavarovanje in vračilo uvoznih in izvoznih 
dajatev, 

ukrepe prepovedi, omejevanja in nadzora, vključno s 
predpisi o nadzoru nad deviznimi sredstvi, 

boj proti nezakonitemu trgovanju z mamili in psihotropnimi 
snovmi; | 

b) "carinski upravi" pomenita Carinsko upravo Republike 
Slovenije za Republiko Slovenijo in Italijansko carinsko upravo, 
vključno s Finančno stražo, za Italijansko republiko, pristojni 
za izvajanje določb iz točke a) tega člena; 

c) "carinska kršitev" pomeni vsako kršitev ali poskus kršitve 
carinske zakonodaje; 

d) "uvozne in izvozne dajatve" pomenijo carine in vse druge 
dajatve, davke ali razne pristojbine, ki se pobirajo ob uvozu 
ali izvozu, vključno za Italijansko republiko dajatve in davke, 
kot jih določajo pristojni organi Evropske unije; 

e) "oseba" pomeni vsako fizično ali pravno osebo; 

f) "osebni podatki" pomenijo kakršne koli podatke, ki se nanašajo 
na določeno ali določljivo fizično osebo; 

g) "mamila in druge psihotropne snovi" pomenijo vse snovi, 
navedene v Konvenciji Združenih narodov zoper nezakonit 
promet mamil in psihotropnih snovi z dne 20. decembra 1988, 
vključno s tistimi, ki so navedene v prilogah k tej konvenciji. 

II. POGLAVJE 

Področje izvajanja sporazuma 
2. člen 

1. Pogodbenici si po svojih carinskih upravah medsebojno 
pomagata po pogojih, določenih v tem sporazumu, pri 
pravilnem izvajanju carinske zakonodaje in pri preprečevanju, 
odkrivanju in zatiranju carinskih kršitev. 

2. Pogodbenici si pomagata v skladu s svojimi veljavnimi 
notranjepravnimi in upravnimi predpisi in v mejah pristojnosti 
ter razpoložljivih sredstev svoje carinske uprave. 

3. Ta sporazum je omejen izključno na medsebojno upravno 
pomoč med pogodbenicama; njegove določbe nobenemu 
posamezniku ne dajejo pravice do pridobitve, prikrivanja ali 
izključitve kakršnega koli dokaza ali do oviranja izvrševanja 
zaprosila. 

III. POGLAVJE 

Področje izvajanja pomoči 
3. člen 

1. Carinski upravi si po zaprosilu ali na lastno pobudo sporočata 
informacije in obvestila, ki pomagajo zagotavljati pravilno 
uporabo carinske zakonodaje in preprečevati, odkrivati in 
zatirati carinske kršitve. 

2. Ena ali druga carinska uprava pri preiskavi v imenu druge 
carinske uprave deluje tako, kot če bi delovala za svoj račun 
ali po zaprosilu nekega drugega državnega organa te 
pogodbenice. 

4. člen 

1. Po zaprosilu zaprošena carinska uprava priskrbi vse 
informacije o zakonodaji in carinskih postopkih, ki se 
uporabljajo v tej pogodbenici in so pomembne za preiskavo v 
zvezi s carinsko kršitvijo. 

2. Ena ali druga carinska uprava po zaprosilu ali na lastno 
pobudo sporoči kakršno koli razpoložljivo informacijo, ki se 
nanaša: 

a) na nove načine izvajanja carinske zakonodaje, ki so se 
izkazali za učinkovite; 

b) na nove usmeritve, sredstva ali metode kršenja carinskih 
predpisov. 
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IV. POGLAVJE 9. člen 
Carinski upravi: 

Primeri pomoči 
5. člen 

Po zaprosilu zaprošena carinska uprava priskrbi carinski upravi 
prosilki informacije zlasti o tem: 

a) ali je bilo izvoženo blago, ki se uvaža na carinsko območje 
pogodbenice prosilke, zakonito izvoženo s carinskega ozemlja 
zaprošene pogodbenice; 

b) ali je bilo blago, ki se izvaža s carinskega območja pogodbenice 
prosilke, zakonito uvoženo na carinsko območje zaprošene 
pogodbenice, in o morebitnem carinskem postopku, ki je bil 
uporabljen za blago. 

6. člen 

V skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi si bosta carinski 
upravi pogodbenic po zaprosilu, in če je potrebno, po predhodni 
preiskavi, izmenjali kakršne koli informacije, ki jima bodo omogočile 
zagotoviti pravilno pobiranje carinskih dajatev in davkov, še zlasti 
informacije, ki omogočajo: 

a) določitev carinske vrednosti, uvrstitev v carinsko tarifo in 
poreklo blaga; 

b) izvajanje predpisov, ki se nanašajo na prepovedi, omejitve in 
nadzor. 

7. člen 

Po zaprosilu zaprošena carinska uprava priskrbi informacije in 
obvestila ter posebej nadzoruje: 

a) osebe, za katere carinska uprava prosilka ve, da so storile 
carinsko kršitev ali so osumljene, da so jo storile, še zlasti 
tiste, ki vstopajo na carinsko območje zaprošene pogodbenice 
ali ga zapuščajo; 

b) blago v tranzitu ali v skladišču, za katero carinska uprava 
prosilka sumi, da gre za nedovoljeno trgovino proti carinskemu 
območju pogodbenice prosilke; 

c) prevozna sredstva, za katera carinska uprava prosilka sumi, 
da se uporabljajo za kršenje carinskih predpisov na carinskem 
območju ene ali druge pogodbenice; 

d) prostore, za katere carinska uprava prosilka sumi, da se 
uporabljajo za kršenje carinskih predpisov na carinskem 
območju ene ali druge pogodbenice. 

8. člen 

1. Carinski upravi druga drugi po zaprosilu ali na lastno pobudo 
priskrbita informacije in obvestila o opravljenih ali načrtovanih 
poslih, ki pomenijo ali se zdi, da pomenijo carinsko kršitev. 

2. Pri hudih kršitvah, pri katerih bi lahko šlo za precejšnjo škodo 
v gospodarstvu, za zdravje ljudi, javno varnost ali kakšen 
drug bistven interes ene pogodbenice, carinska uprava druge 
pogodbenice priskrbi informacije in obvestila na lastno pobudo, 
kadar koli je to mogoče. 

a) si pomagata pri izvajanju začasnih ukrepov in postopkov, 
vključno z zasegom, zadržanjem ali zaplembo lastnine; 

b) razpolagata z lastnino, izkupičkom ali sredstvi, zaplenjenimi 
kot posledica pomoči, ki je bila dana po tem sporazumu, v 
skladu z notranjepravnimi in upravnimi predpisi pogodbenice, 
ki ima nadzor nad lastnino, izkupičkom ali sredstvi. 

V. POGLAVJE 

Dokumenti in informacije 
10. člen 

1. Izvirniki dokumentov se zahtevajo, samo kadar potrjene ali 
overjene kopije ne bi zadostovale in jih je treba čim prej vrniti; 
pravice zaprošene carinske uprave ali tretjih strani v zvezi z 
njimi ostanejo celovite. 

2. Vsak dokument in informacijo, ki se izmenja po tem 
sporazumu, spremljajo vsa potrebna pojasnila za njegovo 
razlago in uporabo. 

VI. POGLAVJE 

Izvedenci in priče 
11. člen 

1. Po zaprosilu ene države pogodbenice carinska uprava druge 
pogodbenice pooblasti, kadar koli je to mogoče, svoje 
uradnike, da pričajo kot priče ali izvedenci v sodnih ali upravnih 
postopkih glede carinskih kršitev, ki se preganjajo na ozemlju 
pogodbenice prosilke, in da priskrbijo predmete, listine in druge 
dokumente ali njihove overjene kopije, potrebne za postopke. 
V zaprosilu za nastop mora biti še posebej navedeno, o kateri 
zadevi in v kakšni vlogi bo uradnik pričal. 

2. Carinska uprava države pogodbenice, ki je zaprosilo sprejela, 
po potrebi v izdanem pooblastilu natančno navede omejitve, 
v okviru katerih lahko pričajo njeni uradniki. 

VII. POGLAVJE 

Pošiljanje zaprosil 
12. člen 

1. Pomoč po tem sporazumu se izmenja neposredno med 
carinskima upravama. 

2. Zaprosila za pomoč po tem sporazumu so pisna in jih 
spremljajo dokumenti, za katere se meni, da so koristni. Kadar 
tako zahtevajo okoliščine, so zaprosila lahko tudi ustna. Taka 
zaprosila pa se nemudoma potrdijo pisno. 
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3. Zaprosila na podlagi drugega odstavka tega čleria morajo 
vsebovati te podatke: 

a) naziv carinske uprave, ki zaprosilo daje; 

b) predmet zaprosila in razlog zanj; 

c) kratek opis zadeve, pravno osnovo in naravo postopka; 

d) imena in naslove strank, vpletenih v postopek, če so 
znani. 

4. Če ena carinska uprava zaprosi drugo, naj upošteva določeni 
postopek, se ji ugodi v skladu z notranjepravnimi in upravnimi 
predpisi zaprošene pogodbenice. 

5. Informacije in obvestila, omenjena v tem sporazumu, se 
sporočijo uradnikom, ki jih za ta namen posebej določi vsaka 
carinska uprava. Seznam tako določenih uradnikov se pošlje 
carinski upravi druge pogodbenice v skladu z drugim 
odstavkom 19. člena tega sporazuma. 

VIII. POGLAVJE 

Obravnavanje zaprosil 
13. člen 

1. Če zaprošena carinska uprava nima želenih dokumentov ali 
informacij, mora v skladu s svojimi notranjepravnimi in 
upravnimi predpisi: 

a) začeti poizvedbe, da bi te dokumente ali informacije 
pridobila, ali 

b) nemudoma poslati zaprosilo pristojnemu organu ali 

c) navesti, kateri organi so pristojni za zadevo. 

3. Pri vsaki preiskavi po prvem odstavku tega člena se lahko 
pridobijo izjave od oseb, od katerih se iščejo informacije v 
zvezi s carinsko kršitvijo, ter od prič in izvedencev. 

14. člen 

1. Po pisnem zaprosilu lahko uradniki, ki jih je v ta namen posebej 
določila carinska uprava prosilka, s pooblastilom zaprošene 
carinske uprave in po pogojih, ki bi jih slednja lahko postavila, 
za namen preiskovanja carinske kršitve: 

a) v uradih zaprošene carinske uprave pregledujejo 
dokumente, spise in druge ustrezne podatke, da bi 
pridobili informacije v zvezi s carinsko kršitvijo; 

b) pridobijo kopije dokumentov, spisov in drugih podatkov, 
ki se nanašajo na to carinsko kršitev; 

c) so prisotni pri preiskavi, ki jo vodi zaprošena carinska 
uprava na carinskem ozemlju zaprošene pogodbenice in 
se nanaša na carinsko upravo prosilko. 

2. Kadar so uradniki carinske uprave prosilke prisotni na ozemlju 
druge pogodbenice v okoliščinah, predvidenih v prvem 
odstavku tega člena, morajo na zahtevo vedno predložiti 
dokazilo o svoji uradni pristojnosti. 

3. Na ozemlju druge pogodbenice uživajo enako zaščito in 
pomoč, kot jo imajo carinski uradniki te pogodbenice, v skladu 
s tam veljavnimi zakoni in so odgovorni za kakršno koli kršitev, 
ki jo utegnejo storiti. 

IX. POGLAVJE 

Uporaba in varstvo informacij in dokumentov 
15. člen 

1. Informacije, obvestila in dokumenti, prejeti z upravno pomočjo, 
se lahko uporabljajo v civilnih, kazenskih in upravnih postopkih 
po pogojih, določenih z ustrezno notranjo zakonodajo, samo 
za namene tega sporazuma. 

2. Te informacije, obvestila in dokumenti se smejo poslati drugim 
vladnim organom poleg tistih, predvidenih potem sporazumu, 
samo če carinska uprava, ki jih je priskrbela, da izrecno 
dovoljenje in če notranji zakoni uprave prejemnice ne 
prepovedujejo takih obvestil. 

3. Vendar pa zaradi obveznosti, ki jih ima Italija kot država članica 
Evropske unije, določbe iz predhodnega odstavka ne 
prepovedujejo, da se prejete informacije, obvestila in dokumenti 
smejo po potrebi prenesti Evropski komisiji in drugim državam 
članicam. 

4. Informacije, obvestila in dokumenti, ki so na voljo carinski 
upravi pogodbenice prosilke, so deležni enakega varstva, 
kot ga zagotavljajo notranji zakoni pogodbenice dokumentom 
in informacijam enake narave. 

16. člen 

Če se po tem sporazumu izmenjujejo osebni podatki, pogodbenici 
zagotovita raven varstva podatkov, ki je vsaj enakovredna tisti iz 
uresničevanja načel v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma. 

X. POGLAVJE 

Izjeme 
17. člen 

1. Kadar bi pomoč po tem sporazumu kršila suverenost, varnost, 
javni red ali druge bistvene državne interese ene ali druge 
pogodbenice ali bi pomenila kršitev industrijske, poslovne ali 
poklicne skrivnosti oziroma ne bi bila v skladu z njenimi 
notranjepravnimi in upravnimi predpisi, se pomoč lahko 
odkloni. 

2. Kadar carinska uprava prosilka ne bi mogla ustreči, če bi 
podobno zaprosilo dala zaprošena carinska uprava, potem 
na to opozori v svojem zaprosilu. Ugoditev takemu zaprosilu 
je prepuščena lastni presoji zaprošene carinske uprave. 

3. Zaprošena carinska uprava lahko pomoč odloži, kadar bi ta 
ovirala že začeto preiskavo, sodni ali upravni postopek. V 
takem primeru se zaprošena carinska uprava posvetuje s 
carinsko upravo prosilko, da bi določila, ali se lahko da pomoč 
po takih določilih ali pogojih, kot jih lahko zahteva zaprošena 
carinska uprava. 

4. Če se pomoč zavrne ali odloži, je treba navesti razloge za to. 
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XI. POGLAVJE XIV. POGLAVJE 

Stroški 
18. člen 

1. Carinski upravi se odrečeta vsem zahtevkom za povračilo 
stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, razen za 
izdatke in nadomestila, izplačana izvedencem in pričam, ter 
za stroške tolmačev in prevajalcev, ki niso državni uslužbenci, 
ki jih mora kriti carinska uprava prosilka. 

2. Če so ali bodo za obravnavo zaprosila potrebni večji ali izredni 
izdatki, pogodbenici v soglasju določita za to potrebne pogoje 
in način kritja stroškov. 

Začetek in prenehanje veljavnosti 
21. člen 

1. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
datumu prejema drugega od dveh uradnih obvestil, s katerima 
pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so izpolnjeni 
vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti. 

2. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Italijansko republiko preneha veljati Sporazum 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o vzajemni administrativni pomoči v odkrivanju 
in preprečevanju carinskih prekrškov, podpisan v Beogradu 
dne 10. novembra 1965. 

XII. POGLAVJE 

Izvajanje sporazuma 
19. člen 

1. Carinski upravi se dogovorita, da so njuni uradniki, odgovorni 
za preiskovanje ali boj proti carinskim kršitvam, v neposrednih 
stikih. 

2. Carinski upravi določita podrobna navodila za izvajanje tega 
sporazuma. 

3. Ustanovi se mešana slovensko-italijanska komisija, ki jo 
sestavljata generalna direktorja carinskih uprav pogodbenic 
ali njuna predstavniki, ki jima pomagajo izvedenci, ki se 
sestaja po potrebi na željo ene ali druge uprave, da bi 
spremljala izvajanje tega sporazuma in našla rešitve morebitnih 
problemov. 

4. Spori, za katere se ne najdejo rešitve, se rešujejo po 
diplomatski poti. 

XIII. POGLAVJE 

22. člen 

Sporazum velja nedoločen čas, vendar ga lahko katera koli 
pogodbenica kadar koli odpove z uradnim obvestilom po 
diplomatski poti. 

Sporazum preneha veljati po preteku treh mesecev od dneva 
uradnega obvestila o odpovedi drugi pogodbenici. 

Že začeti postopki se vseeno dokončajo v skladu z določbami 
tega sporazuma. 

23. člen 

Pogodbenici se sestaneta, da bi pregledali ta sporazum, na 
zahtevo ene od carinskih uprav ali po petih letih od dne, ko je 
začel veljati, razen če druga drugo uradno pisno obvestita, da tak 
pregled ni potreben. 

Da bi to potrdila, sta podpisana predstavnika, ki sta ju pravilno 
pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO v Rimu dne 14.11.2001 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in italijanskem jeziku kot enako verodostojnih 
besedilih. 

Območje uporabe sporazuma 
20. člen 

Ta sporazum se uporablja na carinskih območjih obeh pogodbenic, 
kot to določajo njuni notranjepravni in upravni predpisi. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Franc Košir l.r. 

Za Vlado 
Italijanske republike 

Mario Andrea Guaiana l.r. 
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PRILOGA 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV 

1 Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo 
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za 
katere se hranijo; 

d) natančni, in če je potrebno, tekoče usklajevani; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo oseb, na katere 
se podatki nanašajo, le tako dolgo, kot je potrebno za 
namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2 Osebni podatki, ki vsebujejo informacije o rasi, političnem, 
verskem ali drugačnem prepričanju, in podatki o zdravju ali 
spolnem življenju kogar koli ne smejo biti avtomatsko obdelani, 
razen če notranje pravo ne zagotavlja ustreznega varstva. 
Enako velja za osebne podatke v zvezi s kazenskimi 
obsodbami. 

3 Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali naključno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4 Vsaki osebi je treba omogočiti; 

a) da je seznanjena z obstojem datoteke osebnih podatkov, 
ki se avtomatsko obdeluiejo, z njenimi glavnimi nameni 
kot tudi s podatki o osebi, ki je odgovorna za datoteko; 

b) da je v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali 
stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se 
nanašajo nanjo, hranjeni v datoteki, ki se avtomatsko 
obdeluje, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže, da popravijo ali izbrišejo 
take podatke, če so bili obdelani v nasprotju z določbami 
notranjega prava, ki uveljavlja temeljna načela, določena 
v prvem in drugem odstavku te priloge; 

d) da se zateče k pravnim sredstvom, če zahteva za 
sporočilo oziroma, odvisno od primera, sporočilo, 
popravek ali izbris, omenjen v točkah b) in c) tega 
odstavka, ni opravljen. 

5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, 
določenih v tem odstavku. 

5.2 Izjeme pri določbah prvega, drugega in četrtega odstavka 
te priloge so dovoljene, če so predvidene v zakonodaji 
pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi 
v interesu: 

a) zaščite državne varnosti, javnega reda, finančnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

b) varstva oseb, na katere se podatki nanašajo, ali 
pravic in svoboščin drugih. 

5.3 Zakon lahko določa omejitev uresničevanja pravic, 
določenih v točkah b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, 
v zvezi z datotekami osebnih podatkov, ki se avtomatsko 
obdelujejo in se uporabljajo za statistične ali za 
znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni 
nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, 
na katere se podatki nanašajo. 

6 Vsaka pogodbenica se obveže, da bo predvidela sankcije 
in pravna sredstva za kršitve določb notranjega prava, ki 
uveljavljajo temeljna načela, določena v tej prilogi. 

7 Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da 
omejuje ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da 
dodeli osebam, na katere se podatki nanašajo, širše 
varstvo, kot je določeno v tej prilogi. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance - Carinska Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
uprava Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, 
odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske republike nadomešča Sporazum med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo 
o vzajemni administrativni pomoči v odkrivanju in preprečevanju 
carinskih prekrškov, podpisan v Beogradu dne 10. novembra 
1965. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma sklenjenega med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike preneha 
veljati stari sporazum. Mnenje Carinske uprave RS je bilo, da je 
potrebno posodobiti obstoječo mednarodno pogodbo in oblikovati 
novo, ustrezno pravno podlago za sodelovanje med carinskimi 
organi obeh držav. Končni namen sklenitve sporazuma je pravilna 
uporaba carinske zakonodaje in preprečevanje njenih zlorab. 

Bistveni elementi Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za 
preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike so: opredelitev 
pojmov, področje izvajanja sporazuma, primeri pomoči, določila 
glede izmenjave dokumentov in informacij, pošiljanje in 
obravnavanje zaprosil za pomoč, uporaba in varstvo informacij 
in dokumentov, izjeme pri dajanju pomoči, določila glede kritja 
stroškov izvajanja sporazuma, določila glede izvajanja 
sporazuma, opredelitev območja uporabe sporazuma, določila 
glede začetka in prenehanja veljavnosti sporazuma in kot dodatek 
priloga o varovanju podatkov. 

Sporazum je bil podpisan dne 14. novembra 2001 v Rimu. 
Sporazum sta podpisala za Republiko Slovenijo g. Franc Košir, 
Generalni direktor Carinske uprave RS in za Italijansko republiko 
g. Mario Andrea Guaiana, direktor agencije za carine. 

Besedilo sporazuma je pripravljeno na osnovi pobude za sklenitev 
Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, 
odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske Republike skupaj z izhodišči za 
pogajanja in osnutkom sporazuma, ki jo je Vlada Republike 
Slovenije obravnavala in sprejela na 139. seji dne 16. decembra 
1999 pod točko 43. Pobudo z izhodišči je Vlada poslala v potrditev 
Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne 
odnose, ki jo je obravnaval in sprejel dne 12. januarja 2000. 

Zaradi ratifikacije ne bo potrebno spreminjati notranje zakonodaje 
Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike 
Slovenije. 

Za njegovo izvajanje ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih 
sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za 
preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 

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

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih 
zadevah, ki je sestavni del Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokol, s katerim se 
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP)fUradni list RS, št.44/97) 

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

Sporazum o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, 
odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske republike je smiselno skladen z 
določbami Protokola 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi 
v carinskih zadevah, ki je sestavni del Evropskega sporazuma o 
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s 
katerem se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije 
na drugi strani 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Predlog je delno usklajen z: 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
- upoštevati bilateralni značaj sporazuma 

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

popolna uskladitev s predpisi ES bo dosežena do dne 
predvidenega vstopa RS v EU. 

5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
•je 

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

- besedilo Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za 
preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike je izdelano tudi v 
italijanskem jeziku. 

nh strokovnjakov (PHARE: TAIEX: 
Komisija ES: države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...) 

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

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): 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

PETRA ZEMLJIČ l.r. 
svetovalka vlade 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

MAG. ANTON ROP l.r. 
minister 
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Program 

UKREPOV IN INVESTICIJ, KI BODO 

SOFINANCIRANI NA LOKALNI RAVNI IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 2003 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 405-13/2001-4 
Ljubljana, 09.05.2002 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja: 

- PROGRAM UKREPOV IN INVESTICIJ, KI BODO 
SOFINANCIRANI NA LOKALNI RAVNI IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 
2003, 

ki ga je sprejela na 52. in 73. redni seji dne 29.11.2001 in 
9.5.2002. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Uvodna pojasnila k programu ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani 
na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 

2002 in 2003 

Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 29. 11. 2001 na podlagi dopolnjenega 
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 sprejela program 
ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije za leti 2002 in 2003. Na podlagi sprejetega proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 in 2003, zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, St. 103/01) in ugotovitev posameznih resornih 
ministrstev, da je potrebno razdelilnike sredstev za investicijske transfere lokalni 
ravni dopolniti, je Vlada Republike Slovenije na seji, dne 9. 5. 2002 sprejela še 
dopolnitev programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003. 

Gradivo, ki vam ga v prilogi pošiljamo, je tako sestavljeno na podlagi sprejetih gradiv 
na obeh sejah Vlade Republike Slovenije. Uvodna obrazložitev programa ukrepov in 
investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije za leti 2002 in 2003 in pripadajoče tabele (Tabela 1, 2 in 3) je združena iz 
programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 in dopolnitve programa ukrepov 
in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije za leti 2002 in 2003, ter usklajena s proračunom Republike Slovenije za leto 
2002 in 2003 in zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 
in 2003. Razdelilniki investicijskih transferov lokalni ravni po občinah in projektih in 
obrazložitve programov po resornih ministrstvih (Priloga 1 in 2) pa so nespremenjeni 
in so ostali v besedilu, kot so bili sprejeti na obeh sejah Vlade Republike Slovenije, 
dne 29. 11. 2001 oziroma 9. 5. 2002. 

Ministrstvo za finance je pri pripravi gradiva imelo usklajevalno vlogo, zato lahko 
natančnejša pojasnila za posamezna področja dajejo le pristojna resorna ministrstva in 
vladna služba. 

Hkrati vas obveščamo, da sprejeto gradivo predstavlja podlago za izdajo sklepov o 
sofinanciranju investicij, ki jih občinam izdajo pristojna ministrstva. Izdani sklepi 
pristojnih ministrstev so eden izmed dokumentov, ki jih morajo občine predložiti 
Ministrstvu za finance v postopku pridobitve soglasja za investicije v občinah, ki se 
sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije ter predstavljajo eno izmed 
podlag za izplačilo sredstev za investicijske transfere občinam iz državnega 
proračuna. 

Ljubljana, maj 2002 
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PROGRAM UKREPOV IN INVESTICIJ, KI BODO SOFINANCIRANI NA LOKALNI 
RAVNI IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 2003 

1. Uvod 

Na podlagi 24. in 26. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO, Uradni list RS, št. 
80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98,59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US in 
89/99 - odločba US) so občine upravičene do nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: državni proračun) v obliki finančne izravnave za financiranje primerne porabe, 
izračunane na podlagi 20.a člena ZFO, in do sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in 
investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom na državni ravni poseben interes 
za njihov razvoj. 

Po določbah 26. člena ZFO se tako v državnem proračunu za sofinanciranje posameznih ukrepov in 
investicij zagotovijo občini dodatna sredstva. Do navedenih sredstev so občine upravičene le na 
podlagi sprejetega programa investicij za posamezna področja na ravni države. Iz četrtega odstavka 
istega člena ZFO je razvidno, da se višina dodatnih sredstev za sofinanciranje posamezne investicije, 
ki se lahko zagotovi z državne ravni, izračuna na podlagi zneskov dejansko realizirane dohodnine 
posamezne občine za preteklo leto, preračunane na prebivalca v občini. Ob upoštevanju 
izračunanega deleža dohodnine na posameznega prebivalca v občini z izračunanim povprečnim 
deležem dohodnine na prebivalca občin v državi, se posamezni občini zagotovijo dodatna sredstva v 
različni višini. Obseg dodatnih sredstev, ki jih lahko prejema posamezna občina iz tega naslova, 
lahko predstavlja največ 70% od obsega predvidenega ukrepa ali investicije. Lestvica je razvidna iz 
četrtega odstavka 26. člena ZFO. 

Ministrstva in vladne službe, ki imajo v svojih finančnih načrtih proračunske postavke, ki vsebujejo 
konto 4300 - »Investicijski transferi drugim ravnem države«, naj bi pripravila za vsako proračunsko 
leto razdelilnik teh sredstev po projektih in po občinah. Ministrstva naj bi oblikovala predlog 
razdelitve sredstev, ki naj bi ga sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) v okviru 
razpoložljivih sredstev državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Občine naj bi tako po 
sprejemu državnega proračuna vedele, s kakšno višino sredstev bodo razpolagale in na ta način bi 
lahko predvideno sofinanciranje vključile v predlog proračuna (načrt razvojnih programov) občine, 
ki ga sprejme občinski svet. 

Ker pomenijo sredstva, ki jih dobi posamezna lokalna skupnost na podlagi sklepa vlade, namensko 
dotacijo (za strogo opredeljen namen), lahko dejansko porabo teh sredstev kontrolirata proračunska 
inšpekcija Ministrstva za finance in Računsko sodišče Republike Slovenije. Računsko sodišče 
Republike Slovenije je ob reviziji izvršitve finančnega načrta Ministrstva za finance za leti 1999 in 
2000 pregledalo tudi proračunsko postavko 2475 - »Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za 
investicije«. Na podlagi svojih ugotovitev je Ministrstvu za finance priporočilo tudi, da za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri porabi sredstev za investicijske transfere pri 
posameznih resornih ministrstvih sprejme ustrezne ukrepe. Ministrstvo za finance naj bi tako od 
resornih ministrstev, ki spremljajo izvajanje investicij na lokalni ravni, pridobilo sezname vseh 
sprejetih obveznosti iz naslova dodatnih sredstev za investicije in vzpostavilo nadzor nad 
dodeljevanjem sredstev za investicije, ki temeljijo na večletnih pogodbah. 

Predlog programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni za leti 2002 in 2003 
naj bi obravnavala in sprejela vlada, posredovan pa naj bi bil tudi v Državni zbor Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor) in županom občin kot pripomoček za pripravo in sprejem 
občinskih proračunov oziroma rebalansov proračunov. 
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2. Navodila za pripravo predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani 
na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna za leti 2002 in 2003 

Vlada je že ob obravnavi predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni 
ravni iz sredstev državnega proračuna za leto 2001, na seji, dne 19. 4. 2001, sprejela sklep, na 
podlagi katerega bi morala resorna ministrstva, ki še niso objavila predhodnih razpisov za razdelitev 
sredstev, namenjenih za investicijske transfere lokalni ravni, le-te objaviti do 30. 5. 2001. 

Ministrstvo za finance je v zvezi s pripravo predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo 
sofinancirani na lokalni ravni za leti 2002 in 2003 iz sredstev državnega proračuna, resorna 
ministrstva na sestanku, dne 19.10.2001, seznanilo s pripravo razdelilnika in pošiljanjem ustreznih 
podatkov ministrstvu ter s priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije glede odprave 
pomanjkljivosti pri porabi sredstev za investicijske transfere na lokalni ravni. 

Ministrstvo za finance je zatem z dopisom, št. 403-11/01 (Razd.-inv.-min.2002-2003.doc), 
332/SFLS z dne 24.10.2001, pristojna ministrstva in Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti 
zaprosilo za posredovanje podatkov za pripravo predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo 
sofinancirani na lokalni ravni za leti 2002 in 2003 iz sredstev državnega proračuna. Dopisuje bila 
priložena tabela "Izračun deležev dohodnine na prebivalca v občinah v primerjavi s povprečjem teh 
deležev občin v državi", ki je pripravljena ob upoštevanju določb ZFO in iz katere je razviden 
odstotek sredstev, do katerih je upravičena posamezna občina po lestvici, opredeljeni v 26. členu 
ZFO, in tudi tabeli, iz katerih je razviden predlog investicijskih transferov drugim ravnem države za 
proračunski leti 2002 in 2003 po resornih ministrstvih in razdelilnik investicijskih transferov drugim 
ravnem države pri Ministrstvu za finance. Podatki o odstotku sredstev, do katerih je pri 
sofinanciranju investicij iz državnega proračuna upravičena posamezna občina, so bili izračunani na 
podlagi odmemih odločb za dohodnino za leto 2000. Na podlagi poslanega gradiva bi morala resorna 
ministrstva in vladna služba posredovati podatke do 5. 11. 2001. 

Ker vsa pristojna ministrstva niso pravočasno posredovala vseh podatkov, je Ministrstvo za finance 
za vlado pripravilo informacijo o pripravi predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo 
sofinancirani na lokalni ravni za leti 2002 in 2003, tako daje vlada na seji, dne 15.11.2001 sprejela 
sklep, s katerim je ministrstvom podaljšala rok za dostavo podatkov za pripravo predloga programa 
do 20. 11. 2001. Kljub podaljšanju roka vsa resorna ministrstva niso posredovala vseh zahtevanih 
podatkov o razdelitvi sredstev po občinah in projektih, temveč so v primerih, ko še niso imela 
izvedenih javnih razpisov, obrazložila, kdaj bodo te razpise izvedla in s tem razdelila sredstva po 
občinah in projektih. 

3. Program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev 
državnega proračuna za leti 2002 in 2003 

ZFO zavezuje vlado, da na predlog ministrstva, pristojnega za finance, določi zneske finančne 
izravnave za prihodnje proračunsko leto in o tem obvesti občine najkasneje do 30. septembra 
tekočega leta. To pomeni, da bi moralo Ministrstvo za finance imeti vse potrebne podatke za izračun 
primerne porabe in predvidenih sredstev za investicije zbrane v mesecu septembru 2001, da bi jih 
lahko predložilo v obravnavo in sprejem vladi. Podatki o odobrenih sredstvih so pomembni za 
določitev dodatnih sredstev občinam, ki naj bi jih le-te prejele za posamezen ukrep ali investicijo iz 
državnega proračuna iz naslova dopolnilnih sredstev za investicije ali pa iz sredstev, ki jih ima za ta 
namen zagotovljeno posamezno ministrstvo. 

Vlada je pripravila predlog proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 in ga dne 3.10.2001 
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predložila v obravnavo in sprejem državnemu zboru, državni zbor pa je proračun sprejel dne 5. 12. 
2001. K temu predlogu naj bi bilo priloženo tudi gradivo, ki se nanaša na razdelitev sredstev, ki naj 
bi se občinam zagotavljala za sofinanciranje ukrepov in investicij iz državnega proračuna. 

Iz dopisa Ministrstva za finance, ki je bilo poslano resornim ministrstvom za pripravo predloga 
državnega proračuna, je razvidno, da mora v okviru sredstev, ki jih ima posamezno resorno 
ministrstvo na kontu 4300 - »Investicijski transferi drugim ravnem države« (iz predloga 
razpoložljivih sredstev) le-to pripraviti ustrezne razdelilnike po občinah in projektih. Vlada je 
ugotovila, da vsa resorna ministrstva, kljub podaljšanju roka za pripravo podatkov o razdelitvi 
sredstev po občinah in projektih, niso posredovala, temveč so v primerih, ko še niso imela izvedenih 
javnih razpisov, obrazložila, kdaj bodo te razpise izvedla in s tem razdelila sredstva po občinah in 
projektih. 

Vlada je obravnavala program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 na 52. seji dne 29. 11. 2001. Zaradi 
ugotovitev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na seji vlade, da je potrebno razdelilnik za 
področja osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in športa dopolniti, je vlada po končani razpravi 
sprejela sklep, da mora to ministrstvo v okviru istega globala sredstev pripraviti nov razdelilnik 
sredstev za investicijske transfere lokalni ravni. Ob upoštevanju predhodno navedenih ugotovitev je 
bil sklep o sprejetju programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003, začasno zadržan, dokler vlada ne bi sprejela 
novo predloženih dopolnitev programa ukrepov in investicij za področja osnovnega šolstva, 
predšolske vzgoje in športa. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je na podlagi sklepa vlade z dne 29.11.2001 pripravilo nov 
razdelilnik sredstev na kontu 4300 - »Investicijski transferi drugim ravnem države« za področja 
osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in športa v okviru proračunske postavke 2475 - »Dopolnilna 
sredstva občinam - sredstva za investicije« pri Ministrstvu za finance. Pri tem je upoštevalo največji 
možni obseg sofinanciranja posamezne investicije skladno z ZFO in višino možnih predobremenitev 
v naslednjih letih za odhodke iz naslova investicijskih transferov drugim ravnem države na podlagi 
določb zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 (v nadaljevanju: 
ZIPRS0203; Uradni list RS, št. 103/01). 

Za investicijske transfere lokalni ravni na področju kulture in zdravstvenega varstva sta pristojni 
ministrstvi ugotovili, da v okviru že opredeljenih sredstev za posamezne investicije občine v 
sprejetih proračunih za leto 2002 niso zagotovile potrebnih sredstev oziroma niso vključile 
investicije med tiste, katerih izvedba naj bi se pričela v letošnjem proračunskem letu. Na podlagi teh 
ugotovitev sta zato Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zdravje pripravila v okviru istega globala 
sredstev in možnih predobremenitev dopolnjen predlog razdelilnika za svoje področje. 

Vlada je sprejela dopolnitev programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 na seji, dne 9. 5. 2002. 

Sredstva za investicije na lokalni ravni se zagotavljajo v finančnih načrtih posameznih ministrstev. 
Po uveljavitvi nove sistemske zakonodaje na področju financiranja občin so bila pri Ministrstvu za 
finance zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje investicij na področju javnih zavodov na 
lokalni ravni iz državnega proračuna. Navedena sredstva je bilo potrebno zagotavljati zato, da bi se 
že začete investicije, ki so se sofinancirale s strani posameznih resornih ministrstev v preteklih 
proračunskih letih in še vedno niso bile poplačane, lahko čimprej poplačale. Obseg razpoložljivih 
sredstev, ki jih ima Ministrstvo za finance na proračunski postavki 2475 - »Dopolnilna sredstva 
občinam - sredstva za investicije«, seje v proračunskem letu 2002 v primerjavi z letom 2001 povečal 
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za 2,5%, za leto 2003 pa v primeijavi z letom 2002 za 7,9%. Obseg sredstev za investicijske 
transfere občinam pri ostalih ministrstvih pa je odvisen od predlogov posameznih ministrstev in je v 
primeijavi z letom 2001 večji ali manjši. 

V okviru zneskov, ki jih imajo za ta namen na razpolago posamezna resorna ministrstva, morajo le- 
ta skladno z navodilom ministra, pristojnega za finance, o načinu in postopkih za izdajo soglasij za 
investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 55/99), pripraviti predloge razdelilnikov v okviru razpoložljivih sredstev na kontu 4300 - 
»Investicijski transferi drugim ravnem države«. 

Podatke za leti 2002 in 2003 so morala resorna ministrstva poslati v obliki, kot jim je bila 
posredovana z dopisom, Št. 403-11/01 (Razd.-inv.-min.2002-2003.doc), 332/SFLS z dne 24. 10. 
2001, pri čemer so morala upoštevati največji možni obseg sofinanciranja posamezne investicije na 
lokalni ravni skladno s Tabelo 1 »Izračun deležev dohodnine na prebivalca v občinah v primeijavi s 
povprečjem teh deležev občin v državi«. 

Skupni obseg sredstev za investicije na lokalni ravni, ki je razviden iz Tabele 2 »Razpoložljiva 
sredstva resornih ministrstev za investicijske transfere občinam za proračunski leti 2002 in 2003« 
znaša za leto 2002 16,1 milijarde tolaijev, za leto 2003 pa 16,4 milijarde tolaijev. Iz Tabele 3 
»Pregled investicijskih transferov drugim ravnem države pri Ministrstvu za finance« je razvidno, da 
je v državnem proračunu za leto 2002 zagotovljeno 3,8 milijarde tolarjev dopolnilnih sredstev za 
investicijske transfere drugim ravnem države, ostala resorna ministrstva pa za ta namen razpolagajo s 
sredstvi v skupni višini 12,3 milijarde tolaijev. V državnem proračunu za leto 2003 pa za 
investicijske transfere drugim ravnem države Ministrstvo za finance razpolaga s 4,1 milijarde 
tolaijev, ostala ministrstva pa prav tako kot v letu 2002 z 12,3 milijarde tolaijev. 

Natančnejši pregled razpoložljivih sredstev po ministrstvih kaže, da s temi sredstvi razpolagajo 
naslednja ministrstva: 

Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za informacijsko družbo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in 
Ministrstvo za kulturo. 

V okvira sredstev za investicijske transfere drugim ravnem države se zagotavljajo tudi sredstva za 
narodnosti, ki so opredeljena na proračunski postavki pri Ministrstvu za finance in predstavljajo 
posebna sredstva, ki se zagotavljajo občinam po zadnjem odstavku 26. člena ZFO za financiranje 
ukrepov na področju dvojezičnosti in izvajanja ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev je upoštevan predlog razdelilnika, ki gaje 
oblikoval Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. 

Za proračunski leti 2002 in 2003 so sredstva na proračunski postavki 2475 - »Dopolnilna sredstva 
občinam - sredstva za investicije« pri Ministrstvu za finance razdeljena na posamezna ministrstva po 
enakem ključu, kot so bila v preteklih letih, pri ostalih ministrstvih pa so zajeta sredstva v obsegu, 
kot so jih planirala v državnem proračunu. V navodilih za pripravo predloga programa ukrepov in 
investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni za leti 2002 in 2003, je Ministrstvo za finance 
opozorilo resorna ministrstva na upoštevanje določb 26. člena ZFO. Pri investicijah, ki se bodo v 
proračunskem letu 2002 pričele na novo, je potrebno upoštevati določila 26. člena ZFO, kar pomeni, 
da mora vsaka občina, ki je upravičena do dodatnih sredstev, pred začetkom investicije dobiti 
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soglasje Ministrstva za finance. Tako izplačila iz državnega proračuna ni mogoče izvršiti, dokler ni 
občini izdano soglasje. Izplačilo se izvede na podlagi predloženih dokazil občine ministrstvu, kije 
predlagalo investicijo vladi, da so bila dela izvršena. 

Zaradi pravilnega pristopa pri razdelitvi sredstev z vidika predobremenitev je Ministrstvo za finance 
v postopku priprave predloga programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni 
za leti 2002 in 2003 resorna ministrstva tudi opozorilo na določbe predloga ZIPRS0203. ZIPRS0203 
opredeljuje dejansko možnost predobremenitev v naslednjih letih za odhodke iz naslova 
investicijskih transferov drugim ravnem države. 

Pregled odobrenih sredstev po občinah in projektih na proračunski postavki 2475 - »Dopolnilna 
sredstva občinam - sredstva za investicije« pri Ministrstvu za finance je oblikovan na predlog 
naslednjih ministrstev in vladne službe: Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za 
kulturo in Ministrstva za zdravje ter Urada Republike Slovenije za narodnosti. Razdelitev teh 
sredstev je prikazana v tabelah z obrazložitvami v Prilogi 1: 

I 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MŠZŠ) je pripravilo 

razdelilnik sredstev po občinah in projektih za področje osnovnega šolstva za leto 2002 v skupni 
višini 2.633,9 milijonov tolarjev. Pri razdelitvi teh sredstev po občinah je sredstva namenilo za 
pokrivanje že zapadlih obveznosti za investicije, katerih gradnja seje začela v preteklih letih, in za 
sofinanciranje novih investicij, ki naj bi se začele izvajati v proračunskem letu 2002. Na področju 
predšolske vzgoje so bila po enakih načelih razporejena sredstva v višini 201,7 milijonov tolarjev, za 
področje športa pa je bilo razporejeno 275,0 milijonov tolaijev. Za leto 2003 MŠZŠ razpolaga s 
sredstvi v višini 2.842,3 milijonov tolaijev za področje osnovnega šolstva, 217,6 milijonov tolaijev 
za področje predšolske vzgoje in 296,7 milijonov tolaijev za področje športa. Zaradi sprejetega 
ZIPRS0203 se je obseg sredstev razdelil skladno z možnimi opredelitvami predobremenitev na 
podlagi določb 15. in 37. člena ZEPRS0203. Zaradi poenotenih priprav in izpeljave aktivnosti za 
izvedbo posameznih investicij v prihodnjih letih, je MŠZŠ oblikovalo predlog razdelilnika za 
investicije, ki bi se lahko pričele izvajati v letu 2003. V razdelilniku so tako naštete občine, ki bodo 
morale pridobiti soglasje Ministrstva za finance za pričetek investicije, ko bo sprejet dopolnjen 
predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in proračun Republike Slovenije za leto 2004. 

Ministrstvo za kulturo je razdelilnik sredstev po občinah in projektih za področje kulture za 
leto 2002 pripravilo v skupni višini 187,2 milijonov tolaijev, za leto 2003 razpolaga s sredstvi v 
višini 202,1 milijonov tolaijev, pri tem pa je moralo upoštevati možne predobremenitve po določbah 
ZIPRS0203. 

Ministrstvo za zdravje je predložilo razdelilnik sredstev po občinah in projektih za področje 
zdravstvenega varstva v višini 233,6 milijonov tolaijev za leto 2002 in 252,1 milijonov tolaijev za 
leto 2003, pri tem pa je moralo upoštevati možne predobremenitve po določbah ZIPRS0203. 

• 
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je razporedil občinam razpoložljiva sredstva v 

višini 266,6 milijonov tolaijev za leto 2002 in 287,7 milijonov tolaijev za leto 2003 na podlagi 
zbranih občinskih podatkov o višini potrebnih sredstev za nemoteno delovanje na tem področju. 

Pregled odobrenih sredstev po občinah in po posameznih projektih na ostalih proračunskih 
postavkah pa je razviden iz Priloge 2: 

Ministrstvo za gospodarstvo razpolaga v letu 2002 s sredstvi investicijskih transferov drugim 
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ravnem države v višini 4.933,0 milijonov tolarjev, v letu 2003 pa s 3.874,8 milijonov 
tolaijev. 

Razdelilnik teh sredstev po občinah in projektih je pripravilo le za proračunsko postavko 1814 - 
»Regionalna infrastruktura«, vendar le za že odobrene projekte, za katere so sklenjene večletne 
pogodbe. 

Za proračunske postavke 1252 - »Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove narodne skupnosti«, 
1834 - »Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU«, 2225 - 
»Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov« in 6521 - »Razvojno 
prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZ RTH« ter tudi za nerazdeljena sredstva na proračunski 
postavki 1814 - »Regionalna infrastruktura«, je skladno s sklepom vlade z dne 15.11.2001, podalo 
obrazložitev, da bodo razpolagali z rezultati razpisov do konca januaija 2002, razen za proračunsko 
postavko 2225 - »Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov«, za katero 
načrtujejo rezultate razpisa konec marca oziroma konec julija 2002. 

Sredstva na proračunski postavki 1252 - »Sredstva za ustvaijanje gospodarske osnove narodne 
skupnosti« in preostala sredstva na proračunski postavki 1814 - »Regionalna infrastruktura« je 
Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo razdelilnik, ki gaje sprejela Vlada Republike Slovenije dne 
11.4. 2002. 

Za proračunske postavke 1303 - »Lastna udeležba -EU projekti«, 1307 - »PHARE CFCU-SI0009 
CBC SLO/AUS«, 1315 - »PHARE NF SI 0004 - ekonomska in socialna kohezija«, 2010- »PHARE 
CFCU - Prekomejno sodelovanje z Avstrijo za leto 1998 SL 9807«, 2240 - »Transregionalni 
projekti«, 8250 - »PHARE CFCU - ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 
2002« in 8252 - »PHARE CFCU - ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 
2001« je Ministrstvo za gospodarstvo predložilo le obrazložitev razdelitve sredstev po občinah in 
projektih. 

Za proračunski postavki 1897 - »Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture« in 6372 - »Razvojni 
program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije« je Ministrstvo za gospodarstvo prav 
tako predložilo le obrazložitev razdelitve sredstev po občinah in projektih. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpolaga v letu 2002 s sredstvi 
investicijskih transferov drugim ravnem države v višini 715,0 milijonov tolarjev, v letu 2003 pa s 
985,8 milijonov tolarjev. 

Razdelilnikov teh sredstev po občinah in projektih ni pripravilo, temveč je pripravilo obrazložitev, 
da bo sredstva na proračunski postavki 2429 - »Inovativni programi za razvoj podeželskih 
ekonomij« delno razdelilo na osnovi že podpisanih pogodb na podlagi javnega razpisa za leto 2001. 
Za razdelitev sredstev na proračunskih postavkah 1346 - »SAPARD - tuja donacija«, 1347 - 
»S AP ARD - lastna udeležba«, 1458 - »Obnova vasi«, 2253 - »Sofinanciranje azilov za živali«, 2429 
- »Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij«, 2470-»Podpore ekonomski diverzifikaciji 
podeželja - alternativni dohodkovni viri«, 3804 - »Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem 
kmetijstva« in 5547 - Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest« pa bo objavilo javne razpise, 
predvidoma v mesecu marcu 2002. 

Ministrstvo za okolje in prostor ima v državnem proračunu za leto 2002 za investicijske 
transfere drugim ravnem države načrtovana sredstva v skupni višini 5.164,5 milijonov tolarjev, za 
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leto 2003 pa v višini 6.276,0 milijonov tolarjev. 

Za proračunske postavke, za katere ni pripravilo razdelilnika po občinah in projektih, je Ministrstvo 
za okolje in prostor posredovalo obrazložitev. Za del sredstev na proračunski postavki 1366 - 
»Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture« ter za proračunske postavke 2298 - »Lastna 
udeležba PHARE - strukturni skladi«, 2326 - »Operativni program izkoriščanja biomase (OPEILB)« 
in 8106 - »GEF - biomasa - tuja donacija« bodo sredstva razdeljena z javnimi razpisi, ki bodo 
zaključeni oziroma izvedeni v začetku leta 2002. 

Za proračunske postavke 2137 - »Lastna udeležba PHARE - CBC«, 5735 - »Lastna udeležba ISPA 
- tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU«, 5739 - lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v 
komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU«, 8276 - 
»ISPA CFCU-Tehnična pomoč Zasavje 2000/SV16/P/PA/001«, 8513 - »PHARE CFCU - Program 
velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999 - LSEF 99 - SL 9901«, 8528 - »PHARE CFCU - 
Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1999 - SL 9912«, 8549 - »PHARE CFCU - 
Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1999 - SL 9911«, 8731 - »ISPA CFCU - Čistilna 
naprava Celje«, 8927 - »PHARE CFCU-Supplementary Investment Facility - SL - 0007«, 8931 - 
»ISPA CFCU - kanalizacija Lendava -2000/SI/16/P/PE/002«, 8932 - »ISPA - CFCU - Centralna 
čistilna naprava Slovenj Gradec - 2000/SI/P/PE/005«, 8933 - »ISPA - CFCU - Vodooskrba 
Trnovsko-banske planote -2000/SI/16/P/PE/004«, 8934 - »ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava 
Velenje«, 8935 - »ISPA - CFCU Center za ravnanje z odpadki Novo mesto - 2000/SI/16/P/PE/006« 
in 9708 - »Lastna udeležba - PHARE - nacionalni program« je Ministrstvo za okolje in prostor 
obrazložitev projektov za leti 2002 in 2003 podalo v okviru obrazložitve državnega proračuna za leti 
2002 in 2003 in so po vsebini vključeni v načrt razvojnih programov države. 

Iz proračunske postavke 2286 - »Mednarodno sodelovanje« bo sofinanciran okoljski projekt v 
okviru pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 

Na proračunski postavki 2406 - »Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja« so 
sredstva namenjena za realizacijo pogodbenih obveznosti iz preteklih let. 

Iz proračunske postavke 4300 - »Ekološka sanacija gorskih postojank« sredstva ne bodo nakazana 
občinam, sredstva na proračunski postavki 4301 - »Okoljsko izobraževanje - Eko šole« še niso 
razdeljena. 

Ministrstvo za informacijsko družbo ima v državnem proračunu za leto 2002 za investicijske 
transfere drugim ravnem države načrtovana sredstva v skupni višini 220,3 milijonov tolarjev, za leto 
2003 pa v višini 295,3 milijonov tolarjev. 

Za sredstva na proračunski postavki 1481 - »Strokovne razvojne naloge« je pripravljen razdelilnik po 
občinah in projektih. Za proračunsko postavko 1485 - » DP e-Slovenija, javna uprava« pa je 
Ministrstvo za informacijsko družbo poslalo obrazložitev, da bodo sredstva po občinah in projektih 
razdeljena na osnovi javnega razpisa. 

Za proračunsko postavko 1488 - »DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna družba« je Ministrstvo za 
informacijsko družbo poslalo obrazložitev, da razdelilnika sredstev po občinah in projektih ne more 
pripraviti, ker bodo sredstva razdelili naknadno. 
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Ministrstvo za Šolstvo, znanost in Šport ima v državnem proračunu za leto 2002 za 
investicijske transfere drugim ravnem države načrtovana'sredstva v skupni višini 883,8 milijonov 
tolarjev in 405,7 milijonov tolarjev za leto 2003. 

V okviru proračunske postavke 2220 - »Investicije v športno infrastrukturo«, ki znaša 415,3 
milijonov tolarjev za leto 2002 in 194,9 milijonov tolarjev za leto 2003, sredstva niso v celoti 
razdeljena po občinah in projektih. Nerazdeljeni del sredstev na proračunski postavki 2220 - 
»Investicije v športno infrastrukturo« bo po občinah in projektih razdeljen na osnovi javnega razpisa 
predvidoma v mesecu marcu 2002. 

Sredstva na proračunski postavki 6324 - »Investicije v osnovne šole na demografsko ogroženih 
območjih« v višini 430,0 milijonov tolarjev za leto 2002 in 160,7 milijonov tolarjev za leto 2003 so 
v celoti razdeljena po občinah in projektih. 

Za proračunski postavki 6234 - »Mladinski centri« in 9132 - »Mladinska prenočišča« v višini 33,7 
milijonov tolarjev oziroma 4,8 milijona tolarjev za leto 2002 ter 43,7 milijonov tolarjev oziroma 6,5 
milijona tolarjev za leto 2003 pristojna služba Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ni poslala 
razdelitve sredstev po občinah in projektih. 

Ministrstvo za kulturo ima v državnem proračunu za leto 2002 za investicijske transfere drugim 
ravnem države načrtovana sredstva v skupni višini 412,3 milijonov tolaijev in 509,8 milijonov 
tolarjev za leto 2003. 

Za proračunske postavke 2477 - »Investicije v kulturi«, 5666 - »Kulturni tolar-javni zavodi«, 5672 
- »Kulturni tolar - spomeniki«, 7115 - »Nepredvidene akcije«, 8594 - »Spomeniki« in 8596 - 
»Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture« je Ministrstvo za kulturo 
posredovalo obrazložitev, da teh sredstev še ne more razdeliti po občinah in projektih, ker javni 
razpis še ni zaključen. 

Obseg predhodno odobrenih sredstev občinam za izvedbo programov ukrepov in investicij, ki bodo 
sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna za leti 2002 in 2003, se bo lahko 
nakazoval občinam skladno s sprejetim razdelilnikom in državnim proračunom. Posameznim 
področjem se bodo sredstva nakazovala v obliki akontacij (za financiranje dvojezičnosti in za 
izvajanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti), ostala sredstva pa bodo 
lahko nakazana občinam šele takrat, ko bodo izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji. 

4. Zaključek 

Podatki in obrazložitve ministrstev kažejo, da se ni realiziral sklep vlade z dne 19.4. 2001, saj vsa 
ministrstva, ki naj bi odobrila iz državnega proračuna sredstva za sofinanciranje investicij na lokalni 
ravni, niso ustrezno spremenila in dopolnila sistemske zakonodaje na svojem področju in objavila 
predhodnih razpisov. Zaradi enotnega pristopa pri zagotavljanju dodatnih sredstev občinam za 
investicije, bi bilo potrebno nadaljevati s to nalogo, da bi lahko vsa ministrstva pripravila enoten 
predlog razdelitve razpoložljivih sredstev. Na teh osnovah sprejete rešitve bi omogočile občinam 
lažjo pripravo proračunov in zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo investicij. Hkrati bi to 
omogočilo nemoteno izvedbo investicij na lokalni ravni in pravočasno poplačilo dospelih oziroma 
zapadlih obveznosti. Pravočasno pripravljeni razpisi pa bi omogočili, da se iz načrtov razvojnih 
programov občin vključijo podatki v načrt razvojnih programov države. 
Iz navedenih razlogov je bila v ZIPRS0203 vgrajena določba, da morajo pristojna ministrstva v 
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skladu s svojimi pristojnostmi in glede na zagotovljena sredstva, objaviti javne razpise za zbiranje 
vlog občin za sofinanciranje investicijskih projektov v občinah iz državnega proračuna do 31. 1. 
2002 za projekte, ki bodo izvedeni v letu 2002, in do 31. 3. 2002 za projekte, ki bodo izvedeni leta 
2003. Priprava in izvedba teh razpisov naj bi ministrstvom predstavljala podlago za pripravo načrta 
razvojnih programov, ki bi bil sprejet ob obravnavi predloga dopolnjenega proračuna Republike 
Slovenije za leto 2003 in ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2004. 
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TABELA 1 
IZRAČUN DELEŽEV DOHODNINE NA PREBIVALCA V OBČINAH 

V PRIMERJAVI S POVPREČJEM TEH DELEŽEV OBČIN V DRŽAVI 
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TABELA 1 
IZRAČUN DELEŽEV DOHODNINE NA PREBIVALCA V OBČINAH 

V PRIMERJAVI S POVPREČJEM TEH DELEŽEV OBČIN V DRŽAVI 
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161.824 
31.525 
83.492 
25.125 

160.551 
80.099 

4.824.603 
81.397 

709.400 
345.195 
241.371 
146.552 
190.713 
197.945 
82.201 

159.975 
141.673 
132.391 
197.248 
933.252 
108.402 
212 695 

70.203 
2.037.038 
2.203.519 

24.193 
97.106 

391.125 
9.348 

155.027 
851.900 
173.700 
62098 
27 669 
53.318 

174.146 
574.222 
137.944 
119.919 
227.345 
844.136 
125.063 
192.048 
157.574 
212 889 
177.500 
805 056 
496 385 

23 892 
282.010 

21.529 
334 998 
42.830 
73.701 

226.850 
102.581 
94 448 

508.497 
527.227 
675.574 
958597 
407 041 

52.729 
8784 

110 949 
33.746 
It 668 
46387 
21 102 

28.127 
34.396 
66.947 
19.827 
27.355 
36.262 
43.443 
14.905 
25.825 
15.154 
32.927 
19.158 
41.799 
20.263 
50.996 
51.979 
29.035 
36.275 
32.015 
41.273 
30.011 
33.979 
32.125 
20.510 
31.384 
45.471 
28.761 
43 648 
25.640 
57.264 
54.037 
13.592 
24.362 
22.004 
23 908 
20.916 
49.081 
29.159 
18.350 
14.146 
18.847 
33.329 
40 873 
30.027 
39.551 
34.651 
34 617 
19.001 
31.319 
33.027 
38.799 
28.251 
43.836 
40.008 
17.777 
30.432 
16.459 
30.549 
11.582 
22.594 
30 086 
21.451 
24.679 
28.341 
45.326 
39.777 
31.815 
29.374 
24.199 
15.357 
27.180 
14.348 
9.045 

15.380 
11.112 

91.84 
112.31 
218.60 
64.74 
89.32 

1)8.40 
141.85 
48,67 
84.32 
49.48 

107.51 
62,55 

136.48 
66.16 

166.51 
169.72 
94.81 

118.45 
104.54 
134.76 
97.99 

110.95 
104.89 
66.97 

102,48 
148.47 
93.91 

142.52 
83.72 

186,98 
176.44 
44.38 
79.55 
71.85 
78.06 
68.29 

160.26 
95.21 
59.92 
46.19 
61.54 

108.83 
133.46 
98.04 

129.14 
113.14 
113.03 
62.04 

102,26 
107.84 
126.69 
92.25 

143.13 
130.63 

58.05 
99.37 
53.74 
99.75 
37.82 
T\n 
98,24 
70.04 
80.58 
92,54 

148.00 
129.88 
103.88 
95.91 
79.01 
50.14 
88.75 
46.85 
29.53 
50.22 
36.28 

48.67 

49.48 

44.38 

46,19 

37.82 

46.85 
29.53 

36,21 

64.74 

62.55 

66,16 

66,97 

68,29 

59,92 

61.54 

62.04 

58.05 

53,74 

50.14 

50.22 

89.32 

84.32 

83.72 

79.55 
71,85 
78.06 

73,77 

70.04 
80,58 

79.01 

88.75 

91.84 

107.51 

94.81 

104.54 

97.99 

104,89 

102.48 

93.91 

95.21 

108.83 

98.04 

102.26 
107.84 

92.25 

99,37 

99.75 

98.24 

92.54 

103.88 
95.91 

112.31 

118.40 

118.45 

110.95 

129.14 
113,14 
113.03 

126.69 

129,88 

141,85 

136.48 

134.76 

148,47 

142.52 

133.46 

143.13 
130.63 

148.00 

218.60 

166.51 
169.72 

186.98 
176.44 

160,26 
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1 

TABELA I 
IZRAČUN DELEŽEV DOHODNINE NA PREBIVALCA V OBČINAH 

V PRIMERJAVI S POVPREČJEM TIH DELEŽEV OBČIN V DRŽAVI 

Mdt 4afc«4aina n*ia: 

z-* 
H. 

OBČINA 
OmImi 

.mL prah. 
»RS* 

Datodnina 
(vMOSIT) 

m prtbiv. 
(v SIT) 

D«fet tfafc. v 
v pita i pavpr. 
v4rlavl (%)•• 

4*50% 
M4 sa% 
4a?#% 

S
i 

M49P% 
4« M#% 

u4 114% 
4« 134% 

naš 13*% 
4a 130% 

M4 150% 

Ofcftu aprarUrna 4a 4«4atnili tnd»trr v viliai: 
1 2 3 4 4*7»% 4a4«% 4«$l% 4« 44% 4« 30% 4» 20% 4*10% 

151. 
152. 
153. 
154 
155. 
156. 
157 
158. 
159 
160 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
161 
169 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
171. 
179. 
1S0 
1SI. 
It2 
183 
184 
185. 
186. 
187. 
188 
189 
190 
191. 
192. 

§EM?ETER - VRTOJBA 
Šenčur 
Šentilj 
Šentjernej 
Šentjur pri ceuu 
Skocj an 
Skofja loka 
Škofljica 
Šmarje p ju jelSah 
Šmartno ob pakj 
SoStanj 
Store 
tabor 
TlSlNA 
TOLMIN 
TRBOVUB 
TREBNJE 
TRNOVSKA VAS 
TRZIN 
TRŽIČ 
turniSče 
VELENJE (M) 
VELIKA POLANA 
VELIKE LAŠČE 
VERŽEJ 
VIDEM 
VIPAVA 
VITANJE 
VODICE 
VOJNTK 
VRANSKO 
VRHNIKA 
VUZENICA 
ZAGORJE OB SAVI 
ZA VRČ 
ZREČE 
ŽALEC 
ŽELEZNIKI 
ŽETALE 
žnu 
ŽIROVNICA 
ŽUŽEMBERK 

6.205 
8.412 
8J65 
6.683 

18.905 
3.103 

22.054 
6.775 
9.698 
2.896 
8.240 
4.164 
1.499 
4.357 

12.170 
18.376 
18.512 

1.298 
3.243 

15.290 
3.601 

33.553 
1.588 
3.709 
1.410 
5.696 
5.198 
2.428 
3.857 
8. II1 
2.S04 

17.099 
2.857 

17.232 
1.462 
6.330 

20.598 
6.809 
1.450 
4.885 
4.154 
4.756 

375.451 
365.172 
201.392 
173.986 
509.474 
68916 

1.047.841 
296.753 
225.749 
101.286 
276.767 

98.300 
28.270 
93.630 

403.510 
755.600 
546.371 

16.429 
304.069 
550.360 
63.687 

1.500.297 
31.376 

124.677 
37.223 

100.234 
150.815 
46.620 

164.241 
238.543 

54.530 
881.674 
86.820 

648.532 
15.819 

193.471 
747.382 
265.858 

17.177 
170.743 
205.566 

99.910 

60.508 
43.411 
24.076 
26.034 
26.949 
22.209 
47.513 
43.801 
23.278 
34.974 
33.588 
23.607 
18.859 
21.490 
33.156 
41.119 
29.514 
12.657 
93.762 
35.995 
17.686 
44.714 
19.758 
33.615 
26.399 
17.597 
29.014 
19.201 
42.583 
29.410 
21.777 
51.563 
30.389 
37.635 
10.820 
30.564 
36.284 
39.045 
11.846 
34.953 
49 486 
21.007 

197.57 
141.75 
78,61 
85,01 
87,99 
72,52 

155.14 
143,02 
76,01 

114,20 
109.67 
77,08 
61.58 
70,17 

108.26 
134,26 
96.37 
41,33 

306.15 
117,53 
57.75 

146.00 
64.51 

109.76 
86,20 
57.46 
94,74 
62,70 

139,04 
96.03 
71,11 

168,36 
99,23 

122.8? 
35,33 
99.80 

118.47 
127.49 
38,68 

114.13 
161.58 
68.59 

41,33 

35,33 

38.68 

61.58 

57,75 

64,51 

57,46 

62,70 

68.59 

78,61 
85.01 
87,99 
72.52 

76,01 

77.08 

70,17 

86,20 

71.11 

109.67 

108J26 

96,37 

109.76 

94.74 

96,03 

99,23 

99.80 

114,20 

117,53 

122,89 

118,47 
127,49 

114,13 

141,75 

143.02 

134,26 

146,00 

139,04 

197.57 

155.14 

306.15 

168,36 

161.58 
SKUPAJ/POVPREČJE: 1.990.772 423.587 30.626 100,00 17 30 31 40 32 23 19 

• Pocfatkl zajamifo drZav*ana RS tn Met t pridanim stalnim prablvalSCom v RS na dan 31 12 2000 (\4r State«* urad RS) 
- Data2 dohodnina na prattvalca v občini v primarlavl s pevpra^am tah dateJav obfln v drtavt ( 2«. dan ZFO) po podatkih a lato 2000 
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Tabela 2 

Razpoložljiva sredstva resornih ministrstev za investicijske transfere občinam 

za proračunski leti 2002 in 2003, konto 4300 

BLC/SPU/PP 

A Bilanca odhodkov 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
1252 Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove narodne skupnosti 
1303 Lastna udeležba - EU projekti 
1307 PHARE CFCU - SI 0009 C8C SLO/AUS 
1315 PHARE NF SI0004 - ekonomska in socialna kohezija 
1814 Regionalna infrastruktura 
1834 Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov 

zaradi pristopa k EU 
1897 Spodbujanje razvoja turistične Infrastrukture 
2010 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 
2225 Sofinanciranje Izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov 
2240 Transreglonalni projekti 
6372 Razvojni program za pospeSevanje konkurenčnosti slovenske industrije 
6521 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH 
8250 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 

2002 
8252 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 

2001 
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

1346 SAPARD - tuja donacija 
1347 SAP ARD - lastna udeležba 
1458 Obnova vasi 
2253 Sofinanciranje azilov za živali 
2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 
2470 Podpore ekonomski dlverziflkadjl podeželja - alternativni dohodkovni viri 
3804 Razvoj Infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 

25 MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR 
1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture 
2137 Lastna udeležba - PHARE - C8C 
2286 Mednarodno sodelovanje 
2298 Lastna udeležba PHARE - strukturni skladi 
2326 Operativni program izkoriščanja blomase (OPEILB) 
2406 Komunalna Infrastruktura, javne službe in varstvo okolja 
4300 Ekološka sanacija gorskih postojank 
4301 Okoljsko Izobraževanje - Eko šole 
5735 Lastna •udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni 

Infrastrukturi v skladu z DP za prevzem pravnega reda EU 
5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija Investicij v komunalni infrastrukturi v skladu 

z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU 
8106 GEF - biomasa - tuja donacija 
8276 ISPA CFCU-Tehnlčna pomoč Zasavje 2000/SI/16/P/PA/001 
8513 PHARE CFCU - Program velikih Infrastruktumih projektov za leto 1999 - LSIF 

99 - SL 9901 
8528 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1999 - 

SL 9912 
8549 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1999 - SL 

9911 
8731 ISPA CFCU - Čistilna naprava Celje 
8927 PHARE CFCU-Supplementary Investment Faclllty - SL - 0007 
8931 ISPA CFCU - kanalizacija Lendava - 2000/SI/16rt>/PEy002 
8932 ISPA - CFCU - Centralna flstilna naprava Sloven| Gradec - 2000/SI/P/PE/005 
8933 ISPA - CFCU - Vodooskrba Tmovsko-banske planote-2000/SI/16/P/PE/004 
8934 ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava Velenje 
8935 ISPA - CFCU Center za ravnanje z odpadki Novo mesto - 2000/SI/16/P/PE/006 
9708 Lastna udeležba - PHARE - nacionalni program 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti Sprejeti 
proračun 2002 proračun 2003 

(1) 

16.126.892 

3.798.009 
3.798.009 

4.933.060 
69.323 

433.841 
662.747 
165.962 

1.298.990 
21.266 

100.000 
913 

992.223 
9.583 

130.000 
675.000 

0 

373.413 

714.968 
164.509 
91.591 
91.266 
15.515 
60.705 
36.506 

251.837 
3.039 

5.164.477 
900.000 
284.630 

6.803 
100.000 

0 
11.865 
10.000 
3.000 

36.000 

750.000 

114.538 
27.759 

375.030 

277.590 

56.547 

736.621 
213.847 
421.500 
185.431 
123.373 
102.811 
407.132 

20.000 

(2) 

I6.44s.aa7 

4.098.500 
4.098.500 

3.874.800 
64.501 

210.442 
71.873 
71.812 

1.432.172 
31.145 

0 
0 

958.586 
19.350 
30.000 

562.500 
422.419 

985.785 
294.075 
163.511 
97.673 
16.586 
65.501 
46.072 

299.450 
2.916 

6.276.030 
1.000.000 

333.130 
7.464 

161.000 
484.682 

0 
0 
0 
0 

850.000 

186.045 
19.240 

0 

32.066 

51.841 

1.020-288 
277.909 
421.628 
289.175 
256.531 
320.684 
564.368 

0 
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v tisoč tolarjih 

BLC/SPU/PP 

28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 
1481 Strokovno razvojna naloge 
1485 OP e-Slovenija, javna uprava 
1488 DP e-Slovenlja, gospodarstvo in dvllna družba 

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 
2220 Investicije v športno infrastrukturo 
6234 Mladinski centri 
6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih 
9132 Mladinska prenočišča 

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 
2477 Investicije v kulturi 
5666 Kulturni tolar - Javni zavodi 
5672 Kulturni tolar - spomeniki 
7115 Nepredvidene akcije 
8594 Spomeniki 
8596 Investicijsko vzdrževanje In oprema organizacij s področja kulture 

Sprejeti 
proračun 2002 

(1) 

220.291 
94.164 
80.533 
45.594 

883.816 
415.320 

33.651 
430.000 

4.845 
412.270 

4.563 
64.907 

152.532 
183 

182.532 
7.553 

Sprejeti 
proračun 2003 

(2) 

295.283 
107.152 
110.828 
77.303 

405.687 
194.871 
43.686 

160.680 
6.450 

509.802 
82.930 
92.145 

124.290 
184 

202.719 
7.535 
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TABELA 3 

PREGLED INVESTICIJSKIH TRANSFEROV 
DRUGIM RAVNEM DRŽAVE PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE 

- v 000 SIT 
Strukturni delež Proračun Proračun 

razpoložljivih sredstev za leto 2002 za leto 2003 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 3.110.568 3.356.671 

- osnovno šolstvo 69,35 2.633.919 2.842.310 

- predšolska vzgoja 5,31 201.674 217.630 

-šport 7,24 274.975 296.731 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 4,93 187.242 202.056 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 6,15 233.578 252.058 

URAD ZA NARODNOSTI 7,02 266.621 287.715 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 100,00 3.798.009 4.098.500 
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Priloga 1 

TABELE IN OBRAZLOŽITVE 

MINISTRSTVO ZA FINANCE: 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 2475 - DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM - 
SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

KONTO 4300 - INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 
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I. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OSNOVNEGA ŠOLSTVA 

-vsrr 
Zap- 

it. OBČINA SOLA 
% 

sof. 
VRED. INV.- delei 

RS 
RAZPOREDITEV SREDSTEV 

PLAN 2002 | PLAN 2003 | PLAN 2004 
A. investicije, ki jo bde ž« potrjene n» Vl.di RS in Ki v teku ali končane, občinam ni bilo potrebno pridobiti soglasja MF 

i Dravograd .Šentjanž 40 297 495.000 23.167 532 
t Kočevje Ob Rinži 50 1.085 000 000 7 735 625 
3 Ljubno. II Taza Ljubno 50 390 000 000 87.800 000 
4 SI Konijice Pod Goro. GŠ 40 160 000 000 15.000.000 
5 Trtič Zali rovt JO 7J4.385000 42 695 000 

SKUPAJ A- 176J98.157 0 0 

B. Investicije, ki Jih je sprejeli Vlada RS v letu 2000 in za katere so občine pridobile soglasje M K v leto 2000 
6 Jurtinct Jurtrnci (1 faza tel.) 70 585 000.000 64.626.300 
7 Trebnie Veliki Gaber 40 316.497.000 9.599.000 
8 Vipava Podnanos 40 269.600.000 58.943.650 
9 Žužemberk Prevole (L faza) 60 234.801331 19.172.000 

SKUPAJ B. 152-340.950 0 0 
SKUPAJ A. - B. 328.739.107 0 0 

C. Investicij«, katerih gradnja se je pričela v letu 2001, občine so pridobile soglasje MF 
10 Ajdov lii rta Co« 30 494 470.000 71.000.000 34.998.000 
11 Bled Ribno 10 100.000.000 1.898.000 0 
12 Breiice Piiece 40 477.000.000 60.000.000 53.044.000 
13 Celje Hudima 20 476.562.000 50.000.000 7.252.000 
14 Domžale Presene 10 662.000.000 32J55.000 0 
15 Gonftnica Gonimo 60 481.818.182 120.000.000 95.000.000 
16 Gornji Grad Bočna 60 80 000.000 18.000.000 0 
17 Hoče-Slivnica Slivnica 41. in 11. faza) 40 260.000.000 45.350.603 43.569.580 
IS Ivanina gonca Stična 40 1.283.000.000 131.700.000 214.378.000 
19 Kamnik Marije Ver* na Duplici 20 399.350.000 59.870.000 0 
20 Kidričevo Cirkovci (l faza - rel ) 50 327.865 600 62.525.000 0 
21 Kitko Senovo 30 751.920 000 87 000.000 73.500.000 
22 1-atko Debro 30 723.473.124 102 000.000 63.346.000 
i3 Libia Šmartno 30 231.250.000 60.500.000 5.000.000 
24 Loiki potok dr A Deoeljaka (1 fazsi 60 180 000.000 70 000.000 25.298.000 
25 Maribor S Lenudona Razvanje 20 96.000.000 2.000.000 0 
26 Pesnica Pernica (1. (in) 50 84.514.000 247.000 0 
27 PTUJ Grajena 30 422.840.000 80 000.000 17.927.000 
:8 Ribnica ŠD pri OŠ F Preierrn 40 486.503.585 60.000 000 37.541.000 
29 Rofaika Slaima GŠ Rofaika Slaona 43.6 243.154.000 54 000 000 0 
30 Kogalka Slaima Kostnvmca 40 170.000.000 5.193.000 0 
31 Sežana Srečko Kosovel 10 360.000.000 35 000.000 0 
32 Slovenska Stsnica KeM, 40 56.000.000 8 429.000 0 
33 Šenčur Šenčur. 1 faza 20 691.700.000 40 010.000 0 
34 Videm LcikovecO fazairl.) 60 190 000.000 80 000.000 25.840 000 
15 Žaioc Tije 30 421.500.000 3$J<W.<too 4.700.000 

SKUPAJ C. 1 .J72.577.603 1 701.393.580 5 
SKUPAJ A.-C. 701.393.580 0 

D. Investicije, katerih gradnja se prične v letu 2002, občine morajo pridobili soglasje WF 
Prenos iz leta 2001 

36 ŽUŽEMBERK OŠ Prevole (II laza) 60% 26.000.000 15.000.000 15.000.000 
37 DOMŽALE OŠ Drafomelj 10% 1.285.416.000 90.000.000 10.000.000 53.600.000 26.400.0)0 
38 IG OŠ 1« <11 laza) 20% 1.043.000.000 65.214.000 50.000.000 35.214.000 
39 LOŠKA DOUNA OŠ Suh trt pn L-oJu (111 B fazal 20% 192.000.000 30.738.000 15.000.000 15.738.000 
40 KOPER OŠGračttče 10% 32.3.557.000 24.281.000 17.000.000 7.281.000 
41 TOLMIN OS D Mumha Most na Soči 40% HO 000 000 26.034.000 13.000.000 13.034.000 

Spremenjena prioriteta * nujna statična sanacija 
42 KRANJ Oš Stražilče. nan OŠ 10% 169.488.000 12 950.000| 10 000.000 2.950 000 
43 LJUTOMER OŠ Ivan Cankar 50% 805 773.000 327.992.000j 128.000.000 138.140.000 61.852000 
44 TREBNJE Oš Mtma 40% 705 000.000 205.000.000 95.200.000 109.800.000 
45 PESNICA OŠ Pernica (II. faza) 60% 120.000.000 64.300.000 20.000.000 44.300.000 
46 KOPER OŠ šmaoe 10% 259.210.000 2J.733.500l 23 733 500 0 

Osnovne tole po prioriteti 
47 ŠOŠTANJ OŠ Bibe Roeck (1 raza) 40% 1.123 680.000 363 000 000 60 000.000 J41.000.000 162.000.000 
48 loški POTOK OŠ dr A Debeliaka (II faza) 70% 364 563.000 247.447.000 ' 30 000.000 70.000 000 14 7 447.000 
49 DUPLEK Oš Duplek (1 faza) 50% 452.000.000 221.403.000 91.400 000 130.003.000 
50 GROSUPLJE OŠ št Junj 10% 439.354.000 26313.000 14 600.000 11.713000 
51 SLOV BISTRICA OŠZ| Polskava(l faza) 40% 345.339.000 95.756.000 43.650.000 52.106.000 
52 LJUBLJANA Oš Sostro 10% 831.880.000 80.000.000 12.000.000 68.000.000 
53 ILIRSKA BISTRICA OŠ Jettane 40% 437.200.000 160.000.000 55 000.000 105.000.000 
54 BREZOVICA OŠ Preaerjed faza) 20% 210.000.000 40.331 000 15.000.000 25.331.000 
55 ORMOŽ OŠ Podgorci (1. faza) 50% 182 800.000 86.260.000 30.000.000 56.260.000 
56 BOHINJ Oš dr Janeza Mcnoneerja 40% 100 000.000 40.000.000 40.000 000 

Osnovne tole s prilagojenim programom 
57|raDOV1JICA IoS A lani« Radovliiu | 20% | 22S.S65 000| 42 375 000| 20 (X>0.000| 22.175 O00| 

Glasbene tole 
58 MARIBOR Glasbena in baletna 20% 178 000 000 32.931 000 19.000.000 13.931.000 
59 DOBREPOUE GŠ Dobrapolje 50% 73.000 000 25 001 000 25.001.000 
60 INTERVENCIJA 2002 100 000.000 

SKUPAJ D. 9.976.125 000 2.346.059.500 932.584.500 1.115.776.000 397.690 000 
SKUPAJ A.-D. 2.633.901.210 1.817.169.5110 3V7.699 000 
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I. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA I: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OSNOVNEGA ŠOLSTVA 

•v SIT 
Za p. 

St. OBČINA ŠOLA 
% 

tof. 
VRED. INV* delež 

RS 
RAZPOREDITEV SREDSTEV 

PLAN 2002 j PLAN 2003 | PLAN 2004 
E. Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje Ministrstva za finance in začeti gradnjo v let« 2002 z lastnimi sredstvi, 

sofinanciranje iz driavnega proračuna pa se prične v letu 2003 
Prenos iz leta 2001 

61 KOČEVJE OŠ Ob Rinži (»kij faza) 40% 145.000.000 58.000.000 40.000.000 18.000.000 
62 SEŽANA OŠ S. Kocovela (II faza) 20% 820.569 000 75.324.000 30.000.000 45 324.000 

Sprer rten)ena prioriteta - nujna statična sanacija 
63 j BREŽICE |OŠ Kapele J 40% | 229.231.200| 68.887 000( j 20.000.000| 48.887.000 

Osnovne Jolc po prioriteti 
64 BLED OŠ Gorje 10% 278.000.000 25.700.000 10.000.000 15.700.000 
65 [POLZELA OŠ Andraž 40% 199.772.100 80.600.000 15.000.000 65.600.000 
63 ŽUŽEMBERK oi Dv or 60% 307.636.000 170.000.000 55.000.000 115.000.000 
66 IDRIJA Oš Godovič (1. laza) 10% 234.335.000 21.397.000 10.000.000 11.397.000 
67 CANKOVA OŠ Cinkova (L faza) 60% 472.940.000 272.000.000 60.000.000 212.000.000 
68 VIDEM PRJ PTUJU OŠ Leskovec (II. Cua) 60% 220.600.000 134.759.000 31.000.000 103.759.000 
69 ŠKOFLJICA OŠ Škofljica <1 faza) 20% 912.800.000 169.676.000 14.000.000 155.676.000 
70 ČRNOMELJ OŠ M Jirca (1. faza) 40% 520.000.000 204.450.000 15.000.000 189.450.000 
71 CERKLJE NA GOR OŠ Davorina Jenka (II faza) 30% 460.000.000 180.000.000 10.000.000 170.000.000 
72 LOGATEC OŠ Tabor 30% 364 826.000 109.790.000 40.000.000 69.790.000 
73 MIKLAVŽ NA DRAV. POLJU OŠ Miklavž na D p. (I faza) 40% 370.000.000 140.000.000 55.000.000 85.000.000 
74 M1SLIN/A OŠ Do« 30% 180.092.000 50.903.000 50.903.000 

SKUPAJ E. 5.71S.801.300 1.761.486.000 0 455.903.000 1.305.583.000 
SKUPAJ A. - L. 2.633.901.210 2.273.072.510 1.703.282.000 

•Opomba: kjer ni investicijskega programa, je upoštevana normirana vrednost investicije 
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I. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA 2: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE PREDŠOLSKE VZCOJE 

-vsrr 
Zap. 

št. OBČINA ŠOLA 
% 

sof. 
VRED. INV.« delež 

RS 
RAZPOREDITEV SREDSTEV 

PLAN 2002 | PLAN 2003 j PLAN 2004 
A. Investicije, ki so bOe le potrjene na Vladi RS in so v teka alt končane, občinam ni bt!o potrebno pridobiti soglasja MF 

1 (Vrhnika |vtkc PoSma | 10 | 200.000,000| I2.932.000| I2.932.00oj 

B. Investicije, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2000 In za katere so občine pridobile »oglasje MF v letu 2000 
2 Semič i Semič 50 124 000 000 23 457.775j 
3 Šmarje pri Jellah jšmane P" ieiiauh 50 174.828 000 9 247.757! 

SKUPAJ A,- B. 45.637.532) 0 

C Investicije, katerih gradnja se je pričela v leto 2001, občine so pridobile soglasje MF 
4 Črnomelj Stan trg 40 77.323.000 15.819.000 15.110.000 
5 Lukovica Lukovtca 40 204.650.000 51 246.000 0 
6 Markove« Markova 50 22.000.000 3.000.000 
7 Žirovnica Žirovnica 10 230.000.000 6.108 665 0 

SKUPAJ C 533.973.000 0 76.173.665 15.110.000 
SKUPAJ A.-C. 533.973.000 0 121.811.197 15.110.000 

D. Investicije, katerih gradnja se prične v let« 2002, občine morajo pridobiti soglasje MF 
8 ČRNOMELJ Vrtec Loka H. in 111. faza) 40% 365.235.000 133.500.000 40.000.000 58.500.000 35.000 000 
9 VODICE Vrtec pri OŠ Vodice 20% 215.438.400 15.560.240 5 860.000 9.700.240 

10 SVETI JURIJ Vttec Sv. Jurij 60% 88.500.000 50.717.304 20 000.000 30.717 304 
11 GOR. VAS - POLJANE Vrtec So vodenj 50% 56.600.000 26.046.000 8000 000 18.046.000 
12 LITIJA Vrtec Medvedek 30% 42.800.000 12.000.000 6.000 000 6.000.000 

SKUPAJ D. 768.593.400 237 823 544 79.860.000 122.963.544 35.000.000 
SKUPAJ A. • D. 1.302.566.400 237.823.544 201.671.197 138.073.544 35.000.000 

E. Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje Ministrstva za finance in začeti gradnjo v leta 2002 z lastnimi sredstvi, 
sofinanciranje iz državnega proračuna pa se prične v letu 2003 

13 B RASLOVCE Vrtec Brasiovče 30% 173.500.000 49.000.000 18.000.000 31 000.000 
14 ŽIR1 vttec pri OŠ 2tri 30% 158635 820 46 000 000 18.000 000 28.000 000 

SKUPAJ E. 332.135.820 95 000.000 0 36.000.000 59.000.000 
SKUPAJ A. - E. 201.671.197 174.073.544 94.000.000 

•Opomba: kjer ni investicijskega programa, je upoštevana normirana vrednost investicije 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ ZA PODROČJE 
OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZJPRS0203), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5.12.2001 pod št. 411-01/01-61/1, predvideva 
na postavki Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: MF) 2475 (dopolnilna sredstva občinam - 
sredstva za investicije) za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo sledečo 
višino sredstev: 

v 000 SIT za leto 2002 2003 
osnovno šolstvo 2.633.919 2.842.310 
predšolska vzgoja 201.674 217.630 
SKUPAJ 2.835.593 3.059.940 

Predobremenitve za naslednja leta določata 15. in 37. člen ZEPRS0203. 

V nadaljnjem gradivu predloga programa investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo so 
investicije razdeljene v skupine od A do F. Razlogi za uvrščanje investicij v posamezne skupine 
so sledeči: 

SKUPINA A.: 
Investicije, ki so bile 2e potrjene na Vladi RS in so v teku ali končane, občinam ni bilo 
potrebno pridobiti soglasja MF 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V skupini je pet investicij, katerih sofinanciranje seje začelo pred letom 2000, sofinanciranje se 
izteka v letošnjem letu. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
Ponovno je uvrščena investicija v vrtec Poštna, občina Vrhnika, ki je bila v lanskem rebalansu (sklep 
Vlade Republike Slovenije št. 405-13/2001-2 z dne 21.11.2001) zaradi sodnega postopka ukinjena 
(predvidena druga lokacija z novogradnjo, ki bi bila ponovno uvrščena v program pod soglasjem 
MF). V letošnjem letuje občina Vrhnika predložila odločbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, 
št. U1358/2001-16 z dne 19.12 2001, ki odloča v prid občine, kar pomeni, da se investicija nadaljuje 
na isti lokaciji. 

SKUPINA B.: 
Investicije, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2000 in za katere so občine pridobile soglasje MF 
v letu 2000 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V skupini so štiri investicije, katerih sofinanciranje seje začelo v letu 2000, sofinanciranje se izteka 
v letošnjem letu. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
V skupini sta dve investiciji, sofinanciranje seje začelo v letu 2000 in 2001, sofinanciranje se izteka 
v letošnjem letu. 
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SKUPINAC.: 
Investicije, katerih gradnja se je pričela v letu 2001, občine so pridobile soglasje MF 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V skupini je 26 investicij, katerih sofinanciranje seje začelo v letu 2001, oziroma se bo pričelo v letu 
2002, gradnja je v teku oziroma pred začetkom, zaključek sofinanciranja je predviden v letih 2002 in 
2003, izjemoma tudi 2004. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
V skupini so štiri investicije, katerih sofinanciranje seje začelo v letu 2001, oziroma se bo pričelo v 
letu 2002, gradnja je v teku oziroma pred začetkom, zaključek sofinanciranja je predviden v letih 
2002 oziroma 2003. Pri investiciji v vrtec Lukovica predviden prenos sredstev iz leta 2003 v 2002 v 
višini 30.079.757 SIT zaradi pospešene dinamike gradnje (zaključek predviden septembra), kar ne 
spreminja globala sprejetih lanskih predobremenitev iz sklepa Vlade Republike Slovenije št. 405- 
13/2001-2 z dne 21.11.2001. 

SKUPINA D.: 
Investicije, katerih gradnja se prične v letu 2002, občine morajo pridobiti soglasje MF 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V skupino je uvrščenih 24 novih investicij, ki so razdeljene v pet podskupin: 
1. Prenosi iz leta 2001, razdeljeni še po treh kriterijih: 

a) Investicije, ki so bile vodene v planih MŠZŠ v preteklih letih, pa doslej še niso bile 
realizirane: Domžale, OŠ Dragomelj - vodena v planu MŠZŠ od leta 1999, zaradi 
dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišča za novogradnjo ob trasi avtoceste je začetek 
gradnje predviden v letu 2002; Koper, OŠ GračiŠče - sofinanciranje investicije je bilo 
predvideno v letu 2000 iz vira za demografsko ogrožena področja (postavka 6324 na MŠZŠ), 
zaradi znižanja te postavke je investicija prenesena v program investicijskih transferov na 
postavki 2475 pri Ministrstvu za finance. 

b) Investicije iz plana 2001 iz skupine A, pri katerih morajo občine zaradi spremenjenih 
okoliščin sofinanciranja RS za zaključne faze pridobiti soglasje Ministrstva za finance: 
Loška dolina, OŠ Stari trg pri Ložu ID. B. faza - sprememba projekta zaradi vključitve 
krajevne knjižnice; Tolmin, OŠ D. Muniha Most na Soči - zamik gradnje zaradi nujnih 
investicij popotresne obnove, zaključna faza. 

c) Investicije iz plana 2001 iz skupine B in C, ki so pridobile soglasje Ministrstva za finance za 
prvo fazo, za naslednjo fazo ga morajo pridobiti v letu 2002: Ig, OŠ Ig - vodena v planu 
MŠZŠ od leta 1999, zamik in sprememba projekta prvotno načrtovane dozidave učilnic 
zaradi nujne popotresne sanacije stavbe; Žužemberk, OŠ Prevole - H faza, dopolnjen projekt 
v okviru izdaje soglasja zdravstvenega inšpektorata k enotnemu gradbenemu dovoljenju za I. 
fazo (Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Novo mesto, št. 526-362/100 
z dne 20.11.2000). 

2. Spremenjena prioriteta - nujna statična sanacija 
V to skupino so uvrščene štiri investicije, ki so bile v prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 
1999 uvrščene nižje, vendar so občine predložile ustrezno dokumentacijo o nujni konstrukcijski 
sanaciji objekta, kar jih uvršča v prioritetne investicije v letu 2002. Investicija v OŠ Šmarje, 
Koper ni bila prijavljena na razpis, ker pa gre za urgentno nadomestno gradnjo celega šolskega 
trakta, je uvrščena v to skupino. 

3. Osnovne šole po prioriteti 
Uvrščene so investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 

4. Osnovne šole s prilagojenim programom 
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Uvrščena investicija po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katero je občina 
predložila ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 

5. Glasbene šole 
Uvrščeni dve investiciji: Dobrepolje - glasbena šola pomeni zaključno fazo izgradnje krajevnega 
kulturnega doma; Maribor, Glasbena in baletna šola (enota Tabor) - obstoječa stavba je v 
postopku denacionalizacije (dopolnilna odločba Republike Slovenije, Upravna enota Maribor, št. 
362-05-746/93-1020/20-K z dne 20.06.2001), predvidena je ureditev prostorov za baletno in 
glasbeno šolo v opuščenem vrtcu na Metelkovi ulici. 

Interventna sredstva v letu 2002 
V okviru celotnega globala razpoložljivih sredstev za leto 2002 so predvidena tudi sredstva za 
intervencijo za leto 2002 v višini 100.000.000 SIT. Razdelilnik po posameznih investicijah bo 
pripravilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v tretjem četrtletju tega leta v skladu s prispelimi 
potrebami. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
Uvrščene so investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. Investicija v vrtec Loka, Črnomelj ni 
bila prijavljena na razpis, ker pa gre za urgentno nadomestno gradnjo celega vrtca (posedanje terena), 
je uvrščena v to skupino z H. in III. fazo (gradnja I. faze seje začela lani, delno je bila sofinancirana 
iz interventnih sredstev v lanskem letu). 

SKUPINA E.: 
Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje MF in začeti gradnjo v letu 2002 z 
lastnimi sredstvi, sofinanciranje iz državnega proračuna pa se prične v letu 2003. 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V skupino E. je vključenih 15 novih investicij po enakih merilih kot v skupino D. in so razdeljene v 
tri podskupine: 

J. Prenosi iz leta 2001: 
Uvrščeni sta dve investiciji z zaključnimi fazami iz plana 2001, za katere morajo občine pridobiti 
soglasje Ministrstva za finance: Kočevje, OŠ Ob Rinži - zaključna faza novogradnje šole iz 
skupine A; Sežana, OŠ S. Kosovela - H. faza investicije (zaključek). 

2. Spremenjena prioriteta - nujna statična sanacija 
V to skupino je uvrščena ena investicija, za katero je občina predložila ustrezno dokumentacijo o 
nujni konstrukcijski sanaciji objekta, kar jo uvršča med prioritetne investicije. 

3. Osnovne šole po prioriteti 
Uvrščene so investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
Uvrščene so investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 
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I. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA 3: PREDLOG PROGRAMA ZA PODROČJE OSNOVNEGA SOI-STVA [N PREDŠOLSKE VZGOJE V LETIH 2003 - 2005 

-v SIT 
Zap. 

It. OBČINA ŠOLA 
% 

sof. 
VRED. INV.» delež 

RS 
PLAN 2002 PLAN 2003 PLAN 2004 PLAN 2005 

predlog predlog predlog predlog 
F. Investicije, zrn kater« morajo obline pridobiti soglasje MF po sprejema dopolnjenega državnega proračuna za ieto 2003 

in sprejemu državnega proračuna za leto 2004, začetek gradnje 2003 
Prenos iz leta 2001 

IIHOCE-SirVNICA OS Slivnica (lil. faza) 30% 191.105.000 54 623.0001 20.000.000l >4.623.000 
2jKIDRlCEVO OS Cirkovce (II. faza) 50% 412.493.000 206.246.000j 35.000.000j 57.000.000 114.246.000 

Spremenjena prioriteta - nujna stančna sanacija 
J KOČEVJE OS S »ara cerkev 40% 227.994.000 83.272.000 45.000.0001 38.272.000 
4 MARIBOR OŠ Draga Kobala (tel) 20% 227.994.000 45.600.000 20.000.000j 25.600.000 

Osno vne šole po prioriteo 
5 PTUJ OŠ Olga MegHč 30% 1.186.026.000 355.808.000 30.000 000 30.000 000 295.808 000 
6 PREDDVOR OŠ Matija Vaijavca 30% 582.000.000 165.000.000 35.000.000 32.000.000 98.000.000 
7 MAJŠPERJC OS MaiSperk 60% 849.769.000 509.861.000 70.000.000 60.000.000 379.861.000 
8 ODRANCI OŠ Odranci 70% 507.397.000 355.178.000 66.000.000 77.000.000 212.178.000 
9 BENEDIKT OŠ Benedikt (I. faza) 60% 399.443.000 226.000.000 60.000.000 60.000.000 106.000.000 

10 VOJNIK OŠ Vojnik 40% 535.000.000 200.000.000 30 000.000 40.000.000 130.000.000 
U ZAGORJE OS Ivana Skvarča 30% 478.956.000 132.601.000 12.000 000 30.000.000 90.601.000 
12 CELJE OŠ IV. Osnovna iola 20% 444.354.000 88.871.000 10.000.000 10.000.000 68.871.000 
13 SLOV. BISTRICA OŠ Zg. Ložnica 40% 358.278000 131.483 000 20.000.000 30.000.000 81.483.000 

Osnovne kile s prilagojenim programom 
»4 LENART OŠ P P. GŠ 40% 175.000.000 66.000.000 20.000.000 46.000.000 
IS INTERVENCIJA 2003 95.000.000 

SKUPAJ F. 6.575.809.000 2.620.543.000 0 568.000.000 570.495.000 1.577.048.000 

F. Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje MF po sprejemu dopolnjenega državnega proračuna za leto 2003 
in sprejemu državnega proračuna za ieto 2004, začetek gradnje 2003 

l JURSINCI Vrtec Juršinci 70% 79.047.000 50.525.000 16.000 000 34 525.000 0 
2 HAJDINA Vrtec Haidma 40% 95.653.200 38300 000 8000 000 25.300.000 5 000 000 
3 BLOKE Vrtec Bloke 40% 36.520.000 14.140.000 9.140 000 5.000.000 
4 MORAVČE Vrtec Moravče 40% 200 000.000 80 000 000 10.000.000 15.000.000 55.000.000 

SKIPAJ F. 4ii.2:u.:u<i 182.965.000 6 43.140.000 fM&6A6 60.000.000 

•Opomba: kjer ni investicijskega programa, je upoštevana normirana vrednost investicije 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PROGRAMA ZA PODROČJE 
OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE V LETIH 2003 - 2005 

SKUPINA F.: Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje MF po sprejemu 
dopolnjenega državnega proračuna za leto 2003 in sprejemu državnega proračuna za leto 
2004, začetek gradnje v letu 2003. 

OSNOVNO ŠOLSTVO 
V predlog nadaljnjih prioritet je vključenih 14 novih investicij po enakih merilih kot v predlagan 
program za leta 2002-2003 in so razdeljene v štiri podskupine: 
1. Prenosi iz leta 2001: 

Vključeni sta dve investiciji, katerih prva faza gradnje seje začela v letu 2001 
2. Spremenjena prioriteta - nujna statična sanacija 

Vključeni sta dve investiciji, za kateri so občine predložile dokumentacijo o statični 
problematičnosti objektov, zaradi česar je potrebna nadomestna gradnja. 

3. Osnovne šole po prioriteti 
Uvrščene investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 

4. Osnovne šole s prilagojenim programom 
Uvrščena investicija po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katero je občina 
predložila ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 

Interventna sredstva v letu 2003 
V okviru predvidenega globala razpoložljivih sredstev za leto 2003 so predvidena tudi sredstva za 
intervencijo za leto 2003 v višini 95.000.000 SIT. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
Uvrščene so 4 nove investicije po prioritetnem redu iz razpisa MŠZŠ v letu 1999, za katere so občine 
predložile ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo. 
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I. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA 4: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
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/•p. 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ ZA PODROČJE 
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 

Kratkoročne usmeritve pri gradnji športnih objektov po sprejetem nacionalnem programu športa so 
- povečati dinamiko gradnje športnih objektov za 10%; 
- izdelati mrežo športnih objektov in upoštevati standarde mednarodnih in nacionalnih panožnih 

zvez; 
- revitalizirati športne objekte. * 

Po srednjeročnih usmeritvah naj bi vsako leto zgradili 25 000 m2 pokritih športnih površin letno, s 
tem pa bi lahko uresničili dolgoročne usmeritve nacionalnega programa športa do leta 2010, ki 
predvideva zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni 
dejavnosti na prebivalca. 

Analize obstoječega stanja kažejo, daje primanjkuje predvsem pokritih površin, ki bi bile namenjene 
vsem kategorijam prebivalstva. Nujne pa so tudi tehnološke posodobitve, tako s strani razvoja 
športne dejavnosti, kot varčevalnih ukrepov uporabe in vzdrževanja. 

Skoraj 40% investicij je povezanih z investicijami v šolski pokriti in nepokriti športni-prostor. Tako 
zagotavljamo z vsako tovrstno investicijo istočasno tudi minimalne pogoje za športno dejavnost. Iz 
naslova »šport« se sofinancira samo povečana normativna površina šolskega prostora do zadostitve 
minimalnega standarda športa (0,3 m2/občana pokrite vadbene površine). 

Investicije, ki se sofinancirajo iz Dopolnilnih sredstev občinam-sredstva za investicije so predvsem 
šolski športni objekti, ki vključujejo tudi površine športnega standarda in drugi manjkajoči športni 
objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa. 

Plan sofinanciranja za leti 2002 in 2003 je narejen na osnovi vsakoletnega javnega razpisa za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture. Po 
razpisnih merilih je najvišji delež sofinanciranja mogoč v višini 20% predračunske vrednosti 
investicije, omejitve pa narekuje tudi %, ki ga občina lahko prejme iz državnega proračuna. 

Za leto 2002 je v državnem proračunu predvideno 274.975.000 SIT, predobremenitve za leto 2003 
smejo znaša ti največ 80% tega zneska, za leto 2004 pa 60%. 

Investicije so razporejene v tri skupine, ki so enako imenovane, kot skupine na šolskem delu, in 
sicer: 

SKUPINA C - Investicije, katerih gradnja se je že pričela v letu 2001, občine so pridobile 
soglasje Ministrstva za finance, podpisane so tudi že pogodbe o sofinanciranju: 
Ajdovščina - Telovadnica OŠ Col, Bled - Športna dvorana, Celje - Telovadnica OŠ Hudinja, 
Športni park pod Golovcem, Športna dvorana Golovec, Kidričevo - Večnamenska športna dvorana 
Cirkovce, Maribor - Kopališče Pristan, Šenčur - Športna dvorana Šenčur. 
Skupna vrednost sofinanciranja v letu 2002 znaša 103.900.000 SIT, za leto 2003 pa skupaj 
35.000.000 SIT. 

SKUPINA D - Investicije, katerih gradnja se prične v letu 2002, občine morajo pridobit 
soglasje Ministrstva za finance: 
Bistrica ob Sotli - Športna oprema za OŠ Bistrica ob Sotli, Cerklje na Gorenjskem - Večnamenska 
športna dvorana, Divača - Izgradnja športnega igrišča pri POŠ Senožeče, Dobrepolje - Športno 
igrišče Struge in Športno igrišče Kompolje, Domžale - Telovadnica OŠ Dragomelj, Gorenja vas - 
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Poljane - Športni park na Trebiji, Ig - Športna dvorana OŠ Ig, Birska Bistrica - Sokolski dom, 
Jesenice - Obnova športnih igrišč OŠ Koroška bela, Kočevje - Dom telesne kulture z igrišči in Oš ob 
Rinži - urejanje zunanjih športnih površin, Kozje - Športni park Kozje, Krško - Ureditev igrišča pri 
OŠ Koprivnica in Preureditev gasilskega doma v Velikem Podlogu, Kuzma - Ureditev trim steze v 
Kuzmi, Litija - Atletsko igrišče pri OŠ Šmartno in Športno igrišče OŠ Gradec, Ljutomer - Športni 
objekti, Loški potok - Izgradnja telovadnice, Markovci - Večnamenska dvorana v Bukovcih, Metlika 
- Izgradnja športnega igrišča Slamna vas, Moravske Toplice - Športna igrišča in atletski objekti OŠ 
Bogojina, Naklo - Oš Naklo-šolsko športno igrišče, Novo mesto - Športni park Portoval, Pivka - 
Športno igrišče pri OŠ Šmihel, Podvelka - Športno igrišče v Podvelki, Postojna - Osvetlitev in 
preplastitev igrišč na OŠP, Ribnica - Športno igrišče Dolenji Lazi, Ribnica na Pohorju - Športno 
igrišče za mali nogomet, Ruše - Ploščad za športne igre, Sevnica - TVD Partizan, Sežana - Obnova 
igrišča za košarko ob TVD Partizan, Sežana - Ureditev igrišča za odbojko na mivki, Slovenske 
Konjice - Plavalni bazen Zbelovo, Sv. Andraž v Slovenskih goricah - Nadomestna gradnja športnega 
igrišča pri OŠ Vitomarci, Šalovci - Športno igrišče pri OŠ Šalovci, Šentilj - Športni center Šentilj - 
obnova nogometnega igrišča, Šentjur pri Celju - Igrišče Dolga gora, Trebnje - Telovadnica - OŠ 
Mirna, Trnovska vas - Športno igrišče Trnovska vas, Trzin - Športno rekreacijski park v Trzinu. 
Skupna vrednost sofinanciranja v letu 2002 znaša 171.075.000 SIT, za leto 2003 pa skupaj 
66.125.000 SIT. 

SKUPINA E - Investicije, za katere morajo občine pridobiti soglasje MF in začeti gradnjo v 
letu 2002 z lastnimi sredstvi, sofinanciranje iz državnega proračuna pa se prične v letu 2003: 
Ajdovščina - Telovadnica Vrtovin, Bled - Telovadnica OŠ Goije, Izola - Balinarska dvorana v 
parku Arrigoni v Izoli, Maribor - Kopališče Pristan - 2. faza, Ribnica - Športno rekreacijski 
kompleks Gornje Lepovče, Slovenska Bistrica - Telovadnica OŠ Zg. Polskava in Telovadnica OŠ 
Zg. Ložnica. 
Skupna vrednost predobremenitev sofinanciranja v letu 2003 je predvidena 88.500.000 SIT, v letu 
2004 pa 53.000.000 SIT. 

V tabeli so navedene posamezne investicije po skupinah z investicijsko vrednostjo in predlaganim 
deležem sofinanciranja po letih. V preglednici je tudi oznaka kandidature na razpis. 
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II. MINISTRSTVO ZA KULTURO 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE KULTURE 
   -vooosn 

Zap- 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev pa 
26. Clcnu 

ZFO <v%) 

Ob>e£ 
Investicije (p* 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
p« ZFO 

2* realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

z* leto 2002 

Predobre* 
menltev 

za leto 2003 

Predobre- 
menltev 

za leto 2004 

1 2 >1*2 4 5 6 7 
i Občina Ajdovlčina 

Prenova prostorov za muzejsko zbirko 40% 47.896 19.158 0 9.000 1.500 
2 Občin« Benedikt 

Rekonstrukcija Kulturnega doma Benedikt 60% 21458 17.075 0 7.500 7.500 
1 Občina Brezovica 

Prenov« Kulturnega doma Podpeč 20% 61327 13 665 0 6000 2.000 
4 Občin« Brežic« 

Obnov* dodatnih prostorov a Knjižnico Brežice 40% 250.000 100.000 0 0 20.000 50.000 
S Občin« Dobrepolje 

Jakličev dom-ILfua (ureditev topilnic«) 50% 270.198 135.099 6.000 0 15.000 3.000 
6 Občin« Dobrovnik 

Gradnja priadlu u knjižnico i« prenova dvorana 
v kulturnem domu 60% 34.850 20.910 0 5.910 15 000 

7 Občina Gornji Petrova 
Nadaljevanje prenove Kulturnega doma Stanjevci 70% 60.810 42.567 11.200 7.000 7.782 3.500 

1 Občina Hodo« 
Nadaljevanje obnove Kulturnega dom« Hodo! 70% 32.078 22.455 5.500 5.000 0 

9. Občin« Hrastnik 
Obnov« zgradb« tnu»ja-n faza 30% 30.254 9.076 0 9.076 0 

t 10 Občin« tzol« 
Celovit« prenov« Kulturnega dom« Izola 10% 405.000 40.500 0 0 20.000 10 000 

11 Občin« Križevci 
Oprema za Kulturni dom Križeva 50% 9 700 4850 4 000 

12 Mestne občina Ljubljana 
Obnova dodatnih prostorov Dalavak« knjižnice 

eoouKOŽ 10% 390.000 39.000 0 10.000 10 000 10 000 
13 Občina Majlpcrk 

Prenova in oprema Doma krajanov 1« gasilcev 
Pft^ikaGora 60*/« 13.476 8086 0 3 000 

M. Občin« Markova 
Izgradnja večnamenske dvorana Bukove« 60% 120.000 72.000 1 7.109 984 2.000 

ti Občina Metlika 
Kulturni dom Metlika -11. faz« obnov« it 

dozidavi 40% 142.292 56.917 13.000 10.720 12.400 
16 Občin« Mežica 

Oboova Narodnega dom« ■ I faza 30% 337 750 101.325 0 6.000 5.000 10.000 
17 Občin« Muu 

Adaptacija in rekonstrukcija proatorov Kopirna 
Mutz 40% 141.236 56494 0 10.000 0 

IS Občina Radeče 
Obnov« dodatnih prostorov za Križnico Radeče 

snote Kaj LeJVo 40% 15.000 6 000 0 4.500 0 
19 Občin« Razkritje 

Oprema za Kulturni dom Razkritji 60% 12.500 7500 7.000 
20 Občin« Ribnica n« Pohorju 

Kulturni dom Joeipdol - obnov« dvorene is 
(ksada - D fkzs 60% 14.259 8 555 1.500 3.065 3 990 

21 Občina Rogslka Slstina 
Kulturni dom Rogatka Slatina • sanacija ir 

obnova 40% 151.930 60 772 24.000 10 000 
22 Obtina Rogafta Slatina 

Kulturni dom Rogstka Slatina • nabav« m 
montaža opreme 40% 60.500 24200 0 7 000 7.000 

23 Občina Šentilj 
Dokončanje izpadle Knjižnic« Senti! 50% 91.156 45.578 22.478 13 550 0 

24 Občin« Skof]i Lok« 
Izgradnja prostorov Knjižnic« Skofja Loki 10% 600 000 60 000 0 20.000 15.000 15 000 

25 Občin« Šmarje prt leltah 
Ookončar\je izgradnja Knjibiic« Šmarja prt 

Isllsh 50% 96051 48.026 31.814 13920 0 
26 Metma občin« Valenj« 

Prenova Kultumcga doma Vdettji 20% 371.699 74.340 14 733 
27 Občina Vdlka LaKe 

Levstikov dom - preureditev prostorov zs 
knjižnice 40% 6.235 2.494 0 2.494 0 

21 Občina Verlaj 
Dokončanje Kulturnega dom« Vrnit) 50% 10.900 5.450 0 2 998 2.452 

29 Občina Zagorje ob 5»vi 

KC DeUvslo dom Z«|Orj«. oprema za dvorano 30% 5 950 1 785 0 0 1.785 
30 Občin« žalezniki 

Ned«ljeven<e prenov« Pfavčeve hiU za Muzej 
2ele2niki 30% 96.000 28 800 1 800 2.400 2 400 3000 

SKUPAJ: 3.9I4J0S 1.132.677 117.292 187 J42 149.793 121.233 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
ZA PODROČJE KULTURE 

Leto 2002 

Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo z dne 11.9.2001 je 73 občin prijavilo za proračunsko leto 
2002 skupaj 98 investicijskih projektov za sofinanciranje iz dopolnilnih sredstev za prenovo in 
izgradnjo kulturnih domov, dvoran, knjižnic in muzejev v skupni zaprošeni vrednosti 866 mio 
tolaijev. Po podatkih Ministrstva za finance znaša za proračunsko leto 2002 razpoložljivi obseg 
dopolnilnih sredstev za investicije v kulturi skupaj 187,242 mio tolarjev. Pri pripravi predloga 
razdelilnika za leto 2002 so imele prednost investicije, ki pomenijo prenovo in gradnjo splošnih 
knjižnic v občinah, ki ne dosegajo prostorskih standardov, in investicije v kulturne dvorane, domove 
in druge zgradbe za kulturo, kjer ni primernih prostorov za kulturne dejavnosti oz. so obstoječi 
prostori nujno potrebni prenove. Prijave občin, ki niso priložile investicijskega programa, niso bile 
upoštevane. Prav tako niso bile upoštevane investicije, ki so se začele v prejšnjih letih, pa njihovo 
nadaljevanje ni opredeljeno kot zaključena faza. Zaradi omejenega obsega razpoložljivih sredstev ni 
bilo možno upoštevati vseh prijav občin, ki so oddale popolno dokumentacijo. V predlogu 
razdelilnika je upoštevano: 

a) sprejeti program predobremenitev dopolnilnih sredstev za leto 2002; 
b) nadaljevanje odobrenih investicij iz leta 2001 oz. izvedba naslednjih faz investicije; 
c) prednostno so za proračunsko leto 2002 upoštevane investicije v prenovo obstoječih in 

dodatao pridobljenih prostorov knjižnic, kjer občine ne dosegajo minimalnih prostorskih 
standardov in najbolj nujne prenove kulturnih domov oz. dvoran ter usposobitev muzejske 
zgradbe. 

Leto 2003 

Za proračunsko leto 2003 je 61 občin prijavilo skupaj 76 investicij na področju kulture za 
sofinanciranje iz dopolnilnih sredstev v skupni zaprošeni višini 1,139 milijarde tolaijev. V okviru 
predvidenega razpoložljivega obsega dopolnilnih sredstev za predobremenitve v skupni višini 
149,793 mio tolaijev ni možno upoštevati vseh predlogov, za katere so občine posredovale 
investicijsko dokumentacijo. Prijave občin, ki niso priložile investicijskega programa, niso bile 
upoštevane. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga razdelilnika prednostno upoštevalo nujne 
prenove prostorov za splošne izobraževalne knjižnice, kjer občine ne dosegajo minimalnih 
prostorskih standardov in praviloma nadaljevanja investicij v kulturne domove. Zaradi izjemnega 
Števila nujnih vlog, ni bilo možno upoštevati pripadajočega deleža sredstev za vsako posamezno 
občino, ampak le v deležu, ki jih je kot minimalna sredstva predlagala posamezna občina. 
Predlagana so: 

a) nadaljevanja že odobrenih investicij, za katere je Ministrstvo za finance dalo soglasje za 
začetek del v letu 2001; 

b) nadaljevanje investicij, katerih začetek je predlagan za leto 2002; 
c) za proračunsko leto 2003 so na novo predlagane le tri investicije, ki sodijo med prioritete, 

katerih prenova se prične v letu 2003. 

Leto 2004 

Za proračunsko leto 2004 znaša razpoložljivi global sredstev za sofinanciranje investicij v kulturi 
121,233 mio tolaijev in je razporejen za nadaljevanja začetih investicij z izjemo ene prenove 
kulturnega doma, katere začetek je iz objektivnih razlogov prestavljen. 
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III. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ZDRAVJA 
 ____   -vooosrr 

Zap. 
It. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. tltnu 

ZFO <v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

tt realizirano 
(vključno s 
predvideno 

real. leta 2001) 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 

1. BELTINCI 
Modernizacija zdravstvenega doma in 
nakup avtomobila 

50% 22.957 11.479 4.000 7.000 

2. BLED 
investicijska vladanja v 
Zdravstenem domu Bled 10% 32.000 3.200 1.000 600 

3. BOVEC 
investicijska vlaganja v popotresno 
in funkcionalno prenovo stavbe B 
Zdravstvenega doma Tolmin 40% 144.683 57.873 3.100 

4. ČRNOMELJ 
investicijska vlaganja v Zdravstvenem 
domu Črnomelj 40% 98.250 39.300 4.144 5.400 

J. GORIŠN1CA 
investicijska vlaganja v adaptacijo 
Zdravstvene postaje GoriSnica 60% 18.500 11.100 1.000 5.000 

6. GORNJA RADGONA 
investicijska vlaganja v urgentne 
prostore v Zdravstvenem domu 
Gornja Rjdf^na 50% 29.986 14.993 3.130 3.600 

7. GORNJI PETROVCI 
investicijska vlaganj* v Zdravstveni 
postaji Gornji Petrovci 70% 12.000 8.400 770 2.000 

8. HODOŠ 
investicijska vlaganja v Zdravstveni 
postaji Gornji Petrovci 70% 12.000 8.400 215 900 

9 HRASTNIK 
investicijska vlaganja v 
Zdravstvenem domu Hrastnik 30% 16.948 5.084 1.000 4.000 

10. IZOLA 
investicijska vlaganja v izgradnjo 
Zdravstvenega doma Izola 10% 373.000 37.300 8.141 2.125 2.790 

11. KOBARID 
investicijska vlaganja v obnovo 
Zdravstvene postaje Kobarid 50% 51.532 25.766 1.720 7.000 3.800 

i
 

jsl 
1

 

1
 

in funkcionalno prenovo stavbe B 
Zdravstvenega doma Tolmin 50% 144.683 72.342 5.633 

12. KOPER 
investicijska vlaganja v 
novogradnjo nadomestnega objekta v 
Zdravstvenem domu Koper 10% 273.094 27.309 2.500 16.500 

13. KOZJE 
investicijska vlaganja v sanacijo in 
obnovo Zdravstvene postaje Kozje 60% 11.346 .6.808 4.900 1.800 

14. KRANJ 
investicijska vlaganja v dograditev in 
rekonstrukcijo Zdravstvenega doma 
Kranj 10% 545.000 54.500 21.280 16.000 
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III. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ZDRAVJA 
-vooosrr 

Zap. 
ft. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoč 
znesek 

po ZFO 

Že realizirano 
(vključno i 
predvideno 

real. leta 2001) 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
15. KUNGOTA 

investicijska vlaganja v prostore 
za potTcbc primarne zdravstvene 
delavnosti v občini Kungota 50% 50.000 25.000 8.000 9.000 

16. LENART 
investicijska vlaganja v prizidek k 
Zdravstvenemu domu Lenart 40% 89.698 35.879 2.150 7.200 3.900 

17. LENDAVA 
Prenova sanitarno higienskih prostorov in 
naprav 40% 25.000 10.000 0 5.000 

18. LOŠKI POTOK 
investicijska vlaganja v 
rekonstrukcijo Zdravstvene postaje 
Loiki Potok 70% 59.090 41.363 5.410 5.200 

19. LUKOV1CA 
investicijska vlaganja v adaptacijo 
Zdravstvene postaje Luko vi ca 40% 24.995 9.998 5.000 2.000 

20. MAJŠPERK 
investicijska vlaganja v sanacijo 
Zdravstvene postaje MajSperk 60% 7.906 4.744 1.000 3.500 

21. MARIBOR 
investicijska vlaganja v Zdravstvenem 
domu Maribor 20% 435.789 87.158 6.000 34.500 38.000 

22. MEŽICA 
investicijska vlaganja v Zdravstvenem 
domu Ravne na Korolkem 30% 93.941 28.182 1.000 1.200 

23. MORAVSKE TOPLICE 
Sofinanciranje zdravstvene ambulante 60% 24.500 14.700 1.500 3.255 

24. MOZIRJE 
investicijska vlaganja v I i

 
N 

domu Moziije 40% 7.647 3.059 1.000 1.800 

25. ODRANC1 
investicijska vlaganja v izgradnjo 
Zdravstvene postaje Odra ne i 70% 37.000 25.900 7.150 9.000 

26. OPLOTNICA 
investicijska vlaganja v prizidek k 
Zdravstvenemu domu Slovenska 
Bistrica 50% 436.080 218.040 560 1.100 650 

27. OSILNICA 
investicijska vlaganja v 
Zdravstveni postaji Osilnica 50% 8.000 4.000 1.709 2.291 

28. PESNICA 
invesricijska vlaganja v 
Zdravstveni dom Manbot - 
aploino ambulanto Jakobski Dol 60% 16.085 9.651 725 1.200 750 
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III. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

TABELA I: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ZDRAVJA 
     -v 000 SIT 

Zap. 
it 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih obline) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

it realizirano 
(vkljužno > 
predvideno 

real. leta 2001) 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 S 6 
29. PIVKA 

investicijska vlaganj* v 
zdravstveni postaji Pivka 40% 6.067 2.427 510 700 400 

30. PODLEHNDC 
investicijska vlaganja v obnovo 
Zdravstvene postaje PodJehnik 70% 9.000 6.300 1.000 5.000 

31. PRHVAUE 
investicijska vlaganja v adaptacijo 
Zdravstvenega doma Preval je 30% 33.988 10.197 9.000 

32. RAVNE NA KOROŠKEM 
investicijska vlaganja v Zdravstvenem 
domu Ravne na Koroškem 20% 93.941 18.788 2.700 2.100 

33. RIBNICA 
investicijska vlaganja v 
Zdravstvenem domu Ribnica 40% 23.800 9.520 350 2.440 

34. RUŠE 
investicijska vlaganja v adaptacije in 
novogradnje v Zdravstveni postaji 
Ruše 40% 77.027 30.811 4.000 4.000 

35. SEMIČ 
investicijska vlaganja v Zdravstvenem 
domu Črnomelj 50% 98.250 49.125 3.400 5.500 

36. SEVNICA 
investicijska vlaganja v prizidek 
Zdravstvenega doma Sevnica 40% 110.000 44.000 3.550 5.500 

37. SLOVENSKA BISTRICA 
investicijska vlaganja v prizidek k 
Zdravstvenemu domu Slovenska 
Bistrica 40% 436.080 174.432 2.000 6.640 3.600 

38. SODRAŽICA 
investicijska vlaganja v 
Zdravstveni postaji Sodražica 50% 4.500 2.250 2.150 0 

investicijska vlaganja v 
Zdravstvenem domu Ribnica '50% 23.800 11.900 100 720 

39. SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH 
investicijska vlaganja v izgradnjo 
zdravstvene ambulante Sveti Andraž 70% 9.050 6.335 5.800 

40. Salovci 
investicijska vlaganja v Zdravstveni 
postaji Gornji Petrovci 70% 12.000 8.400 215 900 

41. SEOTJURPRICEUU 
invnticijski vlipnj« v Zdjavttvenetn 
domu Šentjur in Zdravstveni potuj i 
Planini 50% 48.076 24.038 6.000 8.500 
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III. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ZDRAVJA 
    - v 000 SIT 

Zap. 
JL 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
24. Senu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih obilne) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realizirano 
(vključno t 
predvideno 

reaL leta 2001) 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
42. ŠMARJE PRI JELŠAH 

investicijska vlaganja v Zdravstveni 
postaji Šmarje pri JelSah 50% 90.000 45.000 16.500 6.000 

43. ŠOŠTANJ 
investicijska vlaganja v rekonstrukcijo 
in prenovo Zdravstvene postaje 
šol tan j 40% 90.720 36.288 1.200 4.500 2.450 

44. TOLMIN 
investicijska vlaganja v popotresno 
in funkcionalno prenovo stavbe B 
Zdravstvenega doma Tohnin 40% 144.683 57.873 10.597 

45. VIDEM 
investicijska vlaganja v 
ambulanto Videm 60% 32.748 19.649 9.050 4.500 

46. ZAGORJE OB SAVI 
investicijska vlaganja v 
vzdrževalna in sanacijska dela v 
Zdravstvenem domu Zagorje ob Savi 30% 48.409 14.523 8.000 3.000 

47. ŽETALE 
investicijska vlaganja v 
Zdravstveni ambulanti Želale 70% 6.510 4.557 700 1.500 900 

SKUPAJ: 4.500.359 1.477.941 32.246 233.578 201.646 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
ZA PODROČJE ZDRAVJA 

Na podlagi zbranih podatkov o višini sredstev, ki so jih v svojih programih za normalno delovanje 
primarnega zdravstva (zdravstvenih domov oziroma zdravstvenih postaj), prioritetno opredelile 
posamezne občine, znaša skupna ocenjena vsota- predvidenih potreb za leti 2002 in 2003 
9.308,468 milijonov tolarjev. Od tega bi po veljavni zakonodaji (26.člen zakona o financiranju 
občin) občinam pripadalo 2.270,042 milijonov tolaijev. 

Predloženi razdelilnik zajema razpoložljiva sredstva, ki so za najnujnejše ukrepe in investicije na 
področju primarnega zdravstva opredeljena v državnem proračunu pri Ministrstvu za finance, in sicer 
233,578 milijonov tolaijev za leto 2002 ter 201,646 milijonov tolaijev kot predobremenitev za leto 
2003 (skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003, ki za 
leto 2003 dopušča predobremenitve do največ 80% zagotovljenih pravic porabe za leto 2003, ki za 
področje primarnega zdravstva znašajo 252,058 milijonov tolaijev). Iz navedenih podatkov je 
razvidno, da predstavljajo razpoložljiva sredstva za področje primarnega zdravstva za leti 2002 in 
2003 zgolj približno 1/5 sredstev, ki bi po veljavni zakonodaji pripadla občinam iz naslova 
sofinanciranja. 
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IV. NARODNOSTI 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE NARODNOSTI 
-v 000 SIT 

Zap. 
št. 

OBČINA 
Odobren 

znesek 
za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 
1 2 

1. DOBROVNIK 20.500 24.000 
2. HODOŠ 9.000 10.500 
3. IZOLA 57.500 62.100 
4. KOPER(M) 49.500 53.460 

5. LENDAVA 45.121 50.475 
6. MORAVSKE TOPLICE 30.000 27.000 
7. PIRAN 46.000 49.680 

8. ŠALOVCI 9.000 10.500 
SKUPAJ: 266.621 287.715 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
ZA PODROČJE NARODNOSTI 

Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS 56/98) v 26. členu določa, da se občinam na dvojezičnem 
območju iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje 
ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti. Obenem ta zakon določa, da se ta 
sredstva zagotavljajo ne glede na kriterije, ki sicer veljajo za financiranje ukrepov in investicij po 26. 
členu. 

Z delitvijo in višino sredstev v narodnostno mešanih občinah v prejšnjih letih še posebej niso bile 
zadovoljne občine v Prekmuiju, ki trdijo in dokazujejo, da dobijo manj sredstev od obalnih občin, 
dve obalni občini pa sta se pritožili na Okrožno sodišče. V letu 2001 je bil pri razdelitvi sredstev iz 
vnaprej določene kvote (ki je bila ustrezno povečana) napravljen pomemben korak v smeri k 
uravnoteženju sredstev namenjenih v obalne občine (kjer živijo pripadniki italijanske narodne 
skupnosti in prekmurskih občin (pet občin v katerih živi madžarska narodna skupnost). 

Urad za narodnosti je po pogovorih s predstavniki občin upošteval sklepe vlade RS z dne 23.3.2001, 
pripravil predlog kriterijev za financiranje narodnostnih potreb v občinah in poskušal upoštevati 
zahteve po višjih sredstvih za občine, kjer živi madžarska narodna skupnost. Zaradi razlik v velikosti 
občin in številu prebivalstva, razlik v načinu organiziranosti in drugih specifičnosti, se zahtevki 
občin še razlikujejo in so težko primerljive. 

V letu 2001 so bili župani prekmurskih občin (Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš in 
Šalovci) zadovoljni, saj seje trend sredstev obrnil v smeri višjega zadovoljevanja potreb madžarske 
narodne skupnosti, kar je bilo ugodno sprejeto tudi med madžarsko narodno skupnostjo. 

V letu 2002 in 2003 skušamo pri razdelitvi sredstev to razmeije zadržati oz. še izboljšati kar pa ni 
mogoče doseči v enem letu. 

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja občinskih samoupravnih 
narodnih skupnosti, za sofinanciranje kulturnih in drugih narodnostnih programov, ter za pokrivanje 
stroškov dvojezičnega poslovanja občinskih uprav narodnostno mešanih občin. 
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Priloga 2 

TABELE IN OBRAZLOŽITVE 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO: 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO: 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR: 
MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO: 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT: 
MINISTRSTVO ZA KULTURO: 

OSTALE PRORAČUNSKE POSTAVKE: 

KONTO 4300 - INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 
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L MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

TABELA t: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE GOSPODARSTVA - POSTAVKA 1814 
 - v ooo srr 

Z»p. 
H. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. Senu 

ZFO (v%) 

Obseg 
investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realiziran« 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. DESTRNIK 

Izgradnji mostu čez potile Rogoznica in 
rekonstrukcija ceste 60% 21.485 12.891 11.485 10.000 

2. JESENICE 
Poslovna cona Jesenice-izgradnja ceste 
s komunalno infrastrukturo I. m ll.b faza 30% 609.136 182.741 445.136 100.000 64.000 

3. KRŠKO 
Vodovod Ameriko I. faza 30% 33.572 10.072 26.893 6.679 

4. PUCONCI 
Izgradnja vodovodnega omrežja v 
naselju Vaneča 60% 287.193 172.316 233.460 87.350 

5. RAZKRIŽJE 
Asfaltiranje in odvodniavanje meteornih 
voda na OJP Veičica-Sprinc 60% 9.887 5.932 4.943 4.943 

6. ŽUŽEMBERK 
Modernizacija LC Žužemberk - Volčje 
jame - Zagorica 60% 35.808 21.485 25 808 10.000 

7. ČRENŠOVCI, TURNlSČE, DOBROVNIK 
Izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN 
v občinah Čreniovci, Tumilče in 
Dobrovnik 824.560 180.500 140.650 140.650 

SKUPAJ: 1.821.641 405.437 928.225 359.622 204.650 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

Proračunska postavka 1814 - »Regionalna infrastruktura« 
OBČINA DESTRNDC - Izgradnja mostu čez potok Rogoznica in rekonstrukcija ceste 
Na razpisu za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi (Uradni list RS. št. 32-33/01) Ministrstva za gospodarstva sta občini Destmik in Lenart 
sodelovali s projektom - Izgradnja mostu čez potok Rogoznica in rekonstrukcija ceste. Ministrstvo je 
ugotovilo, da prijavljeni projekt izpolnjuje razpisne pogoje in seje odločilo da ga sofinancira v višini 
10 milijonov SIT. Predračunska vrednost projekta je 21.485.562 SIT. Občina Destrnik zagotavlja 
11.485.562 SIT v letu 2001, ministrstvo svoj delež 10 milijonov SIT v letu 2002. 

1. OBČINA JESENICE - Poslovna cona Jesenice - izgradnja ceste s komunalno infrastrukturo (I. 
in n.b faza) 

Na istem razpisuje občina Jesenice sodelovala s projektom Poslovna cona Jesenice - izgradnja ceste 
s komunalno infrastruktura (I. in n.b faza). Predračunska vrednost investicije je 609.136.140 SIT. 
Ministrstvo seje odločilo sofinancirati investicijo v višini 264 milijonov SIT, in sicer v letu 2001 
100 milijonov SIT, v letu 2002 100 milijonov SIT in v letu 2003 64 milijonov SIT. Ostala sredstva 
zagotavlja občina. 

2. OBČINA KRŠKO - Vodovod Amerško I. faza 
Spodnjeposavska regija je na razpisu za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi (Uradni list RS. št. 32-33/01) sodelovala s paketom 
investicij v lokalno infrastrukturo. Ministrstvo seje odločilo sofinancirati prijavljeni paket investicij 
v skupni Višini 86.064.143 SIT. Celotna vrednost investicij znaša 250.709.968 SIT. Ministrstvo bo v 
letu 2001 zagotavljalo 79.385.079 SIT in v letu 2002 6.679.064. Ena izmed investicij v omenjenem 
paketu lokalnih investicij je Vodovod Amerško I. faza. Investicija je vredna 33,5 milijonov SIT. 
Ministrstvo zagotavlja 10 milijonov SIT v letu 2001 in 6.679.064 SIT v letu 2002. 

3. OBČINA PUCONCI - Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Vaneča 
Na že omenjenem razpisuje Pomurska regija sodelovala s paketom lokalnih investicij v vodovodno 
omrežje. Celotna vrednost paketa lokalnih investicij znaša 1.223.004.997 SIT, od tega bo ministrstvo 
sofinanciralo 428 milijonov SIT, in sicer v letu 2001 200 milijonov SIT in v letu 2002 228 milijonov 
SIT. Ena izmed investicij je Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Vaneča. Predračunska 
vrednost investicije je 287.193.000 SIT. Ministrstvo bo tozadevno investicijo sofinanciralo v višini 
141.082.713 SIT, in sicer v letu 2001 53.733.031 in v letu 2002 87.349.682 SIT. 

5. OBČINA RAZKRIŽJE - Asfaltiranje in odvodnjavanje meteornih voda na OJP Veščica - Šprinc 
Občina Razkrižje je prek RRA MURA sodelovala na razpisu za regionalno infrastrukturo s 
projektom - Asfaltiranje in odvodnjavanje meteornih voda na OJP Veščica - Šprinc. Investicija je 
prijavljena kot del paketa lokalnih investicij v cestno omrežje. Predračunska vrednost celotnega 
paketa znaša 34.021.510 SIT. Ministrstvo bo v letu 2001 projekt sofinanciralo v višini 10.788.297 
SIT in v letu 2002 4.943.503 SIT. 

6. OBČINA ŽUŽEMBERK - Modernizacija LC 426130 Žužemberk - Volčje jame - Zagorica 
Občini Žužemberk in Trebnje sta na že omenjenem razpisu sodelovali z Modernizacijo LC 426130 
Žužemberk - Volčje jame - Zagorica. Prijavljena faza investicije znaša 35.808^361 SIT. Ministrstvo 
bo omenjeno investicijo sofinanciralo v višini 10.000.000 SIT, in sicer v letu 2002. Občini bosta svoj 
delež zagotavljali v letu 2001. 

7. OBČINE ČRENŠOVCI, TURNIŠČE IN DOBROVNIK - Fazna izgradnja kanalizacijskega 
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sistema in čistilnih naprav 
Občine Črenšovci, Tumišče in Dobrovnik so pristopile izgradnji kanalizacijskega omrežja in 
čistilnih naprav. Vrednost investicije znaša 824.560.156 SIT. Od tega zneska občina Črenšovci mora 
zagotoviti 51,23% celotne vrednosti investicije, občina Tumišče 41,52% in občina Dobrovnik 
7,25%. Ministrstvo za gospodarstvo za omenjeno investicijo zagotavlja 231.557.469 SIT, in sicer v 
letu 2001 90.907.151 SIT in v letu 2002 140.650.318 SIT. 

Proračunska postavka 1252 - »Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove narodne 
skupnosti« 
Za proračunsko postavko 1252 - sredstva za ustvaijanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni 
skupnosti ni moč podati razdelilnika po posameznih občinah in projektih. 
Za proračunsko obdobje 2002-2003 smo na tej proračunski postavki načrtovali nov namen - 
reševanje Romske problematike in v tej luči sofinanciranje izgradnje nujno potrebne infrastrukture. 
Ker gre za nov namen še nimamo sklenjenih več letnih pogodb. 

Proračunska postavka 1834 - »Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov 
zaradi pristopa k EU« 
Sredstva so namenjena za ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi 
pristopa k EU. Razpis je namenjen sofinanciranju majhnih, neinfrastrukturnih projektov. Zaradi tega 
nimamo sklenjenih več letnih pogodb. 

Proračunska postavka 6521 - »Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZ RTH« 
Vse aktivnosti potekajo v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju zasavske regije (Ur.l. RS, št. 61/00), Programom ukrepov za razvojno 
prestrukturiranje regije in Izvedbo programa ukrepov za razreševanje specifičnih problemov regije 
zaradi postopnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavje - program porabe sredstev 
v letu 2001. Vlada RS za proračunsko obdobje 2002-2003 še ni sprejela letnega programa ukrepov, 
ki bo podlaga za vse nadaljnje aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo. 

Proračunska postavka 2225 - »Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih 
programov« 
Gre za novo proračunsko postavko. Namen te proračunske postavke je sofinanciranje izvedbenih 
delov regionalnih razvojnih programov. Regionalni razvojni programi se pripravljajo. Ocenjujemo, 
da bomo do konca 2002 že imeli večino RRP. Regionalni razvojni programi bodo pokazali prioritete 
posameznih regij, in šele na podlagi izkazanih in sprejetih prioritet, jih bo Ministrstvo za 
gospodarstvo sofinanciralo. 

Proračunska postavka 1303 - »Lastna udeležba v EU projektih« 
Vključuje celotno nacionalno sofinanciranje Phare projektov oz. lastne udeležbe Ministrstva za 
gospodarstvo, katera vključuje tudi plačilo davka na dodano vrednost. ARR koordinira Phare 
projekte ekonomske in socialne kohezije, ki se delijo na Phare projekte čezmejnega sodelovanja z 
sosednjimi državami (razen Hrvaške) in Phare nacionalne projekte. 

Proračunska postavka 8252 - »Phare CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni 
program za leto 2001« 
Nacionalni Phare program za leto 2001 je sestavljen iz dveh različnih sklopov: vlaganja v 
infrastrukturo in socialno komponento. Vlaganja v infrastrukturo predstavljajo investicije v 
vodovode, ter s tem izboljšanje oskrbe s pitno vodo v občinah. 

Proračunska postavka 8250 - »Phare CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni 
program za leto 2002« 
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Je v fazi priprave programa. Posamezni projekti bodo potrjeni v sredini leta 2002. 

Proračunska postavka 1315 — »Phare NF SI0004 — Ekonomska in socialna kohezija — 
nacionalni program za leto 2000« 
V programu nastopajo trije projekti, ki se v skladu s preliminarnim državnim razvojnim programom 
izvajajo v naslednjih regijah: Pomuije, Zasavje in Savinjska. 
V Pomuiju infrastruktumi del projekta obsega izgradnjo inkubatorjev v občinah Murska Sobota in 
Ljutomer. 
V Zasavju infrastruktumi del projekta obsega investicije Regionalni razvojni agenciji Zasavje v 
okrepitev obstoječega garancijskega sklada. 
V Savinjski regiji ni predvidenih infrastruktumih investicij, saj gre predvsem za ukrepe z področja 
politike zaposlovanja. 

Proračunska postavka 1307 - »Phare CFCU - SI0009 CBC Slo/Aus« 
Program vključuje dva projekta: Jesenice business zone in Emerging EU. Rezultat projektov bo: 
• zgrajena komunalna infrastruktura za poslovno cono v Jesenicah 
• zgrajeni poslovni prostor v Kranju in Mariboru. Prostori bodo namenjeni za sedež regionalnim 

razvojnim institucijam s področja socialne in ekonomske kohezija. 

Proračunska postavka 2010 - »Pbare CFCU - SL9807 CBC Slo/Avs.« 
Projekt vključuje izgradnjo prve faze komunalne infrastrukture za poslovno cono v Jesenicah. 

Proračunska postavka 2240 - »Transregionalni projekti« 
Poleg evropskih pristopnih programov pomoči (Phare, Sapard, Ispa) je Sloveniji ponujeno 
sodelovanje v obliki različnih transregionalnih in interregionalnih programov pomoči tako v okviru 
EU programov (Interreg IH B in C), kakor tudi sodelovanje z bolj razvitimi regijami v EU. Samo v 
prostoru Evropske unije (če ne upoštevamo tudi v srednje in vzhodno-evropskih držav) obstaja več 
tisoč administrativnih regij, ki vse razpolagajo s sredstvi za izvajanje skupnih razvojnih projektov z 
regijami v pristopnih državah. Gre za projekte sodelovanja med regijami in strokovnimi ali/in 
geografskimi združenji na lokalni ravni. 
Sredstva iz te postavke bodo sofinancirala zagon projektov lokalne infrastrukture v kontekstu 
vzpostavljanja in dolgoročnega zagotavljanja medregionalnega sodelovanja. 

Proračunska postavka 6372 - »Razvojni program za pospeSevanje konkurenčnosti slovenske 
industrije« 
Dodatno dodeljena sredstva v dopolnjenem proračunu na proračunski postavki 6372 bodo porabljena 
za spodbujanje urejanja stavbnih zemljišč in izboljšanje kakovosti ponudbe lokacij za nove 
investicije tudi na občinski ravni. Koriščenje sredstev bo mogoče na podlagi prijave na razpis in ob 
predložitvi predpisane dokumentacije oziroma dokazil o upravičenosti za dodelitev nepovratnih 
sredstev. 

Proračunska postavka 1897 - »Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture« 
Dodatna sredstva na proračunski postavki 1897 bo možno porabiti za sofinanciranje razvoja 
lokalnega turističnega informacijskega sistema in za vrednotenje projektov na lokalni ravni ter za 
razširitev lokalnega turistično informacijskega sistema. Sredstva bo možno koristiti le ob predložitvi 
predpisane dokumentacije s strani ministrstva. 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v preteklosti pripravljalo letne razpise za 
dodelitev sredstev lokalnim skupnostim iz različnih razvojnih programov na področju kmetijstva. 
Razvojno usmeijeni programi na MKGP, iz katerih se na osnovi javnih razpisov dodeljujejo 
finančne pomoči tudi lokalnim ravnem, so: 

proračunska postavka 1346 in 1347 - »program SAPARD« 
proračunska postavka 1458 - »obnova vasi« 
proračunska postavka 2253 - »sofinanciranje azilov za živali« 
proračunska postavka 2429 - »inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij« 
proračunska postavka 2470 - »podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni 
dohodkovni viri« 
proračunska postavka 3804 - »razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva« 
proračunska postavka 5547 - »gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest«. 

Do sedaj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo razpis za te proračunske 
postavke na osnovi sprejetega državnega proračuna. V razpisuje bila navedena tudi višina zneska, 
dodeljenega za posamezen ukrep. S spremembo pristopa k pripravi državnega proračuna za dve leti 
in ne več za vsako leto posebej, je potrebno temu prilagoditi tudi metodologijo priprave javnih 
razpisov na vseh ministrstvih za več let skupaj. To hkrati pomeni, da bodo v prihodnje v državnem 
proračunu navedene rezervacije finančnih podpor za lokalno raven, ki bodo realizirane na osnovi 
izpolnjenih pogojev iz javnega razpisa. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v 
decembru 2001 pričelo s pripravo javnih razpisov za dodelitev sredstev lokalnim ravnem z 
omenjenih proračunskih postavk za leto 2002 in 2003, ki bodo objavljeni najkasneje v marcu 2002. 

V letu 2002 bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izplačalo lokalnim ravnem 
sredstva, ki predstavljajo zadnji obrok iz že podpisanih pogodb na osnovi javnega razpisa iz leta 
2001 na proračunski postavki 2429 - Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij« 
- Braslovče - 660.127,00 
- Hoijul - 1.564.127,00 
- Jezersko - 1.589.102,00 
-Kidričevo- 1.582.127,00 
-Litija- 1.433.627,00 
-Grosuplje- 1.089.127,00 
- Preddvor - 584.127,00 
-Bled- 1.489.127,00 
-Laško- 1.589.127,00 
-Ljubno- 689.127,00 
- Nazarje - 1.112.327,00 
- Slovenske Konjice - 989.127,00 
- Jesenice - 1.314.127,00 
- Mislinja - 250.000,00 
-Vransko- 1.112.327,00 
- Ribnica na Pohoiju - 481.627,00 
- Radovljica - 1.064.127,00 
Poleg omenjenih razvojnih programov MKGP v letu 2002 namenja lokalnim ravnem finančna 
sredstva za izvedbo komasacij iz proračunske postavke 2430: 
- Kidričevo - KZ Dravsko polje - 23.224.580,00 SIT 
- Kuzma - 5.099.899,00 SIT 
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ni. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

TABELA i: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 2137 
-vooosrr 

Zap. 
it 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih obči«) 

Pripadajoči 
znesek 
poZFO 

21 realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

I 2 3-1*2 4 5 6 
1. GORNJI GRAD 

Izgradnja infrastruktumega sistema za izrabo biomase 233.580 0 65.161 18.265 
0 

2. ILIRSKA BISTRICA 
Izgradnja čil ti In« naprave 668.832 51.758 55.000 

3. NAZARJE 
Izgradnja inftastniktumega sistema za izrabo biomase 525.967 11.265 47.001 

4. PREDVOR 
Izgradnja infrastruktumega sistema za izrabo biomase 249.763 123.915 150.004 

5. SOLČAVA 
Izgradnja infrastniktumega sistema za iztabo biomase 105.345 29.289 117.860 

SKUPAJ: 1.743.487 0 51.758 284.630 333.130 

TABELA 2: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 2404 
-vooosrr 

Za p. 
K. 

občin a/projekti 
Delež 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

2« realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. OBČINA ČRNOMELJ 

Vodovod pretoka Retapa 109.581 17.603 2.649 
2. OBČINA LITIJA 

Izgradnja ČN v Litiji - dokončanje 16.325 0 2.953 
3. OBČINA SOLČAVA 

Vodooakrba Logarske doline 7.206 721 721 
4. OBČINA SEVNICA 

Vodovod Nova gora IU faza 61.257 4.210 5.541 
SKUPAJ: 0 194.369 22.534 11.864 0 

TABELA 3: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 5735 
-v 000 SIT 

Zap. 
h. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

2* realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. KOPER 

Prirava investicijsko projektne 108.000 0 45.000 36.000 
dokumenatcije za izgranjo 0 
CČN Koper, Izola Piran 

SKUPAJ: 108.000 0 45.000 36.000 0 
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III. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

TABELA 4: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 5739 
-vooosrr 

Zap. 
b. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Detel 

sredstev po 
26. člena 

ZFO (vV.) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajo« 
znesek 
po ZFO 

2* realiziralo 
vkijnčno 
leto 2(01 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. a

1 

I
 

Vodooskrba v občini Ajdovkina 1.741.836 0 50.000 100.000 100.000 
Z. Celje 0 

Center za ravnanje z odpaki Celi« 545.183 50.000 50.000 100.000 
Glavni kolektor in CČN Celje 2.890.799 100.000 100.000 

3. Čistilna ni prava Brežice (inv.-proj.dok. v izdelavi) 30.000 
4. Čiirilna naprava Dravograd (inv.-proj.dok. v izdelavi") 30.000 
J. Čistilna naprava Mislinja (inv.-proj.dok. v izdelavi) 20.000 
6. Kanalizacija Lendava 2.469.420 100.000 100.000 
7. Kolektor Maribor-jug 442.842 100 000 
8. Center za ravnanje z dopadki Novo M. 4.839.279 100.000 100.000 50.000 
9. Čistilna naprava Izola (inv.-proj.dok. v izdelavi) 30.000 

10. Čistilna naprava Koper (inv.-proj.dok. v izdelavi) 40.000 
11. Čistilna naprava Piran (inv.-proj.dok. v izdelavi) 30.000 
12. Čistilna naprava Kriko (inv.-proj.dok. v izdelavi) 30.000 
13. Čistilna naprava Sevnica (inv.-proi.dok. v izdelavi) 40.000 
14. Center za ravnanje z odpdki Puconci (inv.-proj.dok. v izdelavi) 100.000 
15. Čistilna naprava Slovenj Gradec 2.340.782 75.000 100.000 50.000 
16. Čistilna naprava Slovenska Bistrica 980.544 100.000 
17. Čistilna naprava Velenje 2.617.887 75.000 100.000 100.000 

SKUPAJ: 18*68.572 0 550.000 750.000 850.000 

TABELA 5: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 8276 
-vooosrr 

Zap. 
h. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Detel 

sredstev po 
26.0«» 

ZFO (v*/.) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
zaesek 
po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
zaesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
1. Trbovlje 

Projektno investicijska dokumentacija za 83.395 27.759 19.240 
CN Litija. Zagorje, Trbovlje, Hrastnik 

SKUPAJ: «3.395 0 0 27.759 19.240 

TABELA 6: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA M13 
  -v 000 SIT 

Zap. 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. fleao 

ZFO (V/.) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
zaesek 
po ZFO 

Že realizirano 
vkljočno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
zaesek 

za leto 2003 

1 2 3—1*2 4 5 6 
1. Miklavž 

Kolektor Maribor-jug 245.952 64.836 
2. Kolektor Maribor-jug 1.123.200 769 119 310.194 

SKUPAJ: 1.123.200 0 1J)15J>71 375.030 0 
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III. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

TABELA 7: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA «52« 
 . -vooosrr 

Zap. 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delci 

sredstev p* 
26. člene 

ZFO (v%) 

Obseg 
iavestklje (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. Gornji grad 

Izgradnja infrastruktumega sistema za izrabo biomase 233.580 0 42.745 4.938 
0 

2. Nazarje 
Izgradnja infrastruktumega sistema za izrabo biomase 252.967 91.042 10.517 

3. Predvor 
Izgradnja infrastruktumega sistema za izrabo biomase 349.763 103.532 11.960 

4. Solčava 
Izgradnja infrastrukturnega sistema za izrabo biomase >05.345 40.272 4.652 

SKUPAJ: 941.455 0 0 277.590 32.066 

TABELA 8: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 8549 
-vooosrr 

Zap. 
h. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Dclei 

sredstev po 
26. člen« 

ZFO <v%) 

Obseg 
Iavestklje (po 

podatkih občlae) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
1. Ajdovičina 

Čistilna naprava Ajdovičina 289.587 0 12.601 31.145 
0 

2. Ilirska Bistrica 
Čistilna naprava Ilirska Bistrica 668.832 33.245 14.896 

3. Sežana 
Kanalizacija Sežana 207.771 10.701 5.800 

SKUPAJ: 1.166.190 0 0 56.547 51.841 

TABELA 9: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 87J1 
-vOOOSIT 

Zap. 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Dele! 

sredstev po 
26. (leno 

ZFO (v%) 

Obseg 
Iavestklje (p* 

podatkih občlae) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za k to 2002 

Odobren 
znesek 

za kto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
1. Celje 

Čistilna naprava Celje 2.890.799 84.204 736.627 1.020.288 
SKUPAJ: 2J90.799 0 «4.204 736.627 1.020.288 

TABELA 10: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA 8927 
-vooosrr 

Zap. 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Deki 

sredstev po 
26. čkna 

ZFO (v%) 

Obseg 
investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

Ž« realizirano 
vključno 
kto 2001 

Odobren 
znesek 

za kto 2002 

Odobren 
znesek 

za kto 2003 

I 2 >1*2 4 5 6 
1. Slovenska Bistrica 

Čistilna naprava Slovenska Bistrica 980.544 213.847 277.909 
SKUPAJ: »80.544 0 0 213.847 277.909 
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III. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

TABELA 11: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA »31 
-vooosrr 

Z. p. 
tu 

OBČIN A/PROJEKTI 
Dele! 

sredstev po 
20. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3—1*2 4 5 6 
i. Lendava 

Kanalizacija Lendava 1469.420 421.500 421.628 
SKUPAJ: 2.469.420 0 0 421.500 421.628 

TABELA 12: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOUA IN PROSTORA - POSTAVKA 8932 
-vooosrr 

Zap. 
ft. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26. člena 

ZFO (vV.) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občina) 

Pripadajoči 
znesek 

po ZFO 

2* realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

I 2 >1*2 4 5 6 
1. Slovenj Gradec 

Čistilna naprava Slovenj Gradec 2.340.782 185.431 289.175 
SKUPAJ: 2340.782 0 0 1(5.431 289.175 

TABELA 13: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA »33 
-v 000 SIT 

Zap. 
h. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delei 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obseg 
investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
loto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

I 2 3-1*2 4 5 6 
1. AjdovUina 

Vodooskrba Ajdovjčina 1.741.836 123.373 256.531 
SKUPAJ: 1.741.836 0 0 123.373 256.531 

TABELA 14: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOUA IN PROSTORA - POSTAVKA »34 
-vooosrr 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delei 

sredstev po 
26. člena 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

2e realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. Velenje 

Čistilna naprava Velenje 2.617.887 102.811 320.664 
SKUPAJ: 2.617.187 0 0 102.811 320.664 

TABELA 15: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOUA IN PROSTORA - POSTAVKA »35 
-vooosrr 

Zap. 
b. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delti 

sredstev po 
2*. člena 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

2e realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
I. Novo Mesto 

Center za ravnanje z odpadki Novo Mesto 4.839.279 407.132 564.368 
SKUPAJ: 4.139.279 0 0 407.132 564.368 
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III. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

TABELA 16: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA - POSTAVKA »708 
-v 000 SIT 

z»p. 
it. 

OBČIN A/PROJEKTI 
Delež 

sredstev po 
26.{ltn 

ZFO (v%) 

Obseg 
Investicije (po 

podatkih obilne) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Žt rultzJruo 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
1. Bovec 

Čistilni naprava Bovec 601.688 19.901 10.000 

2. Kobarid 
Čistilna naprava Kobarid 588.675 25.539 10.000 

SKUPAJ: 1.190 J« 0 45.440 20.000 0 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Proračunska postavka 1366 - »Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture« 
Razdelitev sredstev po občinah bo znana po ocenjevanju vlog, ki bodo prispele na Javni razpis, 
objavljen v Ur. 1. 02.11.2001. Seznam razdelitve po občinah bo znan predvidoma v prvi polovici 
januaija) 

Proračunska postavka 2137 - »Lastna udeležba PHARE - CBC« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk.) 

Proračunska postavka 2286 - »Mednarodno sodelovanje« 
Sofinanciranje okoljskega projekta v okviru pakta stabilnosti za JV Evropo) 

Proračunska postavka 2298 - »Lastna udeležba PHARE - strukturni skladi« 
Razdelitev sredstev po občinah bo znana po ocenjevanju vlog, ki bodo prispele na Javni razpis, ki ga 
bo izvedla Agencija za regionalni razvoj, kot koordinator projekta. Javni razpis po podatkih ARR 
objavljen predvidoma v prvi polovici januaija. 

Proračunska postavka 2326 - »Operativni program izkoriščanja biomase (OPEILB)« 
Razpis za dodatna sredstva bo predvidoma v začetku leta 2002. 

Proračunska postavka 2406 - »Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja« 
Za vse navedene projekte so sredstva odobrena za dokončanje v letu 2002 na podlagi pogodb o 
sofinanciranju. Skupni znesek odobrenih sredstev za leto 2002 znaša 13.911.801,00 SIT in je večji 
od zneska (kontrolnega zneska) po predlogu proračuna in sicer za 2.046.801,00 SIT. Manjkajoča 
sredstva bo ministrstvo skušalo zagotoviti s prerazporeditvijo. 

Proračunska postavka 4300 - »Ekološka sanacija gorskih postojank« 
Sredstva bodo nakazana direktno gorskim postojankam in ne občinam. 

Proračunska postavka 4301 - »Okoljsko izobraževanje - Eko šole« 
Za ta sredstva razdelilnik še ni oblikovan. 

Proračunska postavka 5735 - »Lastna udeležba ISPA - tehnična pomoč za realizacijo 
investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z državnim programom za prevzem pravnega 
reda EU« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 5739 - lastna ndeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni 
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8106 - »GEF - biomasa - tuja donacija« 
Razpis za dodatna sredstva bo predvidoma v začetku leta 2002. 

Proračunska postavka 8276 - »ISPA CFCU-Tehnlčna pomoč Zasavje 2000/SI/16/P/PA/001« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 
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Proračunska postavka 8513 - »PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov 
za leto 1999 - LSIF 99 - SL 9901« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8528 - »PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z 
Avstrijo za leto 1999 - SL 9912« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8549-»PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo 
za leto 1999-SL 9911« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8731 - »ISPA CFCU - Čistilna naprava Celje« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8927 - »PHARE CFCU-Supplementary Investment Facility - SL - 
0007« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8931 - »ISPA CFCU - kanalizacija Lendava -2000/SI/16/P/PE/002« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8932 - »ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec - 
2000/SI/P/PE/005« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8933 - »ISPA - CFCU - Vodooskrba Trnovsko-banske planote - 
2000/SI/16/P/PE/004« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8934 - »ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava Velenje« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 8935 - »ISPA - CFCU Center za ravnanje z odpadki Novo mesto - 
2000/SI/l 6/P/PE/006« 
Obrazložitev projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Proračunska postavka 9708 - »Lastna udeležba - PHARE - nacionalni program« Obrazložitev 
projektov je podana ločeno za 2002 in 2003 v obrazložitvi proračunskih postavk. 

Vsa sredstva, ki so zajeta v obrazložitvi proračunskih postavk, vsebinsko sestavljajo načrt razvojnih 
programov, oblikovan na ravni države, kije bil objavljen v Poročevalcu državnega zbora. 
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IV. MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 

TABELA I: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE - fOSTAVKA 14<1 
- v 000 SIT 

Zap. 
IL 

OBČIN A/PROJEKTI 
Dele* 

sredstev po 
26. členu 

ZFO (v%) 

Obse* 
investicije (po 

podatkih občine) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realizirano 
vključno 
leto 2001 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 >1*2 4 5 6 
1. Občina Dobrovnik 

Pilotski projekt informatizacije občine Dobrovnik 0 50.000 50.000 
SKUPAJ: 0 0 0 50.000 50.000 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 

Proračunska postavka 1481 - »Strokovne razvojne naloge« 
Leto 2002 

premagovanje digitalne ločnice, sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe pilotskega 
projekta za občino Dobrovnik v smislu informatizacije zaostalega ruralnega zaselka s pomočjo 
širokopasovnih multimedijskih komunikacij in pripadajočih aplikacij informacijske družbe. 

Cilji pilotskega projekta so: 
Oblikovanje modela e-skupnosti, izbor storitev, vsebin in virtualnih interesnih skupnosti. 
Izbor in implementacija najprimernejše infrastruktume rešitve za manj razvito področje. 
Zasledovanje, vodenje in analiza učinkovitosti in uspešnosti projekta e-skupnosti. 

V letu 2002 bo potekala gradnja infrastrukture in izgradnja e-skupnosti. 

Leto 2003 
premagovanje digitalne ločnice, sredstva so namenjena nadaljevanju sofinanciranja izvedbe 
pilotskega projekta za občino Dobrovnik v smislu informatizacije zaostalega ruralnega zaselka s 
pomočjo širokopasovnih multimedijskih komunikacij in pripadajočih aplikacij informacijske 
družbe. 

Cilji pilotskega projekta v letu 2003 so: 
- Hitrejša gospodarska rast občine Dobrovnik 
- Kreiranje novih delovnih mest 
- Izboljšanje poslovanja obstoječih in nastajanje novih gospodarskih subjektov (indikatorji: 

BDP/prebivalca, št. zaposlenih glede na povprečje Slovenije, pozitivna sprememba 
življenskega sloga). 

V letu 2003 bodo razvite aplikacije za delovanje e-skupnosti, izvedena analiza uspešnosti celotnega 
projekta in preučitev možnosti izvedbe podobnih projektov v ostalih slovenskih občinah. 

Proračunska postavka 1485 - »DP e-Slovenija, javna uprava« 
Sredstva iz proračunske postavke 1485 še ni mogoče razdeliti po občinah. V tem primeru namreč ne 
gre za klasični transfer sredstev na lokalno raven, ker bodo projekti s te postavke še predmet javnega 
razpisa. Po zaključenem razpisu bo pripravljen razdelilnik sredstev po občinah. 
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V. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

TABELA 1: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN ŠPORTA - POSTAVKA 2220 
-vooosrr 

Zap. 
5L 

OBČINA 
Delti 

sredstev po 
26. Sena 

ZFO (v%) 

Obseg 
investicije (po 

podatkih obilne) 

Pripadajoči 
znesek 
po ZFO 

Že realizirano 
(vkijuino s 
predvideno 

real. leta 2001) 

Odobren 
znesek 

za leto 2002 

Odobren 
znesek 

za leto 2003 

1 2 3-1*2 4 5 6 
1. JESENICE 30% 417.000 125.100 8.000 12.000 
2. KRANJSKA GORA 10% 573.071 57.307 8.000 9.000 
3. LOGATEC 30% 800.853 240.256 8.000 18.000 
4. MARIBOR (M) 20% 346.001 69.200 10.000 20.000 
5. MEDVODE 10% 432.587 43.259 8.000 15.000 
6. MURSKA SOBOTA (M) 20% 112.909 22.582 10.000 10.000 
7. SLOVENSKA BISTRICA 40% 97.142 38.857 8.000 
8. TRŽIČ 30% 329.865 98.960 20.000 8.000 

SKUPAJ: 3.109.428 695.521 0 80.000 92.000 

TABELA 2: PROGRAM INVESTICIJ ZA PODROČJE ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN ŠPORTA - POSTAVKA 6324 
-vsrr 

Inv.vred.skup. Plan Plan Plan 
(v 000 SIT) 2002 2003 2004 

II. OS na dem. ogr. področjih (6324) 430.000.000 160.680.000 3S.000.000 
1. OŠ Sv. Jurij, Rogašovci 350.958 129.786.000 9.228.000 
2. OŠ Apače, Gor.Radgona 256.666 176.736.000 19.930.000 
3. OŠ Kobilje 10.000 0 
4. OŠ Blanca Sevnica 160.000 123.478.000| 36.522.000 
5. OŠ Gabrovka, Litija 130.000 95.000.000 35.000.000 

SKUPAJ: 907.624 430.000.000 160.680.000 35.000.000 

29. maj 2002 107 poročevalec, št. 52 



OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

Proračunska postavka 2220 - »Investicije v športno infrastrukturo« 
V Poročevalcu št 88 z dne 15.11.2001 je za postavko 2220 - Investicije v športno infrastrukturo na 
strani 119 za leto 2002 predviden znesek 500.894.000 SIT, na strani 363 za leto 2003 pa 
271.731.000 SIT. Na te zneske so bili tudi pripravljeni obrazci 3.1- Načrt razvojnih programov. Iz 
povzetka teh obrazcev sledi, da se predvideva obremenitev treh različnih kontov in sicer: 

v letu 2002 v letu 2003 
4300 433.394.000 SIT 200.798.000 SIT 
4302 59.500.000 SIT 49.830.000 SIT 
4307 8.000.000 SIT 21.103.000 SIT 

Številki 415.320.000 SIT in 194.871.000 SIT, ki ste nam jih posredovali, torej ne ustrezata našim 
podatkom in iz podanega ni jasno, kje prihaja do razlike. Točnost razdelitve po kontih je v tem 
trenutku tudi nemogoča, saj bodo investitorji posameznih projektov, ki smo jih opredelili v razvojnih 
programih, znani šele po zaključku Javnega razpisa za leta 2002,2003 in 2004, to pa bo predvidoma 
v začetku marca 2002. 

V tabeli 1 so zajete samo tiste investicije, ki so bile izbrane za sofinanciranje v letu 2002 na osnovi 
Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje 
športne infrastrukture v letih 2001 in 2002. Skupna vrednost le-teh je v letu 2002 je 80.000.000 SIT, 
v letu 2003 pa 92.000.000 SIT. Za te investicije so bili tudi izpolnjeni Obrazci 3.1 v fazi priprave 
proračuna. Sofinancirala se bo izgradnja Športnih dvoran v Tržiču, Logatcu, Medvodah, Kranjski 
Gori in Mariboru, rekonstrukcija športnih dvoran v Slovenski Bistrici in na Jesenicah, posodobitev 
Nogometnega stadiona v Murski Soboti. 
V načrtu razvojnih programov so predvideni še sledeči projekti: 

- projekt posodobitve in izgradnje atletskih površin v Sloveniji 
- projekt izgradnje in tehnološke posodobitve pokritih športnih površin 
- projekt izgradnje in tehnološke posodobitve nepokritih športnih površin 
- projekt izgradnje mreže bazenov v Sloveniji 
- izgradnja Centralnega stadiona v Ljubljani 
- izgradnja kopališča Pristan - 2. faza 
- oprema za diagnostiko športnikov 
- visokogorske postojanke 
- športna oprema za športne objekte. 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov za te projekte še ne moremo točno opredeliti investitorjev in vseh 
ostalih podatkov. 

Proračunska postavka 6324 - »Investicije v osnovne šole na demografsko ogroženih območjih« 
V letu 2002 so za investicije v osnovno šolstvo na demografsko ogroženih področjih predvidena 
sredstva v višini 430.000.000 SIT. Iz preglednice v prilogi je razvidno, da so v program 2002 
vključene tri investicije, od teh sta dve nadaljevanje sofinanciranja iz leta 2001 ali prej (Rogašovci, 
OŠ Sv. Jurij in Gornja Radgona, OŠ Apače), novo uvrščena investicija je v občini Sevnica, OŠ 
Blanca. V letu 2003 se bo pričelo sofinanciranje investicijo v OŠ Gabrovka, Litija. 

Proračunska postavka 9132 - »Mladinska prenočišča« 
Projekti še niso zaključeni in na osnovi medsebojnih pogodb z upravičenci Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport še ni pripravilo razdelilnika za porabo proračunskih sredstev. 
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OBRAZLOŽITEV PROGRAMA INVESTICIJ 
MINISTRSTVA ZA KULTURO 

Za proračunske postavke 2477 - »Investicije v kulturi«, 5666 - »Kulturni tolar - javni zavodi«, 
5672 - »Kulturni tolar - spomeniki«, 7115 - »Nepredvidene akcije«, 8594 - »Spomeniki« ter 
8596 - »Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture« Ministrstvo za 
kulturo predloga programa po občinah ne more posredovati, ker še nima oblikovanega kulturnega 
programa, ki se bo (so)financiral iz državnega proračuna v letu 2002. 

Ministrstvo za kulturo oblikuje letne programe po postopku, ki je določen s Pravilnikom o postopkih 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega 
proračuna (Ur.l. RS, št. 74/2001). Postopek izbire programov in projektov in sprejemanja odločitev o 
dodelitvi finančnih sredstev za njihovo uresničitev, se začne s pripravo in objavo javnega razpisa za 
zbiranje predlogov kulturnih programov (programski razpis), javnega razpisa za zbiranje predlogov 
kulturnih projektov (projektni razpis) in javnega razpisa za zbiranje predlogov na področju prenove 
in restavriranja spomeniških lastnosti na kulturnih spomenikih (spomeniško varstveni projektni 
razpis). V skladu z omenjenim pravilnikom se konča s sprejetjem sklepa ministra o izboru ali 
zavrnitvi programov oz. projektov po sprejemu državnega proračuna. 

Programski razpis za leto 2002 se je zaključil 24.10.2001 in je v fazi obdelave prispelih vlog, 
medtem ko je spomeniškovarstveni projektni razpis v teku in se bo zaključil 16.11.2001. Programi 
na osnovi teh dveh razpisov bodo oblikovani predvidoma konec meseca decembra 2001. Projektni 
razpis pa bo objavljen šele po sprejetju državnega proračuna za leti 2002 in 2003 (predvidoma 
meseca decembra) in bo odprt tekom celega leta 2002. 
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