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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi urejanja odnosov Republike Slovenije do Konzorcija 
komercialnih bank in problematiki javnega dolga Republike Slovenije 

Drža ni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi urejanja odnosov Republike 
Slovenije do Konzorcija komercialnih 
bank In problematiki javnega dolga Re- 
publike Slovenije, na 5. izredni seji dne 
17. 3. 1994, na podlagi 185. člena poslov- 
nika državnega zbora, sprejel v nasled- 
njem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor meni, da je pozitiven 
zaključek pogajanj s Konzorcijem 
komercialnih bank in Pariškim klu- 
bom temeljnega pomena za hitrejši 
gospodarski razvoj Republike Slove- 
nije in osnova za novo, samostojno 
sodelovanje gospodarskih subjektov 
v mednarodnih ekonomskih od- 
nosih. 

2. Državni zbor ugotavlja, da je večina 
trditev v gradivu predlagateljev 
izredne seje Državnega zbora (z dne 
1/3-1994) netočnih in zavajajočih in 
da predlagatelji ne predlagajo nobe- 
nih alternativnih rešitev. 

3. Državni zbor ugotavlja, da so pristoj- 
na delovna telesa Državnega zbbra 
(Odbor za mednarodne donose na 
svojih sejah dne 14/7-1993 (ZAUP- 
NO) in 12/1-1994, Odbor za gospo- 
darstvo na svoji seji dne 15/12-1993 
ter Odbor za finance in kreditno-mo- 
netarno politiko na svoji seji dne 17/ 
1-1994) obravnavala problematiko 
urejanja odnosov Republike Sloveni- 
je s tujimi upniki in sprejela svoja 
stališča in sklepe, ki jih Državni zbor 
podpira. 

4. Državni zbor podpira sklepe, ki jih je 
sprejela Vlada Republike Slovenije 
ob obravnavi informacije o odnosih 
Republike Slovenije s Konzorcijem 

komercialnih bank in Pariškim klu- 
bom dne 13/1-1994 in jih ponovno 
potrdila dne 28/2-1994. 

5. Državni zbor podpira dosedanja po- 
gajalska izhodišča za pogajanja s tu-, 
jimi upniki in ob tem poziva tuje up- 
nike, da korektno ocenijo spreme- 
njene okoliščine po razpadu SFRJ 
ter pripravljenost Slovenije, da kot 
eden od dolžnikov po NFA pogodbi 
dokončno uredi kreditna razmerja. 

6. Državni zbor zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, naj pred zaključkom 
pogajanj s Konzorcijem komercial- 
nih bank Državnemu zboru predloži 
dokončni sporazum v predhodno 
potrditev. 

7. Državni zbor zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da Državni zbor red- 
no, vsaj trimesečno obvešča o pote- 
ku pogajanj s Konzorcijem komerci- 
alnih bank in Pariškim klubom. 

8. Državni zbor sprejema predhodno 
poročilo o delovanju Agencije Repu- 
blike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic v letu 1993. 

9. Državni zbor zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da mu predloži pro- 
gram zmanjševanja javnega dela ter 
upravljanja z njim. 

10. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, naj opravi pregled oziro- 
ma revizijo obstoječih zakonov, ki se 
tičejo javnega dolga in predlaga 
spremembo le-teh v smeri znižanja 
javnega dolga. 

11. Državni zbor zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da redno, trimeseč- 
no, objavlja podatke o obsegu javne- 
ga dolga. 

12. Državni zbor zadolžuje Vlado Repu 
blike Slovenije, da do konca leti 
1994 izdela metodologijo za izračur 
javnega dolga v širšem smislu. 

13. V roku 14 dni naj Vlada Republike 
Slovenije gradivo dopolni s poroči- 
lom in popolno dokumentacijo 
o preimenovanju samostojnih bank 
v verigi Ljubljanske banke v Zagre- 
bu, Sarajevu in Skopju v podružnice 
Ljubljanske banke. 

14. Vlada Republike Slovenije naj gradi- 
vo v roku enega meseca dopolni tudi 
s poročilom o kazenskih in ostalih 
postopkih, ki so bili sproženi pred 
pristojnimi organi po opravljenih in- 
špekcijskih in kriminalističnih pre- > 
gledih v bankah, ki so v sanaciji in 
njihovih nekdanjih največjih dolžni- j 
kih (izgubarjih). 

15. Državni zbor zahteva od Vlade Repu- 
blike Slovenije, da se preveri verodo- 
stojnost pričevanja gospoda Platov- 
ška in se opredeli o transakcijah, ki 
naj bi tudi vplivale na slovenski javni 
dolg. Verodostojni material naj se 
dodeli vsem poslancem Državnega 
zbora. 

16. Državni zbor zahteva od Vlade Repu- 
blike Slovenije in Agencije Republi- 
ke Slovenije za sanacijo bank in hra- 
nilnic, da v roku enega meseca pred- 
loži Državnemu zboru natančno po- 
ročilo o opravljenih poslih konverzije 
dolga oziroma o opravljenih swap 
poslih Ljubljanske banke d. d. Ljub- 
ljana od monetarne osamosvojitve 
dalje. 

17. Državni zbor naj od javnega tožilstva 
pridobi dokumentacijo o pričevanju 
gospoda Platovška. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi ocene položaja kulturnih dejavnosti v letu 1993 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi ocene položaja kulturnih de- 
javnosti v letu 1993 na 18. seji, dne 18. 3. 
1994, na podlagi 185. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor na podlagi ocene polo- 
žaja kulturnih dejavnosti v letu 1993 
ugotavlja, da se sredstva za kulturo po 
letu 1990 realno zmanjšujejo in so da- 
nes realno manjša za dobro tretjino, 
pri čemer je njihov delež v bruto do- 

mačem proizvodu leta 1992 znašal 
0,70%. 

2. Državni zbor opozarja na kritično sta- 
nje, predvsem glede zagotavljanja 
sredstev za knjižnice, filmsko dejav- 
nost, subvencioniranje izdaje knjig, 
mednarodno sodelovanje ter varova- 
nje nepremične naravne in kulturne 
dediščine. Zaradi tega bi bilo treba 
v bodoče nameniti za te kulturne de- 
javnosti več sredstev kot v preteklih 
letih. 

3. Ocena položaja kulturnih dejavnosti 

v letu 1993 naj bi bila le podlaga za 
izdelavo dokumenta, v katerem bi bila 
izdelana razvojna strategija na po- 
dročju kulturnih dejavnosti ter opre- 
deljene prioritete na tem področju. 
V nacionalnem kulturnem programu, 
ki ga je potrebno sprejeti čimprej, bi 
bilo treba na novo opredeliti ambicije 
na področju kulture ter tako priti do 
nekaterih načelnih odločitev, ki jih bo 
sprejel Državni zbor. V tem dokumen- 
tu se bo treba jasno opredeliti tudi za 
katere namene bo potrebno povečati 
sredstva ter za katere zmanjšati ali 
celo ukiniti. 
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4. Čimprej je treba sprejeti tudi ustrezno 
zakonodajo na področju kulture, na 
podlagi katere bi se opredelil pred- 

vsem sistem oblikovanja in izvajanja 
nacionalnega kulturnega programa, 
ustanovitve javnih skladov in javnih 

zavodov, položaja samostojnih kultur- 
nih delavcev ter financiranja kulturnih 
dejavnosti. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organiziranju in financiranju na 
področju kulture    •  

Državi zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o organizira- 
nju in financiranju na področju kulture 
- prva obravnava na 18. sejfdne 18. 3. 
1994, na podlagi 185. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona je v glavnem ustre- 
zen in se v prvi obravnavi sprejme. 

2. Zakon naj natančneje opredeli pri- 
stojnosti države pri izvajanju kultur- 
ne politike, zlasti glede ustanavljanja 
zavodov, njihovega upravljanja ter fi- 
nanciranja ter kriterije za javni 
razpis. 

3. V zakonu naj bo natančneje in bolj 
operativno opredeljena stimulativna 
davčna politika kot izraz javnega in- 
teresa na področju kulture. 

4. Skupni slovenski kulturni prostor 
spada v pristojnost slovenske kultur- 
ne politike, ki ima s tem v zvezi tudi 
ustrezne dolžnosti. 

5. Predlagatelj zakona naj pri oblikova- 
nju predloga zakona za drugo obrav- 
navo v zvezi s posebno ureditvijo de- 
lovnih razmerij za določen čas v 45. 
in 60. členu poišče takšno rešitev, ki 
bo upoštevala socialni vpliv do te 
mere, da bo še mogoče v kulturnih 
institucijah kadrovsko politiko po- 
drediti umetniškemu poslanstvu. 

6. V zakonu je treba jasno opredeliti 
odnos do kulture italijanske in mad- 
žarske narodne skupnosti. 

7. Predlagatelj zakona naj v prehodnih 
in končnih določbah ali pa v obrazlo- 
žitvi zakona za drugo obravnavo 
opredeli tudi, katere dodatne ali spe- 
cialne, to je drugačne rešitve za po- 
samezne dejavnosti kulturnoumetni- 
ške ustvarjalnosti in posredovanje 
kulturnih vrednot, bodo uzakonjene 
v posebnih zakonih za posamezno 
dejavnost. 

8. Do druge obravnave predloga zako- 
na naj predlagatelj pripravi tudi os- 
nutek nacionalnega kulturnega pro- 
grama, s katerim se bo Državni zbor 
informativno seznanil in tako lažje 
razpravljal in odločal o zakonu o or- 

ganiziranju in financiranju na po- 
dročju kulture. 

9. Predlagatelj naj za drugo obravnavo 
opredeli institucionalno in finančno 
ureditev odnosa ministrstva za kultu- 
ro do strokovnih kulturnih združenj. 

10. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravna- 
vo upošteva tudi predloge in pripom- 
be Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve in od- 
bora za kulturo, šolstvo in šport. 

11. Predlagatelj naj v 3. členu določneje 
opredeli razliko med zagotavljanjem 
javnih sredstev za kulturo in nepo- 
srednim financiranjem kulturnih pro- 
gramov oz. projektov iz javnih sred- 
stev kot dvema načinoma uresniče- 
vanja javnega interesa na področju 
kulture. 

12. Predlagatelj naj javne sklade, ki jih 
opredeljuje v VI. poglavju uskladi 
s statusnimi določbami veljavne za- 
konodaje, ker je sicer to poglavje 
neoperativno. 

13. Pri opredeljevanju prenosa financi- 
ranja kulturnih programov iz držav- 
nega proračuna na javne sklade (22. 
člen) naj predlagatelj predvidi ohlap- 
nejšo ureditev te možnosti tako, da 
se financiranje kulturnih dejavnosti 
lahko prenese na javne sklade. 

14. Predlagatelj naj natančneje opredeli 
oblike financiranja kulturnih progra- 
mov iz državnega proračuna (npr. 
subvencije, dotacije, štipendije ipd.). 

15. Predlagatelj naj predvidi možnost 
ustanavljanja čim manjšega števila 
javnih zavodov na področju kulture 
tako, da zasebnim zavodom s konce- 
sijo, za opravljanje določene dejav- 
nosti, daje status javnih zavodov. 

16. Predlagatelj naj opredeli obveznost 
Vlade Republike Slovenije za prime- 
re, ko vlada oz. pristojni organ lokal- 
ne skupnosti v treh mesecih od uve- 
ljavitve tega zakona ne določi, katere 
nepremičnine in oprema sestavljajo 
javno infrastrukturo na področju kul- 
ture. 

17. Predlagatelj naj predvidi možnost iz- 
dajanje koncesij za opravljanje de- 
javnosti v objektih, ki bodo postali 

javna infrastruktura na področju kul- 
ture. 

18. Ministrstvo za finance in Ministrstvo 
za kulturo naj pripravita predlog 
sprememb in dopolnitev ustreznih fi- 
nančih zakonov (npr. zakon o do- 
hodnini, sponzorstvu, donatorstvu, 
in davčnih olajšavah), ki bi omogočili 
samostojnim kulturnim delavcem 
izenačitev pogojev dela z delavci za- 
poslenimi v državnih institucijah na 
področju kulture. 

19. Ministrstvo za kulturo naj za drugo 
branje prouči možnost, da v besedilo 
vgradi tudi problematiko statusa sa- 
mostojnih kulturnih delavcev. 

20. Predlagatelj naj za drugo obravnavo 
v vseh poglavjih upošteva in opredeli 
tudi ljubiteljsko (društveno) kulturo 
v Sloveniji. 

21. Na področju narodnih skupnosti naj 
predlagatelj v večji meri in natančne- 
je opredeli odnos do kulture narod- 
nih skupnosti na način, da bosta na- 
rodni skupnosti obravnavani kot 
subjekt, pri čemer naj: 

- nacionalni kulturni program zajame 
tudi varstvo in razvoj kulture narod- 
nih skupnosti; 

- ustrezno uredi financiranje kulturne 
dejavnosti narodnih skupnosti; 

- v predlogu zakona v večji meri upošte- 
va zakon o zavodih, ki predvideva, da 
lahko narodni skupnosti ustanovita 
ali soustanovita javne zavode; 

- upošteva dejstvo, da so nekateri sedeži 
narodnih skupnosti in prostori, kjer 
se odvijajo kulturne dejavnosti, prak- 
tično v lasti (trajni uporabi) narodnih 
skupnosti; 

- v zakonu opredeli oz. vgradi tudi od- 
nos do kulturne dediščine, ki je po- 
sebej vezana na zgodovinsko prisot- 
nost narodne skupnosti na določe- 
nem področju; 

- v 2. v 53. členu predloga zakona bese- 
do »in« pred besedo madžarščini na- 
domesti z besedo »ali«. 

22. Predlagatelj zakona naj pripravi za- 
kon za drugo obravnavo za sejo dr- 
žavnega zbora v aprilu 1994. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o določanju plač poslovodnih 
delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino • 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o določanju 
plač poslovodnih delavcev v gospodar- 
skih družbah s pretežno družbeno last- 
nino — prva obravnava na 18. seji, dne 
23. 3. 1994, na podlagi 185. člena poslov- 
nika državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor sprejema predloženo be- 
sedilo predloga zakona o določanju 
plač poslovodnih delavcev v gospo- 
darskih družbah s pretežno družbeno 
lastnino - prva obravnava kot osnovo 

za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. Državni zbor nalaga pred- 
lagatelju, da v skladu s stališči in skle- 
pi Državnega zbora do 19. aprila 1994, 
za majsko sejo Državnega zbora, pri- 
pravi besedilo za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteva vse pripombe, ki jih je v svo- 
jem mnenju podal Sekretariat za za- 
konodajo in pravne zadeve. 

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo v 1. členu 
predloga zakona nedvomno določi, 
da se zakonske določbe nanašajo le 

na podjetja, ki imajo več kot 50% 
družbenega kapitala. 

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo 
faktor za velikost podjetja ustrezno 
poviša. (4. člen) 

5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
zakona za drugo obravnavo predvidi 
tudi delitev plač iz dobička tako, da to 
izrazi z razmerjem števila plač zapo- 
slenih in števila plač poslovodnih de- 
lavcev ter pri tem določi najvišji možni 
skupni delež dobička, ki se ga sme 
razdeliti. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije za soglasje 
k imenovanju štirih članov nadzornega sveta Javnega podjetja Slovenske 
železnice 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga Vlade Republike 
Slovenije za soglasje k imenovanju šti- 
rih člajjov Nadzornega sveta javnega 
podjetja Slovenske železnice na 18. seji, 
dne 18. 3. 1994, na podlagi 173. člena 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije ne daje 
soglasja k predlogu Vlade Republike Slo- 
venije za soglasje k imenovanju štirih čla- 
nov Nadzornega sveta javnega podjetja 
Slovenske železnice. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga predsednika Vlade Republike Slovenije za 
razrešitev in imenovanje ministra za obrambo 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga predsednika Vlade 
Republike Slovenije za razrešitev in 
imenovanje ministra za obrambo na 6. 
izredni seji, dne 28. 3. 1994, na podlagi 
drugega odstavka 107. člena Ustave Re- 

publike Slovenije in 293. ter 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije zahte- 
va od predsednika Republike Slovenije, 
da na 19. seji Državnega zbora obširneje 
pojasni svoje izjave o možnih scenarijih 
političnih dogajanj v Sloveniji, o katerih 
je govoril v javnosti. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki prirejajo igre na srečo  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, ki prireja- 
jo igre na srečo - druga obravnava na 
18. seji, dne 23. 3. 1994, na podlagi 185. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij, ki prirejajo igre na 
srečo ni pripravljen v skladu o stališči 
in sklepi Državnega zbora, sprejetimi 
na 12. seji Državnega zbora dne 29. 
10. 1993, zato ga ne sprejme. 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da predloži za aprilsko sejo 
Državnega zbora poseben zakon 
o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije za drugo obravnavo, do 
sprejema tega zakona pa naj Loterija 
Slovenije posluje kot do sedaj. 

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da predloži za aprilsko sejo 
Državnega zbora poseben zakon 
o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij, ki prirejajo klasične igre na srečo 
za drugo obravnavo, pri čemer naj 
upošteva stališča in mnenja sprejeta 
na 12. seji Državnega zbora z dne 29. 
10. 1993, mnenje Sekretariata za za- 

konodajo in pravne zadeve in stališča 
in mnenja Komisije za spremljanje in 
nadzor lastninskega preoblikovanja 
družbene lastnine, zlasti pa razdelitev 
premoženja na pokojninski in od- 
škodninski sklad, pripombe Sveta in- 
validskih organizacij Slovenije in 
amandmaje Združene liste. 

4. Vlada Republike Slovenije naj v zako- 
nu o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij, ki prirejajo igre na srečo, opre- 
deli način odkupa kapitalskega deleža 
oseb, ki po sistemskem zakonu ne 
morejo imeti kapitalskih deležev 
v igralnicah. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o Igrah na 
srečo — druga obravnava na 18. seji, 
dne 23. 3. 1994, na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu. 

SKLEP 
1. Predlog zakona o igrah na srečo za 

tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike 

Slovenije, da do majskega zasedanja 
Državnega zbora predloži predlog za- 
kona, ki bo urejal status ustanov (fon- 
dacij, skladov) tako, da ga bo Državni 
zbor lahko obravnaval na junijskem 
zasedanju. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inšpekciji dela  

Državni zbor Republike Slovenije je ob SKLEP 2. Državni zbor sprejema Kadrovsko 
obravnavi predloga zakona o inšpekciji strategijo na področju inšpekcije za 
dela - druga obravnava na 18. seji, dne dei0 
23. 3. 1994, na podlagi 173. člena poslov- 1- Predlog zakona o inšpekciji dela za 
nika državnega zbora sprejel v nasled- tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
njem besedilu. blike Slovenije. 
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Predlog zakona o KOLEKTIVNIH POGODBAH - EPA 603 - PRVA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 75. seji dne 24. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KOLEKTIVNIH POGODBAH, 
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določa, 
da bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora 
in delovnih telesih sodelovali: 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Predlog zakona o kolektivnih pogodbah 

UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 
Kolektivne pogodbe so se kot instrument za urejanje delovnih 
razmerij na ozemlju današnje Slovenije pojavile že koncem 
prejšnjega stoletja, prvi predpisi, ki so urejali njihovo sklepa- 
nje pa so poznani iz obdobja neposredno po prvi svetovni 
vojni. V obdobju po drugi svetovni vojni so bile kot akt 
urejanja vseh delovnih razmerij ponovno vpeljane v naš 
pravni sistem šele 1.1989. Današnja pravna ureditev temelji na 
Zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni 
list SFRJ št.60/89) in Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS št. 14/90 in 5/91). Oba zakona vsebujeta posebno poglavje 
o kolektivnih pogodbah, v katerem opredeljujeta zlasti vse- 
bino kolektivnih pogodb, stranke, ravni sklepanja, medse- 
bojno hierarhijo zakonskih in pogodbenih določil ter reševa- 
nje sporov. Poleg tega oba zakona v številnih drugih določ- 
bah, ki sicer ne spadajo v poglavje o kolektivnih pogodbah, 
odkazujeta na urejanje določenih vprašanj v kolektivnih po- 
godbah. 

Obstoječa zakonska ureditev predpisuje obvezno sklenitev 
splošnih in panožnih kolektivnih pogodb, našteva pa tudi 
sklepanja na drugih ravneh. Določitev obvezne sklenitve je 
posledica dejstva, de je delovnopravna zakonodaja pri opre- 
deljevanju pravic in obveznosti iz delovnih razmerij nepo- 
polna in jo morajo nujno dopolnjevati kolektivne pogodbe. 

Iz istega razloga vsebuje zakon tudi določilo, da velja kolek- 
tivna pogodba za vse delavce, zaposlene v organizacijah in pri 
delodajalcih v Republiki Sloveniji, torej ne le za stranke, ki so 
jo sklenile. 

Namen takšnih določb je bil stimulirati sklepanje 
kolektivnih pogodb, ko so bile le-te po dolgem obdobju 
ponovno vpeljane v naš pravni sistem. Kot sistemska ureditev 
pa so popolnoma neprimerne in tudi neskladne s konvenci- 
jami in priporočili Mednarodne organizacije dela. Eno temelj- 
nih načel Mednarodne organizacije dela namreč je, da naj bo 
sklepanje kolektivnih pogodb vedno svobodno in prosto- 
voljno. Takšno ureditev poznajo vse države z razvito tržno 
ekonomijo. V njih je tudi dosledno upoštevano načelo, da 
kolektivna pogodba velja le za stranke, ki so jo sklenile. 

Obstoječa pravna ureditev daje zelo skopo podlago za ureja- 
nje medsebojnih sporov, ki nastanejo med strankami kolek- 
tivne pogodbe. Tudi same kolektivne pogodbe, ki naj bi to 
praznino dopolnile, večinoma ne rešujejo teh vprašanj 
v dovolj konkretizirani obliki, da bi bilo možno spore učinko- 
vito reševati, bodisi pred posebnimi, dogovorjenimi organi ali 
pred pristojnimi sodišči. 

Poseben problem predstavlja pogosta praksa neizvajanja 
veljavnih kolektivnih pogodb. Možno je sicer pred pristojnim 
sodiščem s tožbo zahtevati uresničitev posameznih pravic 
delavcev in na ta način doseči izpolnitev pogodbe, posebne 
sankcije za neizvajanje pogodbe pa niso določene. Zato delo- 
dajalci pogosto postavljajo pogodbena določila v primerjavi 
z zakonskimi v podrejen položaj. 

Za odpravo navedenih problemov in uskladitev z mednarodno 
ureditvijo predlaga Vlada Republike Slovenije sprejem 
novega zakona o kolektivnih pogodbah. Tudi v državah z dol- 
goletno tradicijo sklepanja kolektivnih pogodb so bistvene 
podlage za njihovo sklepanje in izvajanje določene z zakoni. 
Pri tem je ureditev različna, v nekaterih državah imajo 
posebne zakone za to področje, drugje so določbe vključene 
v delovnopravne zakonike ali celo v zakonodajo s področja 
obligacijskih razmerij. Tudi obseg zakonskega urejanja je 
različen in prilagojen vsakokratnim razmeram oz. potrebam. 
Vsebina urejanja pa se bistveno ne razlikuje in sledi konvenci- 
jam in priporočilom Mednarodne organizacije dela. 

II. Temeljna načela In cilji zakona 

Zakon izhaja iz temeljnega načela, da naj bo sklepanje kolek- 
tivnih pogodb svobodno in prostovoljno. To načelo vsebuje 
že Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 98 o uporabi 
načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 
ki jo je ratificirala tudi naša država. Zato zakon ne predpisuje 
obveznega sklepanja kolektivnih pogodb, niti ne določa ravni, 
na katerih naj bi se te sklepale. Tako eno kot drugo bi namreč 
posegalo v voljo strank in preprečevalo, da do sklenitve 
pogodbe pride vedno in povsod, pa tudi le takrat, kadar je 
takšna volja in interes obeh strank. Avtonomija strank naj bi 
bila torej eno osnovnih vodil nove pravne ureditve tega 
področja. 

Upoštevaje načelo prostovoljnosti naj bi imela pravico biti 
stranka kolektivne pogodbe le tista združenja, ki so prosto- 
voljna, torej ne nastajajo po načelih obveznega članstva. 

Zakon utemeljuje kolektivno pogodbo kot avtonomni pravni 
vir, ki ni več v funkciji dopolnjevanja zakonskih določb. V tem 
smislu predpostavlja, da bo bodoča delovnopravna zakono- 
daja bolj celovito urejala pravice in obveznosti iz delovnih 
razmerij in ne bo več odkazovala na dopolnilno urejanje 
v kolektivnih pogodbah. 

Nova pravna ureditev naj bi tudi uveljavila načelo, da kolek- 
tivna pogodba velja le za stranke, ki so jo sklenile. Hkrati pa 
naj bi vsem delavcem, ki so zaposleni pri delodajalcu, ki ga 
obvezuje veljavna kolektivna pogodba, zagotovila enak polo- 
žaj pri uveljavljanju pravic iz delovnih razmerij. 

Zakon določa hierarhijo pravnih aktov, ki vsebujejo določbe 
o delovnih razmerjih, in v ta namen vzpostavlja odnos med 
zakonom ter kolektivnimi pogodbami na različnih ravneh. 

III. Ocena finančnih In drugih posledic 

Predlagani zakon ne povečuje stroškov strank kolektivnih 
pogodb v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Iz sredstev držav- 
nega proračuna pa bi zahteval sredstva, ki bi jih ministrstvo, 
pristojno za delo, moralo nameniti za morebitno angažiranje 
strokovnjakov za posredovanje ter za stroške postopkov arbi- 
traž. Višina teh stroškov je predvsem odvisna od števila kolek- 
tivnih sporov v posameznem letu in od tega, ali bi se stranki 
odločili za uporabo instituta posredovanja oz. arbitraže. 
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BESEDILO ČLENOV 

I. Splošna določila 

1. člen 

Ta zakon ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve kolek- 
tivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno 
reševanje kolektivnih sporov, evidenco in objavo kolektivnih 
pogodb. 

II. Stranki kolektivne pogodbe 

• 2. člen 

Kolektivne pogodbe lahko sklepajo sindikati in njihove zveze 
oziroma konfederacije (v nadaljnjem besedilu: njihova zdru- 
ženja) kot stranka na strani delojemalca ter posamezni delo- 
dajalci in njihova združenja kot stranka na strani delodajalca. 

Združenja sindikatov oziroma delodajalcev lahko sklepajo 
kolektivne pogodbe v skladu s svojim statutom. 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno ministrstvo 
oziroma drug} z zakonom pooblaščen organ kot stranka na 
strani delodajalca sklepa kolektivne pogodbe, ki se sklepajo 
za območje Republike Slovenije za zaposlene v državnih 
organih ali javnih službah. 

III. Vsebina kolektivne pogodbe 

4. člen 

Kolektivna pogodba v obligacijskem delu ureja pravice in 
obveznosti strank, ki so jo sklenile, in način mirnega reševa- 
nja kolektivnih sporov. 

Kolektivna pogodba lahko v normativnem delu vsebuje 
določbe, s katerimi se ureja vsebina, sklenitev in prenehanje 
delovnih razmerij, zagotavljanje pogojev za delovanje sindi- 
kata pri delodajalcu ali druge pravice in obveznosti, ki izha- 
jajo iz razmerij med delodajalci in delojemalci. 

Kolektivna pogodba lahko določa tudi pravice glede sodelo- 
vanja delavcev pri upravljanju v zavodih. 

5. člen 

Kolektivna pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za zapo- 
slene ugodnejše od določb, vsebovanih v zakonih. 

Za zaposlene v policiji, oboroženih silah in drugih državnih 
organih ter v javnih službah ni mogoče s kolektivno pogodbo 
določati pravic in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so dolo- 
čene z zakonom. 

6. člen 

Kolektivna pogodba, sklenjena na nižji ravni, za posamezno 
ali manjše število panog ali za posameznega delodajalca, 
določa pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med 
delodajalci in delojemalci, bolj podrobno, ugodneje ali dru- 
gače, vendar ne manj ugodno, od kolektivne pogodbe, skle- 
njene na višji ravni, za več panog ali več delodajalcev. 
Ne glede na določbo prvega odstavka lahko kolektivna 
pogodba za zaposlene v državnih organih ali javnih službah, 
sklenjena na nižji ravni ali za posameznega delodajalca, 
določa pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med 
delodajalci in delojemalci bolj podrobno ali drugače, vendar 

ne manj ugodno, od kolektivnih pogodb, sklenjenih z Vlado 
Republike Slovenije ali od nje pooblaščenim ministrstvom, 
ugodneje pa le, če to ne pomeni večje obveznosti za financira- 
nje iz javnih sredstev. 

IV. Sklenitev in oblika kolektivne pogodbe 

7. člen 

Postopek za sklenitev kolektivne pogodbe se začne na pisni 
predlog sindikatov oziroma njihovih združenj ali posameznih 
delodajalcev oziroma njihovih združenj. 

Kadar se sklepa kolektivna pogodba za območje Republike 
Slovenije, se postopek začne na pisni predlog reprezentativ- 
nih sindikatov oziroma njihovih združenj ali reprezentativnih 
združenj delodajalcev, organiziranih za območje države. 

Stranka, ki predlaga sklenitev, v predlogu iz prejšnjega 
odstavka podrobno opredeli vsebino predlagane kolektivne 
pogodbe. Druga stranka mora pisni odgovor poslati najkas- 
neje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela predlog. 

Kadar nastopa kot stranka več sindikatov ali njihovih združenj 
oziroma več delodajalcev ali njihovih združenj, določi stranka 
za pogajanja pogajalsko skupino, podpisnik pogodbe pa je 
vsak od njih. 

Osebe, ki v imenu podpisnikov, ki so pravne osebe, podpišejo 
kolektivno pogodbo, morajo imeti za podpis pisno pooblastilo 
v skladu s statutom podpisnika. 

Če pogajanja med strankama niso bila uspešna, lahko katera- 
koli stranka sproži postopek za mirno rešitev kolektivnega 
spora v skladu z 18. členom tega zakona. 

8. člen 

Sindikati ali delodajalci oziroma njihova združenja lahko 
s soglasjem strank pristopijo k že sklenjeni kolektivni pogodbi 
in s tem postanejo njeni podpisniki. 

Pisni pristop iz prejšnjega odstavka se objavi na način, ki je 
določen v 30. členu tega zakona. 

9. člen 

Kolektivna pogodba se sklene v pisni obliki. 

V. Veljavnost kolektivne pogodbe 

10. člen 

Kolektivna pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen 
čas. ^ 

Kolektivna pogodba prične veljati z dnem, ki je dogovorjen 
v kolektivni pogodbi. 

11. člen 

Kolektivna pogodba obvezuje njene podpisnike. 

Kadar so med podpisniki kolektivne pogodbe združenja sindi- 
katov ali združenja delodajalcev, se v kolektivni pogodbi 
določi, za katere člane združenja velja. 

12. člen 

Delodajalec, ki ga obvezuje kolektivna pogodba, mora upo- 
števati njena določila in zagotavljati zaposlenim, ki so člani 
sindikatov, podpisnikov kolektivne pogodbe, vse pravice naj- 
manj v obsegu, ki jih določa veljavna kolektivna pogodba. 
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Delodajalec, ki ga obvezuje kolektivna pogodba, mora zapo- 
slenim, ki niso člani sindikatov, podpisnikov kolektivne 
pogodbe, zagotavljati pravice, ki se nanašajo na vsebino, 
sklenitev in prenehanje delovnih razmerij najmanj v obsegu, 
ki jih določa veljavna kolektivna pogodba. 

VARIANTA: 2. odstavek 12. člena se črta 

13. člen 

Minister, pristojen za delo, lahko v soglasju s podpisniki 
določi splošno veljavnost kolektivne pogodbe za vse zapo- 
slene in vse delodajalce v Republiki Sloveniji oz. v panogi, če: 

- podpisniki kolektivne pogodbe predstavljajo najmanj 50% 
zaposlenih in najmanj 50% delodajalcev v Republiki Sloveniji 
oziroma v panogi in 
- so pogodbo podpisali reprezentativni sindikati. 

Minister, pristojen za delo, določi splošno veljavnost kolek- 
tivne pogodbe z odredbo, ki se objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

14. člen 

Splošna veljavnost preneha s prenehanjem veljavnosti kolek- 
tivne pogodbe ali z razveljavitvijo odredbe po enakem 
postopku, kot je določen za njeno izdajo. 

Zoper kolektivno pogodbo, za katero je bila določena splošna 
veljavnost, se lahko pred ustavnim sodiščem sproži spor 
glede njene skladnosti z ustavo, zakoni in ratificiranimi med- 
narodnimi konvencijami . 

VI. Prenehanje kolektivne pogodbe 

15. člen 

Kolektivna pogodba preneha veljati s potekom časa, za kate- 
rega je sklenjena, s sporazumom obeh strank o prenehanju 
veljavnosti ali z odpovedjo. 

16. člen 

Primere in pogoje za odpoved kolektivne pogodbe in odpo- 
vedni rok določita stranki s kolektivno pogodbo. 

17. člen 

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve 
nove, vendar najdalj 6 mesecev, še naprej uporabljajo 
določbe normativnega dela, s katerimi se ureja vsebina, skle- 
nitev in prenehanje delovnih razmerij. 

Delodajalec in delojemalec lahko v obdobju iz prejšnjega 
odstavka skleneta pogodbo o zaposlitvi, ki je za delojemalca 
manj ugodna od kolektivne pogodbe. 

VARIANTA: 2. odstavek 17. člena se črta 

VII. Mirno reševanje kolektivnih sporov 

16. člen 

Kolektivni spor, ki je posledica različnih interesov strank (v 
nadaljnjem besedilu: interesni spor) obstaja, kadar se stranki 
ne sporazumeta o sklenitvi, dopolnitvi oziroma spremembi 
kolektivne pogodbe. 

Postopek za reševanje interesnega spora se prične, če ena od 
strank, v roku, ki ne sme biti krajši od 6 tednov in ne daljši od 
3 mesecev, od dneva, ko je bila dana pobuda za sklenitev ali 
spremembo in dopolnitev kolektivne pogodbe, pisno izjavi, da 
so bila pogajanja neuspešna. 

Vsaka stranka lahko sama ali s soglasjem druge stranke 
predlaga, da v interesnem sporu posreduje strokovnjak, ki ga 
imenuje minister, pristojen za delo. Če je posredovanje pred- 
lagala ena stranka, minister najprej pridobi soglasje druge 
stranke za reševanje interesnega spora s posredovanjem. 

Če ne obstaja soglasje obeh strank za reševanje interesnega 
spora s posredovanjem ali če tudi po posredovanju ne pride 
do njegove rešitve, se lahko stranki sporazumeta o reševanju 
interesnega spora z arbitražo. 

Če se stranki strinjata z reševanjem interesnega spora 
s posredovanjem ali z arbitražo, sta se v času trajanja 
postopka dolžni odpovedati vsaki obliki pritiska za izpolnitev 
svojih zahtev iz pogajanj. 

19. člen 

Kolektivni spor o pravicah (v nadaljnjem besedilu: sporo pra- 
vicah) obstaja, kadar se stranki ne strinjata z načinom izvaja- 
nja določil veljavne kolektivne pogodbe ali ena od strank 
ugotavlja njeno kršitev. 

Postopek za reševanje spora o pravicah se prične s pisnim 
predlogom za pogajanje, ki ga stranka, ki meni, da se kolek- 
tivna pogodba krši oziroma nepravilno izvaja, pošlje drugi 
stranki skupaj z obrazložitvijo. 

Če spora o pravicah ni mogoče rešiti s pogajanji, lahko vsaka 
stranka sama ali s soglasjem druge stranke predlaga, da 
v sporu posreduje strokovnjak, ki go imenuje minister, pristo- 
jen za delo. Če je posredovanje pre<1!dgala ena stranka, mini- 
ster najprej pridobi soglasje druge stranke za reševanje spora 
o pravicah s posredovanjem. 

Če ne obstaja soglasje obeh strank za reševanje spora o pravi- 
cah s posredovanjem ali če tudi po posredovanju ne pride do 
njegove rešitve, lahko posreduje stranka, ki je pričela posto- 
pek, spor v reševanje arbitraži. 

Odločitev arbitraže se šteje za izvršilni naslov. Zoper odločitev 
arbitraže lahko vsaka stranka sproži spor pred sodiščem, 
pristojnim za delovne spore. 

Postopka za reševanje spora o pravicah pred sodiščem ni 
mogoče pričeti, če ni bil predhodno opravljen arbitražni 
postopek. 

Če je bil spor o pravicah rešen s pogajanji, posredovanjem ali 
arbitražo, se hkrati z rešitvijo spora določi tudi rok, v katerem 
je stranka dolžna izpolniti odločitev. 

20. člen 

Minister, pristojen za delo, določi s soglasjem reprezentativ- 
nih sindikatov in reprezentativnih združenj delodajacev listo 
strokovnjakov, s katere se imenujejo strokovnjaki za posredo- 
vanje v posameznem primeru. 

21. člen 

Stranka predlaga ministru, pristojnemu za delo, posredovanje 
s pisnim predlogom, ki mora vsebovati tudi opis spornih 
vprašanj. 

Morebitni stroški posredovanja se krijejo iz sredstev ministr- 
stva, pristojnega za delo. 

22. člen 

Arbitraža je sestavljena iz enakega števila članov, ki jih ime- 
nuje vsaka stranka, in predsednika, ki ga sporazumno imenu- 
jeta obe stranki. 

S kolektivno pogodbo se lahko stranki dogovorita za ustano- 
vitev stalne arbitraže, število članov arbitraže in postopek 
pred arbitražo. Če je ustanovljena stalna arbitraža, stranki 
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imenujeta listo arbitrov, ki sodelujejo v posameznih arbitra- 
žah. Vsakokrat, ko se sproži arbitražni postopek imenujeta 
stranki svoje arbitre s te liste. 

Minister, pristojen za delo, s soglasjem reprezentativnih sindi- 
katov in reprezentativnih združenj delodajalcev, določi listo 
arbitrov, s katere se imenujejo arbitri v primerih, ko ni usta- 
novljena stalna arbitraža. 

23. člen 

stranka lahko s pisiim predlogom predlaga arbitražni posto- 
pek, skupaj z imenovanjem arbitra, ki ga posreduje drugi 
pogodbeni ^ranki. Ta lahko poda odgovor na predlog in 
imenuja svojega arbitra v roku 8 dni od prejema predloga. 

Če v postopku reševanja spora o pravicah pogodbena stranka 
v roku iz prejšnjega odstavka ne poda odgovora ali ne ime- 
nuje svojega arbitra, ima stranka, ki je predlagala postopek, 
pravico zahtevati pri sodišču za delovne spore imenovanje 
arbitra. Tako pravico ima stranka tudi v primeru, če se stranki 
ne moreta sporazumeti o imenovanju predsednika arbitraže. 

Sodišče imenuje arbitra oziroma predsednika arbitraže z liste 
iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Zoper sklep o imenova- 
nju ni pritožbe. 

24. člen 

Če gre za spore glede kolektivnih pogodb, ki so ali bodo 
sklenjene za območje Republike Slovenije, ministrstvo, pri- 
stojno za delo, zagotavlja arbitražam tehnično in administra- 
tivno pomoč ter nosi tudi stroške postopka. 

25. člen 

V postopku pred arbitražo se smiselno uporabljajo določila 
zakona o pravdnem postopku. 

26. člen 

Vsakdo, ki ima pravni interes, lahko začne pred sodiščem, 
pristojnim za delovne spore, postopek v zvezi s sporom o: 

- veljavnosti kolektivne pogodbe, 
- skladnosti kolektivne pogodbe z drugo kolektivno 
pogodbo, s katero mora biti skladna, 
- skladnosti kolektivne pogodbe z zakonom in drugimi pred- 
pisi, razen v primerih, v katerih je možno sprožiti spor pred 
ustavnim sodiščem, 
- drugim kolektivnim sporom, za katerega je v skladu z zako- 
nom pristojno sodišče za delovne spore. 

Odločba sodišča je obvezna za pogodbeni stranki in vsako- 
gar, na katerega se kolektivna pogodba nanaša. 

VIII. Evidenca In objava kolektivne pogodbe 

27. člen 

Kolektivne pogodbe se vpisujejo v evidenco kolektivnih 
pogodb. V evidenco se vpisuje naziv, podpisniki, datum skle- 
nitve, začetek in prenehanje veljavnosti, spremembe in dopol- 
nitve, pristop k že sklenjeni kolektivni pogodbi ter morebitna 
določitev splošne veljavnosti kolektivne pogodbe. 

Evidenco kolektivnih pogodb, sklenjenih za območje Repu- 
blike Slovenije, vodi ministrstvo, pristojno za delo. Evidenco 
kolektivnih pogodb, sklenjenih za posameznega delodajalca, 
vodi upravna enota, pristojna za območje, na katerem je 
sedež delodajalca. 

28. člen 

Stranki kolektivne pogodbe morata za evidenco pristojnemu 
upravnemu organu najkasneje v 30 dneh po sklenitvi poslati 
original sklenjene kolektivne pogodbe ali njenih sprememb 

oziroma dopolnitev in toliko kopij, kolikor je podpisnikov 
kolektivne pogodbe. 

S kolektivno pogodbo se določi stranka, ki je dolžna dostaviti 
pogodbo v evidenco. Če se stranki nista sporazumeli, dostavi 
pogodbo tista stranka, ki je prva napisana na pogodbi. 

29. člen 

Pristojni organ izda pogodbenim strankam potrdilo o vpisu 
v evidenco. 

30. člen 

Stranki se v kolektivni pogodbi dogovorita o načinu njene 
objave. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata stranki 
kolektivno pogodbo, sklenjeno za območje Republike Slove- 
nije, skupaj s potrdilom o vpisu v evidenco objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

31. člen 

Delodajalec mora omogočiti zaposlenim, da se seznanijo 
s kolektivno pogodbo, sklenjeno za posameznega deloda- 
jalca. V ta namen mora biti kolektivna pogodba vedno na 
razpolago na dostopnem mestu. 

IX. Nadzor 

32. člen 

Nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb opravlja organ, 
pristojen za Inšpekcijo dela. 

X. Kazenske določbe 

33. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek 
družba ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori prekr- 
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, za kate- 
rega velja kolektivna pogodba, če ne izpolni odločitve o rešitvi 
spora o pravicah (sedmi odstavek 19. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

34. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
družba ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori prekr- 
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, za kate- 
rega velja kolektivna pogodba, če: 
- posameznemu zaposlenemu, ki je član sindikata, podpis- 
nika kolektivne pogodbe, ne zagotavlja pravic najmanj 
v obsegu, ki ga določa veljavna kolektivna pogodba (prvi 
odstavek 12. člena); 
- posameznemu zaposlenemu, ki ni član sindikata, podpis- 
nika kolektivne pogodbe, ne zagotavlja pravic iz delovnih 
razmerij najmanj v višini, ki jih določa veljavna kolektivna 
pogodba (drugi odstavek 12. člena). 

VARIANTA: druga alinea 1. odstavka se črta 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

XI. Prehodne in končne določbe 

35. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal združevanje in reprezenta- 
tivnost delodajalcev, se za reprezentativna združenja deloda- 
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jalcev štejejo Gospodarska zbornica Slovenije in njena 
panožna združenja, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije in organizacije delodajalcev, ki jih za 
sklepanje kolektivnih pogodb pooblašča zakon oziroma so ob 
uveljavitvi tega zakona podpisniki veljavnih kolektivnih 
pogodb, sklenjenih za območje Republike Slovenije. 

Do uveljavitve zakona iz prejšnjega odstavka se za ustanavlja- 
nje in registracijo drugih združenj delodajalcev smiselno upo- 
rabljajo določbe zakona o društvih. 

36. člen 

Do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih se kolek- 
tivna pogodba za gospodarstvo in kolektivna pogodba za 

negospodarstvo, sklenjeni za območje Republike Slovenije, 
uporabljata kot splošno veljavni. 

37. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
XI. poglavja Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list Repu- 
blike Slovenije št. 14/90, 5/91 in 71/93). 

38. člen 

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

/. 

Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem posebnega 
zakona o kolektivnih pogodbah, saj je nujno to področje 
čimprej na novo urediti. Obstoječa pravna ureditev kolektiv- 
nih pogodb namreč ni skladna s konvencijami in priporočili 
Mednarodne organizacije dela, pa tudi ne s prakso drugih 
evropskih držav, poleg tega je v marsičem nedorečena in 
nejasna. Neizvajanje kolektivnih pogodb ni sankcionirano, 
spori v zvezi s tem so pogosti, mehanizmi njihovega reševanja 
pa neizdelani in neučinkoviti. 

Glede na to, da področje delovnega prava že sedaj ureja več 
različnih zakonov, vlada ocenjuje, da je ustrezno tudi 
področje kolektivnih pogodb urediti posebej, t o rs j ne v bodo- 
čem novem zakonu o delovnih razmerjih. 

II. 

Sklepanje kolektivnih pogodb po novi zakonski ureditvi naj bi 
bilo svobodno in prostovoljno, zato zakon ne predpisuje 
obvezne sklenitve, niti ne določa ravni, na katerih se bodo 
pogodbe sklepale. 

Zakon določa stranki kolektivne pogodbe na strani deloda- 
jalca in delojemalca in posebne primere, ko kot delodajalec 
nastopa Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno 
ministrstvo. 

Vsebina kolektivne pogodbe je razdeljena na obligacijski in 
normativni del, pri čemer vsebina pogodbe ni predpisana. 
Prepuščena je volji strank, ki se bosta lahko dogovorili o več- 
jem ali manjšem številu vprašanj, ki jih želita medsebojno 
urediti. 

Medsebojna hierarhija pravnih aktov je določena v tem smi- 
slu, da kolektivna pogodba vedno vsebuje določbe, ki so za 
zaposlene ugodnejše od določb, vsebovanih v zakonih. Vsaka 
bolj specialna kolektivna pogodba pa vsebuje podrobnejše, 
ugodnejše ali drugačne, vendar ne manj ugodne, določbe od 
manj specialne kolektivne pogodbe. 

V skladu s Konvencijo mednarodne organizacije dela št. 154 
o kolektivnem dogovarjanju (ki je Slovenija sicer še ni ratifici- 
rala) zakon določa, da so možne določene omejitve pri vse- 
bini kolektivnih pogodb, ki se sklepajo za zaposlene v držav- 
nih organih in javnih službah. Tako zakon v 5. členu določa, 
da kolektivna pogodba za zaposlene v navedenih službah ne 
more urejati tistih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij, ki 
jih določa zakon. To pomeni, da v primeru, ko bo poseben 
zakon urejal določene pravice in obveznosti iz delovnih raz- 
merij za zaposlene v državnih organih in javnih službah, teh 
pravic in obveznosti ne bo možno povečevati s kolektivno 
pogodbo, razen če bi zakon izrecno to dopuščal. Takšen 
značaj naj bi predvidoma imel zakon o javnih uslužbencih, pri 
čemer pa velja poudariti, da ne glede na to, da krog javnih 
uslužbencev še ni definiran, nedvomno ne bo zajemal vseh 
zaposlenih v teh dejavnostih. Poleg tega bo od izbranega 

modela tudi odvisno, katere pravice in obveznosti iz delovnih 
razmerij in v kakšnem obsegu bo urejal sam, katere pa pre- 
puščal kolektivnim pogodbam. Obseg urejanja pravic in 
obveznosti s kolektivnimi podbami je v javnem sektorju torej 
prvenstveno odvisen od bodočega zakona o javnih usluž- 
bencih. 

Zakon predpisuje sklenitev pogodbe v pisni obliki, glede 
samega postopka sklenitve pa vsebuje le minimum določb in 
vse ostalo prepušča strankama. 

Novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo je določba, da kolek- 
tivna pogodba obvezuje le njene podpisnike oz. njihove člane. 
Hkrati zakon zavezuje delodajalca, ki ga obvezuje veljavna 
kolektivna pogodba, k njenemu izvajanju in predpisuje sank- 
cije za njeno izvajanje. Z namenom, da ne bi zaposleni, ki niso 
člani sindikatov podpisnikov kolektivne pogodbe, bili v podre- 
jenem položaju glede pravic iz delovnih razmerij, zakon 
določa, da mora delodajalec te pravice zagotavljati tudi njim 
najmanj v obsegu, ki ga določa kolektivna pogodba. Zaradi 
različnih mnenj o skladnosti slednjega določila z načelom 
veljave kolektivne pogodbe le za stranke, je na predlog sindi- 
katov vključena v besedilo tudi varianta, po kateri bi bili 
pogodbeno dogovorjene pravice upravičeni zahtevati le tisti 
zaposleni, ki so člani sindikatov, podpisnikov kolektivne po- 
godbe. 

Zakon vpeljuje institut splošne veljavnosti kolektivne 
pogodbe in določa pogoje za njegovo uporabo. Kadar bi bili 
za to izpolnjeni zakonski pogoji, bi lahko minister, pristojen 
za delo, v soglasju s podpisniki kolektivne pogodbe, razglasil 
njeno splošno veljavnost z odredbo. Prav tako zakon določa 
podaljšano uporabo kolektivne pogodbe, ki je prenehala 
veljati, dogovora o novi ali podaljšanju stare pa ni bilo. To 
podaljšanje bi bilo omejeno na določen čas. 

Zaradi številnih problemov v praksi zakon precej podrobno 
ureja načine in postopke mirnega reševanja kolektivnih spo- 
rov. Pri tem ločuje med interesnimi spori in spori o pravicah. 

Glede na ugotovitev, da tudi dosedanja registracija kolektiv- 
nih pogodb ni imela konstitutivnega pomena, zakon namesto 
nje predvideva le evidenco in določa njene bistvene sestavine. 

Za nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb zakon poo- 
blašča inšpekcijo dela. Le-ta naj bi nadzirala izvajanje 
pogodb tako v primerih, ko te določajo minimalne standarde 
pravic, kot tudi v primerih, ko bi se pogodbeni stranki dogovo- 
rili, da dogovorjenih standardov v določenem obdobju ni 
možno presegati. 

Glede nadzora in reševanja kolektivnih sporov pred pravosod- 
nimi organi je zakon skladen z določili zakona o inšpekciji 
dela in zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki sta 
v postopku sprejemanja in naj bi celovito uredila navedeno 
problematiko. Zato predlagani zakon podrobnejših določb 
s tega področja ne vsebuje. 

V primeru neizvajanja kolektivne pogodbe zakon določa 
sankcije za delodajalca. 



Primerjalni pregled urejanja kolektivnih pogodb v pravnem sistemu in praksi nekaterih evropskih držav 

I.AVSTRIJA 

Avstrijski pravni red je bil eden tistih, v katerega so se najprej 
vključila načela kolektivna dogovarjanja kot metoda norma- 
tivnega urejanja pravic in obveznosti delodajalcev in deloje- 
malcev. Tako sta pravne podlage za sklepanje kolektivnih 
Pogodb kot sredstva takšnega načina urejanja delovnih raz- 
merij uvedla ustavni/skon o temeljnih pravicah državljanov iz 
'eta 1867 in zakon o koalicijski svobodi iz leta 1870. 
Avstrijsko pravo je vseskozi dopolnjevalo in spreminjalo 
Pr*-Vne podlage za sklepanje kolektivnih pogodb, vse v težnji 
lUdi ta pravni segment kodificirati skupaj z drugimi delovno- 
t^avnimi področji. Tako je leto 1974 prineslo prvi del kodifika- 
Cli® s sprejetjem zakona o kolektivnem dogovarjanju in 
o sodelovanju delavcev pri odločanju o njihovih delovnih 
"'Jmerah in mezdah, kot je mogoče posloveniti naslov 
zakona: Arbeitsverfassungsgesetz. Ta zakon predstavlja tudi 
*adnjo novelacijo pravnih podlag sklepanja kolektivnih po- 
godb. 
1- STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Na strani delojemalcev so stranka kolektivne pogodbe 
Ulične delavske zbornice in zbornice nameščencev, ki pa 
svoje vloge ne izvajajo, ampak jo delegirajo posameznim 
Slr>dikatom, kot so to Avstrijski zvezni sindikati in posamezni 
strokovni (panožni) sindikati. 

Na strani delodajalcev so stranka kolektivnega dogovarjanja 
r8*lične gospodarske zbornice, Zvezna gospodarska zbor- 
na, strokovne zbornice in združenja. 

V skladu z zakonom so lahko stranka kolektivnih pogodb tudi 
javnopravne osebe. Omejitev pa je, da te lahko sklepajo kolek- 
"vne pogodbe le za delavce, zaposlene v teh službah, in pod 
P°Qojem, da ti delavci že niso vključeni v kakšno drugo 
kolektivno pogodbo. 

Pomembno vprašanje pri presoji strank kolektivnega spora- 
*umevanja po avstrijskem pravu je predpisano ugotavljanje 
sposobnosti za to aktivnost. Določeno je, da sposobnost 
sklepanja kolektivnih pogodb oziroma biti stranka kolektiv- 
nega dogovarjanja presoja poseben zvezni upravni organ 
(Bundeseinigungsamt), ki je ustanovljen kot organ v sestavi 
'Veznega ministrstva za delo in socialne zadeve. Ta organ 
opravlja še druge naloge v zvezi s kolektivnim dogovarjanjem, 
v smislu izvajanja neke vrste kontrolne funkcije. 

^a presojo sposobnosti biti stranka kolektivnega dogovarja- 
nja pa je za stranke tako na delodajalski kot delojemalski 
"rani pomembno dejstvo, da se posamezen subjekt ukvarja 
3 Problematiko delovnih razmerij, to je, da se ukvarja z ureja- n)8m delovnih razmer, pogojev in drugih vprašanj iz tega 
Pravnega razmerja. 

VLOGA DRŽAVE 

Vloga države je, kot je že predhodno povedano, najprej 
'določanju pravnih podlag za kolektivno dogovarjanje. Za 
Avstrijo je (bilo) značilno, da so spremenjene družbenopoli- 
''cne razmere narekovale oziroma se sproti odražale tudi 
^noveliranju siceršnjih pravnih podlag sklepanja kolektivnih 
Pogodb. 

P kontrolni funkciji posebnega zveznega upravnega organa 
J® ie bil govor, kar posebej podčrtuje interes, ki na tem 
Področju obstaja v zagotovitvi ustreznega poteka postopka 
'klepanja kolektivnih pogodb. 

najpomembnejšimi interesi, ki jih uresničuje na tem 
Področju država, pa je ta, da s predpisi določa minimalne 
P'ače in minimalno višino stroškov. Namen tega normativ- 
na pristopa je, da se zapolni morebitna pravna praznina, ki D| lahko nastala, če ne bi prišlo do sklenitve kolektivne 

pogodbe oziroma do njene novelacije. Uporablja pa se tudi 
tam, kjer ni pogodbenih strank kolektivnih pogodb (gospo- 
dinjske pomočnice, hišniki ipd.). 

3. POSTOPEK SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

Kolektivno dogovarjanje je prostovoljno. Če pa pride do 
dogovora, da se kolektivna pogodba sklene, so v zakonu 
določena t.i. sklenitvena pravila (Abschlussnormen). Nadalje 
je določeno, da lahko do sklenitve neke kolektivne pogodbe 
pride, če obstaja vsaj po ena stranka oziroma sklenitelj na 
vsaki pogodbeni strani. Glede na heteronomnost posameznih 
subjektov na vsaki pogodbeni strani, ki lahko sklenejo kolek- 
tivno pogodbo, zakon za posamezne vrste teh pogodb ne 
določa, katere so konkretne pogodbene stranke. Glede na to, 
da ni določena obveznost sklepanja kolektivnih pogodb, se 
vsakokratni stranki svobodno odločata o tem, kaj bo vsebina 
te pogodbe, kar je še posebej pomembno za normativni del 
teh pogodb. 

Kolektivna pogodba se lahko sklene le v pisni obliki. Glede 
postopka sklepanja kolektivnih pogodb je določeno, da mora 
stranka na delojemalčevi strani sklenjeno pogodbo dostaviti 
Zveznemu ministrstvu za delo in socialne zadeve, v ustreznem 
številu izvodov. 

V navedenem delu zakon določa še vrsto procesualnih 
podrobnosti, pri čemer naj navedemo le še to, da je Zvezno 
ministrstvo dolžno po en izvod njemu dostavljene kolektivne 
pogodbe poslati vsakemu sodišču, pristojnemu za delovne in 
socialne spore. 

4. RAVNI SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

V skladu z uvodoma navedenim zakonom se lahko kolektivne 
pogodbe sklepajo za različne ravni (zveza, dežele, okrožja, 
občine). Sklepa pa se lahko tudi podjetniška kolektivna 
pogodba, vendar je pri tej pogodbi stranka na strani delavcev 
njihovo združenje in ne obratni svet podjetja. 

Poleg navedenih vrst kolektivnih pogodb pa se delovna raz- 
merja lahko urejajo tudi z že povedanimi interventnimi posegi 
države, kot so različna pravila (Satzungen) in tarife za določe- 
vanje minimalnih mezd (Mindestlohntarif). Z njimi se ne spre- 
minjajo razmerja, dosežena s kolektivnim dogovarjanjem, 
temveč le ustrezno dopolnjujejo. 

5. VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE 

Vsebina kolektivnih pogodb, ki je predmet zakonskega dolo- 
čanja, se deli po več vidikih. 

Pravno teoretični vidik, že klasični vidik dualistične vsebinske 
opredelitve kolektivnih pogodb tudi po avstrijskem pravu, 
pozna t.i. obligacijski ali obveznostni in normativni ali ureje- 
valni del. Glede na takšno delitev po avstrijskem zakonu 
poznamo naslednje vsebinske sklope: 
- medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti delojemalcev ter pra- 
vice in obveznosti delodajalcev iz delovnega razmerja, 
- pravice, ki gredo delojemalcem po prenehanju delovnega 
razmerja, 
- druga vprašanja, določena z navedenim zakonom in dru- 
gimi predpisi ali s kolektivno pogodbo. 

Poudariti pa je potrebno, da kot izhaja že iz naslova avstrij- 
skega zakona, je predmet kolektivne pogodbe tudi sklop 
vprašanj, ki se nanaša na soupravljanje delavcev. 

Drugi vidik, ožji od predhodnega, pa vsebino normativnega 
dela kolektivnih pogodb še podrobneje določa na t.i. delovno- 
pravni (Arbeitsrechtliche Teil) in na plačni del (Lohnrechtlic- 
her Teil). Plačni del vsebuje lahko tudi določila o stroških 
(različna nadomestila, potni stroški, ipd.). 
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Normativni del kolektivne pogodbe, ki lahko vsebuje rešitve 
glede (vseh) pravic in obveznosti delojemalcev in delodajal- 
cev, tako predstavlja nadaljno urejevanje delovnih razmerij 
glede na zakon. 

6. VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB 

Veljavnost kolektivnih pogodb je podrobneje urejena 
v zakonu. V skladu s splošnimi načeli obligacijskega prava se 
kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen 
čas. V kolikor pogodbeni strani nista določili omejene 
časovne veljavnosti, se šteje, da je bila kolektivna pogodba 
sklenjena za nedoločen čas. Če je bila kolektivna pogodba 
sklenjena za nedoločen čas, se za njeno prenehanje uporab- 
ljajo pravila o odpovedi, o razvezi, ipd. Ugasnitev kolektivne 
pogodbe, vendar nanašajoč se na njen obligacijski del, 
nastane, če ena ali druga pogodbena stranka izgubi sposob- 
nost sklepanja teh pogodb: v takšni situaciji ne preneha 
normativni del kolektivne pogodbe. V zvezi z veljavnostjo 
pozna avstrijsko pravo tudi t.i. krajevno veljavnost kolektivnih 
pogodb. Ta sicer izhaja že iz posameznih vrst teh pogodb, je 
pa lahko tudi predmet posebnega dogovarjanja z namenom, 
da se njena veljavnost še posebej krajevno omeji. 

Nadaljna oblika veljavnosti je t.i. strokovna veljavnost (Fac- 
hlicher Geltungsbereich) na strani delodajalcev, kar pomeni 
sklenitev posameznih kolektivnih pogodb po gospodarskih 
panogah. V Avstriji je članstvo delodajalcev v gospodarskih 
zbornicah obvezno. V posledici tega dejstva je, da je jasno, za 
sklepanje katerih kolektivnih pogodb so posamezne gospo- 
darske zbornice pristojne. 

Enako kot predhodno opredeljeni princip veljavnosti obstaja 
na delojemalčevi strani t.i. osebnostni vidik veljavnosti kolek- 
tivnih pogodb (Personlicher Geltungsbereich); pogodbene 
strani posamezne kolektivne pogodbe lahko ta vidik omejijo 
v tem smislu, da se veljavnost normativnega dela teh pogodb 
omeji na določeno poklicno skupino. Vendar je potrebno pri 
tem omeniti načelo zagotavljanja enakih delavčevih pogojev: 
to pomeni, če so pravice iz delovnega razmerja določene 
poklicne skupine predmet ene kolektivne pogodbe, delavci ne 
morejo biti v slabšem materialnem položaju kot poklicna 
skupina, katerih pravice so predmet druge pogodbe. 

Razvoj zakonskega urejanja ustreznih pravnih podlag sklepa- 
nja kolektivnih pogodb je v segmentu njihove veljavnosti 
prinesel rešitev, po kateri se normativni del kolektivnih 
pogodb neposredno uporablja in pravno učinkuje. Glede 
osebne veljavnosti obstaja načelo, da se učinkovanje razteza 
tudi na tiste delavce, ki sicer niso člani strank kolektivnega 
dogovarjanja na svoji strani. Isto učinkovanje pa izhaja tudi iz 
dejstva obveznosti članstva delodajalcev v gospodarskih 
zbornicah. 

Poseben pomen je pripisati tistim kolektivnim pogodbam, ki 
v skladu s posebnim postopkom, če za to obstajajo določeni 
pogoji, pridobijo t.i. splošno obveznost (Allgemeinverbind- 
lichkeit). 

Splošno obveznost neke kolektivne pogodbe razglasi zvezni 
minister za delo in socialne zadeve, v sporazumu s pogodbe- 
nima stranema, na podlagi predloga vsaj ene stranke. Pri 
opisani razglasitvi, ki je posebej določen oblični akt, sodelu- 
jeta pogodbeni stranki. Akt razglasitve ima pomen tudi v tem, 
da se z njim določi vsakokratna vsebina, veljavnost in druga 
vprašanja kolektivne pogodbe, ki pridobi občo obveznost. 

7. DELOVNA RAZMERJA V JAVNIH SLUŽBAH 

Za razliko od nekaterih drugih pravnih sistemov je v avstrij- 
skem pravu določeno, da se delovna razmerja delavcev 
v upravnih organih na vseh ravneh, v kmetijstvu in gozdarstvu 
ipd., ne urejajo s kolektivnimi pogodbami, ampak le s predpisi 
in na njihovi podlagi sklenjenimi zaposlitvenimi pogodbami. 

II. BELGIJA 

1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Pravico sklepati kolektivne pogodbe z zakonsko močjo imajo 
samo reprezentativni sindikati. Glede na merila za reprezenta- 
tivnost, ki so bila sprejeta z zakonom leta 196E, morajo biti 
sindikati panožni, ustanovljeni na nacionalni ravni, 2.. '-opani 
v Centralnem gospodarskem svetu ter Nacionalnem delav- 
skem svetu, ter imeti najmanj 50.000 članov. Tako poznamo tri 
reprezentativne sindikalne organizacije; sindikati, ki so pri- 
druženi tem centralnim organizacijam, se prav tako štejejo za 
reprezentativne. 

Na strani delodajalca so lahko stranke v kolektivni pogodbi 
tako individualni delodajalci kot njihova združenja. Najmoč- 
nejše združenje je Zveza belgijskih podjetij (VBO-FEB), ki je 
sestavljena iz 48 sektorskih združenj, ki pokrivajo približno 
35.000 pridruženih podjetij in večino področij gospodarskega 
življenja, razen kmetijstva, trgovine na drobno, obrti in podje- 
tij pod državno kontrolo. Predstavlja približno 75% podjetij, ki 
zaposlujejo deset ali več delavcev. Obstajajo tudi zveze malih 
podjetij in številne kmetijske organizacije. Regionalne zveze, 
delodajalcev postajajo pomembnejše, čeprav se še ne vklju- 
čujejo učinkovito v kolektivno pogajanje. 

2. VLOGA DRŽAVE 

Nacionalna vlada včasih aktivno posega v kolektivno pogaja- 
nje, zlasti zato, da bi prepričala nacionalne pogajalske part- 
nerje k sklenitvi splošnega nacionalnega sporazuma, ki bi 
določal politiko plač v skladu s protiinflacijsko politiko ali pa 
s predlaganjem zakonskih ukrepov za zamrznitev plač. 

3. POSTOPEK SKLEPANJA KOLEKTIVNE POGODBE IN 
POGAJALSKA TELESA 

Telesa s specifično pogajalsko funkcijo se ustanavljajo na 
ravni industrijskega sektorja (skupni odbori) in na nacionalni 
medindustrijski ravni (nacionalni delavski svet). Vendar poga- 
janja ne potekajo vedno v teh uradnih telesih, ampak tudi v de 
facto delovnih skupinah (»skupina desetih«) ali občasno na 
ad hoc konferencah za okroglo mizo. Pogajanja so pogosta 
tudi na ravni podjetja. 

Predstavniki sindikatov najprej oblikujejo svoje zahteve na 
lokalni ali regionalni ravni. Te zahteve se potem posredujejo 
nacionalnim odborom pristojnih zvez. Najpogosteje različne 
nacionalne zveze izdelajo skupen program in ga predstavijo 
združenju delodajalcev. Prava pogajanja lahko nato potekajo 
znotraj ali zunaj uradnih skupnih odborov. 

V primeru nesoglasja je predsednik skupnega odbora spravi- 
telj. Če tudi sprava ne uspe, predlagajo posredovanje poli- 
tične osebnosti. Ko se oblikuje osnutek pogodbe, se morajo 
predstavniki nacionalnih odborov različnih sindikatov izjas- 
niti, ali ga sprejemajo ali zavračajo. Ko je osnutek sprejet, se 
pogodba formalno sklene v skupnem nacionalnem odboru. 
Le redko so osnutki predloženi v ratifikacijo vsemu članstvu. 

Pogajanje se navadno vodi ločeno za delavce v proizvodnji in 
za upravne delavce, sodelovanje med tema dvema je redko. 

4. RAVNI SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

Pogajanja potekajo na različnih ravneh, in sicer na nacionalni 
industrijski ravni, regionalni industrijski ravni in na ravni 
podjetja. Prvi krog pogajanj na visoki ravni postavi samo 
minimalne standarde, ki se jih da vedno izboljšati in dograditi 
v nadaljnjih pogajanjih na nižjih ravneh. 

Med leti 1960 in 1975 so se pogodbe na nacionalni industrijski 
ravni sklepale v rednih časovnih obdobjih, navadno vsaki dve 
leti. Od takrat pa se zaradi številnih vzrokov ni sklenila nobena 
več (vsaj glede glavnih vprašanj ne). 

Tudi na ravni nekaterih sektorjev so postale nacionalne 
pogodbe redkejše. V drugih vejah, na primer v tekstilni indu- 
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striji (delavci v proizvodnji), zavarovalništvu (upravni delavci) 
in v prodaji na drobno, so nacionalne pogodbe postale pra- 
vilo, čeprav se je v nekaterih primerih izkazalo, da jih je težko 
skleniti. Tako je bilo potrebnih več uradnih spraviteljev, bilo je 
več groženj s stavko in potrebnega je bilo veliko časa, da je 
prišlo do končnega soglasja. 

V velfoem«obsegu pa so bile sprejete pogodbe na regionalni, 
piovincialni in podjetniški ravni. Leta 1978 so regionalne 
pogodbe pokrile 77 odstotkov delavcev v proizvodnji, 59 
odstotkov pa podjetniške pogodbe. 

Ker so kolektivne pogodbe, dosežene v skupnih odborih, 
lahko razširjene s kraljevim ukazom tudi na podjetja, ki niso 
pov&^ana v združenje delodajalcev podpisnikov, kolektivne 
pogodbe, posebno nacionalne, zajemajo večino delavcev. 

5. VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE 
Belgija ima zelo ekstenzivno zakonodajo na področju dela, ki 
pokriva tako delavce kot tudi uslužbence. Ureja način in 
različne oblike sklenitve delovnega razmerja, odpuščanje, 
odpovedni rok, delovni čas, nadurno delo, delo žensk in 
otrok, varstvo pri delu, dopuste. Prav tako ima zelo razdelano 
zakonodajo s področja socialnega zavarovanja, tako zdrav- 
stvenega, pokojninskega kot zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti ter družinskih prejemkov. Zato so se, zlasti po 
začetku gospodarske krize, kolektivne pogodbe večinoma 
osredotočile na urejanje plač. V posameznih industrijskih 
sektorjih pa so se v zadnjem času pogajanja osredotočila 
predvsem na vprašanja v zvezi z zaposlovanjem, dodatnimi 
nadomestili za socialno varnost (nezaposlenost, bolezen in 
invalidnost - s premijo, rezervirano za člane sindikata) in 
delovnim časom. 

Mnoge nacionalne pogodbe vključujejo klavzule o obveznosti 
socialnega miru, ki na primer določajo, da ne morejo biti 
postavljene nobene dodatne zahteve na nacionalni, regi- 
onalni ali podjetniški ravni ali da ne morejo biti postavljene 
dodatne zahteve v tistih točkah, ki so pokrite na nacionalnem 
nivoju. 

Redko pa pogodbe vsebujejo klavzule, ki se nanašajo posebej 
na vodstvene delavce. 

6. DELOVNI SPORI 
Dejstvo, da je vsak spor o pravicah in interesih, tako individu- 
alnih kot kolektivnih, možno reševati s stavko in da je le malo, 
če sploh kaj, pravnih omejitev, je povzročilo, da nekateri 
avtorji imenujejo Belgijo raj za stavke. Regionalne in naci- 
onalne stavke so bile navadno usmerjene proti vladi zaradi 
vprašanj zaščite zaposlovanja, socialne varnosti in prilagodi- 
tve sistema življenjskih stroškov. Nekatere so nameravale 
prisiliti zveze delodajalcev, naj podpišejo medindustrijsko 
pogodbo, ki zadeva skrajšanje delovnega časa, hkrati pa tudi 
najem novih delavcev. 

III. ITALIJA 

V zadnjih letih je bila Italija priča obsežnih sprememb v struk- 
turi in vsebini kolektivnega pogajanja. Glavni razlog za to je 
recesija, ki je imela velik učinek na gospodarski in družbeni 
sistem. 

Poslabšanje gospodarske situacije je seveda vplivalo tudi na 
ravnanja strank, ki so vpletene v sistem odnosov delodajalec 
- delavec. Država je v svojih prizadevanjih, da bi omilila 
učinke recesije, posegala na to področje s sprejemanjem 
zakonskih ukrepov in je prav tako razširila kontrolo nad kolek- 
tivnim pogajanjem ali omejila njegov obseg: v mnogih prime- 
rih je dovolila odmik od prej veljavnih standardov tudi na 
škodo delavcev. 

1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Na strani delojemalcev so lahko stranka kolektivne pogodbe 
le sindikati, na strani delodajalcev pa poleg njihovih združenj 
tudi posamezni delodajalci. 

Sindikati so organizirani kot konfederacije ali kot neodvisni 
sindikati. Tri največje konfederacije sindikatov so: 
- Italijanska splošna delavska konfederacija (CGIL) 
- Konfederacija sindikatov delavcev (UIL) 
- Italijanski delavski sindikat. 
Člani vsake izmed njih pokrivajo delavce tako v javnem kot 
v privatnem sektorju. 

Največje neodvisne sindikalne organizacije lahko najdemo 
skoraj izključno v terciarnem sektorju, tako v javnem 
(posebno v šolah) ali privatnem (banke in kreditne ustanove) 
kot v javnih službah (mestni, železniški in zračni promet, 
zdravstvo). Njihovo število je izredno veliko, pogosto so to 
tudi obrtni ali poklicni sindikati. Najpogosteje se pridružijo 
konfederacijam za podpis nacionalnih kolektivnih pogodb ali 
pa potrdijo pogodbe, ki so jih sklenile konfederacije. 

Tudi italijanska podjetja pripadajo različnim zvezam. V indu- 
strijskem sektorju so privatna podjetja največkrat člani konfe- 
deracije v industriji (Confindustria), tista pod državno kon- 
trolo pa so vključena ali v Intersid ali pa v ASAP (energija in 
kemikalije). Konfederacija trgovine (Confcommercio) je naj- 
večja organizacija v trgovini in turizmu, medtem ko kmetijstvo 
pripada konfederaciji kmetijstva (Confagricoltura). 

2. VLOGA DRŽAVE 

Državna posredovanja v sistem industrijskih odnosov so se 
zlasti v obdobju po 1.1970 postopno povečevala. Vloga države 
se je krepila na treh ravneh - prvič: država je začela igrati bolj 
aktivno vlogo pri reševanju nacionalnih in lokalnih delovnih 
sporov; drugič: sprejeti so bili številni zakoni, ki so sicer 
največkrat nastali na pogajalski osnovi (osnovani s pomočjo 
razpravljanj s sindikati in organizacijami delodajalcev ali 
samo s sindikati); tretjič: od leta 1983 je država sama partner 
v večini tripartitnih pogodb. 

Sprva se je vloga države večinoma odražala v obliki njene 
posredniške funkcije - čeprav brez zakonske osnove - v pri- 
merih obnavljanja kolektivnih pogodb (posebej še ob resnih 
sporih, ki so nekajkrat izbruhnili ob odpuščanju ali zmanjše- 
vanju zaposlovanja). Sklenitev tristranskih pogodb leta 1983 
in 1984 pa pomeni kakovostno spremembo v državnih inter- 
vencijah. Te tripartitne pogodbe imajo širši obseg, kot sicerš- 
nje kolektivne pogodbe, saj so se razširile na revizijo davkov 
in družinskih dohodkov za izravnavo finančnih privilegijev; na 
ukrepe za pospeševanje zaposlovanja, skrajševanje in fleksi- 
bilnost delovnega časa, regulacijo trga dela... Zaradi take 
vsebine so pri njih akivno sodelovale javne oblasti. Leta 1984 
pa je nastopila nova situacija: nacionalno pogodbo sta podpi- 
sali samo dve izmed konfederacij. Da bi pogodbo lahko izva- 
jali, je vlada njena bistvena določila prenesla v zakonski 
dekret. 

3. POSTOPEK SKLEPANJA KOLEKTIVNE POGODBE 

Postopek se prične s pobudo sindikatov, ki za pogajanja 
predložijo pogajalska izhodišča. Če na strani delojemalcev 
sodeluje več sindikatov, le-ti Izhodišča predhodno med 
seboj uskladijo. Med pogajanji je dovoljena uporaba različnih 
sredstev pritiska, tudi stavke. Čeprav državni organi nimajo 
z zakonom določenih posebnih pooblastil/v praksi dostikrat 
poskušajo pripomoči k reševanju spora in v ta namen organi- 
zirajo mediacijo. 

4. VSEBINA KOLEKTIVNIH POGODB 

Temeljna vsebina kolektivne pogodbe je določena v civilnem 
kodeksu iz I. 1942. Večinoma je njihova materija ločena na 
obligacijski in normativni del. V normativnem delu je določen 
temelj pravnega položaja delavcev, ki so člani različnih sindi- 
kalnih združenj, podpisnikov pogodbe. 

Civilni kodeks določa, da delovnih razmerij na tistih področ- 
jih, ki jih urejajo državni akti, ni mogoče urejati s kolektivnimi 
pogodbami. V I. 1983 spejeti zakon je to ureditev omilil in 
dopustil sklepanje pogodb tudi na teh področjih. Hrati pa 
zakon o delavcih v državni upravi zahteva za to področje še 
potrditev sklenjene pogodbe z državnim aktom. 
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Nekdaj je za razmerje med pogodbami in zakonom veljalo 
pravilo, po katerem ni bilo dovoljeno nobeno odstopanje od 
zakona, če ni pomenilo izboljšanja za delavce. V primeru 
konflikta med dvema standardoma (ne glede na to, ali sta oba 
izhajala iz dogovorjene pogodbe ali pa je bil eden dogovorjen, 
drugi pa določen z zakonom), je prevladal tisti, ki je bil za 
delavca ugodnejši. V zadnjem obdobju pa se je zlasti kot 
posledica gospodarske recesije uveljavilo stališče, da nova 
kolektivna pogodba lahko vsebuje klavzule, ki so manj 
ugodne za delavce, kot tiste, ki so bile določene v prvotnih 
pogodbah. Podobno načelo velja v primeru možnega kon- 
flikta med pogodbami, sklenjenimi na različnih ravneh. 

V sedemdesetih letih in pred podpisom tristranske pogodbe 
leta 1983 se je sistem kolektivnega pogajanja razvijal na dveh 
ravneh (nacionalnem in podjetniškem), brez koordinacije 
med njima, tako da so pogajanja v podjetjih večkrat obravna- 
vala vprašanja, ki so bila že urejena na višji ravni. Pogodba iz 
leta 1983 je prvič vpeljala postopek, ki ureja pogajanje na 
različnih nivojih. Pogodba je uvedla 18-mesečni premor glede 
pogajanj o plačah na ravni podjetja in oblikovala princip 
nepodvajanja pogajanj o katerikoli zadevi. Tako je potrdila ali 
v nekem smislu uzakonila trend k centraliziranim kolektivnim 
pogajanjem, ki so se začela širiti v letu 1975, torej v obdobju, 
ko so se po obdobju ekstremne decentralizacije v pogajanjih 
že čutile posledice recesije. 
V praksi so pogajanja zelo obsežna, saj zajemajo vso predelo- 
valno industrijo in posredno tudi ostale panoge, ki po njiho- 
vem vzorcu prevzamejo tiste dele pogodbe, o katerih je že bil 
dosežen sporazum. Pogodbe se sklepajo v različnih interva- 
lih. Centralizacija je posledica številnih dejavnikov, najpogo- 
stejša pa je v kriznih časih. Pogodbe, sklenjene v zadnjih 
desetih letih, pokrivajo dve glavni področji. Prvo so plače, ki 
so bile predmet štirih pogodb. Drugo področje so ukrepi, ki 
zadevajo trg delovne sile, in je sorazmerno novo. 

5. RAVNI SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

Predpisi ne določajo ravni, na katerih se sklepajo kolektivne 
pogodbe. 

V praksi nacionalne pogodbe za vso industrijo že dolgo časa 
pomenijo pomemben del v sistemu odnosov med delodajalci 
in delavci. Pokrivajo posamezne industrijske panoge in se 
navadno sklenejo za tri leta. Pogajalska partnerja sta naci- 
onalna zveza sindikatov in organizacije delodajalcev. 
Bistvena vsebina teh pogodb so plače. Razvrščanje je bilo od 
nekdaj eden izned najbolj spornih dejavnikov nacionalnih 
pogodb. Vse manj pa je določil v zvezi z vprašanji organizacije 
dela. Pravzaprav so delodajalci ponovno dobili precejšnjo 
svobodo na tem področju. Sindikati so tu v ozadju in delujejo 
osamljeno na ravni podjetij. 

Kolektivno pogajanje pa poteka tudi na nižjih ravneh. V prede- 
lovalni industriji poteka decentralizirano pogajanje v glavnem 
na ravni obratov. Pogodbe, ki zajemajo celo podjetje, so 
najpogostejše; obstajajo pa tudi pogodbe, katerih obseg se 
razširi na skupino družb z delovanjem v številnih panogah ali 
v holdingu. Zelo redko se pojavljajo pogajanja na ravni stroke 
ali poklica. Samo v gradbeništvu (in kmetijstvu) potekajo 
decentralizirana pogajanja skoraj izključno na pokrajinski 
ravni, če jih ne pokrivajo nacionalne pogodbe. 

6. KOLEKTIVNO POGAJANJE V JAVNIH SLUŽBAH 

Princip kolektivnega pogajanja se je v javnih službah uveljavil 
šele v zadnjem času in sicer z zakonom št. 93 iz leta 1983. 
Postopno so ga pričeli uporabljati že prej, vendar le delno in 
le za posamezne sektorje (uslužbenci v bolnicah, zaposleni 
v poljavnih telesih in lokalni upravi, državni uslužbenci). Pred- 
tem je bila vloga sindikatov omejena na sklepanje neuradnih 
pogodb brez pravne veljave, ki so obvezovale stranke samo 
s političnega stališča. V resnici so bile klavzule iz takih 
pogodb uporabne za delavce šele, ko so bile uzakonjene. 
Parlament je navadno tem pogodbam posvečal precejšnjo 
pozornost, njihova vsebina je bila predmet močnih političnih 
pritiskov. Sistem kolektivnega pogajanja v javnih službah je 
od I. 1983 precej poenostavljen, saj zakon št. 93 predpisuje 

enake osnovne elemente za vse sektorje (strukturo in dejav- 
nike pogajanja, področje pristojnosti in točke, ki morajo biti 
pokrite). 

Pogajanje se mora odvijati v sektorju, število sektorjev je 
omejeno in določeno z odlokom predsednika republike na 
priporočilo vlade. Lahko se sklepajo tudi decentralizirane 
pogodbe, vendar pod pogojem, da se ukvarjajo t*(ju£no 
z vprašanji, ki niso povezana z nagrajevanjem (na primer 
poklicno usposabljanje, organizacija). 

Pogodbene stranke so določene z zakonom. V imenu delav- 
cev je stranka delegacija predstavnikov najbolj reprezentativ- 
nih nacionalnih poklicnih sindikalnih organizacij v sektorju in 
najbolj reprezentativnih konfederacij na nacionalni ravni. 
Sestava delegacije »delodajalcev« (javnih oblasti) se spremi- 
nja glede na upravno področje, za katerega se sklepa 
pogodba, vendar vedno vključuje predstavnika vlade. 

V javnih službah, za razliko od privatnega sektorja, določene 
zadeve ne morejo biti predmet kolektivnega pogajanja, če se 
kakorkoli nanašajo na organizacijo upravljanja v teh službah. 
Zato je vsebina, ki jo lahko pokrivajo pogodbe, specificirana 
z zakonom. Zakon tudi določa, da mora kolektivna pogodba 
v javnem sektorju določiti ne samo minimalne standarde, 
ampak tudi vzorec standardov, torej fiksno opredeljene pra- 
vice in obveznosti, od katerih je prepovedano odstopati - ne 
glede na to, ali so delavcu v škodo ali v korist. 

IV. NEMČIJA 

Osnovne značilnosti odnosa med delodajalcem in delavcem 
v nemškem pravnem sistemu in praksi, ki vplivajo na spremi- 
njajočo se podobo kolektivnega pogajanja, so: načelo »kon- 
fliktnega sodelovanja« in avtonomije pogajanja, dualni sistem 
pogajanja in splošni pravni okvir. 

Načdlo »konfliktnega sodelovanja« in avtonomija pogajanja 

Namen kolektivnega pogajanja je vzpostaviti in vzdrževati 
ravnovesje med interesi strank, ali drugače povedano, spre- 
meniti konfliktne interese v omejeno sodelovanje. Istočasno 
pa stopnja pogajalne avtonomije, ki jo uživajo delavci in 
vodstvo v sistemu odnosov delodajalec - delavec v Nemčiji 
ne zahteva stalnih posredovanj oblasti pri reševanju delovnih 
sporov. 

Dualni sistem pogajanja 

Pogajanja potekajo na dveh ravneh. Pogajanje o kolektivnih 
pogodbah v pravem pomenu besede običajno poteka na 
industrijskem nivoju (regija za regijo) in samo izjemoma na 
ravni podjetja. Delavsko stran vedno zastopa sindikat. Na 
delovnem mestu ali med različnimi obrati se lahko delavski 
svet, ki predstavlja vse delavce podjetja, ne glede na vključe- 
nost v sindikat, pogaja z delodajalcem o določenih vpraša- 
njih, ki so predmet soodločanja in so naštete v zakonu, toda ta 
pogajanja ne vodijo do kolektivne pogodbe v pravnem 
pomenu besede. 

Pravni okvir 
I 

Zakonodaja, ki ureja osnovne principe kolektivnega pogaja- 
nja, se že dalj časa ni spremenila ali dopolnila. Klavzule, ki 
urejajo svobodo povezovanja in avtonomijo pogajanja, so 
zapisane v ustavi. Osnovne pravice in obveznosti partnerjev 
v pogajanjih pa ureja zakon o kolektivnih pogodbah, sprejet 
leta 1949, ki se je kasneje še nekoliko spremenil. 

1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Stranke kolektivne pogodbe so na strani delojemalcev sindi- 
kati, na strani delodajalcev pa posamezni delodajalci in nji- 
hova združenja. Združenja sindikatov in združenja delodajal- 
cev (krovne organizacije) lahko sklepajo kolektivne pogodbe 
v imenu asociacij, ki so vključene v njih, če imajo za to njihovo 
pooblastilo. Krovne organizacije so lahko same stranka kolek- 
tivne pogodbe, če je to v skladu z njihovimi statuti. 
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V praksi vodijo na strani delojemalcev kolektivna pogajanja 
štiri sindikalne konfederacije, od katerih dve vključujeta le 
javne uslužbence oz. nameščence. To so: Nemška konfedera- 
cija sindikatov (DGB) ki je daleč najštevilčnejša od vseh, 
Konfederacija nemških javnih uslužbencev (DBB), Nemška 
Z 'eza uslužbencev (DAG) in Konfederacija krščanskih sindi- 
katov (oGB). Centralizirana politika sindikatov ima zlasti 
naslednje tri vzroke: 
- kolektivno pogajanje poteka večinoma na ravni industrije 
a!i regije; 

politika večine sindikatov je usmerjena.na reševanje sploš- 
nih družbenih vprašanj, za katera se smatra, da jih bolje 
rešujejo višja sindikalna telesa, ki probleme najlažje generali- 
zirajo; 
- žctradi vedno bolj birokratskega trenda in pravnega pri- 
stopa k problemom se povečuje potreba po sodelovanju stro- 
kovnjakov. 

V zgoraj opisanem dualnem sistemu pogajanj igra delavski 
svet aktivno vlogo v pogajanjih na delovnem mestu in med 
obrati. Tako pogajanje je vsekakor vodeno na s statutom 
določeni osnovi in bistveno zmanjšuje pogostost stavk. 

Organizacije delodajalcev so podobno centralizirano organi- 
zirane. Konfederacija nemških združenj delodajalcev (BDA) 
predstavlja 47 nacionalnih zvez delodajalcev in 365 regional- 
nih skupin, ki so leta 1977 pokrivale 80 odstotkov vseh podje- 
tij v državi. BDA ne sodeluje neposredno pri kolektivnih poga- 
janjih, ampak zagotavlja podporo kot povezovalno telo. Prav 
tako služi kot možganski trust, ki vodi raziskovalni inštitut in 
posebno raziskovalno enoto. 

Pravi centri moči delodajalcev so vsekakor članske organiza- 
cije. Z izjemo pogajanj na ravni podjetja (zlasti večjih), ki 
pokriva samo majhen del zaposlenih, so prav oni partnerji pri 
pogajanju s sindikati. 

V javnem sektorju so deželni in zvezni delodajalci ustanovili 
posebne zveze za centralna pogajanja z zaposlenimi. Zveza 
delodajalskih združenj lokalnih oblasti (VKA) na ravni občin in 
Združenje delodajalcev nemških deželnih oblasti (TDL) na 
ravni dežel obstajajo že od leta 1949. Na nacionalni ravni pa je 
že od leta 1960 pogajalski partner minister za notranje, 
zadeve. 

2. VLOGA DRŽAVE 

Posredovanje države je v kolektivnih pogajanjih redko. 
V bistvu ni nobenega vladnega posredovanja, ker imajo 
delavci in delodajalci lastni prostovoljni sistem za spravo. 
O pomembnih vprašanjih in še zlasti v primeru spora so 
možne številne neformalne konzultacije ter izmenjave infor- 
macij z vlado. Vodilna usmeritev vladne politike na področju 
industrijskih odnosov je vsekakor precej strogo nevmešava- 
nje in spoštovanje načela pogajalske avtonomije. Vpliv države 
je omejen na določanje pravnega okvira in zagotavljanje stati- 
stičnih podatkov strankama, kar jima omogoča odločitve. 

3. POSTOPEK SKLEPANJA KOLEKTIVNE POGODBE 

Postopki za sklenitev kolektivne pogodbe sledijo skrajno for- 
malnemu vzorcu, vendar niso v ničemer določeni z zakonom. 
Za osnovo imajo interna sindikalna pravila, navade, prakso in 
včasih določila samih kolektivnih pogodb. 

Običajno postopek poteka po naslednjem redosledu: 

1. Prikaz zahtev 

Zahteve, izražene in obravnavane na sestankih delavcev in 
uslužbencev, prouči interni pogajalski odbor sindikata, ki 
predlaga izvršnemu odboru, naj opozori zvezo delodajalcev 
na njihovo željo po odprtem pogajanju, ki bo imelo za posle- 
dico novo pogodbo. Ko izvršni odbor sprejme odločitev, je 
delodajalec obveščen o zahtevi štiri tedne pred iztekom po- 
godbe. 

2. Začetek pogajanj 

Ustanovi se odbor za pogajanje. Pogajanja se začnejo dva 
tedna pred iztekom pogodbe. 

3. Vodenje pogajanj 

Obe stranki se morata mirno pogajati štiri tedne pred iztekom 
pogodbe. Po tem obdobju se lahko zatečeta k demonstraci- 
jam ali drugim uveljavljenim sredstvom pritiska. 

4. Ponesrečen poskus nove pogodbe 

Če se nova pogodba ne sklene, lahko ena ali obe stranki 
razglasita motnje v pogajanju. Sindikalni odbor za pogajanja 
lahko razglasi stavko med vsemi člani sindikata. 

5. Sprava 

Stranki se lahko sporazumeta, da bosta opravili spravni 
postopek. Lahko se skupaj obrneta na spravni svet v dveh 
dneh po razglasitvi motenj v pogajanju. Po preteku še enega 
delovnega dne lahko vloži priziv samo ena stranka. Druga 
stranka mora obvezno sodelovati v postopkih po preteku še 
dveh delovnih dni. Nemudoma mora biti imenovan neodvisni 
predsednik sveta. Svet se mora sestati v roku treh delovnih 
dni in predlagati način rešitve spora v petih delovnih dneh. 
Stranki imata na voljo šest delovnih dni, da se odločita za 
sprejem ali zavrnitev predloga. 

V javnem sektorju je narava kolektivnega pogajanja odvisna 
od tega, ali gre za delavce, ki so sicer javni uslužbenci, vendar 
za njih velja civilno pravo, ali pa so to državni uslužbenci, za 
katere velja javno pravo. Javni uslužbenci namreč imajo pra- 
vico do stavke, državni pa ne. 

Poleg sindikalne konfederacije, ki zastopa vse delavce, zasto- 
pajo javne uslužbence tudi posebej za njih organizirani sindi- 
kati in združenja. Kolektivno pogajanje se zato vodi na dvojen 
način: delodajalci se pogajajo ločeno s sindikatom javnih 
služb, delavcev v transportu in komunikacijah, včlanjenim 
v konfederacijo DGB, ter s »pogajalsko skupnostjo«, ki vklju- 
čuje DAG in skoraj 30 drugih poklicnih združenj zaposlenih 
na področju javnih služb. Ta »trikotna« pogajanja so privedla 
do precej zapletene situacije, ker so ločene pogodbe nemo- 
goče in morajo zato pogodbene stranke priti na koncu poga- 
janj do enake rasti plač. Dvig plač državnih uradnikov pa 
navadno sledi rasti plač javnih uslužbencev. 

4. RAVNI SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

Zakon ne vsebuje določb, ki bi opredeljevale, na katerih 
ravneh se sklepajo kolektivne pogodbe. V praksi se le-te 
sklepajo na zvezni, deželni in regijski ravni ter na ravni podje- 
tij. Večinoma se sklepajo za posamezne dejavnosti, lahko pa 
tudi za določene poklice oz. stroke. 

Od 38537 kolektivnih pogodb, registriranih na Zveznem mini- 
strstvu za delo in socialne zadeve leta 1979, jih je bilo 64 
odstotkov veljavnih za vso industrijo (pokrivajo večino zapo- 
slenih), 36 odstotkov pa je bilo podjetniških pogodb (pokri- 
vajo posebne primere). Od 3685 plačnih pogodb, registriranih 
leta 1978, jih je bilo 49% podjetniških. 

5. VSEBINA KOLEKTIVNIH POGODB 

Zakon določa, da kolektivna pogodba ureja pravice in obvez- 
nosti strank in vsebuje pravne norme, ki lahko določajo vse- 
bino, sklenitev in prenehanje delovnega razmerja ter druga 
vprašanja s področja delovanja obrata in soodločanja delav- 
cev. V praksi obstaja več vrst pogodb: plačne kolektivne 
pogodbe (urejajo višino plač za določeno, praviloma krajše 
časovno obdobje - do enega leta), okvirne kolektivne 
pogodbe (urejajo plačilne razrede, kriterije za razvrstitev 
v posamezne razrede, običajno se sklepajo za obdobje treh 
let) in krovne kolektivne pogodbe (urejajo druge delovne 
pogoje, delovni čas, nadurno delo, odpovedni rok itd., obi- 
čajno se sklepajo za tri leta). 
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6. VELJAVNOST IN PRAVNI UČINKI KOLEKTIVNIH PO- 
GODB 

Kolektivna pogodba velja za vse člane strank, ki so pogodbo 
sklenile, in za delodajalca, ki je sam stranka kolektivne 
pogodbe. Njene določbe, ki urejajo vsebino, sklenitev in pre- 
nehanje delovnega razmerja, veljajo neposredno in impera- 
tivno za obe strani, vezani na kolektivno pogodbo. Drugačen 
dogovor med delodajalcem in delojemalcem je možen le, če 
ga dovoljuje kolektivna pogodba ali če je v korist delojemalca. 
Izguba pravice iz kolektivne pogodbe je izključena. Po pre- 
teku kolektivne pogodbe velja njen normativni del še naprej, 
dokler ni sklenjena nova pogodba. 

Čeprav so kolektivne pogodbe obvezujoče s strani delavcev 
samo za člane sindikata, pa v praksi njihove klavzule zadevajo 
vse delavce v določeni stroki. Vsako dejanje delodajalca, ki bi 
pomenilo razlikovanje pri izvajanju kolektivne pogodbe med 
delavci, vključenimi v sindikat in tistimi, ki niso njegovi člani, 
je bilo s sklepom zveznega delavskega sodišča iz leta 1967 
proglašeno za protiustavno. 

Zvezni minister za delo lahko na predlog ene izmed strank 
kolektivne pogodbe v soglasju s komisijo, sestavljeno iz po 
treh predstavnikov krovnih organizacij delodajalcev in deloje- 
malcev, razglasi kolektivne pogodbe kot splošno veljavne. 
Pogoj za to je, da delodajalec kot stranka kolektivne pogodbe 
zaposluje vsaj 50 % delavcev, za katere pogodba velja in da 
razglasitev zahteva javni interes. Izpolnjevanje teh pogojev je 
možno spregledati, če je razglasitev potrebna zaradi odprave 
težkega socialnega položaja. Pred odločitvijo minister pridobi 
mnenja prizadetih sindikatov, združenj delodajalcev in dežel- 
nih upravnih organov za delo. Če deželni upravni organ ugo- 
varja razglasitvi splošne obveznosti, lahko zvezni minister 
opravi razglasitev le s soglasjem zvezne vlade. Z razglasitvijo 
postane normativni del kolektivne pogodbe obvezen tudi za 
tiste delodajalce In delojemalce, ki do tedaj niso bili vezani na 
kolektivno pogodbo. 

7. DELOVNI SPORI 

Kljub pomanjkanju zakonodaje o stavkah in prekinitvah dela 
je v Nemčiji stavk sorazmerno malo. Delavci in delodajalci 
urejajo spore v sistemu prostovoljne sprave. Zakonite stavke 
so omejene izključno na primere mrtvih točk v kolektivnih 
pogajanjih - to so »interesni« spori za razliko od »pravih« 
sporov, ki jih povzročajo nesporazumi zaradi razlaganja ali 
uporabljanja obstoječih standardov, zlasti kolektivnih 
pogodb. Spori, ki nastanejo znotraj širokega področja poga- 
janj med obrati, redko privedejo do stopnje, ko postanejo 
zakonito sporno vprašanje za stavko. Tudi politične stavke so 
nezakonite. 

Da bi dobila ta praksa tudi zakonsko osnovo, je IG Metal 
zahteval revizijo pravil, ki bi urejala spravo tako, da bi delav- 
cem omogočala več prostora za izražanje zahtev v množičnih 
demonstracijah. Zvezno sodišče dela je 12. septembra 1984 
odločilo, da opozorilne stavke v času pogajanj niso nezako- 
nite. 

V. ŠVEDSKA 
Na gospodarske razmere na Švedskem sta v zadnjih letih 
radikalno vplivali naslednji okoliščini: rast javnega sektorja, ki 
jo spremlja naraščajoče breme davkov, in neugoden učinek 
naraščanja cen nafte v sedemdesetih letih na celotno gospo- 
darstvo ter mednarodno trgovino. Leta 1960 je obseg sredstev 
javne porabe, in sicer vladnih in občinskih služb ter plačila 
socialnih transferjev, znašal 31 odstotkov bruto domačega 
proizvoda (GDP). Leta 1987 se je povzpel na približno 65 
odstotkov, kar je najvišja številka v katerikoli ekonomiji svo- 
bodnega trga. Del tako povečanega programa porabe se 
financira iz višjih davkov in drugih plačil za nacionalne pokoj- 
ninske dajatve, socialno varnost, borzo dela, izobraževanje 
odraslih, otroško varstvo, itd. kar vse v celoti bremeni deloda- 
jalca. Zato je v pogajanjih o plačah posebna pozornost name- 
njena mejnemu učinku izredno progresivnih davkov na neto 
plače. 

1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Določila o strankah in druga določila o kolektivnih pogodbah 
vsebuje na Švedskem zakon o soupravljanju, sprejet I. 
1977.Stranke so lahko posamezni delodajalci in njihova zdru- 
ženja na eni strani ter združenje delojemalcev oz. sindikat na 
drugi strani. Panožne in krovne organizacije delodajalcev in 
delojemalcev so lahko stranka, če jih za to pooblastijo njihovi 
člani. 
V praksi je vse od I. 1969 prisotna ločitev organiziranosti in 
pogajanj za privatni in javni sektor. 

V privatnem sektorju je kot zastopnica delavcev pomembna 
že leta 1898 ustanovljena Švedska konfederacija sindikatov 
(LO), ki je centralna organizacija za 24 panožnih siniVkatov 
s skupno 2.1 milijona članov. Približno 90 odstotkov vseh 
delavcev v proizvodnji na Švedskem pripada sindikatom, 
vključenim v LO. Švedska federacija uslužbencev v industriji 
in servisih (PTK) se je oblikovala leta 1973 in se pogaja 
v imenu več sindikatov, ki pripadajo Švedski centralni organi- 
zaciji uslužbencev (TCO) in Švedski konfederaciji poklicnih 
združenj (SACO), ki se je leta 1975 združila z Nacionalno 
zvezo državnih uradnikov (SR) v Centralno organizacijo šved- 
skih profesionalnih delavcev (SACO- SR). 

Najpomembnejša organizacija na strani privatnih delodajal- 
cev je Švedska konfederacija delodajalcev (SAF), ki je bila 
ustanovljena leta 1902. Sestavljena je iz 36 združenj delodajal- 
cev. Enako vlogo pri pogajanjih ima Združenje delodajalcev 
(SFO) za javna podjetja in družbe v državni lasti. 

Pri pogajanjih za področja javnega sektorja prav tako nastopa 
več sindikatov. Dva LO sindikata se pogajata v imenu tehnič- 
nih oz. pomožnih delavcev v javnem sektorju. Zveza državnih 
uslužbencev (TCO- S), ki je sicer članica Švedske centralne 
organizacije uslužbencev, združuje 12 sindikatov. Švedska 
federacija lokalnih uslužbencev (KTK) je pogajalski kartel za 
osem TCO sindikatov. 

Organizacije, ki se pogajajo v imenu delodajalcev v javnem 
sektorju, so: Nacionalna agencija vladnih delodajalcev(SAV), 
Švedsko združenje lokalnih oblasti in Zveza švedskih grofij- 
skih svetov. Le-te imajo svoj koordinacijski odbor. 

2. VLOGA DRŽAVE 

V sedemdesetih letih je za Švedsko značilna prava poplava 
nove zakonodaje na področju odnosov delavci-delodajalci. 
Ta trend pomeni prelom prejšnjega vzorca, znanega kot 
»švedski model«, ki je izhajal iz pogostih neformalnih pogo- 
vorov med voditelji centralnih sindikatov in voditelji v SAF. 
Značilnost teh pogovorov je bila pripravljenost partnerjev, da 
bi dosegli sporazum s pomočjo neformalnih kontaktov in te 
določbe potrdili v pogodbi, ne pa jih tudi uzakonili. Po 1.1970 
pa je država pričela s sprejemanjem novih zakonov, ki so 
urejali številna vprašanja, ki so jih prej obravnavale kolektivne 
pogodbe. Vsebine kolektivnega pogajanja med socialnimi 
partnerji so se znatno skrčile, hkrati pa je naraščal obseg 
državnih posredovanj. 

3. POSTOPEK SKLEPANJA KOLEKTIVNE POGODBE 

Zakon določa obveznost pogajanj o sklenitvi kolektivne 
pogodbe, za katero lahko da pobudo katerakoli stran. Pobuda 
mora biti, če to želi nasprotna stran, pisna in mora vsebovati 
vprašanja, o katerih naj bi tekla pogajanja. Medpanožna 
pogajanja na ravni konfederacij potekajo v glavnem v okviru 
tričlanske pogajalske komisije. Po sklenitvi medpanožne 
pogodbe potekajo pogajanja na ravni panog in nato na lokal- 
nih ravneh. 

V primeru neuspešnih pogajanj posreduje v sporu predstav- 
nik Državnega urada za konciliacijo. 

4. VSEBINA IN RAVNI SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB 

Kolektivna pogodba lahko zajema vsa vprašanja, ki se nana- 
šajo na odnose med delodajalci in delojemalci. Določene 
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omejitve veljajo za javni sektor in so določene v zakonu 
o javni zaposlitvi. 

\ 
V praksi pogodbe ne zajemajo vseh vprašanj, ampak se za 
ureditev posameznih vprašanj sklepajo posebne kolektivne 
pogodbe. Običajno so to kolektivne pogodbe o delovnih 
pogojih, kolektivne pogodbe o soupravljanju ter medpanožne 
glavne pogodbe in medpanožne pogodbe o sodelovanju. 

Posebno za osemdeseta leta je značilna kriza centraliziranih 
pogajanj. Glavna kritika s strani delodajalcev je bila , da so 
centralizirana pogajanja , ki zajemajo celo industrijo ali pa so 
nacionalna, vodila v veliko povečanje stroškov in kljub temu 
niso mogla preprečiti delovnih sporov. Centralne pogodbe so 
bile preveč nefleksibilne in detajlirane. Imele so pretiran vpliv 
na lokalni trg delovne sile in niso dovoljevale posameznim 
združenjem delodajalcev in družbam potrebne pogajalske 
svobode pri prilagajanu plač dejanskim okoliščinam. Na ta 
način se je centralni sistem pogajanj, ki so ga delodajalci leta 
1950 podprli kot najboljšo rešitev vsakodnevnih problemov, 
po njihovem mnenju spremenil v tog, trden okvir, ki dovoljuje 
samo malenkostna prilagajanja raznolikim zahtevam - ne 
samo delodajalcev ampak tudi posameznim zaposlenim in 
trgu dela. 

Prve centralne pogodbe so bili dokaj preprosti dokumenti, ki 
so določali »okvir« za rast plač in prepuščali urejanje podrob- 
nosti partnerjem na posameznih sektorjih. Z leti so postale 
centralne pogodbe bolj kompleksne. Od sredine sedemdese- 
tih let je centralni sistem pogajanja ves čas na udaru, največ- 
krat s strani delodajalcev, pa tudi sindikatov proizvodnih 
delavcev. Večina združenj meni, da bi moral biti sistem cen- 
tralnih pogajanj reformiran znotraj obstoječih okvirov. Koor- 
dinacija pogajanj naj bi se ohranila, toda vsebina teh pogodb 
naj bi bila le priporočila oz. bi predstavljala le ohlapen okvir za 
nadaljnje urejanje problematike v drugih pogodbah. 

5. PRAVNI UČINKI KOLEKTIVNIH POGODB 

Kolektivna pogodba je na Švedskem najvažnejše sredstvo za 
urejanje delovnih razmerij, čeprav se le-ta urejajo tudi 
z zakoni. Pogodba obvezuje stranke, ki so jo sklenile, njune 
člane pa le, če je imelo združenje kot stranka pooblastilo za 
sklenitev pogodbe. 

Določb o razširitvi veljavnosti kolektivne pogodbe ni. Vendar 
pa se veljavna panožna kolektivna pogodba šteje kot splošno 
uporabna za vse delodajalce in delojemalce v okviru panoge. 
Prav tako se šteje, da delodajalec ne sme dati nižjih ugodnosti 
tistim delojemalcem, ki jih kolektivna pogodba ne zajema. 

VI. VELIKA BRITANIJA 

1. STRANKE KOLEKTIVNE POGODBE 

Stranke kolektivne pogodbe so sindikati ter delodajalci in 
njihova združenja. 

Članstvo v sindikatih narašča, čepav se hkrati s tem bistveno 
ne spreminja tudi število delavcev, ki jih zajemajo kolektivne 
pogodbe oz. to celo pada. Razlog je v stalnem povečevanju 
števila brezposelnih. 

V sedemdesetih letih je zelo naraslo število formalno prizna- 
nih pogodb s sindikati, ki jih je pri sindikatih in organizacijah 
delodajalcev spodbujala posebna kraljevska komisija. Ta raz- 
voj je še okrepil I. 1971 sprejeti zakon o odnosih med deloda- 
jalci in delavcih, katerega namen je bil pospeševati priznava- 
nje sindikatov in kolektivno pogajanje. Sindikalni kongres 
(TUC) pa je usmerjal sindikate, da naj se še naprej zavzemajo 
za prostovoljno priznane kolektivne pogodbe in da naj v ta 
namen jasno in v vseh podrobnostih določijo pravice in dolž- 
nosti strank in postopke, ki jih je treba uporabljati za zagotav- 
ljanje učinkovitega procesa kolektivnega pogajanja. 

Preklic zakona o odnosih med delodajalci in delavci iz leta 
1971 v letu 1974 in uzakonitev zakona o varovanju zaposlova- 
nja v letu 1975 sta postavila neodvisno Svetovalno, spravno in 

arbitražno službo (ACAS) na zakonite osnove in ji naložila 
»splošne dolžnosti pospeševati izboljšanje industrijskih 
odnosov in posebej pospeševati razširitev kolektivnega poga- 
janja in, kjer je potrebno, reformo ustroja kolektivnega poga- 
janja«. 

Med nalogami ACAS-a je bila pomoč sindikatom, da dose- 
žejo priznanje in s tem sposobnost biti stranka v procesu 
kolektivnega pogajanja. 

S premikom kolektivnega pogajanja zlasti na raven obratov in 
podjetij se je vloga organizacij delodajalcev neizogibno spre- 
menila. Nedavna študija ugotavlja, da se kljub takemu razvoju 
članstvo v organizacijah delodajalcev ne zmanjšuje, ned- 
vomno zato, ker jim le-te nudijo in zagotavljajo opravljanje 
pomembnih skupnih dejavnosti, ki so visoko cenjene in se 
vedno bolj uporabljajo. Te dejavnosti vključujejo pogajalske 
in upravljalske postopke za delovanje v sporih, zagotavljanje 
informacij in nasvetov, posvetovanje in predstavništvo. 

2. VLOGA DRŽAVE 

Odnosi med delavci in delodajalci še vedno temeljijo na 
kolektivnih pogodbah, ki so jih sprejeli delodajalci in sindikati 
na prostovoljni osnovi, brez državnega posredovanja. Toda to 
ne pomeni, da v Veliki Britaniji ne obstajajo nikakršna zakon- 
ska določila, ki urejajo odnose med delodajalci in delavci. 
V procesu kolektivnega pogajanja morajo sindikati delovati 
znotraj zakonskih omejitev , ki postavljajo meje zlasti njihovi 
pravici do stavk, pri čemer je zakonska regulativa te pravice 
veliko bolj restriktivna kot v večini evropskih držav. Hkrati pa 
so se pravice delavcev v zvezi z zaposlovanjem z zakonom 
razširile, zlasti pri vprašanjih neupravičenega odpuščanja, 
odvečne delovne sile ter spolne in rasne diskriminacije. 

3. VSEBINA IN RAVNI KOLEKTIVNIH POGODB 

Do druge svetovne vojne je bila vsebina kolektivnih pogajanj 
sorazmerno ozka. Nanašala so se v glavnem na osnovne 
pogoje zaposlovanja - plačilo, delovni čas, delovne naloge in 
dopust. 

Z razširitvijo in vzpostavitvijo kolektivnega pogajanja na ravni 
obratov se je področje pogajalskih vprašanj znatno razširilo. 
Nedavna raziskava je nanizala deset glavnih vprašanj, ki so 
običajni predmet pogajanj. To so zlasti fizični pogoji dela, 
prerazporejanje delavcev znotraj ustanove, način upravljanja, 
presežki delavcev, večje spremembe v produkcijskih meto- 
dah, zaposlovanje novih delavcev, pripadajoč dopust, dolžina 
delovnega tedna, kapitalska vlaganja in pokojnine. 

Pogajanja o investicijah in pokojninah so sicer manj pogosta, 
vendar je pritisk s strani sindikatov, ki se želijo pogajati tudi 
o teh vprašanjih, vse močnejši. Delodajalci večinoma na ta 
pogajanja ne pristajajo. 

Velika Britanija nikoli ni imela z zakonom določene mini- 
malne plače. Pomembno vlogo pri določanju minimalnih plač 
so ves čas imeli tripartitno sestavljeni plačilni sveti. Na pod- 
lagi nove zakonske regulative iz 1.1979 pa skušajo čimbolj 
usmerjati razvoj od tripartitnega sistema plačilnih svetov 
v bipartitni sistem kolektivnega pogajanja. . 

Pomen pogajanj, ki zajemajo celotno industrijo, vse od druge 
svetovne vojne v večini privatnega sektorja upada, različen 
pomen pa imajo v posameznih industrijskih panogah. Mnogi 
delodajalci še naprej pripadajo organizacijam delodajalcev in 
v večini industrijskih panog še naprej obstajajo pogajanja 
o omejenem obsegu vprašanj med organizacijami delodajal- 
cev in sindikati na nacionalni industrijski ravni. Pod to ravnijo 
se pogajanja lahko odvijajo na področni ali lokalni ravni ter na 
ravni podjetja ali obrata. V mnogih industrijskih panogah se 
pogajanja odvijajo na vseh teh ravneh. Vodilni trend so poga- 
janja z enim delodajalcem, toda v papirni, grafični, tekstilni, 
oblačilni, obutveni, krznarski in usnjarski industriji je še 
vedno prevladujoča oblika pogajanja z delodajalskimi združe- 
nji. 

Do začetka osemdesetih let so več kot dve tretjini delavcev 
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v privatnih predelovalnih družbah, ki zaposlujejo več kot 
polovico vseh zaposlenih v industriji, pokrivale pogodbe 
z enim delodajalcem. 

Tudi v javnem sektorju so ravni pogajanj različne, ker imajo 
posamezni delodajalci v tem sektorju različno stopnjo avtono- 
mije.Prevladujoča oblika pogajanja obstaja na nacionalni 
ravni, toda o različnih vprašanjih plačila in mnogih drugih 
zadevah potekajo pogajanja tudi na regionalni ali lokalni 
ravni. 

4. DELOVNI SPORI 

Zakona o zaposlovanju iz leta 1980 in 1982 sta imela številne' 
učinke na reševanje sporov med delavci in delodajalci. Zakon' 
iz leta 1980 je na novo definiral zakonske meje dovoljenega 
preprečevanja dela med industrijskim sporom in meje zako- 
nite sekundarne akcije. Pod pritiskom delodajalcev je zakon 
iz leta 1982 odpravil nekatere zaščitne norme, ki jih je za 
zaposlene v času delovnega spora vpeljal zakon o zaščiti 
zaposlovanja (iz leta 1975). Zakon iz leta 1982 je spremenil 
definicijo zakonitega delovnega spora in odpravil imuniteto, 
ki so jo sindikati uživali na podlagi zakona o delovnih sporih iz 
leta 1306. 

Preprečevanje dela je v času delovnega spora sedaj zakonito 
le, če stavkovna straža straži svoj delovni prostor, razen če ne 
gre za sindikalne funkcionarje, ki so se pridružili stavkajočim. 
Zakoniti so le spori med delavci in njihovimi neposrednimi 
delodajalci, ki zadevajo pogoje dela, pogoje zaposlovanja, 
suspenze in prenehanja zaposlitve, razporeditev dela, disci- 
plinske zadeve, članstvo oz. nečlanstvo v sindikatu, ugodnosti 
za sindikalne predstavnike, priznavanje pravic sindikatu, da 
lahko zastopa delavce ter spoštovanje postopkov pogajanja 
in posvetovanja.Te zakonske določbe sicer nimajo za posle- 
dico kakega kaznivega dejanja, vendar dajejo delodajalcu in 
ostalim oškodovanim strankam možnost, da uveljavljajo 
odškodnino od stavkajočih. 

Kot podlaga za pripravo primerjalnega pregleda je bila uporabljena naslednja 
literatura: 
1. John P. VVindmulIer et al.: Collective Bargalnlng In Industrialised Market Econo- 
mies. ILO, Genova, 1987 
2. Novak-Kyovsky-JurančiS in »avtorji: Sindikalno pravo. Ljubljana. 1992 
3. Podjetje In delo 3/1993/XIX, Ljubljana, 1993 
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Predlog zakona o INOVACIJAH V DELOVNEM RAZMERJU - EPA 590 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 75. seji dne 24. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INOVACIJAH V DELOVNEM 
RAZMERJU, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnegas zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Repubike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določa, 
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
in delovnih telesih sodelovala: 

- prof. dr. Rado BOHINC, miniter za znanost in tehnolo- 
gijo, 

- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo. 

Predlog zakona o inovacijah v delovnem razmerju 

A. UVOD 

1. Ocena stanja 

S sprejetjem zakona o industrijski lastnini (Ur. I. RS, št. 13/92 
in 27/93) se preneha uporabljati zakon o varstvu izumov, 
tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (UR. I. SFRJ, št. 34/ 
81, 3/90 in 20/90), razen določb od 146, do 172, člena, ki se 
nanašajo na izume in nove oblike teles, slike ali risbe, ustvar- 
jene v »organizaciji združenega dela oziroma podjetju«, in na 
tehnične izboljšave. Te določbe urejajo tudi razmerja med 
delodajalcem in delojemalcem glede pravic industrijske last- 
nine, pravice do nagrade ter razpolaganje z inovacijami. 
Glede na to, da je zakon urejeval vsa ta vprašanja v kontekstu 
samoupravljanja, so rešitve v teh določbah neprimerne. Tako 
je izkoriščanje patentov omogočeno vsem »organizacijam 
združenega dela« brez omejitev. 

2. Razlogi in cil|i za izdajo novega zakona 

Razlogi za izdajo predlaganega zakona izhajajo iz navedene 
ocene obstoječega stanja. Osnovni cilj predlaganega zakona 
je ureditev pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, 
ki izhajajo iz inovacij ustvarjenih v delovnem razmerju. Pred- 
lagani zakon bo bolj učinkovito zagotavljal prenos znanja in 
tehnologije. 

3. Poglavitne rešitve 

Predmet zakona so pravice in obveznosti delodajalcev in 
delojemalcev, ki izhajajo iz inovacij ustvarjenih v delovnem 
razmerju. 

Novost predloga je, da za tehnične izboljšave, ki delodajalcu 
zagotavljajo podobne prednosti kot pravice industrijske last- 
nine pripada delojemalcu nagrada. 

Pojem delojemalec se nanaša na vse zaposlene. Delojemalec 
je oseba, ki ne dela samostojno, vezana je na navodila deloda- 
jalca in je od njega tudi odvisna. Pri tem pravna oblika 
organiziranosti delodajalca ter pravna narava pogodbe 
o zaposlitvi nista odločilni. Izjema so le visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci v javnih visoko- 
šolskih zavodih in raziskovalci v javnih raziskovalnih zavodih. 

Predlog določa dve kategoriji izumov, in sicer »neposredni 
službeni izum« in »posredni službeni izum«, ki sta odvisni od 
obveznosti delojemalca. Posledica uvrstitve izuma v katego- 
rijo neposrednih ali posrednih službenih izumov so pravice 
delodajalca do takih izumov in njegove dolžnosti za plačilo 
nagrade. 

Predlagatelj je v predlogu zakona določil postopek o prev- 
zemu službenih izumov, da bi prizadetim omogočil urejanje 
medsebojnih odnosv na način, ki najbolj ustreza njihovim 
potrebam. 

Posebna pozornost je v predlogu zakona posvečena izumom 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev v javnih visokošolskih zavodih ter raziskovalcev 
v javnih raziskovalnih zavodih, s čimer naj bi se zagotovil 
učinkovit prenos znanja in tehnologije s področja akademske 
raziskovalne znanosti v inovativno gospodarsko prakso. 

4. Primerjava z ureditvijo inovacij v nekaterih drugih 
državah 

Pravno področje urejanja inovacij v delovnem razmerju se 
nahaja v presečišču delovnega in patentnega prava. Njegova 
naloga je na uravnovešen in pravičen način premostiti 
nasprotje, da po delovnem pravu delovni dosežki pripadajo 
delodajalcu, medtem ko po načelih patentnega prava izum 
pripada izumitelju. Hkrati mora zakonodaja skrbno pretehtati 
ne samo mikro, temveč tudi makroekonomske posledice ure- 
janja. Le-to mora nuditi dovolj spodbud za izumiteljsko dejav- 
nost delojemalcev, s tem da predvideva primerno nagrajeva- 
nje, hkrati pa ne sme preveč obremenjevati delodajalcev 
z neprimerno visokimi angradami ali s predpisovanjem preob- 
širnega in neokretnega, to je tudi predragega upravljanja 
z izumi v delovnem razmerju. Nerpimerno visoke nagrade na 
visoki stroški upravljanja namreč zmanjšujejo pripravljenost 
podjetij, da investirajo v raziskovalno dejavnost, in tudi nji- 
hovo konkurenčno sposobnost. Temu pa sledi tudi slabitev 
konkurenčne sposobnosti nacionalnega gospodarstva v ce- 
loti. 

Vsaka zakonodajna ureditev inovacij v delovnem razmerju je 
torej dogovor, ki ga je težko doseči. Za pravilno razumevanje 
v najbolj razvitih državah veljavnih predpisov je zato treba 
poznati vse relevantne okvirne pogoje: od višine rednih plač 
potencialnih izumiteljev in njihovega obdavčevanja pa do 
podrobnosti določb delovnega prava, npr. o varstvu deloje- 
malca za primer odpovedi. Ne preseneča, da so zakonodajalci 
skoraj vseh držav potrebovali izredno veliko časa, preden so 
našli za se prizadete sprejemljiv dogovor. Ni tudi presenet- 
ljivo, da so glede na krhko ravnotežje med nasprotujočimi 
interesi spremembe doseženih in uzakonjenih dogovorov 
izredno redke. V Nemčiji je npr. zakonodajalec prvič obravna- 
val vprašanje izumov v delovnem razmerju leta 1905, do 
zakonske ureditve pa je kočno prišlo šele leta 1957. Takrat 
sprejeti zakon velja po skoraj 40 letih praktično nespreme- 
njen. V Franciji je bilo med leti 1924 do 1976 danih 15 neu- 
spešnih zakonskih pobud, reden je bilo to področje prvič 
urejeno z novelo patentnega zakona iz leta 1978. 

Kratek pogled na tujo zakonodajo pokaže, da je pravo inovacij 
v delovnem razmerju celo v državah članicah Evropske 
gospodarske skupnosti ostalo bela lisa na sicer že v veliki 
meri harmoniziranem področju prava intelektualne lastnine. 
Ne samo, da obstajajo pomembne razlike tudi med zakon- 
skimi ureditvami, ki so bile sprejete že v okviru harmonizacije 
evropskega patentnega prava (v Angliji leta 1977, v Franciji 
1978, v Španiji 1986 in Grčiji 1987) in integrirane v patentne 
zakone (Belgija, Irska, in Luksemburg), so do danes ostali 
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brez vsakih tozadevnih zakonskih določb. V teh treh državah 
so delojemalci popolnoma odvisni od individualnih in kolek- 
tivnih delovnih pogodb. Če te vključujejo posebno določbo 
o izumih, se le-ti obravnavajo na isti način kot drugi delovni 
dosežki delojemalcev. 

Razen v Angliji, Franciji, Grčiji in Španiji obravnavajo to 
obsežno področje tudi stari patentni zakoni (Nizozemske 
(1910), Italije (1939), Portugalske (1940) in sosede Avstrije 
1897) v novi od 1977). Danska (1955) in Nemčija (1957) in 
izven držav čalanic Evropske gospodarske skupnosti Švedska 
(1949), Finska (1967) in Norveška (1970) pa so izdale posebne 
zakone o izumih v delovnem razmerju. Tudi Združene države 
Amerike in Japonska imata ustrezne ureditve oziroma pravila; 
medtem ko je Japonska integrirala ureditev v patentni zakon 
(v zadnjo novelo od leta 1959), se pravna praksa v ZDA ravna 
po podrobno izdelanih pravilih Common - Lawa in v primeru 
izumov vladnih uslužbencev po Executive Order 10096 pred- 
sednika Trumana iz leta 1950. 

Glede na osebe, katerih izumi so zajeti z ureditvami v tujih 
pravnih redih, je mogoče ugotoviti, da so po pravilu vključene 
in tudi enako ali zelo podobno obravnavane tako osebe, 
zaposlene v državnih organih in drugih javno-upravnih insti- 
tucijah (uradniki, uslužbenci itd.) kot uslužbenci zasebnih 
delodajalcev in tudi pripadniki oboroženih sil. Edina poklicna 
skupina, katere izumi so v nekaterih pravnih redih posebno 
obravnavani, so univerzitetni profesorji, docenti in asistenti 
glede na izume, ki jih ustvarjajo v tej svoji posebni funkciji. 
Tako je ta poklicna skupina izvzeta iz veljavnosti zakonov 
o izumih v delovnih razmerjih vseh skandinavskih držav. Nem- 
5ki zakon pa razglaša vse izume tega osebja kot proste, ki tudi 
ne podlegajo sicer obstoječim omejitvam za proste izume 
oslatih delojemalcev. Po španskem patentnem zakonu so 
visokošolski profesorji privilegirani v primerjavi z drugimi 
delojemalci glede posebnih nagrad. Razlog za ta poseben 
status je po eni strani načelo, da sta pedagoško delo (pouk, 
predavanja) in raziskovanje po ustavnih načelih svobodna, in 
po drugi, da sta prva dolžnost tega osebja pedagoško delo in 
raziskovanje s ciljem obogatenja znanja, ne pa doseganja 
neposredno uporabnih raziskovalnih izledkov, ki se kot izumi 
praviloma edini lahko varujejo s pravicami industrijske last- 
nine. Tej bistveno različni obravnavi izumov visokošolskega 
osebja v različnih pravnih redih je sledilo, da so univerze tam, 
kjer velja njihovo osebje za delojemalce in jim zato po pravilu 
pripadajo njegovi izumi, razvila infrastrukturo, potrebno za 
pravno varstvo in komenrcializacijo izumov in drugih kjatego- 
rij industrijske lastnine. To velja predvsem za univerze v ZDA, 
pa tudi za ustrezne ustanove v Angliji in Franciji. Z ustanovi- 
tvijo British Technology Group (BTG - naslednice National 
Research and Development Corporation) v Angliji in Agence 
nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) v Fran- 
ciji sta ti državi poskrbeli za infrastrukturo, ki je nujno potrebn 
a za učinkovito varstvo in izkoriščanje znanstvenih izsledkov, 
ustvarjenih na univerzah in drugih raziskovalnih organizaci- 
jah izven industrije. Podobno infrastrukturo zaman iščemo 
v Nemčiji in skandinavskih državah. Tam so bile in so deloma 
še glavni tir za prenos znanja in tehnologije z akademskega 
področja v industrijsko prakso individualne pogodbe univer- 
zitetnega osebja z industrijo. Osnova teh pogodb je dejstvo, 
da so izumi tega osebja prosti in zato lahko z njimi svobodno 
razpolagajo. Odkar nastaja na ravni visokih šol in akademskih 
raziskovalnih ustanov vedno več znanstvenih izsledkov, ki so 
osnovna znanstvena spoznanja v smislu znanstvenih odkritij, 
hkrati pa predstavljajo že tudi tehnično uporabljive dosežke 
v smislu izumov, kar že kakih 15 let predvsem velja na 
področju moderne biotehnologije, kaže, pomanjkanje ustrez- 
nih infrastruktur pri univerzah in raziskovalnih ustanovah 
vedno bolj resno ovira uspešen in hiter prenos znanja in 
tehnologije in ima negativne posledice za vse prizadete. 

V praktično vseh tujih ureditvah se določbe o izumih v delov- 
nem razmerju nanašajo izključno na izume, ki izpolnjujejo 
pogoje za varstvo s patentom in, kjer to varstvo obstaja, 
z uporabnim modelom. Izjemo od tega predstavlja nemški 
zakon, ki obravnava tudi tehnične izboljšave (Verbesserung- 
svorschlaege). Tehnične izboljšave sicer tudi po nemškem 
pravu pripadajo tako kot drugi rezultati, ki jih delojemalci 
napravijo v delovnem razmerju, originarno delodajalcem, 

upravičujejo pa delojemalca do posebne nagrade takrat, ko 
zagotavljajo delodajalcu podobne prednosti kot pravice indu- 
strijske lastnine. Navezna točka za vključevanje tehničnih 
izboljšav v ureditev izumov v delovnem razmerju je torej 
tehnična narava rešitev, ki predstavljajo izboljšavo in »sorod- 
stvo« prednosti teh rešitev z izumi, ki so zavarovani ali se 
lahko zavarujejo s patentom. 

Odvisno od dolžnosti, ki izvirajo iz delovne pogodbe deloje- 
malca ali iz izrecnih nalog ali zahtev delodajalca, od prispevka 
obrata pri nastanku izuma in tudi od razmerja nad izkorišča- 
njem izuma in delovnim področjem obrata delodajalca, se 
izumi ustvarjeni v delovnem razmerju, po zakonih vseh držav 
članic Evropske gospodarske skupnosti opredeljujejo 
v »vezane« ali »službene« izume (»Diensterfindungen«, 
»inventions de mission«, »Service Inventions«) in »proste« 
izume. Pri tem večina zakonov pri »službenih« izumih pravno 
daljnosežno razlikuje med izumi delojemalcev po »nalogu« ali 
»zadolžitvi«, ki jih npr. španski patentni zakon imenuje 
»invenciones de enchargo« in jih definira kot izume, ki jih je 
delojemalec ustvaril v času trajanja delovnega razmerja 
v obratu in ki so rezultat raziskovalne dejavnosti, ki je izrecno 
ali konkludentno predmet delovne pogodbe, in izume »na 
podlagi izkušenj«, ki jih npr. španski zakon imenuje eno- 
stavno »invenciones de servicio« in definira kot tiste, ki jih je 
delojemalec v času trajanja delovnega razmerja ustvaril 
v zvezi s svojo poklicno dejavnostjo v obratu in so pri tem 
igrale pretežno vlogo bodisi izkušnje, ki si jih je delojemalec 
pridobil v obratu, bodisi sredstva, ki mu jih je dal na razpolago 
obrat. 

Opredelitev izuma kot izuma »po nalogu« oziroma »zadolži- 
tvi«, »na podlagi izkušenj« ali kot »prosti« izum ima odločilno 
vlogo tako pri vprašanju, izum pripada, kot tudi pri vprašanju, 
ali morda delodajalec delojemalcu plačati za tak izum 
posebno nagrado. Izumi prve kategorije pripadajo v Franciji, 
Grčiji, Italiji, Portugalski in Španiji neposredno, torej origi- 
narno delodajalcu, ne da bi moral za to izpolniti kakršnekoli 
formalnosti. Do izumov druge kategorije ima sicer delodaja- 
lec tudi pravico, vendar jo mora izrecno uveljavljati. Angleška, 
danska, nemška in nizozemska ureditev ne razlikujejo med 
izumi prve in druge kategorije, a jih različno obravnavajo: po 
angleškem in nizozemskem zakonu pripada pravica do takih 
izumov brez razlike ex lege delodajalcu, na Danskem in 
v Nemčiji pa si mora delodajalec te izume zagotoviti s formal- 
nim uveljavljanjem svoje prevzemne pravice, kar je vezano na 
določene roke. 

Vprašanje obveznosti delodajalca, da plača delojemalcu 
posebno nagrado za izum, ustvarjen v delovnem razmerju, je, 
razen v Nemčiji, v vseh državah Evropske gospodarske skup- 
nosti urejeno na osnovi načela t. i. »posebnega učinka ali 
uspeha dela« (»Sonderleistungsprinzip«), ki odgovarja sploš- 
nim načelom delovnega prava. Po tem načelu je delojemalec 
upravičen do posebne nagrade samo takrat, če učinki ali 
uspehi njegovega dela presegajo tisto, do česar je bil po 
delovni pogodbi zadolžen oziroma kar je bilo na osnovi 
delovne pogodbe lahko pričakovati. Kot posledica uporabe 
tega načela so izumi delodajalcev »po nalogu« oziroma 
»zadolžitvi« obravnavani kot rezultat dejavnosti, dolgovane iz 
delovne pogodbe (npr. raziskovalne dejavnosti ali izrecno 
zaupane študije itd.) in plačani z redno plačo. Za izume te 
kategorije dolgujejo delodajalci posebno nagrado samo v pri- 
meru, če so izpolnjeni še posebni pogoji, kot npr. izredna 
korist izuma za delodajalca (Anglija, Grčija), neprimerna 
višina plače glede na finančni pomen izuma za delodajalca 
(Nizozemska) ali pa če osebni prispevek delojemalca pri 
ustvaritvi izuma ali pomen izuma za obrat očitno presega 
izrecno ali konkludentno vsebino delovne pogodbe ali delov- 
nega razmerja (Španija). Francoski zakon predpisuje, da 
mora biti vprašanje plačila posebne nagrade za to vrsto izu- 
mov urejeno v kolektivnih, obratnih in individualnih delovnih 
pogodbah, kar pa po pretežnem mnenju ne pomeni, da 
morajo le-te na splošno obvezovati delodajalce do takega 
plačila. V Italiji in Portugalski je stanje nejasno. 

Načelno drugače so obravnavani izumi delojemalcev, ki spa- 
dajo v kategorijo »na podlagi izkušenj«, za izkoriščanje kate- 
rih morajo delodajalci po vseh omenjenih pravnih ureditvah 
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plačati delojemalcem posebno nagrado, pri čemer se kriteriji 
za odmero višine nagrade dokaj razlikujejo. 

Nemška in formalno gledano tudi danska ureditev sta glede 
obveznosti plačila posebne nagrade izjemi, ker določata, da 
se mora plačati taka nagrada vedno, kadar delodajalec prev- 
zame službeni izum, se pravi, tako izum »po nalogu« oziroma 
»zadolžitvi« kot tudi izum »na podlagi izkušenj«. Pri odmeri 
nagrade je treba upoštevati vrednost (uporabnost) izuma za 
obrat, naloge in položaj delojemalca v obratu in njegov pri- 
spevek pri nastanku izuma. Ta razlika med nemškim in dan- 
skim zakonom in ostalimi zakoni v državah članicah Evropske 
gospodarske skupnosti sledi iz uporabe »monopolnega« 
načela kot osnove za posebno nagrado. Po tem načelu delo- 
dajalec nagrade ne dolguje zato, ker je delojemalec s svojim 
delovnim učinkom ali uspehom presegel to, kar je po delovni 
pogodbi dolgoval, temveč zato, ker je delodajalcu omogočil, 
da dobi monopolni položaj. Odločilen ni posebni učinek ali 
uspeh dela, temveč posebni položaj delodajalca. Slednjega 
mu lahko omogočajo vsi službeni izumi. Medtem ko ima 
uporaba monopolnega načela na Danskem pretežno simbo- 
lični pomen, saj po pravilu za službene izume delodajalci ne 
plačujejo skoraj nobenih ali sploh nobenih nagrad, vodi to 
načelo v Nemčiji sicer do plačila nagrad, obenem pa tudi do 
dokaj zapletenega in dragega upravljanja z izumi v delovnem 
razmerju: odvisno od tega, ali želi delodajalec pridobiti na 
službenem izumu izključno ali neizključno pravico uporabe, 
mora izum prevzeti neomejeno ali samo omejeno. V prvem 
primeru je dolžan izum v državi prijaviti za patent oziroma 
uporabni model in plačati posebno nagrado; v drugem pri- 
meru mora plačati nagrado samo, če izum dejansko uporab- 
lja, pravica do prijave patenta pa ostane pri delojemalcu. 
Minister za delo je obvezan, da izda smernice za odmero 
posebne nagrade delojemalcev. Te smernice sicer predstav- 
ljajo najnižjo osnovo za odmerjanje nagrad, a se v praksi, 
razen pri nekaterih zunaj univerzitetnih organizacijah, ki kot 
družba Max-Planck predvidevajo za izumitelje višji delež, 
v praksi splošno uporabljajo. Nemški sistem, ki so ga drugi 
zakonodajalci, kot francoski, samo delno posnemali, velja 
sicer za najbolj razvitega, obenem pa tudi za najdražjega. 
Visoki stroški izhajajo predvsem iz obveznosti delodajalcev, 
da morajo formalno uveljavljati svojo pravico tudi do izumov 
»po nalogu« oziroma »zadolžitvi« in v vsakem primeru 
neomejenega prevzema izum v državi prijaviti za patent ter 
neodvisno od uporabe izuma tudi plačati nagrado. Na tem 
malo spremeni dejstvo, da so delojemalcem v povprečju za 
vsak izum letno izplačane nagrade dokaj skromne. Tako 
znaša nagrada, ki jo po izumu in izumitelju letno povprečno 
plača največje nemško podjetje na področju elektrotehnike 
približno DEM 850-1000, kar ni več kot približno en odstotek 
letne plače. Stroški upravljanja sistema so v tem podjetju 
v primerjavi z izdatki za plačilo nagrad v razmerju 1:2. Pri tem 
ni upoštevana okoliščina, da podjetje kot posledica dolžnosti 
prijave vseh neomejeno prevzetih izumov za patent v držav po 
pravilu prijavlja več patentov, kot bi jih sicer. Stanje ni enako 
v vseh panogah. Tako znaša povprečna letna nagrada po 
izumu in izumitelju v kemični in farmacevtski industriji pri- 
bližno DEM 1500-1800. 

Ni potrebno posebej poudarjati, da ima razmerje med deloda- 
jalcem in delojemalcem posebno kvaliteto in da je delojema- 
lec skoraj brez izjeme tisti, ki ga je potrebno kot šibkejši del 
tega razmerja posebej varovati. Zato vse ureditve prepovedu- 
jejo omejevanje zakonskih pravic delojemalcev v delovnih 
pogodbah. Delojemalci se svojim pravicam predvsem ne 
morejo vnaprej odpovedovati. Po pravilu so take pogodbene 
določbe nične. 

S ciljem, da se razmerje med delojemalcem in delodajalcem 
čim manj obremenjuje in se hkrati omogoči, da se spori hitro 
in počeni rešijo, so države, kot Nemčija in po njenem vzoru 
tudi Francija, ustanovile posebne arbitražne komisije (»Schi- 
edsstelle«, »commission de conciliation«). Čeprav te komisije 
lahko samo predlagajo pravno rešitev spora, sta komisiji 
v obeh navedenih državah izredno uspešni. Tako vodi 
70-75% predlogov nemške arbitražne komisije k uspehu. Od 
ostalih 25-30% jih pride samo kakih 5% pred redna sodišča. 

Komisija Evropskih skupnosti si je prizadevala, da bi prišlo do 

harmonizacije tudi tega pravnega področja, vendar ta poizkus 
ni uspel. Zadnje razprave o predlogih skupine strokovnjakov 
so bile leta 1979. Nikoli pa ni prišlo do formalnega predloga 
komisije za direktivo. Glavna težava obstaja v izredno visokem 
standardu varstva po nemškem zakonu, ki ga druge članice 
Evropske gospodarske skupnosti niso pripravljene prevzeti. 

5. Finančne in druge posledice zakona 

Sredstva, potrebna za administrativno delovanje poravnal- 
nega sveta, bodo zagotovljena v Uradu RS za varstvo indu- 
strijske lastnine. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta zakon ureja pravice in obveznosti delodajalcev in deloje- 
malcev, ki izhajajo iz inovacij ustvarjenih v delovnem razmerju 

Inovacije 
2. člen 

Inovacije po tem zakonu so: 
- Izumi, ki izpolnjujejo po predpisih o industrijski lastnini 
pogoje za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skraj- 
šanim trajanjem; 

- Nove oblike teles, slike in risbe, ki izpolnjujejo pogoje po 
predpisih o industrijski lastnini za varstvo z modelom oziroma 
vzorcem; 

- Tehnične izboljšave, s katerimi se dosega večja delovna 
storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek pri materi- 
alu in energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav ter boljši 
nadzor proizvodnje in boljša varnost del. 

Izumi delojemalcev 
3. člen 

(1) Izumi, ki jih ustvarjajo delojemalci so lahko službeni ali 
prosti izumi. 

(2) Službeni izum je izum, ki je ustvarjen v času trajanja 
delovnega razmerja ali v teku šestih mesecev od dneva, ko je 
delojemalcu prenehalo delovno razmerje. Službeni izum je 
lahko: 
- neposredni službeni izum, ki je ustvarjen pri izpolnjevanju 
pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na 
podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in deloje- 
malcem; 
- posredni službeni izum, ki je ustvarjen pri opravljanju 
poklica, če so imele za nastanek izuma pretežno vlogo izkuš- 
nje, ki si jih je delojemalec pridobil na delovnem mestu ali 
sredstva, ki mu jih je delodajalec dal na razpolago. 

(3) Drugi izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega 
razmerja, so prosti izumi. 

Prenehanje delovnega razmerja 
4. člen 

Prenehanje delovnega razmerja nima učinka na pravice in 
dolžnosti iz tega zakona. 

Prednostna kupna pravica 
5. člen 

(1) V primeru prodaje službenega izuma ima delojemalec 
prednostno kupno pravico do izuma, ki ga je ustvaril in ga je 
delodajalec popolno prevzel. 

(2) V stečaju se zahtevki delojemalcev do nagrade iz 15., 16. in 
20. člena tega zakona, poravnajo kot stroški stečajnega po- 
stopka. 
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II. VZAJEMNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELODAJALCEV IN 
DELOJEMALCEV 

Dolžnost obvestila pri službenih izumih 
6. člen 

(1) Delojemalec, ki je ustvaril izum, mora o izumu brez odlaša- 
nja pisno obvestiti delodajalca in pri tem jasno označiti, da 
gre za obvestilo o izumu. Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo 
več delojemalcev, lahko obvestilo o izumu oddajo skupaj. 

(2) Delodajalec mora pisno potrditi delojemalcu prejem obve- 
stila o izumu. 

(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: 
- natančen opis izuma, to je njegove tehnične naloge in 
njeno rešitev, ter risbe, ki so potrebne, da bi bil izum razum- 
ljiv, 
- podatke, kako je do izuma prišlo in izjavo, da gre za 
neposredni ali posredni službeni izum, 
- podatke o osebah, ki so sodelovale z delojemalcem pri 
ustvaritvi izuma z opisom njihovega prispevka. 

(4) Obvestilo o izumu, ki ne vsebuje vseh podatkov iz prejš- 
njega odstavka se šteje za pravilno, če delodajalec v roku 
enega meseca od njegovega prejema ne zahteva njegove 
dopolnitve. 

Prevzemna izjava delodajalca 
7. člen 

(1) S prejemom obvestila o službenem izumu ima delodajalec 
pravico do popolnega prevzema izuma ali do prevzema izuma 
z omejitvami. 

(2) Delodajalec mora najkasneje v treh mesecih od prejema 
obvestila o izumu, obvestiti delojemalca katero pravico do 
izuma uveljavlja ter ga hkrati obvestiti ali se z opredelitvijo 
izuma strinja. 

(3) Če delodajalec o službenem izumu ni bil pisno obveščen, 
začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dneva, ko je za izum 
izvedel. 

Dolžnost varovati izum v tajnosti 
8. člen 

(1) Delodajalec mora varovati izum, o katerem ga je delojema- 
lec obvestil, tako dolgo v tajnosti, kot to zahtevajo interesi 
delojemalca. 

(2) Delojemalec mora varovati službeni izum v tajnosti, dokler 
razpolaga z izumom ne postane prosta v smislu 10. člena tega 
zakona. 

(3) Osebe, ki so izvedele za izum, ne smejo tega znanja 
izkoristiti in ga tudi ne objaviti. 

Pravne posledice prevzemne izjave 
9. člen 

(1) Z vročitvijo pisne izjave delojemalcu, s katero delodajalec 
popolno prevzema službeni izum preidejo na delodajalca vse 
pravice na izumu. 

(2) Z vročitvijo pisne izjave delojemalcu, s katero delodajalec 
prevzema službeni izum z omejitvami, preidejo na delodajalca 
le tiste pravice, ki jih je delodajalec izrecno določil s prev- 
zemno izjavo. 

(3) Če prevzem posrednega službenega izuma z omejitvami 
ovira izkoriščanje posrednega službenega i7uma, lahko delo- 
jemalec zahteva od delodajalca, da v roku dveh mesecev od 
prevzema, izum popolno prevzame ali mu ga da na prosto 
razpolago. 

Službeni izumi s katerimi delojemalec prosto razpolaga 
10. člen 

(1) S službenim izumom delojemalec prosto razpolaga: 

- če se je delodajalec izumu pisno odpovedal, 
- če pri prevzemu službenega izuma z omejitvami delodaja- 
lec ni prevzel pravice prostega razpolaganja s službenim 
izumom; 
- če delodajalec ni v roku treh mesecev od prejema pravil- 
nega obvestila iz 6. člena tega zakona, ali v roku dveh mese- 
cev v primeru od prevzema iz tretjega odstavka 9. člena tega 
zakona izjavil, da popolno prevzame izum. 

(2) S službenimi izumi, ki so postali prosti po prejšnjem 
odstavku tega člena, delojemalec razpolaga brez omejitve iz 
19. člena tega zakona. 

Pravica in dolžnost patentne prijave 
11. člen 

(1) Delodajalec ima pravico, da neposredni službeni izum p° 
prevzemu prijavi pri Uradu Republike Slovenije za varstvo 
industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: urad) za patent 
ali za patent s skrajšanim trajanjem. 

(2) Delodajalec mora posredni službeni izum, ki gaje popolno 
prevzel, v roku enega meseca od prevzema prijaviti pri uradu 
za patent, oziroma za patent s skrajšanim trajanjem, razen če 
se z delojemalcem drugače dogovori ali če so izpolnjeni 
pogoji iz 14. člena tega zakona. 

(3) Če delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, 
sme delojemalec posredni službeni izum v imenu in na stro- 
ške delodajalca sam prijaviti za patent ali za patent s skrajša- 
nim trajanjem. 

(4) Delodajalec ima pravico, da posredni službeni izum, ki ga 
je popolno prevzel, prijavi za patent ali za drugo ustrezno 
pravico industrijske lastnine tudi v tujini. 

(5) Če delodajalec ne uveljavi pravice iz prejšnjega odstavka 
ali je ne uveljavi v določenih državah, mora dati izum za te 
države na prosto razpolago delojemalcu in mu na njegovo 
zahtevo omogočiti, da tam pridobi patente oziroma ustrezne 
pravice industrijske lastnine. Izjava s katero da delodajalec na 
razpolago izum za vse ali določene države mora biti dana 
pravočasno, da lahko delojemalec izkoristi prednostne roke, 
ki so določeni v mednarodnih pogodbah s področja industrij- 
ske lastnine, vendar najkasneje v roku šestih mesecev od 
vložitve prijave po drugem odstavku tega člena ali od vložitve 
prijave delojemalca po tretjem odstavku tega člena. 

(6) Če se delodajalec in delojemalec ne sporazumeta ali j® 
izum, ki ga je delodajalec popolno prevzel, neposredni ali 
posredni službeni izum, delodajalcu ni potrebno prijaviti 
izuma, če sporno vprašanje predloži v rešitev poravnalnemu 
svetu. 

Vzajemne pravice in dolžnosti pri pridobivanju patentov in 
drugih ustreznih pravic industrijske lastnine 

12. člen 

(1) Delodajalec mora hkrati z vložitvijo prijave službenega 
izuma za patent ali za patent s skrajšanim trajanjem poslati 
delojemalcu prepis prijave in vloženih prilog. Delodajalec 
mora delojemalca obveščati o poteku postopka za priznanja 
patenta pri uradu. 

(2) V postopku pri urasdu mora delojemalec delodajalcu 
nuditi pomoč s pojasnili o izumu ter dajati potrebne izjave. 

Opustitev prijave ali varstvene pravice 
13. člen 

(1) Če delodajalec po izplačilu nagrade iz 16. člena tega 
zakona, opusti prijavo posrednega službenega izuma za 
patent ali za patent s skrajšanim trajanjem ali pa podeljenega 
patenta za tak izum noče več vzdrževati, mora o tem obvestiti 
delojemalca in mu na njegovo zahtevo in na njegove stroške 
prenesti pravico in predati za varstvo te pravice potrebno 
dokumentacijo. 

(2) Delojemalec lahko zahteva prenos pravice od delodajalca 
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v roku treh mesecev od prejema obvestila iz prejšnjega od- 
stavka. 

Poslovne tajnosti 
14. člen 

(1) Če je v interesu delodajalca, da ostane posredni službeni 
izum v tajnosti, delodajalcu ni potrebno izuma prijaviti za 
patent ali za patent s skrajšanim trajanjem, če delojemalcu 
Pripozna, da izum izpolnjuje pogoje za patent ali za patent 
s skrajšanim trajanjem. 

(2) Če delodajalec ne pripozna, da izum izpolnjuje pogoje za 
Patent ali za patent s skrajšanim trajanjem, mu ni potrebno 
Prijaviti izuma za patent samo v primeru, če sporno vprašanje 
predloži v rešitev poravnalnemu svetu. 

(3) Pri odmeri nagrade za izum iz prvega odstavka tega člena 
ie potrebno upoštevati izgube, ki delojemalcu nastanejo zato, 
ker na službeni izum ni bil podeljen patent ali patent s skrajša- 
nim trajanjem. 

Nagrada s prevzemom neposrednega službenega izuma 
15. člen 

(1) Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega izuma 
'ma delojemalec pravico do nagrade, če njegov osebni prispe- 
vek pri ustvaritvi izuma ali pomen izuma za delodajalca očitno 
presegata vsebino nalog delojemalca po pogodbi o zaposlitvi 
ali izrecnih zahtev delodajalca ali pa vsebino med delodajal- 
cem in delojemalcem sklenjene posebne pogodbe. 

(2) Če delodajalec neposredni službeni izum prevzame z ome- 
jitvami, delojemalec nima pravice do nagrade. 

(3) Pravica delojemalca iz prvega odstavka tega člena nastane 
s prejemom izjave delodajalca, da popolno uveljavlja svojo 
Prevzemno pravico. 

(4) Višina in vrsta nagrade iz prvega odstavka tega člena se 
določita na podlagi kolektivnih pogodb in pogodbe o zapo- 
slitvi. 

Nagrada s prevzemom posrednega službenega Izuma 
16. člen 

0) Pri prevzemu posrednega službenega izuma ima deloje- 
malec pravico do nagrade. 

(2) če delojemalec popolno prevzame izum iz prejšnjega 
odstavka nastane pravica do nagrade s prejemom izjave delo- 
dajalca; pri prevzemu z omejitvami pa z začetkom uporabe 
izuma. 

(3) Za odmero nagrade so predvsem odločilni gospodarska 
uporabnost posrednega službenega izuma, naloge in položaj 
delojemalca pri delodajalcu in delež delodajalca pri ustvaritvi 
'zuma. 

Pravilnik o nagradah 
17. člen 

(1) Minister pristojen za znanost in tehnologijo v soglasju 
z ministrom pristojnim za delo izda pravilnik o nagradah. 

(2) Pravilnik iz prejšnejga odstavka se uporablja samo, če je 
Za delojemalca ugodnejši kot določbe kolektivnih pogodb ali 
pogodbe o zaposlitvi. 

Sporazum ali določitev nagrade 
18. člen 

(1) Višino in vrsto nagrade določita delodajalec in delojema- 
iec v pogodbi, ki jo skleneta v roku enega meseca od prev- 
zema službenega izuma. 

(2) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev, se 
nagrada določi za vsakega posebej. Delodajalec mora vse 
delojemalce, ki so pri ustvaritvi izuma sodelovali, obvestiti 
° skupni višini in o deležih posameznih delojemalcev. 

(3) Če delodajalec in delojemalec ne skleneta pogodbe iz 
prvega odstavka tega člena, mora delodajalec določiti in 
izplačati nagrado najkasneje v roku treh mesecev od podeli- 
tve patenta ali patenta s skrajšanim trajanjem za posredni 
službeni izum. 

(4) Delojemalec ima pravico, da v roku enega meseca od 
določitve nagrade, ugovarja višini in vrsti nagrade pri porav- 
nalnem svetu. 

(5) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev ima 
vsak delojemalec pravico do ugovora v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 

Prosti izumi 
19. člen 

(1) Delojemalec, ki je ustvaril prosti izum mora o izumu pisno 
obvestiti delodajalca. Obvestilo mora vsebovati toliko podat- 
kov o izumu, da delodajalec lahko presodi ali gre za prosti 
izum. 

(2) Delodajalec mora delojemalcu pisno potrditi prejem obve- 
stila o prostem izumu. 

(3) Delodajalec lahko v roku dveh mesecev od prejema obve- 
stila o prostem izumu pripozna delojemalcu, da gre za prosti 
izum, ali prostemu izumu ugovarja pri poravnalnem svetu. 

(4) Delojemalec mora pred začetkom uporabe prostega izuma 
pisno ponuditi delodajalcu odkup pravice do uporabe pro- 
stega izuma. Če delodajalec ponudbe ne sprejme v roku dveh 
mesecev od prejema ponudbe, ponudba ugasne. Če delodaja- 
lec ponudbo sprejme, ne strinja pa se s ponujenimi pogoji, 
lahko sproži postopek pri poravnalnem svetu v roku dveh 
mesecev od prejema ponudbe. 

Tehnične izboljšave 
20. člen 

(1) Za tehnične izboljšave ima delojemalec pravico do 
nagrade od trenutka, ko je delodajalec začel izboljšavo upo- 
rabljati. Za tehnične izboljšave se uporabljajo določbe 16., 18. 
in 19. člena tega zakona. 

Izumi visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev ter raziskovalcev v javnih 

visokošolskih zavodih in javnih raziskovalnih zavodih 
21. člen 

(1) Za izume, ki jih ustvarijo visokošoslki učitelji, znanstveni 
delavci in visokošolski sodelavci v javnih visokošolskih zavo- 
dih in raziskovalci v javnih raziskovalnih organizacijah, se 
uporabljajo določbe tega zakona, razen določb 15. do 
vključno 19. člena tega zakona, če javni visokošolski zavod ali 
javna raziskovalna organizacija, v kateri so te osebe zapo- 
slene: 

- s sredstvi iz proračuna zagotavlja organizacijsko infrastru- 
turo, opredeljeno s statutom, potrebno za obravnavanje izu- 
mov po določbah tega zakona in za njihovo učinkovito izko- 
riščanje; 
- s pravilnikom ureja postopek prevzema službenih izumov 
na način, ki je prilagojen potrebam znanstvenega raziskoval- 
nega dela in objave znanstvenih dosežkov; 
- s pravilnikom določa deleže, ki pri izkoriščanju izuma 
pripadajo organizaciji, enoti organizacije v kateri je izumitelj 
zaposlen in izumitelju. Pri tem delež izumitelja, če je izumite- 
ljev več, ne sme znašati manj kot dvajset odstotkov bruto 
licenčnine, ki jo dobi organizacija od izkoriščanja izuma. 

(2) Če niso izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prejš- 
njega odstavka, so izumi oseb iz prvega odstavka tega člena 
prosti izumi brez omejitev iz 19. člena tega zakona. 

(3) Če je dala organizacija osebam iz prvega odstavka tega 
člena sredstva za raziskovalno delo, v okviru katerega je bil 
ustvarjen izum, ki je prost izum po prejšnjem odstavku tega 
člena, morajo le-te organizacijo o izumu obvestiti in na njeno 
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zahtevo tudi poročati o izkoriščanju izuma in doseženih 
dohodkih. Organizacija je upravičena, da v roku treh mesecev 
po prejemu pisnega obvestila zahteva primeren delež na 
dohodkih iz izuma. Ta delež ne sme presegati višine sredstev, 
ki jih je dala organizacija na razpolago. 

Izumi, ustvarjeni v javnih visokošolskih zavodih in javnih 
raziskovalnih organizacijah s tujimi sredstvi 

22. člen 

(1) V pogodbah, ki jih javni visokošolski zavodi in javne 
raziskovalne organizacije sklenejo s tretjimi osebami glede 
financiranja ali sofinanciranja raziskovalnega dela, se določi, 
komu pripadajo izumi, ustvarjeni v ovkiru takega raziskoval- 
nega dela, uredi vprašanje pravic do uporabe teh izumov in 
višina ter modalitete morebitnega posebnega plačila. Ob tem 
se primerno upoštevajo pogodbene obveznosti vseh sodelu- 
jočih. 

(2) Organizacije iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje 
iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena, 
zagotavljajo sopogodbenikom njihove pravice do izumov 
v skladu s statutom in pravilnikom. Zneski, ki se dolgujejo 
organizaciji po pogodbi za raziskovalno delo kot tako, ne 
štejejo za licenčnino v smislu tretje alineje prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

(3) Če niso izpolnjeni pogoji iz prve in tretje alineje prvega 
odstavka prejšnjega člena, velja njegov drugi odstavek, razen 
če ni s posebno pogodbo, ki jo organizacija sklene s pri njej 
zaposlenimi visokošolskimi učitelji, znanstvenimi delavci in 
visokošolskimi sodelavci in raziskovalci, drugače določeno 
ali če se te osebe v pogodbi o raziskovalnem delu niso 
neposredno drugače dogovorile. 

III. PORAVNALNI POSTOPEK 

Mirna rešitev sporov 
23. člen 

(1) V vseh sporih o inovacijah je postopek pred poravnalnim 
svetom obvezen. 

(2) Poravnalni svet se prizadeva, da pride do mirne rešitve 
spora. 

(3) Poravnalni svet sprejema sklepe z večino glasov. 

Poravnalni svet 
24. člen 

Poravnalni svet se ustanovi pri uradu 

Sestava poravnalnega sveta 
25. člen 

(1) Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik pred- 
sednika, predstavnik Zveze inovatorjev Slovenije in dva člana. 

(2) Predsednika in namestnika predsednika imenuje minister 
pristojen za znanost in tehnologijo, za dobo treh let. Lahko 
sta ponovno imenovana. 

(3) Člani poravnalnega sveta morajo imeti strokovne izkušnje 
na področju na katero se inovacija nanaša. Člane imenuje 
direktor urada iz vrst delavcev urada ali iz vrst oseb, vpisanih 
v register zastopnikov pri uradu za vsak posamezen spor. 

(4) Predstavnika Zveze inovatorjev Slovenije imenuje direktor 
urada na predlog Zveze inovatorjev Slovenije. 

Postopek pred poravnalnim svetom 
26. člen 

(1) Udeležence v sporu pred poravnalnim svetom lahko zasto- 
pajo tudi fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register 
zastopnikov pri uradu. 

Začetek postopka 
27. člen 

(1) Postopek pred poravnalnim svetom se začne na pisno 
zahtevo, ki se vloži pri poravnalnem svetu v dveh izvodih. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati kratek opis 
spornih dejstev in kaj se z zahtevo uveljavlja. V zahtevi morata 
biti navedena tudi ime in naslov nasprotnega udeleženca. 

(3) Predsednik poravnalnega sveta vroči zahtevo nasprot- 
nemu udeležencu in ga pozove, da se v določenem roku 
o zahtevi izjavi. 

Predlog za sporazumno rešitev 
28. člen 

(1) Vsakemu udeležencu postopka mora biti v postopku zago- 
tovljeno, da se ustno izjavi o sporni zadevi. 

(2) Poravnalni svet mora vsakemu udeležencu vročiti obrazlo- 
žen predlog za sporazumno rešitev spora z določitvijo roka za 
ugovor. 

(3) Vsak udeleženec lahko pisno ugovarja predlogu za spora- 
zumno rešitev spora, v roku enega meseca od vročitve pred- 
loga za sporazumno rešitev spora. 

(4) Predlog za sporazumno rešitev spora je sprejet, ko udele- 
ženci pisno sprejmejo predlagano sporazumno rešitev. 

(5) Predlog za sporazumno rešitev iz je izvršilni naslov. 

Neuspeh poravnalnega postopka 
29. člen 

(1) Postopek pred poravnalnim svetom je neuspešen: • 

- če se nasprotni udeleženec ni izjavil v roku, ki mu je bil dan 
po tretjem odstavku 27. člena tega zakona; 

- če je nasprotni udeleženec izjavil, da v poravnalnem j 
postopku ne bo sodeloval; 

(2) Predsednik poravnalnega sveta obvesti udeležence, da se 
je poravnalni postopek neuspešno končal. 

Stroški poravnalnega postopka 
30. člen 

Vsak udeleženec poravna svoje stroške postopka. 

IV. POSEBNE DOLOČBE ZA NOVE OBLIKE TELES, SLIKE iN 
RISBE , 

Pravica do vzorca oziroma modela In do posebne nagrade 
31. člen 

(1) Če nova oblika telesa, slika ali risba spadajo v delovno j 
področje delodajalca in jih je delojemalec ustvaril v času 
trajanja delovnega razmerja, pri izpolnjevanju pogodbe 
o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlag1 

posebne pogodbe med delodajalcem in delojamalcem, pri' 
pada pravica do varstva z modelom oziroma vzorcem deloda- 
jalca, razen če ni s pogodbo o zaposlitvi ali s posebno 
pogodbo drugače določeno. 

(2) Delojemalec ima pravico do nagrade za novo obliko telesa, 
sliko ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem, 
če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predme- 
tov ali njihov pomen za delojemalca očitno presega vsebino 
nalog delojemalca po pogodbi o zaposlitvi ali izrecnih zahtev 
delodajalca ali pa vsebino med delojemalcem in delodajalcem 
sklenjene posebne pogodbe, razen če ni s temi pogodbam1 

drugače določeno. 
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(3) Za določitev višine in vrste nagrade iz prejšnjega odstavka 
se uporabljajo določbe tretjega odstavka 16. člena in 18. 
člena. 

V. SODNO VARSTVO 

Pogoji za sodno varstvo 
32. člen 

Pristojnost sodišč 
33. člen 

Za vse spore o izumih, tehničnih izboljšavah, novih oblikah 
teles, slikah ali risbah delojemalcev je pristojno za odločanje 
na prvi stopnji delovno sodišče, pristojno za odločanje v spo- 
rih, ki se nanašajo na varstvo pravic industrijske lastnine. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(1) Sodno varstvo pravic je dovoljeno samo ob pogoju, da je 
bil poravnalni postopek predhodno sprožen, pa ni bil 
uspešen. 

(2) Brez predhodnega poravnalnega postopka je sodno var- 
stvo dovoljeno samo; 

- če je od trenutka, odkar je bil sprožen poravnalni posto- 
pek, poteklo trije meseci; 

- če je delojemalcu prenehalo delovno razmerje ali če je 
izum nastal v šestih mesecih po prenehanju delovnega raz- 
merja; 

- če se s tožbo zahtevajo začasne odredbe ali izdaja plačil- 
nega naloga. 

34. člen 

Določbe 25. do 34. člena tega zakona veljajo tudi za izume in 
tehnične izboljšave, ki so bile ustvarjene pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

35. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
določbe 146. do 172. člena zakona o varstvu izumov, tehnič- 
nih izboljšav in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ, št. 37/ 
81, 3/90 in 20/90). 

36. člen 

Ta zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

V splošnih določbah so urejene pravice in dolžnosti deloje- 
malcev in delodajalcev, ki izhajajo iz inovacij ustvarjenih 
v delovnem razmerju. Inovacije so izumi, nove oblike teles, 
slike in risbe ter tehnične izboljšave. 

Izumi so lahko službeni ali prosti glede na to kdaj so ustvar- 
jeni. Ko je izum ustvarjen pri izpolnjevanju pogodbe o zaposli- 
tvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne 
pogodbe med delodajalcem in delojemalcem, je tak izum 
neposredni službeni izum. Ko je izum nastal pri opravljanju 
poklica, na podlagi izkušenj, ki jih je delojemalec pridobil na 
delovnem mestu ali s sredstvi, ki mu jih je delodajalec dal na 
razpolago, gre za posredni službeni izum. Ostali izumi so 
prosti. V splošnih določbah je določena tudi predkupna pra- 
vica delojemalcev do izumov ustvarjenih v delovnem raz- 
merju. 

Vzajemne pravice in dolžnosti delodajalcev in delojemalcev 

Delojemalec je dolžan o ustvarjenem izumu pisno obvestiti 
delodajalca. Obvestilo mora vsebovati okoliščine za nastanek 
izuma, ki so bistvenega pomena. Delodajalec mora s prev- 
zemno izjavo najkasneje v treh mesecih potrditi prejem obve- 
stila o izumu. V prevzemni izjavi se delodajalec opredeli ali bo 
izum popolno prevzel ali ga prevzame z omejitvami. Z vroči- 
tvijo pisne prevzemne izjave delojemalcu, preidejo na deloda- 
jalca pravice na izum. S prostimi izumi delojemalec prosto 
razpolaga. 

Delodajalec je dolžan dati službeni izum (posredni in nepo- 
sredni), ki ga je prevzel, prijaviti za patent ali za patent 
s skrajšanim trajanjem pri Uradu Republike Slovenije za var- 
stvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: urad). Delodajalec 
mora delojemalca obveščati o poteku postopka za pridobitev 
patenta ali patenta s skrajšanim trajanjem. Delojemalec mu je 
dolžan pri postopku pomagati. 

Če delodajalec po izplačilu nagrade, opusti prijavo posred- 
nega službenega izuma za patent ali za patent s skrajšanim 
trajanjem ali pa podeljenega patenta noče več vzdrževati, 
mora o tem obvestiti delojemalca in mu omogočiti prenos 
pravice ter izročiti dokumentacijo za varstvo te pravice. 

Če je v interesu delodajalca, da ostane posredni službeni 
izum v tajnosti, mora delodajalec delojemalcu pripoznati, da 
izum izpolnjuje pogoje za patent ali za patent s skrajšanim 
trajanjem. Če se o tem ne moreta sporazumeti, mora sporno 
vprašanje predložiti v rešitev poravnalnemu svetu. 

Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega izuma ima 
delojemalec pravico do nagrade. Pri prevzemu z omejitvami, 
delojemalec nima pravice do nagrade. Nagrada pripada delo- 
jemalcu pri posrednem službenem izumu ne glede na to ali je 

prevzem izuma popoln ali z omejitvami. Pravilnik o nagradah 
izda minister pristojen za znanost in tehnologijo. Višino in 
vrsto nagrade določita delodajalec in delojemalec s pogodbo, 
ki jo skleneta v roku enega meseca od prevzema službenega 
izuma. Če se delodajalec in delojemalec ne moreta sporazu- 
meti o višini in vrsti nagrade lahko delodajalec vloži pisno 
zahtevo pri poravnalnem svetu. Za tehnične izboljšave ima 
delojemalec pravico do nagrade od trenutka, ko je delodaja- 
lec začel izboljšavo uporabljati. 

Za izume, ki jih ustvarijo visokošolski učitelji, znanstveni 
delavci in visokošolski sodelavci v javnih visokošolskih zavo- 
dih in raziskovalci v javnih raziskovalnih zavodih, smiselno 
veljajo določbe tega zakona, razen določb o nagradah. Glede 
na velik pomen pogodb o raziskovalnem delu, ki jih visokošol- 
ski zavodi in javni raziskovalni zavodi sklepajo s podjetji in 
z državnimi institucijami, predlog določa, da morajo pogodbe 
vsebovati določbe o tem komu pripadajo izumi ustvarjeni pri 
pogodbenem raziskovalnem delu, kdo ima pravico do upo- 
rabe izumov in ali so upravičenci za to dolžni posebej plačati. 

Poravnalni postopek 

Postopek pred poravnalnim svetom ima značaj procesne 
predpostavke, saj je sodno varstvo pravic dovoljeno le ob 
pogoju, da je bil poravnalni postopek predhodno sprožen, pa 
ni bil uspešen. Poravnalni svet se ustanovi pri uradu. Predsed- 
nika in namestnika predsednika poravnalnega sveta imenuje 
minister pristojen za znanost in tehnologijo iz vrst priznanih 
znanstvenih delavcev. 

Člane poravnalnega sveta imenuje direktor urada iz vrst 
delavcev urada, ki imajo strokovne izkušnje na področju na 
katero se inovacija nanaša. Predstavnika Zveze inovatorjev 
Slovenije imenuje direktor urada na predlog zveze. Postopek 
pred poravnalnim svetom se začne na pisno zahtevo, ki vse- 
buje kratek opis spornih dejstev ter kaj se z zahtevo uveljavlja. 
Udeležencem v postopku mora biti zagotovljeno, da se 
o sporni zahtevi ustno izjavijo. Predlog za sporazumno rešitev 
je sprejet če ga udeleženci potrdijo. 

Delojemalec ima pravico do nagrade tudi za nove oblike teles, 
slike ali risbe, ki je zavarovana z modelom oziroma z vzorcem. 

Sodno varstvo 

Sodno varstvo pravic je dovoljeno samo ob pogoju, da je bil 
poravnalni postopek predhodno sprožen, pa ni bil uspešen. 
Sodno varstvo je le izjemoma dovoljeno brez predhodnega 
postopka v primerih, ki so v zakonu določeni. O sporih med 
delodajalcem in delojemalcem v zvezi z izumi, tehničnimi 
izboljšavami, risbami ali slikami, ustvarjenimi v delovnem 
razmerju, je pristojno odločati delovno sodišče. 
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Zmago JELINČIČ 
poslanec Slovenske nacionalne stranke 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije pošiljam v prvo obravnavo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O BANKI 
SLOVENIJE. 

Predlog zakona v skladu s 175. členom poslovnika vsebuje 
vse potrebne elemente, to je naslov zakona, uvod, bese- 
dilo členov, obrazložitev in besedilo tistih določb zakona, 
za katere je predložena sprememba. Uvod zakona pa 
obsega oceno stanja, razloge za sprejem zakona, cilje in 
načela zakona, oceno finančnih sredstev in druge posle- 
dice, ki jih bo imel sprejem zakona. 

Poslanec 
Zmago JELINČIČ, I. r. 

Predlog zakona o spremembi zakona o Banki Slovenija 

UVOD 

Poslovanje Banke Slovenije ureja zakon o Banki Slovenije, ki 
ga je Skupščina Republike Slovenije na sejah vseh treh zbo- 
rov sprejela 5. junija 1991 in je objavljen v Uradnem listi RS št. 
1/91 dne 25. junija 1991 in je z dnem objave začel tudi veljati. 

V zakonu o Banki Slovenije ni posebej urejeno vodenje raču- 
novodstva, ker je to urejal zakon o računovodstvu (Uradni list 
SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,42/90, 61/90 in Uradni I. SRS št. 42/ 
90), ki pa se je 10. 7. 1993, ko je začel veljati zakon o gospo- 
darskih družbah (Uradni list RS št. 30/93), prenehal uporab- 
ljati. Tako je prišlo do pravne praznine, ker nimamo poseb- 
nega zakona o računovodstvu, določbe v zvezi s poslovnimi 
knjigami in letnim poročilom v zakonu o gospodarskih druž- 
bah pa veljajo za gospodarske družbe. Zato bi bilo primerno, 
da se tudi za Banko Slovenije uredi to vprašanje na način, kot 
je to v 66. in 67. členu zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS št. 32/93) predpisano za te službe in sicer: 

- Javni gospodarski zavod in javno podjetje vodita računo- 
vodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe 
(drugi odstavek 66. člena). 

- Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih 
služb morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze 
v skladu z zakonom (prvi stavek 67. člena). 

Drugi razlog za sprejem je v tem, da se jasno opredeli, da 
mora Banka Slovenije predložiti Državnemu zboru v potrditev 
revidirano letno poročilo, da se tako izognemo neprijetnim 
zapletom, kakršen je bil ob potrjevanju letnih poročil Banke 
Slovenije za leti 1991 in 1992, ko je bil Državni zbor že 
februarja 1993 pismeno opozorjen na nepravilnosti v bilanci 
stanja Banke Slovenije, vodje poslanskih skupin pa še 
s posebnim pismom od 15. in 18. junija 1993, pa ni nihče 
z argumenti ovrgel teh pripomb in je tako Državni zbor potrdil 
dejansko napačno (fiktivno) bilanco stanja Banke Slovenije. 

Cilj predlaganega zakona je, da se za Banko Slovenije jasno 
predpiše: 

- način vodenja računovodstva, 
- postopek pri sprejemanju in potrjevanju finančnega na- 
črta, 
- postopek pri sprejemanju letnega poročila in njegovem 
revidiranju ter 

- postopek pri predlaganju letnega poročila v potrditev 
Državnemu zboru. 

Sprejem tega zakona ne pomeni nobenih finančnih obvezno- 
sti iz državnega proračuna in tudi nobenih drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

V zakonu o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) se 82. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

»Banka Slovenije vodi računovodstvo smiselno po določilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, in odgovarja za 
ustrezne gospodarske prestopke, če se ne ravna po teh dolo- 
čilih. 

Finančni načrt in letno poročilo Banke Slovenije sprejme Svet 
Banke Slovenije, potrdi pa ju Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

Svet Banke Slovenije mora finančni načrt Banke Slovenije za 
tekoče leto sprejeti in ga predložiti v potrditev Državnemu 
zboru najpozneje do 31. marca. Do potrditve finančnega 
načrta se financiranje Banke Slovenije izvaja po sklepu 
o začasnem financiranju, ki ga sprejme svet Banke Slovenije. 

Guverner Banke Slovenije je dolžan predložiti letno poročilo 
Banke Slovenije svetu Banke Slovenije najpozneje do 31. 
marca. Svet Banke Slovenije ga mora sprejeti v enem mesecu 
od dneva prejema in ga nato dati v pregled računskemu 
sodišču. 

Banka Slovenije mora letno poročilo skupaj s poročilom 
računskega sodišča o pregledu poročila predložiti v potrditev 
Državnemu zboru Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu 
poročila računskega sodišča, najpozneje pa v osmih mesecih 
po preteku poslovnega leta.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Prvi odstavek predlaganega zakona določa, da Banka Slove- 
nije vodi računovodstvo »smiselno« po določilih zakona, ki 
ureja gospodarske družbe, kar je povzeto po 66. členu prej 
omenjenega zakona o gospodarskih javnih službah. Beseda t 
»smiselno« je dodana zaradi tega, ker vsa določila zakona 
o gospodarskih družbah o poslovnih knjigah in letnem poro- 
čilu za Banko Slovenije niso primerna oziroma uporabna. 

Odgovornost za ustrezne gospodarske prestopke pa je 
dodana zaradi tega, da se izločijo dvomi o tem, da za Banko 
Slovenije veljajo samo določila o poslovnih knjigah in letnem 
poročilu iz tega zakona, ne pa tudi ustrezne kazenske 
določbe, ki se nanašajo na ta določila. 

DrugI odstavek je dosedanji prvi odstavek 82. člena zakona 
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V tretjem odstavku je določen rok za sprejem finančnega 
načrta in njegovo predložitev v potrditev Državnemu zboru, 
česar ni v dosedanjem besedilu. Menim, da je to določilo 
nujno potrebno, da je tako jasno, da sprejem in potrditev 
finančnega načrta za tekoče leto ni nujno povezana s spreje- 
mom in potrditvijo letnega poročila za preteklo leto. V tem 
odstavku je še dodano besedilo sedanjega četrtega odstavka 
82. člena zakona, ki se nanaša na začasno financiranje, ven- 
dar s to spremembo, da se začasno financiranje izvaja po 
novem do »potrditve« finančnega načrta in ne do njegovega 
"sprejema«, kot je določeno sedaj. 

o Banki Slovenije s to razliko, da je namesto dosedanjega 
termina »letni obračun« uporabljen termin »letno poročilo«, 
ki je predpisan v 56. členu zakona o gospodarskih družbah. 

aprila, to je dva meseca prej kot je sedaj določeno v zakonu, 
in ga nato dati v pregled računskemu sodišču. Menim, da je 
skrajšanje roka za sprejem letnega poročila nujno, saj ga 
mora pregledati še računsko sodišče, preden se da v potrditev 
Državnemu zboru, poleg tega pa to v sedanji računalniški 
dobi ne sme biti problem, saj je prejšnji zakon o Narodni 
banki Slovenije iz leta 1977 (Uradni list S RS št. 24/77) določal 
v 13. členu, da mora Narodna banka Slovenije vsako leto do 
31. marca sprejeti zaključni račun za prejšnje leto in finančni 
načrt za tekoče leto. 

V četrtem odstavku« je smiselno 52. členu zakona o gospo- 
darskih družbah predvideno, da guverner predloži letno poro- 
čilo svetu banke do 31. marca, ta ga pa mora sprejeti do 30. 

Peti odstavek jasno določa rok za predložitev letnega poro- 
čila skupaj s poročilom o njegovem pregledu Državnemu 
zboru v potrditev in to v tridesetih dneh po prejemu poročila 
o pregledu, najpozneje pa v osmih mesecih po preteku 
poslovnega leta, kar je tudi skladno z roki, ki so predpisani 
v tretjem odstavku 70. člena zakona o gospodarskih družbah. 
Sedaj rok za predložitev letnega poročila Državnemu zboru ni 
določen. 

Besedilo člena, ki se spreminja 
82. člen 

Finančni načrt in letni obračun Banke Slovenije sprejme Svet 
Banke Slovenije, potrdi pa ju Skupščina Republike Slovenije. 

Revizijo letnega obračuna Banke Slovenije opravi za to poo- 
blaščeni revizor. 

Svet Banke Slovenije mora najpozneje do 30. junija vsakega 
leta sprejeti letni obračun za prejšnje leto. 

Do sprejetja finančnega načrta Banke Slovenije se financira- 
nje Banke Slovenije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, 
ki ga sprejme Svet Banke Slovenije. 
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Vlada Republike Slovenije je na 75. seji dne 24/3-1994 
določila besedilo: 

PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEK- 
DANJE SFRJ Z NEKDANJO ČSFR, KI NAJ OSTANEJO 
V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO RE- 
PUBLIKO, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 

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

Lojze Peterle, minister za zunanje zadeve, 
Borut Mahnič, vodja službe za mednarodno-pravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in 
Slovaško Federativno Republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko 
Republiko 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 
nije naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z nekdanjo 
Češko in Slovaško federativno republiko sklenila nekdanja 
Jugoslavija in naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko 
republiko: 

1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Češkoslovaško 
republiko o izogibanju dvojnemu obdavčenju zapuščin, 
Praga, 24. 2. 1936, objavljena v »Službene novine Kraljevi- 
ne Jugoslavije«, št. 239-LXXII z dne 21. 10. 1937. 

2. Izmenjava not med Jugoslavijo in Češkoslovaško repu- 
bliko o vojnih odškodninah ih delitvi madžarske odškod- 
nine, Praga, 22. 11. 1945, objavljena v Ur. I. RS-MP, št. 14/ 
94. 

3. Sporazum med FLR Jugoslavijo in Češkoslovaško repu- 
bliko o reševanju odprtih premoženjskih vprašanj, Praga, 
11.2. 1956, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 14/56. 

4. Pogodba med SFR Jugoslavijo in Češkoslovaško sociali- 
stično republiko o urejanju pravnih odnosov v civilnih, 
rodbinskih in kazenskih zadevah, Beograd, 20. 1. 1964, 
objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 13/64. 

5. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju 
in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih, Praga, 17. 
5. 1967, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, 13/67. 

6. Sporazum o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih 
in deviznih predpisov med SFRJ in ČSSR, Skopje, 12. 11. 
1976, objavljen v Ur. I. RS-MP, 14/94. 

7. Pogodba med SFRJ in ČSSR o medsebojni izročitvi obso- 
jenih oseb zaradi prestajanja kazni zapora. Praga, 23. 5. 
1989, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP št. 6/90. 

8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado ČSSR o vza- 
jemnem priznavanju ekvivalence listin o izobrazbi, znan- 
stvenih stopnjah v nazivih, Beograd, 12. 9. 1989, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/90. 

9. Sporazum o trgovini in plovbi med Kraljevino SHS in 
Češkoslovaško republiko, Praga, 14. 11. 1928, objavljen 
v »Službene novine Kraljevine SHS«, št. 268-ČVIII z dne 
15. 11. 1929 z izmenjavama not v Pragi, 14. 1. 1946 in 10. 
4. 1948. 

10. Sporazum med FLRJ in Češkoslovaško republiko o zrač- 
nem prometu, Beograd, 28. 2. 1956, objavljen v Ur. I. 
SFRJ-MP, št. 15/56 in 4/57. 

11. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado češkoslovaške repu- 
blike o znanstvenotehničnem sodelovanju, Beograd, 3. 7. 
1956, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/57. 

12. Sporazum o sodelovanju na področju kulture, umetnosti, 
znanosti, šolstva in prosvete med Vlado FLRJ in Vlado 
Češkoslovaške republike, Beograd, 29. 1. 1957, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/58. 

13. Konvencija med FLRJ in Češkoslovaško republiko o soci- 
alnem zavarovanju, Beograd, 22. 5. 1957, objavljena v Ur. 
I. SFRJ-MP, 1/58. 

14. Administrativni sporazum o izvrševanju Konvencije med 
FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarova- 
nju, Beograd, 22. 5.1957, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 3/ 
58 s Sporazumom med Državnim uradom za socialno 
zavarovanje v Pragi in Zveznim zavodom za socialno 
zavarovanje v Beogradu o spremembi Administrativnega 
sporazuma o izvajanju Konvencije o socialnem zavarova- 
nju med FLRJ in ČSSR, Beograd, 19. 3. 1966, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 12/66. 

15. Konvencija o sodelovanju na področju socialne politike 
med SFRJ in Češkoslovaško republiko, Beograd, 22. 5. 
1957, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/58. 

16. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju 
na področju zdravstvenega varstva, Beograd, 5. 10. 1963, 
objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 6/64. 

17. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške repu- 
blike o sodelovanju na področju veterine, Praga, 21. 6. 
1957, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/58. 

18. Sporazum med Zveznim sekretariatom za promet in zveze 
SFRJ in Upravo civilnega letalstva ministrstva za promet 
ČSSR, Beograd, 29. 6.1963, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 
5/64. 

19. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado češkoslovaške repu- 
blike o industrijsko-tehničnem sodelovanju, Beograd, 14. 
3. 1964, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 14/64. 

20. Sporazum o sodelovanju na področju turističnega pro- 
meta med SFRJ in ČSSR, Beograd, 14. 3. 1964, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 14/64. 
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21 ■ Plačilni sporazum med SFRJ in ČSSR, Beograd, 9. 5. 
1964, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 15/64. 

a- Dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne 
9. 5. 1964, izmenjava pisem vodij delegacij v Pragi 23. 11. 
1965. 

b- Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in 
CSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 25/70. 

c- Protokol o plačilih, ki izhajajo iz kooperacijskih odnosov 
- dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR 
z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968, objavljen v Ur. I. 
SFRJ-MP, št. 25/70. 

d- Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in 
ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 11.3. 1976, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/78. 

e' Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in 
ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 20. 10. 1977. 

'• Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in 
ČSSR z dne 9. 5. 1964, Praga, 22. 12. 19179, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/81. 

g. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in 
ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 19. 5. 1983. 

22. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju 
na področju zaščite rastlin, Beograd, 16. 6. 1965, objav- 
ljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 2/66. 

23. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju 
na področju uporabe jedrske energije v miroljubne name- 
ne, Praga, 15. 2.1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 4/68. 

24. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o dolgoroč- 
nem sodelovanju pri uporabi češkoslovaškega tranzitne- 
ga plinovoda za transport zemeljskega plina čez območje 
ČSSR v SFRJ, Praga, 28. 10. 10977, objavljen v Ur. I. 
SFRJ-MP, št. 10/77. 

25. Konvencija med SFRJ in ČSSR o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in premoženja (s Protokolom), 
Praga, 2. 11. 1981, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 12/82. 

26. Konzularna konvencija med SFRJ in ČSSR, Praga, 10. 12. 
1981, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 6/84. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih 
is sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko 
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije 
sPrejem akta o nasledstvu šestindvajsetih dvostranskih 
Pogodb s Češko republiko, sklenjenih med nekdanjima SFRJ 
in ČSFR, ki veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Češko 
republiko. 

Pri pogajanjih pravnih služb obeh ministrstev za zunanje 
zadeve sta verificirana obseg in način prevzema dvostranskih 
Pogodb med nekdanjima_ SFRJ in CSFR, ki naj veljajo še 
naprej med Slovenijo in Češko. Jugoslavija je imela s ČSFR 
sklenjenih skupno 60 pogodb. 

Na pogajanjih so bile te pogodbe razdeljene med tiste (prvih 

osem na seznamu), ki naj v nespremenjenem besedilu veljajo 
še naprej, med Slovenijo in Češko, na tiste za katere je 
predvidena kasnejša novelacija ter na tiste (sedem), ki so 
zastarele in se dejansko ne morejo več uporabljati. 

Hkrati teče proces sklepanja novih sporazumov predvsem 
v gospodarstvu. 

Strani sta izrazili pripravljenost obdržati v veljavi tiste spora- 
zume, ki so potrebni za nemoteno urejanje bilateralnih odno- 
sov med državama. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navede- 
nih šestindvajsetih sporazumov. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo ministrstvo za zunanje 
zadeve o tem obvestilo češko stran. 
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Poročilo o pripravah na gradnjo avtocest o Sloveniji za mesec september, oktober, 
november in december 1993 

1. Opis Projekta 

1.1. Odseki, ki se začnejo graditi v letu 1994 

Projekti gradnje AC v Sloveniji na smeri zahod-vzhod predvi- 
deva začetek gradnje naslednjih AC odsekov v letu 1994: 

Št. odsek začetek 
gradnje 

konec 
gradnje 

1 ŠENTILJ-PESNICA 
2 HOČE-ARJAVAS 
3 ARJA VAS-VRANSKO 
4 ZADOBROVA-TOMAČEVO 
5 ŠENTJAKOB-MALENCE 
6 ČEBULOVICA-DIVAČA 
7 SELO-ŠEMPETER 
8 DIVAČA-DANE 
9 DANE FERNETIČI 

marec 1994 junij 1996 
maj 1994 december 1998 
november 1994 november 1996 
oktober 1994 november 1996 
oktober 1994 november 1996 
junij 1994 julij 1995 
junij 1994 april 1996 
junij 1994 april 1996 
junij 1994 julij 1996 

1.2. Odseki, ki se začnejo graditi po letu 1994 
Št. odsek začetek 

gradnje 
konec 
gradnje 

1 PESNICA-MIKLAVŽ sep. 1997 november 1999 
2 MIKLAVŽ-SLIVNICA sep. 1998 november 1999 
3 SL. BISTRICA-HAJDINA april 1995 december 1996 
4 HAJDINA-ORMOŽ april 1995 junij 1997 
5 ORMOŽ-PINCE april 1996 oktober 1988 
6 VRANSKO-BLAGOVICA junij 1995 december 1997 
7 BLAGOVICA-ŠENTJAKOBjunij 1995 maj 1997 
8 DIVAČA-ČRNI KAL februar 1995 oktober 1997 
9 ČRNI KAL-ANKARAN februar 1996 april 1999 

10 RAZDRTO-VIPAVA februar 1995 april 1998 
11 VIPAVA-SELO marec 1995 april 1998 

2. PREGLED STANJA AKTIVNOSTI NA POSAMEZNIH 
ODSEKIH 

2.1. Stanje Projekta na odsekih, kjer se začne gradnja v letu 
1994 

V nadaljevanju podajamo kratk opis stanja na tistih odsekih, 
katerih gradnja se prične v letu 1994. 

V mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru so se 
odvijale na posameznih odsekih naslednje aktivnosti: 

2.1.1. Šentilj-Pesnica 

Na tem 9,3 km dolgem odseku so bile opravljene naslednje 
aktivnosti: 

- na osnovi spremembe prečnega profila je bil dopolnjen 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
- končalo se je zbiranje ponudb za oceno sposobnosti izva- 
jalcev in izdelalo poročilo s predlogom sposobnih izvajalcev 
za gradnjo tega odseka: to je bila mednarodna predkvalifika- 
cija na katero se je prijavilo 26 ponudnikov, od tega 5 do- 
mačih; 
- predlog sposobnih izvajalcev je bil posredovan Evropski 
banki za obnovo in razvoj v soglasje, 
- razpisan je bil informativni natečaj za investitorja objektov 
in za parkirišče Dobrenja; 
- odkupovala so se še preostala potrebna zemljišča in ob- 
jekti, 
- izvedena so bila nekatera dela za pripravo elaborata za 
razpis (grafične priloge in popis del s predizmerami), 
- pripravila se je dokumentacija za potrebne razlastitve, 
- izdelani so bili Splošni pogoji za pogodbo za izvajanje, 
- izdelana so bila Navodila ponudnikom za izdelavo 
ponudbe za izvajanje del, 

- izdelana je bila razpisna dokumentacija in 
- vsa razpisna dokumentacija se je prevedla v angleščino. 

NA ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADNO 
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM, RAZEN 
POSTOPKOV PRIDOBIVANJA TUJIH FINANČNIH SRED- 
STEV IN POSLEDIČNO PRIPRAVA RAZPISA. 

Postopek pridobivanja tujih posojil nekoliko zamuja zaradi 
spremenjenega posojilojemalca (DARS namesto države). 

POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCA IN POSTOPEK ZA PRIDO- 
BITEV POSOJILA POTEKATA VZPOREDNO IN ZAENKRAT 
ROK PRIČETKA DEL V LETU 1994 NI OGROŽEN. UGOTAV- 
LJAMO PA VEČ KOT 4-MESEČNO ZAMUDO (ZARADI PRI- 
DOBIVANJA POSOJILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO iN 
RAZVOJ), KI JO BOMO SKUŠALI V NASLEDNJIH MESECIH 
ČIM BOU ZMANJŠATI. 

2.1.2. Hoče-Arja vas 

Ta odsek predstavlja dograditev 46,9 km dolge polovične AC 
v kompletno štiripasovnico. Do sedaj so bile opravljene 
naslednje aktivnosti: 

- pripravljen in zaključen je bil razpis za geodetska dela; 
- pripravljen in objavljen je bil razpis za izdelavo projektov 
za izvedbo objektov razpetine 5-50 m, delo je bilo tudi od- 
dano, 
- pripravljena in objavljena je bila domača predkvalifikacija 
za izvajalce gradbenih del; prijavilo se je 23 ponudnikov od 
tega 5 tujih, 
- opravljen je bil izbor sposobnih izvajalcev, 
- v izdelavo je oddan projekt za pridobitev gradbenih dovo- 
ljenj obeh predorov (zato je bil opravljen javni razpis); 
- dosežen je bil dogovor z Ministrstvom za okolje in prostor 
o veljavnosti že izdanih lokacijskih odločb v letih 1971 do 
1974; 
- izdeluje se študija upravičenosti za gradnjo tega odseka, 
- izdeluje se obnova osi in posnetek terena, 
- izdelan je bil popis del s količinami, 
- izdelan je bil podrobnejši plan aktivnosti pripravljalnih in 
gradbenih del po odsekih in objektih, 
- pripravljen je bil tehnični del elaborata za razpis za vi- 
adukte, 
- izdelana je bila projektna naloga za projekt trase AC in 
izvedeno zbiranje ponudb za ta dela ter delo oddano, 
- pripravljen je bil razpis za oddajo del na viaduktih i" 
objektih razpetine 5-50 m in 
- izveden je bil poziv ponudnikom (izvajalci, ki so dobili 
sposobnost) za dvig dokumentacije za premostitvene objekte 
na enem pododseku. 

NA ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADNO 
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM. 

2.1.3 Aija vas — Vransko 

Na 20,9 km dolgem AC odseku, ki predstavlja nadaljevanje AC 
iz Arje vasi proti Ljubljani so bile opravljene naslednje aktiv- 
nosti: 

- usklajevane so bile spremembe poteka trase (glede pa 
osnovno varianto) med občino Žalec, Ministrstvom za okolj® 
in prostor in Ministrstvom za promet in zveze, v Ločic pr' 
Šempetru in na Vranskem; 
- izdelana je bila primerjalna ocena (s prometno tehničnih, 
ekonomskih, prostorskih in okoljevarstvenih aspektov) 
osnovne variante poteka trase s spremembami, ki jih je pred- 
lagalo Ministrstvo za okolje in prostor; i 
- potekalo je usklajevanje med Ministrstvom za okolje in 

prostor in Ministrstvom za promet in zveze glede sistema 
pobiranja cestnine in lokacije cestninske postaje; 
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- izdelovala in dokončala sta se osnutek lokacijskega načrta 
in gradivo za spremembe občinskega prostorskega plana; 
- izdelano je bilo gradivo za pripravo sklepa Vlade Republike 
Slovenije za razgrnitev osnutka lokacijskega načrta; 
- Vlada je sprejela osnutek lokacijskega načrta in ga posre- 
dovala v javno razgrnitev 
- istočasno je občina Žalec razgrnila osnutek sprememb 
občinskega prostorskega plana, 
~ javne razprave so bile 4 in sicer za 10 krajevnih skupnosti, 
- izdelana je bila študija upravičenosti za pridobitev kredita 
za gradnjo pri Evropski investicijski banki (interna stopnja 
donosnosti je 14,59% do 21,34% glede na pesimistično ali 
optimistično prognozo): 
- izdelani so bili dodatni geodetski posnetki - topografski 
načrti v merilu 1:1000, zaradi spremembe poteka trase, ki jo je 
Pogojevalo Ministrstvo za okolje in prostor; 
~ izdelana je bila sprememba in dopolnitev idejnega projekta 
v zvezi s spremembo normalnih prečnih profilov in glede na 
spremembi poteka trase v Šempetru in na Vranskem; 
- v delu je bila zakoličba osi trase bodoče AC na mestih, kjer 
je bil potek trase na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor 
naknadno spremenjen; 
- pripravljen je bil razpis za oddajo del za izdelavo delilnega 
načrta in zamejičenja parcel; izbran je bil tudi izvajalec, 
- pripravila se je projektna naloga in razpis za oddajo del za 
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec za izvedbo 
geoloških raziskav, 
- pripravil in realiziral se je razpis za pridobivanje zemljišč in 
izbran je bil izvajalec, 
- pripravljali so se odgovori za pripombe, ki so jih posredo- 
vale nevladne organizacije in posamezniki preko medijev, 
~ usklajevale so se pripombe krajanov Vranskega in 
- naročena je bila izdelava elaborata vplivnega območja za 
zaslišanje lastnikov zemljišč v postopku pridobivanja lokacij- 
ske odločbe. 

Zaradi zahtev po naknadnih spremembah poteka trase 
s strani Ministrstva za okolje in prostor v Šempetru in na 
Vranskem, ki v terminskom planu predhodnih del niso bile 
predvidene, dela v mesecu septembru niso potekala povsem 
v skladu s planom. Zaradi tega je nastala pri izdelavi osnutka 
lokacijskega načrta in spremembe osnutka občinskega pro- 
storskega plana manjša zamuda (približno 2 tedna). To 
zamudo smo kasneje nadoknadili. 

SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O JAVNI RAZGRNI- 
TVI OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA JE BIL SPREJET 
V SKLADU Z ROKOM V TERMINSKEM PLANU, TO JE 14.10. 
1993. JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA LOKACIJSKEGA 
načrta in osnutka občinskega prostorskega 
plana sta bila izvedena v mesecu novembru in 
decembru. 

vse aktivnosti na tem odseku potekajo skladno 
s terminskim planom. 

^■1. 4 Zadobrova - Tomačevo 
<£l-5 Šentjakob - Malence 

Oba odseka se obravnavata kot ena investicija. Zato se vsi 
Postopki vodijo skupaj. Odseka predstavljata dograditev 
obvoznice Ljubljane v skupni dolžini 15 km. Do sedaj so bile 
Opravljene naslednje aktivnosti: 

- 15. septembra se je pričela javna razgrnitev osnutka lokacij- 
skega načrta, ki je trajala do 15. oktobra 1993; 
- od 4. 10. do 12. 10. 1993 so se odvijale javne obravnave na 
sedežih občin za posamezne krajevne skupnosti; 
- zbirale so se pripombe na osnutek lokacijskega načrta; 
~ usklajevale so se nekatere pripombe iz javne razprave 
(Bizovik), 
- pripravili so se odgovori na pripombe iz javnih razprav in 
Posredovali IS tangiranih občin, ki so jih obravnavali; 

- pripravljene so bile nekatere dodatne variante in strokovne 
preveritve zaradi pripomb iz javne razgrnitve (Bizovik, tripa- 
sovni predori), 
- izdelala se je feasibility študija; (interna stopnja donosnosti 
je 13,81% do 20,62% glede na pesimistično ali optimistično 
varianto), 
- pripravljala se je dokumentacija za zaslišanje prizadetih 
lastnikov zemljišč in za samo pridobivanje teh zemljišč, 
- pripravil in izvedel se je postopek za oddajo del (razpis) za 
pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo, 
- v teku je postopek za oddajo del izdelava projektov za 
izvedbo za traso, 
- z mestom Ljubljano so se začeli razgovori o sofinanciranju 
tega odseka AC, 
- Skupščina Mesta Ljubljane je na svoji 24. seji dne 16. 12. 
1993 sprejela: 

- spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in 
Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (v zvezi z gradnjo 
vzhodne obvoznice) in 
- odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov 
pitne vode, 

- občine Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana-Bežigrad in Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik so sprejele spremembe in dopolnitve svojih 
družbenih planov za obdobje 1986-1990 s programskimi 
zasnovami. 

NA ODSEKU POTEKAJO AKTIVNOSTI PRETEŽNO 
SKLADNO S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM. 
TAKO ZAČETEK GRADNJE V OKTOBRU 1994 NI OGROŽEN. 

2.1.6 Čebulovlca - Divača 

Ta 5,1 km dolg odsek predstavlja nadaljevanje gradnje AC od 
Čebulovice proti Divači. Do sedaj so bile opravljene naslednje 
aktivnosti: 

- izvedel se je razpis za pridobivanje zemljišč in izbral izva- 
jalec, 
- pridobivala so se zemljišča, 
- pripravljali so se razpisni dokumenti za izvajanje del, 
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovolje- 
nja in 
- razpisana je bila domača predkvalifikacija za ugotavljanje 
sposobnosti izvajalcev in opravljen izbor sposobnih izvajal- 
cev; prijavilo se je 19 ponudnikov od tega 6 tujih. 

NE GLEDE NA ZAMUJANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVA- 
NJE ZEMLJIŠČ OCENJUJEMO, DA BO TO ZAMUDO MOŽNO 
DO ZAČETKA GRADNJE NADOKNADITI, TAKO DA SE BO 
GRADNJA PRIČELA V PREDVIDENEM ROKU V LETU 1994. 

2.1.7 Selo - Šempeter 

Ta 11,8 km dolg odsek predstavlja nadaljevanje gradnje od 
mejnega prehoda Vrtojba v notranjost Slovenije. Na odseku 
so bile opravljene naslednje aktivnosti: 

- pridobivalo se je dopolnilno lokacijsko dovoljenje za obvoz- 
nico Črniče; 
- preko občine so se pridobivale odstopne izjave lastnikov 
zemljišč za izgradnjo priključka Črniče, 
- pripravljali so se razpisni dokumenti za oddajo del 
- izvedena je bila domača predkvalifikacija za ugotavljanje 
sposobnosti izvajalcev; prispelo je 20 prijav od tega 6 tujih in 
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovolje- 
nja in izvedbo. 

NA ODSEKU POTEKAJO AKTIVNOSTI PRETEŽNO 
SKLADNO S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM, 
TAKO DA ROK ZAČETKA GRADNJE V LETU 1994 NI 
OGROŽEN. 

2.1.8 Divača - Dane 

Z 8,4 km dolgim odsekom se bo nadaljevala gradnja AC od 
Divače proti Sežani. Na tem odseku so se izvajale naslednje 
aktivnosti: 
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- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja, 
- izvedel se je razpis za pridobivanje zemljišč in izbral izva- 
jalec, 
- pridobivala so se zemljišča, 
- izveden je bil natečaj o sposobnosti izvajalcev za gradnjo 
tega odseka; prijavilo se je 17 ponudnikov od tega 4 tuji in 
- pripravljali so se razpisni dokumenti za izvajanje del. 

NA TEM ODSEKU JE BILO NAPREJ PREDVIDENO SOFI- 
NANCIRANJE TUJIH FINANČNIH INŠTITUCIJ (ITALIJAN- 
SKIH). V ZVEZI S TEM SE NI PRAVOČASNO PRIČEL POSTO- 
PEK ZA ODDAJO DEL. NE GLEDE NA TO PA OCENJUJEMO, 
DA SE BO GRADNJA LAHKO PRIČELA Z ENOMESEČNO 
ZAMUDO V JUNIJU 1994. 

2.1.9 Dane - Fernetiči 

To je zadnji 3,8 km dolg odsek pred mejo z Republiko Italijo. 
Na tem odseku so potekale naslednje aktivnosti: 

- pripravila se je nova varianta med Danami in Sežano, ki 
predstavlja za" okolje bolj sprejemljivo in tudi cenejšo rešitev, 
- ta spremenjena varianta na področju med Danami in 
Sežano se je usklajevala v prostorskem in tehničnem smislu; 
- pričele so se aktivnosti za spremembo lokacijskega načrta 
AC Razdrto - Fernetiči na odseku Dane - Fernetiči; 
- oddano je bilo delo za spremembo lokacijskega načrta, 
- občini Sežana so bile posredovane tehnične osnove za 
pripravo programskih zasnov, ki so potrebne za spremembo 
občinskih planskih dokumentov, 
- opravljena so bila usklajevanja z občino Sežana in Zavo- 
dom za prostorsko planiranje o nekaterih rešitvah na 
področju Sežane in 
- preverjale so se dodatne rešitve kot npr. tripasovni predor. 

GLEDE NA SPREMEMBO LOKACIJSKEGA DOVOLJENJA IN 
NOV POSTOPEK ZA SPREJEM LOKACIJSKEGA NAČRTA JE 
NASTALA NA TEM ODSEKU ENOLETNA ZAMUDA. TO 
ZAMUDO BOMO SKUŠALI V NADALJEVANJU NADOKNA- 
DITI, TAKO DA BI SE GRADNJA NA TEM ODSEKU ZAČELA 
V LETU 1994. 

2. 2 Pregled stanja na odsekih, kjer se gradnja prične po letu 
T555 

2. 2. 1 Pesnica - Miklavž 

Na tem 13,0 km dolgem odseku, ki predstavlja tudi obvoznico 
Maribora so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- proučevale so se variante poteka AC mimo Maribora v zvezi 
z načrtovanjem nove AC smeri Maribor - Lendava, 
- izdelana je bila generalna prometna študija o povezavah 
v trikotniku: Slovenska Bistrica - Maribor - Lendava - Slo- 
venska Bistrica, 
- nove ideje so se vsklajevale s predstavnika mesta Maribor 
in 
- preverjale so se prometne rešitve novih variant glede na 
promet mesta Maribor. 

VSE AKTIVNOSTI POTEKAJO SKLADNO S TERMINSKIM 
PLANOM. 

2. 2. 2 Miklavž - Slivnica 

Ta odsek predstavlja navezavo AC smeri iz Šentilja in iz Ptuja 
na že zgrajeno polovično AC Hoče - Arja vas. Dolg bo 5,5 km 
in predstavlja jugovzhodni del obvoznice mimo Maribora. 
Na tem odseku so potekale enake oz. iste aktivnost kot na 
odseku Pesnica - Miklavž. 

VSE AKTIVNOSTI POTEKAJO SKLADNO 3 TERMINSKIM 
PLANOM. 
2. 2. 3 Slovenska Bistrica — Hajdina 
2. 2. 4 Hajdina - Ormozm ^ " 
2. 2. 5 Ormož — Pinče 

Generalna problematika povezave med AC Šentilj — Arja 
vas In madžarsko mejo. 

V trikotniku med Slovensko Bistrico, Mariborom, Lendavo in 
Slovensko Bistrico nastopajo konceptualna vprašanja, ki ie 

niso povsem razčiščena In se nanašajo predvsem na: 
— prometno, 1 

— razvojno, 
- ekonomsko in 
— časovno 
najprimernejšo rešitev povezave slovenskega AC sistema, 
z madžarskimi cestami, vključno z nadaljevanjem PhyrnsM 
AC med Mariborom, Ptujem in mejo z Republiko Hrvaško- 
V obravnavanem obdobju je bila narejena generalna študija 
najprimernejše povezave med AC Šentilj - Arja vas in Len- " 
davo. Poleg tega so potekala intenzivna vsklajevanja prostor- l 
skih elementov te povezave med MPZ in MOP. Nadaljuje se ' 
delo na preverjanju variant AC med Mariborom in Lendavo in 
na projektiranju rekonstrukcije ceste Slovenska Bistrica 
- Ptuj - Ormož. Trenutna poznavanja problematikie in ž® 
izdelana študija nakazujejo naslednje rešitve: 

— dolgoročno se kaže utemeljenost izgradnje AC Maribor 
— Lendava, 
— utemeljenost gradnje te nove AC se kaže šele po loto 
2012, 
— z madžarsko stranjo je definirana stična točka obeh cest- 
nih sistemov pri Plncah (Lendava), 
- nujno je potrebno izvesti določene rekonstrukcijske 
posege na magistralni cesti med Slovensko Bistrico I" 
Ormožem, predvsm v smislu urejanja obvoznic In novega 1 

priključevanja na AC Hoče - Arja vas, 
■ — nadaljuje se rekonstrukcija magistralne ceste Počehova I 

— Murska Sobota - Lendava, ki pa ne bo rešila problemov I 
prehajanja naselij kot so: Lenart, Gornja Radgona, Radenci. i 
Murska Sobota in Lendava, 
— obvoznice omenjenih naselij naj bi se reševalo | 
s postopno izgradnjo AC Maribor - Lendava, kar bo pogoje- 
valo na tej cesti, na posameznih odsekih hitrejšo dinamiko, 
kot jo narekujejo generalne prometne razmere, 
— končne odločitve o poteku AC na tem področju bodo 
možne šele po dokončanju ustreznih prometno-ekonomskih 
in tehničnih študij. 
Cesta Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož bo potekala delno 
po obstoječi magistralni cesti, delno pa po povsem novih 
trasah predvsem na območjih naselij, kjer bodo zgrajena 
obvoznice in sicer: j 
- Pragersko, 
- Ruj, 
- Spuhlja, 
- Ormož. 
Zgrajen bo tudi nov izvennivojski priključek na AC Hoč« 
- Arja vas pri Devini, ki bo istočasno razbremenil Slovensko 
Bistrico tranzitnega prometa. 

Odsek Slovenska Bistrica - Hajdina je 17,2 km dolg in pred- 
stavlja začetek dvopasovne ceste med Slovensko Bistrico in 
Lendavo. 
Za ta odsek je bila že pripravljena projektna naloga za izde- 
lavo lokacijskega načrta. MOP dela še ni oddal, ker g« 
pogojujejo z opredelitvijo o generalnem konceptu sistem' 
AC na območju Maribora in povezave Maribora s slovensko- 
hrvaško mejo t. j. o poteku AC v smeri proti slovensko- 
madžarski meji in o rešitvah 1.1. Mariborskega AC vozllšča- 
Na odsekih Hajdina - Ormož in Ormož - Pince pa nastopajo 
nerešeni poteki novih cest, predvsem v območju Ptuja (nov 
prehod preko Drave) in celoten potek med Ormožem in Pin- 
cami. 

PO TERMINSKEM PLANU NASTOPA NA TEH TREH ODSE- 
KIH PETMESEČNA ZAMUDA, PREDVSEM PRI IZDELAVI 
LOKACIJSKEGA NAČRTA IN SICER ZARADI ZGORAJ OPI- 
SANE PROBLEMATIKE. 

2. 2. 6 Vransko - Blagovica 

Ta odsek v dolžini 14,1 km predstavlja predvsem zahteven 
prehod preko Trojan. Preverjajo se poteki variant predvsem 
v dveh koridorjih in sicer: 
- preko Motniške doline in 
- preko Trojan v koridorju obstoječe magistralne ceste. 
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i Opravljene so bile predvsm naslednje aktivnosti: 
~ narejena je bila generalna študija poteka AC med Vranskim 
ln Šentjakobom; rezultati te študije so usmerili delo na že 
omenjena dva koridorja, 
popravljene so bile predhodne razprave na skupščini občine 

, ~ nadaljuje se delo na preverjanju najustreznejših variant 
i Prehoda AC preko Trojan (predštuja upravičenosti), 

~ izdelovalo se je preliminarno poročilo o okolju za 3 variante 
i »ase preko Trojan, 

T '^delovale so se nekatere parcialne strokovne preveritve 
gradnja predorov, arheološka problematika), 

' ~ j*delana je bila projektna naloga za izdelavo lokacijskega 
"afirta; MOR je delo oddal in 
"izvedeno je bilo zbiranje ponudb za izdelavo idejnih pro- 
lektov. 

JJA TEM ODSEKU NASTOPA V TERMINSKEM PLANU 
"ANJŠA ZAMUDA (PRIBLIŽNO EN MESEC), KI IZVIRA 
^REDVSEM iz zahtev po preverjanju dodatnih 
"ESITEV POTEKA TRASE AC, KI SO JIH PODALE 
ffVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA VARSTVA OKO- UA IN LOKALNE SKUPNOSTI. 

žj,- 7 Blagovica Šentjakob 

H Prejšnji točki omenjena generalna študija je opredelila tudi 
Potek AC mimo Domžal. Na skupščini občine Domžale v okto- 
Pfu 1993 je bila potrjena opredelitev, da je potrebno AC proti 
HUbljani speljati v koridorju mimo Domžal. Ostala je odprta le 
?® opredelitev ali bližje (po že dolgo vrsto let varovanem 
koridorju) ali dlje od Domžal. Zato se na tem področju izdelu- 
®lo dodatne natančnejše prometno - tehnične, ekonomske 
n Prostorske študije. 
P°'eg generalne študije je bila za ta, 21,4 km dolg, odsek 

®reiena tudi študija upravičenosti, ki je za varianto po varo- 
ainem koridorju, ugotovila interno stopnjo donosnosti med 
*»% in 35,55%, glede na pesimistično ali optimistično 
J®no. Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo lokacij- 
K®ga načrta; MOP je delo oddal. 

!JA TEM ODSEKU NASTOPA V TERMINSKEM PLANU 
TANJŠA ZAMUDA (PRIBLIŽNO EN MESEC), KI IZVIRA 
:*|DVSEM IZ ZAHTEV PO PREVERJANJU DODATNIH 
JESITEV POTEKA TRASE AC, KI SO JIH PODALE 
."fVlADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA VARSTVA OKO- 

IN LOKALNE SKUPNOSTI. 

| Ml« Divača - Čml Kal 

odsek je sestavljen iz treh odsekov In sicer: 
" Divača - Kozina, 
" [®zcep Kozina in 
" Kozina - Črni Kal 

>kupni dolžini 20 km. Na odseku so bile opravljene nasled- 
il® aktivnosti: 
2 '^delovala se je generalna prometna študija, ki bo oprede- 
».® glavne prometne smeri med Postojno, Koprom in hrva- 
lo me|o, 
. 'zdelovale so se študije variant tras med Divačo in Ko- 
"OlB, 
" študirala se je geologija za te trase, 

Preverjala se je varianta AC po trasi obstoječe ceste. ' 

5.a tem odseku je nastala šestmesečna zamuda, 
JE POGOJENA PREDVSEM Z ZAHTEVAMI PO NOVIH 

»^nlANTAH AC (PO OBSTOJEČI CESTI) IN POSLEDIČNO 
£<AMUDO NA PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA. 
CteLSTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR JE ZA TA AVTO- 
«1 ' ODSEK NAMREČ SMATRALO, DA JE PREDVSEM JARADI OKOLJE-VARSTVENIH RAZLOGOV NUJNA 
pJJDATNA PREVERITEV MOŽNOSTI POTEKA AVTOCESTE 
tacIRASI OBSTOJEČE MAGISTRALNE CESTE, Kl BI V PRI- 
Ohi'J DRUGAČNEGA POTEKA AVTOCESTE BILA 
lil k NO PREDIMENZIONIRANA, AVTOCESTA SAMA PA 
pi^OMENILA V TEM PRIMERU NEUPRAVIČENO VELIK WSEG V OKOLJE IN PROSTOR. 

2.2.9 Črni Kal-Ankaran 

To je 8,2 km dolg odsek, ki bo pripeljal AC Šentilj (Lendava) 
-Koper do že zgrajene obalne ceste. Načrtovanje tega 
odseka je pogojeno z generalno študijo, omenjeno v prejšnji 
točki. Ta študija bo opredelila prometno zasnovo povezav 
med Trstom, Koprom, Istro, Reko in Postojno. 

GLEDE NA IZDELAN TERMINSKI PLAN, POTEKAJO NA 
TEM ODSEKU, AKTIVNOSTI SKLADNO S PLANOM. 

2.2.10 Razdrto-Vipava 
2.2.11 Vipava-Selo 

Odsek Razdrto-Vipava je 12,6 km dolg in predstavlja začetek 
priključne ceste iz AC Ljubljana-Koper v smeri proti mej- 
nemu prehodu Vrtojba. Na tem odseku so potekale naslednje 
aktivnosti: 

- pripravile so se nove projektne rešitve na področju bivših 
vojaških naprav pri Vipavi (zato se pripravlja sprememba že 
izdanega lokacijskega dovoljenja), 

- te projektne rešitve so se vskladile z regionalnimi prostor- 
skimi razdelavami, 

- pripravila se je projektna naloga in razpisala se je izdelava 
idejnega projekta in 

- izdelana je bila projektna naloga za izdelavo lokacijskega 
načrta; MOP je delo oddal. 

NA 15,2 km dolgem odseku Vipava-Selo potekajo podobne 
aktivnosti, kot na prejšnjem odseku. Delo je vezano na že 
omenjene spremembe pri Vipavi. 

NA TEH DVEH ODSEKIH JE NASTALA PET OZ. TRIME- 
SEČNA ZAMUDA, KI JE POSLEDICA PREPOZNE PRIPRAVE 
GRADIVA, KI JE PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA. 

3. STANJE PRIPRAV NA ODSEKIH, KI NISO NA SMERI 
ZAHOD-VZHOD 
3.1 Miklavž-Hajdina 

Na tem odseku, ki je nadaljevanje Phyrnske AC v smeri proti 
Zagrebu, so v obravnavanem obdobju potekale aktivnosti, na 
vključevanju tega odseka v generalni sistem AC povezav na 
tem področju in na dodelavi lokacijskega načrta. 

3.2 Hajdina-Gruškovje 

Tudi na tem odseku je stanje podobno kot na prejšnjem. 
Posebna pozornost je bila dana poteku mimo Ptuja in nave- 
zavi proti Ormožu. 

3.3 Vrba-Črnivec 
& 

Na tem odseku so se intenzivno preverjale variante poteka 
mimo Radovljice. V izdelavi je kompleksna presoja vplivov na 
okolje in tehnično-ekonomska presoja variant. 

3.4 Črnivec-Podtabor 

Tudi na tem odseku so se nadaljevala proučevanja variant, ki 
so posledica sprememb na prejšnjem odseku in zahtev po 
preverbah variant v območju predora Ljubno. 

3.5 Podtabor-Naklo 

Na tem odseku je v zaključni fazi priprava lokacijskega načrta 
za sprejem na Vladi Republike Slovenije. 

3.6 Naklo-Kranj vzhod 

Ta AC odsek predstavlja le dograditev polovične AC v kom- 
pletno štiripasovnico. Za začetek gradnje ni potrebno izvajati 
obsežnejših predhodnih del. 
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3.7 Koseze-Šentvid 

Priprava osnutka lokacijskega načrta je v zaključni fazi, tako, 
da ga bo Vlada RS lahko predvidoma v aprilu 1994 posredo- 
vala javno obravnavo. 

3.8 Višnja Gora-Bič 

Na osnovi že opravljene javne razgrnitve, je lokacijski načrt 
v zaključni tazi dopolnitev, tako, da bo v kratkem lahko posre- 
dovan na vlado v sprejem. 

3.9 Bič-Trebnie 
3.10 Trebnje-Hrastje 
3.11 Hrastje-Kronovo 

Na teh odsekih se intenzivno dopolnjujejo strokovne podloge 
za lokacijske načrte, ki bodo posredovani v izdelavo. 

3.12 Kronovo-Smednik 
3.13 Smednik-Krška vas 

Priprava osnutka lokacijskega načrta za odseka Kronovo- 
-Smednik in Smednik-Krška vas je v zaključni fazi. Osnutek 
lokacijskega načrta bo pripravljen predvidoma v marcu 1994. 

3.14 Krška vas-Obrežje 

Za ta odsek se pripravlja projektna naloga za lokacijski načrt. 
3.15Škofije-Ankaran 
3.16 Koper-lzola 
3.17 Jagodje-Lucija 
3.18 Lucija-Dragonja 

Delo na vseh teh odsekih na obalni cesti je pogojeno z gene- 
ralno študijo prometnih smeri med Trstom, Koprom, Istro, 
Reko in Postojno. Na osnovi opredelitev v tej in naslednjih 
študij se bo nadaljealo detaljno delo na teh odsekih. 

4. PRIKAZ STANJA NAMENSKIH FINANČNIH VIROV ZA 
PROJEKT 

V obdobju od septembra do decembra 1993 še ni bilo namen- 
skih sredstev za projekt gradnje AC v Sloveniji. Zato so se vsi 
stroški pokrivali iz rednega proračunskega programa Repu- 
bliške uprave za ceste. To so predvsem stroški za projektira- 
nje, razpise in pridobivanje zemljišč. 

5. PORABA NAMENSKIH SREDSTEV ZA PROJEKT GRAD- 
NJE AC V SLOVENIJI 

Ker še ni namenskih virov tudi ni njihove porabe. 

6. ZAKLJUČEK < 

V vsem opisanem obdobju so potekala, na vseh planiranih 
odsekih bodočih AC, zelo intenzivna vsklajevanja med Mini- 
strstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet in 
zveze. 
Vzporedno s tekočimi pripravami graditve posameznih avto- 
cestnih odsekov poteka tudi izdelava strokovnih študij, s kate- 
rimi se rešujejo nekatera konceptna vprašanja, ki odločilno 
vplivajo na značilnosti nekaterih tras avtocest, kakor je že 
razvidno iz gornjega besedila. Zato so pri nekaterih delih 
nastale zamude glede na roke določene v Poročilu o stanju 
projektne dokumentacije in postopkov priprav za gradnjo 
avtocestnega sistema Republike Slovenije, ki pa bodo 
z ustreznimi ukrepi vseh sodelujočih, zlasti pa MPZ in MOP 
postopoma odpravljene. 
Poseben problem pri detaljnem načrtovanju posameznih 
avtocestnih odsekov predstavlja zelo nejasno definiran pro- 
blem pobiranja cestnine na slovenskih AC. Sklep Državnega 
zbora RS, da se do sredine leta 1994 neposredno pobiranje 
cestnine opusti, povzroča načrtovalcem mnogo odprtih vpra- 
šanj za prehodno obdobje do uvedbe pobiranja cestnine brez 
ustavljanja. 

OPOMBA: Priloge: Terminski plan priprave gradnje za 
odseke AC na smeri vzhod — zahod je na voljo v strokovni 
službi zbora 
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Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada 

Republike Slovenije z zaključnim računom za Leto 1993 

[•ORGANIZIRANJE STANOVANJSKEGA SKLADA 
"EPUBLIKE SLOVENIJE 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadalje- 
vanju Stanovanjski sklad) je bil ustanovljen s stanovanjskim 
zakonom (Ur. I. RS 18/91 in 19/91). 

Stanovanjski sklad je stamostojna javno-pravna oseba. Vlada 
"epublike Slovenije daje soglasje k: 

~ statutu Stanovanjskega sklada, 
naložbeni politiki Stanovanjskega sklada in finančnemu 

načrtu, 
~ zaključnemu računu Stanovanjskega sklada in poročilo 0 Poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada, 
- imenovanju in razrešitvi direktorja Stanovanjskega sklada. 

Stanovanjski sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun, 
jazvrščen pa je med druge finančne organizacije. Do 25. 
'®bruarja 1992 je Stanovanjski sklad posloval preko začas- 
na računa v okviru podračuna Ministrstva za okolje in 
Prostor. 

Stanovanjski sklad na podlagi 84. člena stanovanjskega 
zakona upravlja upravni odbor, ki je primarno odgovoren za 
"Pravljanje s sredstvi Stanovanjskega sklada. 

^Pravni odbor sestavljajo: 

Jani VITEŽNIK, dipl. oec., predsednik, 
^arjan DVORNIK, dipl. ing. str., namestnik predsednika, 
Karel ERJAVEC, dipl. prav., član, 
"'na JAZBINŠEK, dipl. ing. arh., član, 
"arjan KRAMAR, dipl. oec., član, 
*rečo KIRN, dipl. pol., član, 
'°ne KRAMARIČ, prof., član, 
?reda KUTIN. dipl. oec., članica, 

•adimir MUSIČ, dipl. ing. arh., član, 
ranci PIVEC, prof. fil-soc., član in 
0rut RAZDEVŠEK, oec., član. 

^Pravni odbor se je v letu 1993 sestal na osmih sejah in imel aye korespondenčni seji in 
"" Sprejel poročilo o poslovanju in rezultatih dela Sanovanj- K®ga sklada z zaključnim računom za leto 1992 in ga skladno 

členom stanovanjskega zakona posredoval v soglasje 
'adi Republike Slovenije, 

" sprejel finančni načrt in naložbeno politiko Stanovanjskega 
*'ada za leto 1993 ter ga skladno z 87. členom stanovanj- 

ema zakona posredoval Vladi Republike Slovenije v so- 

« »Prejel rebalans finančnega načrta in naložbene politike 
'anovanjskega sklada za leto 1993 in ga skladno z 87. čle- 

tj
0rr' stanovanjskega zakona posredoval v soglasje Vladi 

^Publike Slovenije, 

|7 sprejel sklepe o IV. in V. razpisu stanovanjskih posojil za 
žične osebe in razpisu posojil za neprofitne stanovanjske 
9anizacije, ki gradijo in kupujejo neprofitna najemna stano- 
va in obsegu sredstev za posamezne razpise, 

"sprejel model vrednotenja vlog za dodelitev stanovanjskih 
j.°sojil iv. razpisa Stanovanjskega sklada in razdelitev sred- 
Iev po posameznih razredih, 

sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika Stanovanj- 
ema sklada o notranji organizaciji in delu, sistematizaciji in 
"hotenju delovnih mest v službi Stanovanjskega sklada, 

g. sprejel sklep o izdaji prenosljivih komercialnih zapisov 
'anovanjskega sklada, 

- sprejel sklep o predvidenih stroških preureditve poslovnih 
prostorov Stanovanjskega sklada na Poljanski 31 v Ljubljani, 

- sprejel sklep o pozivu k ekonomsko finančni reviziji Službe 
družbenega knjigovodstva Republike Slovenije o poslovanju 
Stanovanjskega sklada za leto 1992 in sprejel pismo poslo- 
vodstva Stanovanjskega sklada o prekinitvi revizije do zak- 
ljučnega računa Sklada za leto 1993, 

- sprejel sklep o ustanovitvi gospodarske družbe za upravlja- 
nje nepremičnin v organizacijski obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo in imenovanju 'vršilca dolžnosti direktorja 
družbe, 

- sprejel dokument Strategije razvoja Stanovanjskega sklada 
do leta 2000, , 

- sprefel sklep o pripravi strokovnih podlag za izdajo dolgo- 
ročnih vrednostnih papirjev in sklep o pripravi strokovnih 
podlag za ustanovitev Stanovanjske hranilnice,Slovenije, 

- odločal o pritožbah na odločitve odbora za porabo sredstev 
o dodelitvi stanovanjskih posojil za III. in IV. razpis Stanovanj- 
skega sklada, 

- odločal o pristopu k soustanovitvi borzne hiše, 

- sklepal o politiki plasmajev sredstev Stanovanjskega sklada 
do konca leta 1993, 

- sklepal o realizaciji nakupa stanovanja za potrebe Solidar- 
nostnega sklada za izboljšanje kakovosti zdravljenja in življe- 
nja otrok z rakom in krvnimi boleznimi, katerega se odda 
v brezplačen najem, 

- sklepal o prenosih stanovanjskih fondov in prenosih obro- 
kov pravnih oseb na Stanovanjski sklad v smislu odkupa 
terjatev, 

- sklepal o naložbah v nepremičnine Stanovanjskega sklada, 

- obravnaval druge zadeve iz svoje pristojnosti. 

Upravni odbor ima tri izvršilne odbore in sicer: 

- odbor za plan in naložbe, 
- odbor za porabo sredstev in 
- odbor za gradbeno-tehnične zadeve. 

Odbor za plan in naložbe, katerega predsednik je Srečo Kirn, 
dipl. pol., je v preteklem letu usmerjal naložbeno politiko 
Stanovanjskega sklada, pripravil predlog plasmajev sredstev 
za tekoče leto, sodeloval pri določanju obsega in dinamike 
črpanja sredstev za posamezna posojila za fizične osebe in 
posojila za neprofitne stanovanjske organizacije. Tekoče je 
spremljal ohranjanje vrednosti sredstev Stanovanjskega 
sklada. Pripravil je predlog finančnega plana z naložbeno 
politiko in predlog rebalansa finančnega načrta z naložbeno 
politiko Stanovanjskega sklada za leto 1993 ter predlog izdaje 
prenosljivih komercialnih zapisov Stanovanjskega sklada. 
V letu 1993 se je sestal petkrat. 

Odbor za porabo sredstev, katerega predsednica je Breda 
Kutin, dipl. oec., je pripravil razpis posojil z ugodno obrestno 
mero (IV. in V. razpis), pripravil metodologijo vrednotenja za 
oblikovanje prioritet za dodelitev posojil fizičnim osebam in 
razvrstil prosilce po prioritetnih razredih, skladno s sprejetimi 
kriteriji. Pripravil je tudi predlog dodatne razdelitve sredstev 
III. razpisa za 3. prioritetni razred. Sodeloval je tudi pri razre- 
ševanju pritožb v okviru III. in IV. razpisa. V letu 1993 se je 
sestal na 21 sejah. 

Odbor za gradbeno-tehnične zadeve, katerega predsednik je 
mr. Vladimir Mušič, dipl. ing. arh., je obravnaval tehnično in 
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ekonomsko upravičenost dolgoročnih naložb v stanovanjske 
stavbe in vključevanje v sisteme informiranja za stanovanjsko 
področje. Pomembnejša naloga je bila prilagoditev razvojnih 
projektov glede na vsebino in obseg, ter priprava pogodb 
z ižvajalci. Odbor je sodeloval pri pripravi razpisa za nepro- 
fitne stanovanjske organizacije. V preteklem letu se je sestal 
trinajstkrat. i . < i • 

■< 'lj t i i : j t ' Ml).: OS • '.fi f { > i ( _• 
Stanovanjski sklad ima po določilih 85. člena stanovanjskega 
zakona nadzorni odbor. Skupščina Republike Slovenije je že 
v letu 1992 imenovala člane nadzornega odbora. Sestavljajo 
9?i s.ut, •, ,i • 
- Branko PINTAR; predsednik, 
- Andrej JAMNIK, član, 
- Andrej MAGAJNA, član, 
- Aleksandra PRETNAR, članica in 
- dr. Janez MAROLT, član. 

Nadzorni odbor se je v letu 1993 sestal na štirih sejah, na 
katerih je sprejel poročilo o delu nadzornega odbora Stano- 
vanjskega sklada za leto 1992 in ga skladno z 85. členom 
stanovanjskega zakona predložil v obravnavo Vladi RepOblike 
Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije, dal 
pismeno pobudo državnemu zboru Republike Slovenije, da 
ob spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona raz- 
pravlja o strukturah, ki so izvzete iz dosedanjega stanovanj- 
skega zakona in niso dolžne odvajati del kupnin od prodanih 
družbenih stanovanj Stanovanjskemu skladu, ki je bila obrav- 
navana na Odboru za insfrastruturo in okolje Državnega 
zbora Republike Slovenije. Tekoče je spremljal delovanje 
Stanovanjskega sklada tudi s pristojnostjo vsaj enega od 
članov na sejah upravnega odbora Stanovanjskega sklada. 

II. SREDSTVA STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Dinamika prilivov je bila zelo enakomerna prvo polovico leta, 
v drugi polovici pa se je zaradi izterjatve in izteka privatizacije 
bistveno povečala. 

DELI KUPNIN 
V LETU 1993 

300.000 

55 200.000 

5 4 7 » » 10 11 ,1 
MESEC 

Močno povečan priliv v decembru je posledica izvedenih 
poplačil dolgov v višini 106 mio SIT, tako da je dejansko 
povečan obseg priliva iz naslova kupnin, ki ga lahko pripi- 
šemo zadnjemu valu privatizacije, le 39 mio SIT ali 33% 
povečanje glede na mesec november. 

Evidentirane kupoprodajne pogodbe in izračuni obveznosti 
zavezancev do Stanovanjskega sklada kažejo, da se bo tudi 
v letu 1994 nadaljevalo upadanje prilivov sredstev iz tega vira. 
Tako bo povprečni mesečni priliv v letu 1994 predvidoma 68 
mio SIT. 

1. VIRI SREDSTEV 

V skladu z 80. členom stanovanjskega zakona se sredstva 
Stanovanjskega sklada oblikujejo: 

- iz republiškega proračuna 
- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, 
iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih 
hiš v lasti Republike Slovenije, razen od stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, namenjenih za delavce in funkcionarje republi- 
ških državnih organov; 
- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizič- 
nih oseb; 
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev Stano- 
vanjskega sklada; 
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

Povzetek realiziranih zneskov je po obsegu po posameznih 
virih sledeč: 

a) Sredstva proračuna Republike Slovenije 

Republika Slovenije je le v letu 1991 za pričetek poslovanja 
Stanovanjskega sklada vplačala 1 mio SIT. Ta predstavlja tudi 
v bilanci 1993 del trajnega kapitala Stanovanjskega sklada. 
Dodatnih sredstev iz tega naslova Stanovanjski sklad v letu 
1993 ni dobil. 

b) Sredstva Iz delov kupnin 

Iz naslova zakonske obveznosti odvajanja deležev kupnin je 
Stanovanjski sklad prejel v 1993 leta 1.280 mio SIT, kar pred- 
stavlja le 43,4% lanskoletnega priliva iz tega naslova, vendar 
pa le 1.083 mio SIT za plačilo obveznosti v letu 1993, ostalo pa 
za zaostale obveznosti (197 mio SIT). 

Povprečni priliv v celem letu je bil 106,7 mio SIT mesečno (236 
mio SIT v letu 1992). 

c) Dotacije 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 130. člena stanovanj- 
skega zakona in zakonskih predpisov o lastninjenju je Stano- 
vanjski sklad od začetka svojega delovanja do konca leta 1993 
pridobili stanovanja (396), samske sobe (16), počitniške 
kapacitete (1 objekt) In preostale obroke Iz sklenjenih kupo- 
prodajnih pogodb (44.818). Po izvršeni prodaji po stanovanj- 
skem zakonu (288 stanovanj in 3 samske sobe) je ostaneK 
vplival na povečanje kapitala (osnovna sredstva: 108 stano- 
vanj, 13 samskih sob in 1 počitniški objekt), iz naslova brez- 
plačno prenošenih obrokov pa je bil priliv predvsem v zad- 
njem kvartalu leta 1993 in sicer 2,5 mio SIT. 

6. Izdaja lastnih vrednostnih papirjev 

Stanovanjski sklad je tudi v letu 1993 izdal dve emisiji lastnih 
komercialnih zapisov. Skupna vrednost prodanih komercial- 
nih zapisov je bila po vrednosti na dan 31. 12. 1993 360 mi" 
SIT, kar predstavlja tudi finančno obveznost Stanovanjskega 
sklada v letu 1994. 

Pri njihovi zasnovi so bili upoštevani ugodni odzivi primar- 
nega trga pri izdaji prvih »dvojčkov«. Namen izdaje je bila 
zagotovitev dodatnih sredstev za poslovanje Stanovanjskega 
sklada in zamenjava komercialnih zapisov prve serije ob nji- 
hovi zapadlosti. 

Emisija z dnevom izdaje 8.9. je bila deloma pripravljena za 
znane kupce (nekatere največje slovenske borznoposredni- 
ške hiše). Njihova nominacija v protivrednosti britanskih fun- 
tov je omogočila dodatno znižanje nominalne obrestne mere< 
Velikost emisije je protivrednost dva milijona GBP, obrestna 
mera 8.75%, zapadlost april 1994. 

Emisija z dnevom izdaje 2.11. je namenjena predvsem zame^ 
njavi komercialnih zapisov iz leta 1992, katere so posedoval' 
tudi občani. Velikost emisije je protivrednost 1,6 mio DEM. 
obrestna mera 9.25%, zapadlost oktober 1994. 

' i 
J 
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d) Prihodki iz lastnega poslovanja 

Med prihodke iz lastnega poslovanja štejemo: 

1. realne obresti (r), 
2. trgovanje z vrednostnimi papirji, 
3. prodaja pridobljenih stanovanj, 
4. drugo. 

ad 1) Realne obresti 

Zaradi zamika v dinamiki porabe sredstev po posameznih 
razpisih posojil je Stanovanjski sklad s plasiranjem prostih 
sredstev v banke, druge finančne organizacije in podjetja 
ohranjal realno vrednost sredstev. Plasmaji v obliki finančnih 
naložb so tekli preko celotnega leta. 

a) Dolgoročna stanovaniska posojila 
Stanje posojil fizičnim osebam iz vseh treh razpisov je 5.126 
mio SIT, ponderirana realna obrestna mera pa znaša 2,47 %. 

Posojila prvega razpisa so obrestovana po 2% obrestni meri, 
ostala posojila fizičnim osebam pa po 3% obrestni meri. 

Stanje posojil invalidskim organizacijam, ki so že odplačale 1. 
anuiteto, pa je 194,7 mio SIT. 

Posojila invalidskim organizacijam so odobrena po 6% 
obrestni meri. 

Realne obresti od vseh dolgoročnih kreditov znašajo v letu 1993, 97,1 mio SIT, revalorizacijske obresti pa 737,7 mio SIT. 

b) Kratkoročni likvidnostni krediti 
~ iz sredstev Stanovanjskega sklada: 
Povprečno stanje plasmajev je bilo 431 mio SIT, stanje kon- 
cem leta pa je 201 mio SIT. Povprečna obrestna mera je 
12,1%. 

Obresti od plasmajev sredstev Stanovanjskega sklada zna- 
šajo 59,8 mio SIT, revalorizacijske obresti pa 248,8 mio SIT. 

~ iz sredstev depozitov črnograditeljev: 

Povprečno stanje v drugem polletju, ko so bila nakazila inten- 
J'vna, je znašalo 1.189 mio SIT. Povprečna obrestna mera za 
,a sredstva je bila 12,1%. 

Rtalne obresti na sredstva iz depozitov črnograditeljev zna- 
šlo 82,6 mio SIT. 
Sl(upaj realne obresti znaiajo 239,5 mlo SIT In 23,9 mio SIT 
*ainudnih obresti. 

2) Trgovanje z vrednostnimi papirji 
^inek trgovanja z vrednostnimi papirji se izraža v realnih 
°®mlkih vrednosti. V letu 1993 so ti znašali 29,0 mio SIT in 

mio SIT iz naslova vnovčenja kuponov RSL 1. Pri tem je 
^Poštevana revalorizacija obveznosti po izdanih komercialnih 
*apisih. Izračunana donosnost portfelja, upoštevaje valutno K|avzul0, je bila 20,9%. 
ad 3)Prodaja pridobljenih stanovanj 
Stanovanjski sklad je v letu 1993 prodal 393 stanovanj, ki jih je 
Predhodno pridobil bodisi neodplačno ali odplačno (nakup in 
Poravnave), od tega 329 na obročno odplačilo kupnine in 64 
'anovanj na enkratno plačilo. 

J* 'stošnjih prodanih stanovanj in iz naslova obrokov za stano- 
B®nja prodana v preteklih letih, je Stanovanjski sklad pridobil 

mlo SIT. 
4) Drugo 

|^uge vire predstavljajo storitve, ki jih je Stanovanjski sklad 
^računaval posojilojemalcem. Te so dosežene s prodajo 

, orazcev in zaračunavanjem stroškov sklepanja pogodb. Iz 8,1 naslovov je bil dosežen dohodek 12,4 mlo SIT, stroški 

sklepanja pogodb pa so pokrivali obračune storitev banke, ki 
je to delo opravljala. 

Sklad je ugodno (25% vrednosti) odkupil dolgoročne terjatve 
do kupcev stanovanj. Iz tega naslova je Stanovanjski sklad 
v zadnjem kvartalu pridobil 738 tisoč SIT. 
Na podlagi zakonskih določil je Stanovanjski sklad upravičen 
do 30% sredstev, ki so jih dolžni vplačevati investitorji nedo- 
voljenih posegov v prostor iz naslova nadomestila za degra- 
dacijo in uzurpacijo prostora. V letu 1993 je Sklad prejel 316 
tisoč SIT. 
Med druge vire uvrščamo tudi prihodke iz naslova najemnin 
v stanovanjih, katerih lastnik je postal Stanovanjski sklad. 
Koncem leta ima Stanovanjski sklad še 405 stanovanj, danih 
v najem. Iz naslova najemnin je Stanovanjski sklad v letu 1993 
prejel 10,2 mlo SIT. 

e) Depoziti črnograditeljev 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju nase- 
lij in drugih posegov v prostor je naložil investitorjem nedovo- 
ljenih gradenj plačilo depozita, Stanovanjskemu skladu pa 
vodenje in zagotavljanje ohranjanja realne vrednosti zbranih 
depozitov. 

Sredstva depozitov so pričela pritekati na poseben podračun 
Stanovanjskega sklada 26. 4. 1993. Do konca leta je Stano- 
vanjski sklad prejel skoraj 11.000 vplačil v skupni višini 1,44 
milijarde SIT, od katerih je bilo občinam že v letu 1993 naka- 
zano 97 mio SIT. Revalorizacijske obresti so za leto 1993 
znašale 123,9 mio SIT, tako da je stanje teh sredstev 1,467 
milijarde SIT. 

2. UPORABA SREDSTEV 

Skladno z 81. členom stanovanjskega zakona Stanovanjski 
sklad iz izbranih sredstev: 
- daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- daje posojila z ugodno obrestno mero; 
- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega 
programa. 

Del sredstev Stanovanjski sklad usmerja v nakup dolgoročnih 
vrednostnih papirjev, pri čemer jih izbira po kriterijih varnosti 
in donosnosti. 

Značilnost naložbene politike Stanovanjskega sklada izvira iz 
osnovnega namena Stanovanjskega sklada, ki je izražen 
v kreditiranju izgradnje novih stanovanjskih površin in finan- 
ciranju oziroma oblikovanju neprofitnoga najemnega stano- 
vanjskega fonda. 

Upravni odbor je v okviru finančnega načrta sprejel tudi 
naložbeno politiko Stanovanjskega sklada. 

Temu cilju podrejeno ustreza politika ohranjanja realne vred- 
nosti sredstev Stanovanjskega sklada. Ta se uresničuje skozi 
plasmaje z revalorizacijsko in valutno klavzulo. 

Za izvajanje te politike je Stanovanjski sklad v letu 1993 
v okviru možnosti izvajal svoje aktivnosti, ki so navedene 
v pričujočem Poročilu. 

a) Posojila z ugodno obrestno mero (III. in IV. razpis) 

Stanovanjski sklad je izvedel lil. ter objavil in izvedel IV. razpis 
posojil z obrestno mero R+3%. 

Črpanje sredstev obeh razpisov je potekalo za III. razpis od 
januarja do junija 1993 in za IV. razpis od avgusta do novem- 
bra 1993. 

Vsebinsko je razpis prikazan v poglavju št. III. 
Poraba sredstev za lil. in IV. razpis je bila v letu 1993 2.847 
mlo SIT. 

Stanje terjatev do prebivalstva po vseh razpisih na dan 31.12. 
1993 je bilo 5.126 26 mio SIT. 
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Stanovanjski sklad je dosedaj dodelil skoraj 6600 kreditov, ki 
jih plačuje skoraj 10 tisoč plačnikov. Neplačnikov oziroma 
prijav zavarovalnicam za poplačilo škode pa je ob zaključku 
leta 19. Deset primerov so zavarovalnice tudi že povečale. 

b) Vrednostni papirji 
1. 
Stanovanjski sklad je v leto 1993 vstopil z 519 mio SIT vred- 
nostnih papirjev v svojem portfelju. Struktura je bila zasno- 
vana v skladu s stanovanjskim zakonom, ki kot vodilo pri 
investiranju navaja varnost in donosnost naložb. Portfelj je bil 
sestavljen iz sedemnajstih različnih vrednostnih papirjev. Naj- 
večja posamezna pozicija je bila obveznica RSL 1 (66,2% 
portfelja). Skupni delež vrednostnih papirjev, katerih izdaja- 
telj je država, je skupaj presegal 74 odstotkov; občinskih 
obveznic je bilo 15 odstotkov, vrednostnih papirjev ostalih 
izdajateljev pa je bilo preostalih 11 odstotkov. 

2. 
Sprejeti finančni načrt Stanovanjskega sklada za leto 1993 je 
predvidel precejšnje zmanjševanje portfelja vrednostnih 
papirjev, velika dinamika pri črpanju sredstev za potrebe 
razpisov stanovanjskih posojil pa je pogojevala tudi medme- 
sečna nihanja velikosti portfelja. Izvršilni odbor za plan in 
naložbe in strokovna služba Stanovanjskega sklada sta imela 
pred seboj dokaj zahtevno nalogo, saj je bil portfelj skozi celo 
drugo polletje 1992 dolgoročno zasnovan na večjo velikost in 
večjo donosnost, deloma tudi na račun njegove likvidnosti. 
Tako je bilo pri upravljanju portfelja potrebno preprečiti, da bi 
zahtevana dinamika prodaj vrednostnih papirjev porušila 
strukturo portfelja. Likvidnost Stanovanjskega sklada se je 
morala vzdrževati tudi z zniževanjem pozicij najbolj likvidnih 
državnih vrednostnih papirjev. 
Do 30. 6. 1993 se je portfelj vrednostnih papirjev znižal na 
dobrih 170 mio SIT, v njegovi strukturi je ostalo 51 odstotkov 
vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Znižanje ostalih 
pozicij vrednostnih papirjev za absolutnih 51 mio SIT je ob 
ustreznem vodenju prodaj na borzi minilo brez opaznih posle- 
dic za borzne tečaje. Dezinvestiranje je žal zahtevalo tudi 
odprodajo nadpovprečno donosnih obveznic, kar je znižalo 
povprečno donosnost porfelja (računano kot donos do do- 
spetja). 
Hkrati se je v tem času že začel pripravljati zakon o strukturi 
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavo- 
ralnih organizacij, ki je predvidel visok delež naložb v državne 
vrednostne papirje tudi za Stanovanjski sklad. Čeprav se je 
sprejemanje zakona zavleklo v leto 1994, sta ga imela izvršilni 
odbor za plan in naložbe ter strokovna služba Stanovanjskega 
sklada vsekskozi pred očmi, ko sta načrtovala strukturo port- 
felja v drugem polletju leta 1993. 

3. 
Veljavna odredba ministra za finance zahteva, da se vsi posli 
z vrednostnimi papirji, ki so sprejeti v borzno kotacijo, odvi- 
jajo preko članov borze. Stanovanjski sklad je postal član 
borze že jesni leta 1992 in je svoje celotno poslovanje vodil 
preko zaposlenega pooblaščenega borznega posrednika. 

Vlada Republike Slovenije je v letu 1993 v parlamentarni 
postopek vložila nov zakon o trgu vrednostnih papirjev. Le-ta 
zahteva (sprejet je bil januarja 1994), da se borznemu članstvu 
odrečejo vsi subjekti, ki niso specializirane borznoposredni- 
ške družbe ali banke. Izjema sta le državno zakladništvo in 
Banka Slovenije. 

4. 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je tako 1. 10. 1993 
svoj portfelj vrednostnih papirjev razdelil na del, s katerim se 
trguje, in na del, ki predstavlja dolgoročno naložbo. Tržni del 
portfelja je s pogodbo prenesel v upravljanje Modro borzno- 
posredniški hiši. Pogodba je sklenjena pod enakovrednimi 
pogoji kot jih ponujajo druge borznoposredniške družbe, 
v stroškovnem oziru pa je za Stanovanjski sklad ugodnejša. 
Stanovanjski sklad ima kot naročnik možnost nadzora nad 
delom upravljalca s tem, ko mu le-ta za vsako operacijo 
znotraj portfelja dostavi uraden dokument, upravljalec pa mu 

tudi redno poroča o politiki upravljanja in o njegovih rezulta- 
tih. Nadzor nad celotnim poslovanjem upravljalca izvaja 
preko svojih delničarskih pravic in udeležbe v nadzornem 
svetu delniške družbe. 

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.1993 znaša 367 mio 
SIT. 

c) Druge naložbe 
1. 

V letu 1993 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije nada- 
ljeval s pričeto investicijo v lastne poslovne prostore (97 mio 
SIT porabljeno v letu 1992 za delno plačilo kupnine, 104 mio 
SIT za preostanek kupnine v letu 1993 in 221,7 mio SIT za 
adaptacijo), ki bo predvidoma zaključena aprila 1994. 

2. 

Stanovanjski sklad je zaradi zahtev zakona o trgu vrednostnih 
papirjev, ki onemogoča Stanovanjskemu skladu borzno član- 
stvo, v letu 1993 soustanovil Modro borznoposredniško hišo, 
d.d. Dne 2.7.1993 je bila tako podpisana pogodba o ustanovi- 
tvi delniške družbe »Modra borznoposredniška hiša«, z usta- 
novitveno emisijo delnic v višini 28 mio SIT. Stanovanjski 
sklad je odkupil 25% ustanovitvenih delnic. Delnice so redne, 
s pravico do upravljanja in udeležbe na dobičku. 

Interes Stanovanjskega sklada pri ustanovitvi borznoposred- 
niške družbe je predvsem zagotovitev profesionalnega mana- 
gementa za svoj portfelj vrednostnih papirjev, pri čemer mora 
biti le-ta v največji možni meri prilagojen posebnostnim 
poslovanja Stanovanjskega sklada. Borznoposredniška 
družba s Stanovanjskim skladom kot soustanoviteljem naj bi 
bila »domač« in stroškovno ugoden borzni posrednik v raz- 
merah hitrega razvoja slovenskega kapitalskega trga. 

3. 

Upravni odbor Stanovanjskega sklada je decembra 1993 spre- 
jel sklep o ustanovitvi družbe za nepremičnine PERSPEK- 
TIVA, d. o. o. kot edini ustanovitelj. Za ustanovni kapital je 
zagotovil 1,5 mio SIT. Družba bo skrbela za stanovanjski fond 
Stanovanjskega sklada in promet z nepremičninami. 

4. 

Stanovanjski sklad je nastopil tudi kot investitor 4 stanovanj- 
ski hiš. Za to investicijo je v decembru 1993 zagotovil 33 mio 
SIT od skupno 102 mio SIT, predvidenih do dokončanja. 

5. 

Naložbo predstavlja tudi pretvorba terjatve iz naslova dapega 
kredita iz leta 1992 Iskri Telekom v višini 102 mio SIT v kapital- 
ski delež v Iskri Tel v višini 140 mio SIT. 

III. RAZPISI POSOJIL 

Stanovanjski sklad je v letu 1993 objavil tri razpise posojil 
z ugodno obrestno mero, in sicer: 

1. razpis posojil za fizične osebe, objavljen 20. 5. 1993, za 
nakupe novozgrajenih stanovanj, zadružno gradnjo, nadzi- 
dave, dozidave, preureditev podstrešij in rekonstrukcije na 
območjih, razglašenih za kulturni ali zgodovinski spomenik; 

2. razpis posojil za neprofitne stanovanjske organizacije, 
objavljen 17. 12. 1993, za gradnjo ali nakupe neprofitnih 
najemnih stanovanj, in 

3. razpis posojil za fizične osebe, objavljen 20. 12. 1993, za 
nakupe stanovanj, zadružno gradnjo, preureditev podstrešij 
in rekonstrukcije na območjih, razglašenih za kulturni ali 
zgodovinski spomenik. 

Razpis, objavljen 20. 5. 1993 je v celoti zaključen, razpisa, 
objavljena ob koncu leta pa sta še v teku in bosta zaključena 
v prvi polovici leta 1994. 
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A- POSOJILA ČETRTEGA RAZPISA 
20 maja 1993 je Stanovanjski sklad že četrtič objavil razpis za 
pridobitev stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero, 
'okrat za državljane Republike Slovenije, ki si svoje stanovanj- 
sko vprašanje razrešujejo z nakupom novozgrajenega stano- 
vanja, gradnjo hiše v zadružni gradnji, individualno gradnjo, 
kadar gre za nadomestitev ali razširitev, preureditvijo podstre- 
hi ali rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanjskih hiš na 
območjih, razglašenih za kulturni ali zgodovinski spomenik, 
"azpisna je bila 1 milijarda tolarjev z obrestno mero R+3% in 
°dplačilno dobo največ 15 let, vloge pa so se pričele spreeje- 
ma<i 31. 5. 1993. 

razpis je prispelo veliko število vlog, vseh vlog je bilo 
namreč 1455, skupaj zaprošeni znesek pa je znašal 
3-452.128.940,00 tolarjev. Od vseh prispelih vlog je bilo le 813 
oziroma 55,9% popolnih. Med prosilci, ki niso imeli popolnih 
*'°9, so bili zlasti tisti, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev, 
ker so bili graditelji individualnih hiš ali kupci starih stano- 

Prosilci, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, so skupaj zaprosili 
*a 2.024.559,087,00 tolarjev, upravičeno zaprošeni znesek 
(upoštevajoč zgornio mejo pripadajoče kvadrature in limit v ceni 1200 DEM/m ) pa je znašal 1.571.907.823,00 ali 77,6% Vse zaprošene vsote. 

ZNESKI POSOJIL 
4. RAZPIS 

SSS Zaprošeno |SS Upr.zaproš. m Odobreno 

prečno zaprošeni znesek vseh popolnih vlog je bil Drl* 232.60 tolarjev, odobrenih 3.133.992,40 tolarjev, pov- 
ecno odobreni znesek pa je bil 1.664.071,80 tolarjev. 

UD?aSl*dni0ga 9ra,a so razvidna razmerja med zaprošenimi, 
nam zaprošenimi in odobrenimi zneski glede na "lene porabe zaprošenega posojila. 

ZNESKI POSOJIL 
4. RAZPIS 

Zjpr. Uprav. Zjpr. Uprav. Zjpr. Uprav. Odotor. 

Med prosilci, ki so imeli popolne vloge, jih je živelo največ pri 
sorodnikih in sicer 284 (34,9%), sledili so jim solastniki 
z ožjimi družinskimi člani 27,6% in najemniki za določen čas. 
Največji procent odobrenih posojil je bil dosežen pri tistih 
prosilcih, ki so živeli pri sorodnikih in sicer 42,3%. Vsa raz- 
merja med zaprošenimi in odobrenimi vlogami med prosilci 
glede na status dosedanjega bivališča prikazuje tabela 5 v Pri- 
logi I. 

Tudi v tem razpisu je bilo pomembno, ali so prosilci reševali 
svoj stanovanjski problem prvič ali ponovno (tabela 6 v Prilogi 
I), saj je bil med tistimi, ki so reševali svoj problem prvič 
procent odobrenega zneska glede na upravičeno zaproše- 
nega kar 85,9% in le 14,1% pri tistih, ki so reševali stanovanj- 
ski problem ponovno. Pri prosilcih, ki so bili lastniki ali solast- 
niki stanovanja z manj kot 8 m2 na družinskega člana, se je 
zaradi neprimernosti dosedanjega stanovanja zaradi kvadra- 
ture štelo, da rešujejo svoj stanovanjski problem prvič. 

STOPNJA REŠEVANJA 
4. RAZPIS 

* LU CO LU 
S 

ia is 

SSS 
Upravjaproa. 

Odobreno 

prvK 
Največ prosilcev s popolnimi vlogami, t. j. 416 ali 51,2% 
prosilcev (tabela 8 v Prilogi I) je zaprosilo za posojilo za 
graditev nadomestne stanovanjske hiše, sledijo jim nakupi 
novih stanovanj (132 ali 16,2%), najmanj prosilcev pa je stano- 
vanjski problem reševalo z rekonstrukcijo (13 ali 1,6%). 

NAMEN PORABE SREDSTEV 
4. RAZPIS 

A nakup C nadom E preured 
B grad O razfir F rekom 

Uprav zaprošeno d Odobreno 

I Nakup £33 Gradnja £22 Podstr. ggg 

Prednostni kriterij za pridobitev posojila Stanovanjskega 
sklada so bili tudi drugi viri posojil in sicer občine ali deloda- 
jalca, vendar pa je le 13 prosilcev ali 1,6% od vseh prosilcev 
s popolnimi vlogami (tabela 2 v Prilogi I) imajo tudi sredstva 
občinskih posojil, čeprav so imele za to občine sredstva od 
prodaje stanovanj in jih je še pred razpisom posojil Stanovanj- 
ski sklad posebej pozval k razpisu njihovih posojil. Ta procent 
je toliko manjši, če ga primerjamo s številom prosilcev, ki jim 
je ugodno posojilo dodelil delodajalec. Teh je bilo 51 ali 6,3% 
od prosilcev s popolnimi vlogami. Posojilo Stanovanjskega 
sklada iz dosedanjih razpisov posojil je imelo 91 prosilcev ali 
11,2% od prosilcev s popolnimi vlogami, kar pa je sicer 
vplivalo na zmanjšanje odobrenega posojila po tem razpisu. 
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PROSILCI S PRIORITETNIMI VIRI 
4. RAZPIS 

OBČNA DELODAJALEC SKLAD 
PRIORITETNI VIR 

Med vsemi 813 vlogami (tabela 9 v Prilogi I) je bilo največ 
družin, ki niso mlade (310 ali 38,1%), sledijo mlade družine in 
sicer 37,9% ali 308, od teh 230 takih, ki prvič rešujejo stano- 
vanjski problem (tebela 9a v Prilogi I), nato razširjene družine, 
ki niso več mlade, teh je bilo 8,2% ali 67, nato mlade razširjene 
družine (50 ali 6,2%), 4,6% ali 37 prosilcev je bilo mladih 
samcev. 
Naslednji graf prikazuje, da je starost prosilcev eden od 
izredno pomembnih kriterijev, saj je procent odobrenih poso- 
jil (tabela 9 v Prilogi I) v primerjavi z upravičeno zaprošenimi 
prav pri mladih izredno visok (od 79,6% pri mladih samcih, do 
92,1% pri mladih nepoplnih druž(nah). 

VRSTA IN STAROST DRUŽINE 
4. RAZPIS 

Zdravstveni problem je izkazalo 25 prosilcev (tabela 10 v Pri- 
logi I). Posojilo ni bilo odobreno le dvema prosilcema z zdrav- 
stvenim problemom, ker sta že imela ustrezno rešen stano- 
vanjski problem. 

Število družinskih članov (tabela 7a v Prilogi I), ki hkrati 
s prosilcem razrešujejo stanovanjski problem, se giblje med 
9 in 1, povprečno število družinskih članov na popolno vlogo 
je bilo 3,6 družinskih članov, prav tako na odobreno vlogo. 
Povprečno število vzdrževanih otrok pri prosilcih, ki so imeli 
popolne vloge je bilo 1,3, tistih, ki pa jim je bilo posojilo 
odobreno, pa tudi 1,3. 

Povprečna starost prosilcev (tabela 7b v Prilogi I), ki so oddali 
popolne vloge in njihovih partnerjev je bila 32,8 let, pri odo- 
brenih vlogah pa pod 32 let. 

Povprečno število zaposlenih na vlogo (tabela 7b v Prilogi I) je 
bilo med odobrenimi 1,74. 
Povprečni dohodek na družinskega člana (tabela 7b v Prilogi 
I) je bil med vsemi popolnimi vlogami 27.819,70 SIT, na pro- 
silca in partnerja pa 42.668,40 SIT, med odobrenimi pa na 
družinskega član 27.312,70 SIT, na prosilca in partnerja pa 
41.863,20 SIT, pri čemer je značilno, da je najvišji povprečni 
dohodek na družinskega člana pri tistih prosilcih, ki si stano- 

vanjski problem razrešujejo z nakupom (tabela 7bKP v Prilogi 
I) ali rekonstrukcijo (tabela 7bRE v Prilogi I), najnižji pa pri 
tistih, ki gradijo (tabela 7bGD v Prilogi I). 

Povprečna velikost stanovanjske enote (tabela 7b v Prilogi I), 
za katero kreditiranje so zaprosili prosilci s popolnimi vlo- 
gami, je bila 112,3 m2. Najmanjše stanovanjske enote, za 
kreditiranje katerih so zaprosili prosilci, so pri nakupih (tabela 
7bKP v Prilogi I) in sicer 55,3 m2. 

Po četrtem razpisu je bilo 646 prosilcem razdeljeno skoraj 
1,075 miulijarde SIT (tabela 1 v Prilogi I), kar z drugimi besej 
dami pomeni, da je Stanovanjski sklad kreditiral 12,787,5 nt 
stanovanjske površine, upoštevaje pri tem vrednosti, dolo- 
čene z razpisom (1200 DEM/m2). 
Ob upoštevanju metodologije za vrednotenje vlog za dodeli; 
tev je bilo največ posojil odobrenih tistim prosilcem, ki so svoj 
stanovanjski problem reševali prvič, so bili mladi in imeli 
povprečen dohodek na družinskega člana. 

Z odobritvijo posojila je po kriterijih Stanovanjskega sklada 
(40% primerne kvadrature glede na število družinskih članov 
po vrednosti, določeni z razpisom) bilo dokončno razrešenih 
56 prosilcev ali 8,7% od vseh, ki jim je bilo posojilo odobreno, 
oziroma le 6,9% od vseh, ki so imeli popolne vloge, delno p" 
590 prosilcev ali 91,3% od vseh, ki jim je bilo posojilo odo- 
breno, oziroma 72,6% vseh, ki so imeli popolne vloge. Poso; 
jilo ni dobilo 167 prosilcev ali 20,5% od vseh, ki so imeli 
popolne vloge. 
Delež posojil Stanovanjskega sklada je bil ob upoštevanj0 

razpoložljivih sredstev različen glede na način razreševanja' 
kar prikazuje tabela 3 v Prilogi I. 

Razdelitev posojil po številu prosilcev in zneskih po posamez- 
nih občinah je prikazan v grafu v nadaljevanju. 

PROSILCI PO OBČINAH, 4. RAZPIS 

LJUBLJANA 
UUBUMMMOSTfmij^ 

z*oonj6^sKS" 2ALEC 

Uprav.zaprošeno Bi Odobreno 
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POSOJILA PO OBČINAH, 4. RAZPIS 

CELJE 

GROSUPLJE . hftASTNlC DRUA URŠKA BISTRICA: IZOLA. JESENCE . KAMNKT KOČEVJE. 
3E8b 
«188- LENARF LENDAVA. 

LAJBLJANA BE21^RAD~ 
uu^asaisaigss- 

•gagi mozrje; MURSKA SOBOTA NOVA GORICA. 
"»»mi PRANI 

RADUE OB DRAVTl 
«avne na'kS^iSS" RIBNICA" SEVNBCA" SEŽANA SLOVENJ GRADEC. SLOVENSKA BISTRJCA j SLOVENSKE KONJICE &ENTJUR PRI CELJU' SKOPJA LOKA 

TRBOVLJE 

ZAG0RJEV0?Ž5fvr 2ALEC 

ZNESEK (mio SIT) 

Uprav.zaprošeno Odobreno 

B- PRIMERJAVA DOSEDANJIH RAZPISOV POSOJIL ZA 
PIZIČNE OSEBE 
V času svojega delovanja do konca leta 1993 je Stanovanjski 
sklad razdelil posojila po treh razpisih, kar prikazuje tudi graf 
v nadaljevanju. 

ZNESKI POSOJIL 
PRIMERJAVA RAZPISOV 1, 3 IN 4 

1. RAZPIS 3. RAZPIS 4. RAZPIS 

[ss Razpisano H Zaprošeno ^ Uprzapr. ffj-t) Odobreno 

^uPni razpisani znesek v treh realiziranih razpisih (tabela 
i Priloga II) je bil 4 milijarde tolarjev, zaprošeni 17 milijard 406 
ll^ijonov tolarjev, za kar je zaprosilo skupaj 12.191 prosilcev. 
'® številke prikazujejo potrebe po posojilih kot jih čutijo 
Prosilci, vendar pa so glede na pogoje in omejitve, ki so 
pstavni del vsakega posameznega razpisa, bistveno nižje, Ia*o da je bil skupni t. im. upravičeni znesek zaprošenega 
p°sojila po vseh razpisih 9 milijard 685 milijonov tolarjev. 

Glede na razpoložljiva sredstva je bilo po treh razpisih odo- 
brenih 4 milijarde 891 milijonov tolarjev, kar je 20% več glede 
na razpisane vsote, oziroma le dobra polovica od upravičeno 
zaprošenega zneska. Poudariti je potrebno, da pojem upravi- 
čeno zaprošenega zneska predstavlja posojilo v višini 40% 
primerne stanovanjske površine, ki je odvisna od števila dru- 
žinskih članov, kvadratni meter stanovanjske površine pa se 
enotno vrednoti po 1200 DEM. 

Ker so razpisi potekali v različnih obdobjih, so bolj primerljivi 
podatki po stanovanjskih površinah. 

Prosilci, ki so izpolnjevali pogojiza posamezen razpis (tabela 
1 v Prilogi II), so zaprosili za kreditiranje 339.303 m stano- 
vanjske površine. Od upravičeno zaprošene stanovanjske 
površine, ki v vseh treh razpisih znaša 164.145 m , je bilo 
odobreno kreditiranje 79.429 m2 oziroma le 48,4% od zapro- 
šenega. 

STANOVANJSKA POVRŠINA 
PRIMERJAVA RAZPISOV 1, 3 IN 4 
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Zaprošeno gg Uprzapr. g=g Odobreno 

Prosilci, ki so izpolnjevali pogoje za posamezen razpis (tabela 
1 v Prilogi II), so zaprosili za kreditiranje 339.303 m2 stano- 
vanjske površine. Od upravičeno zaprošene stanovanjske 
površine, ki v vseh treh razpisih znaša 164.145 m2, je bilo 
odobreno kreditiranje 79.429 m2 oziroma le 48,4% od zapro- 
šenega. 
Iz naslednjega grafa je razvidno, kako so prosilci razreševali 
svoj stanovanjski problem glede na posamezne razpise. 

NAMEN PORABE SREDSTEV 
PRIMERJAVA RAZPISOV 1, 3 IN 4 

NAKUP OSTALO GRADNJA NAKUP OSTALO 
GRADNJA NAKUP OSTALO GRADNJA 

Odobreno X77\ Upr.zapr., neodotor. 

Numerični podatki so prikazani v tabeli 2a v Prilogi II s tem, da 
so podatki sumarno zbrani po treh načinih reševanja in sicer 
nakup, gradnja in drugo. 
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SSS Pop.vfoge Hi Odobr.vtoge 

Ker pa je iz tabele 2b v Prilogi II razvidno, da za prvi razpis, ki 
je bil namenjen poplačilu neugodnih kreditov, ni bil odločilen 
način razreševanja, ampak stopnja neugodnosti dotedanjih 
posojil, oziroma so bili znotraj posameznega načina razreše- 
vanja v posameznem razpisu (četrti) izločeni prosilci z določe- 
nimi načini razreševanja (nakup starega stanovanja, gradnja 
individualne hiše, adaptacije), ocenjujemo rezultate tretjega 
razpisa kot najbolj reprezentativne za ocenjevanje potreb po 
posojilih z ugodno obrestno mero po posameznih načinih 
razreševanja stanovanjskega problema. Značilno je, da si 
večina prosilcev razrešuje stanovanjski problem z gradnjo 
individualne hiše, pri čemer je še posebej pomembno dejstvo, 
da so v podatkih zajeti prosilci, ki imajo izdano gradbeno 
dovoljenje v ali po letu 1990. Ce bi želeli razrešiti tudi ta 
segment stanovanjskih potreb, bi Stanovanjski sklad moral 
razpolagati letno skoraj s 4 milijardami tolarjev. Ker tega 
denarja v letošnjem letu ni bilo, se je to odrazilo tudi na 
pogojih razpisov v letu 1993, saj obakrat niso mogli kandidi- 
rati vsi tisti, ki gradijo individualne stanovanjske hiše, pa niso 
vključeni v kompleksno gradnjo preko zadrug. 

Starost prosilcev v posameznem razpisu je prikazana v tabeli 
3 v Prilogi II. Pri posojilih za poplačilo neugodnih posojil je 
bila le manjšina prosilcev mladih, medtem ko v nadaljnjih 
dveh razpisih ugotavljamo, da je stanovanjski problem mladih 
bistveno bolj pereč, kar pa je vplivalo tudi na razdelitev 
sredstev tako, da je bil procent posojil, ki so bila odobrena 
mladim, bistveno višji. 

STAROST DRUŽINE 
PRIMERJAVA RAZPISOV 1, 3 IN 4 

STOPNJA REŠEVANJA 
PRIMERJAVA RAZPISOV 1, 3 IN 4 

Večina prosilcev v vseh razpisih ima po dva zaposlena (tabela 
11 v Prilogi II) in povprečni dohodek na družinskega člana 
(tabela 12 v Prilogi II). 

Razdelitev posojil po občinah glede na število prosilcev, odo- 
brene zneske in število kreditiranih m2 po posameznih razpi- 
sih prikazujejo tabele 13 v Prilogi II, grafični prikaz pa je 

v nadaljevanju. 

SB Pop.vtoge m Odobr.vloge 

Na odobritev je poleg starosti vplivala tudi oblika družine, kar 
pa je prikazano v tabeli 5 v Prilogi II, iz tabele 6 v Prilogi II pa je 
razvidna tudi starost posamezne oblike družine. 

Poleg starosti prosilcev je na odobritev posojila odločujoče 
vplivalo dejstvo, ali je prosilec reševal svoj stanovanjski pro- 
blem prvič ali ponovno, kar pa zaradi že povedanih specifič- 
nosti ne velja za prvi razpis. Ta kriterij se najbolj odraža pri 
tretjem razpisu, še zlasti zato, ker je bil razkorak med zaproše- 
nim in odobrenim zneskom največji (tabeli 4 in 7 v Prilogi II). 

ODOBRENA POSOJILA PO OBČINAH prw4d«4 

AJOOVSONA 

DRUA 
URŠKA BO TFICA 

IZOLA 
JE3EMCE 

KAMNK 
KOČEVJE 

KRANJ 

LAŠKO 

100 ISO 200 290 300 3SO 400 
ZNESEK (mio SIT) 

DOM2ALE 
DRAVOGRAD 
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ODOBRENA POSOJILA PO OBČINAH 
<*ugi <M 

ODOBRENA POSOJILA PO OBČINAH NA PREBIVALCA 
drugi dal 

MARBOR PESNTCA 
MARBOR RUSE 

METUKA 
M02RJE 

MURSKA SOBOTA 
NOVAGORTCA 
NOVO MESTO 

0RM02 
PfUN 

POSTOJNA 
PTUJ 

RADLJE OB DRAVI 
radovuca 

RAVNE NA KOROŠKEM 
RBMCA 

SEVNCA 
8E2ANA 

SLOVENJ ORADEC 
8LOVĐ<8KA B»TR>CA 
8LOVENSKE KONJ« 

•ENTJUR p* CELJU 
ŠKOF JA LOKA 

»MARJE PRI JELŠAH 
TOU*4 

TRBOVLJE 
TREBNJE 

TRBC 
VELENJE 
VRHMKA 

ZAGORJE OB SAVI 
2ALEC 

1. RAZPtS 
ca X RAZPtS 
4. RAZPtS 
SKUPAJ 

ZNESEK (mio SIT) 
^•alnejSo sliko odobrenih zneskov po posameznih občinah pa dobimo, če primer|amo 
"•••k odobrenih posojil na pfebivalca v občini, kar je razvidno iz grafa v nadaljevanju. 

ODOBRENA POSOJILA PO OBČINAH NA PREBIVALCA 
pn4<M 

MARBOR 
MARBOR PESMCA 

MARBOR RUSE 
METUKA 
M02RJE 

MURSKA SOBOTA 
NOVA GORK2A 
NOVO MESTO 

0RM02 

SLOVENSKE KONJ« 
ŠENTJUR PRI CELJU 

SKOFJA LOKA 
ŠMARJE PPIJELSAH 

TOLMN 
TRBOVLJE 

ZNESEK na prebivalca (SIT) 

1,000 z000 3,000 4.000 S, 000 
ZNESEK na prebivalca (SIT) 

IV. DRUGE DEJAVNOSTI SKLADA 

A. VZPOSTAVITEV EVIDENCE ZAVEZANCEV 

V smislu določb 80. člena stanovanjskega zakona se zagotav- 
ljajo sredstva za poslovanje Stanovanjskega sklada tudi iz 
dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, 
ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti 
Republike Slovenije, razen od stanovanj in stanovanjskih hiš 
namenjenih za delavce in funkcionarje republiških državnih 
organov. 

V smislu določb 130. člena stanovanjskega zakona so lastniki 
iz 111. in 112. člena zakona (Republika Slovenija, občine in 
pravne osebe, ki so postali lastniki družbenih stanovanj) 
dolžni del kupnine, pridobljene s privatizacijo stanovanj, 
odvajati v Stanovanjski sklad in sicer: 

- v primerih prodaje po 119. členu zakona (enkratno odpla- 
čilo) 20% kupnine ob vplačilu; 
- v primerih prodaje po 117. in 120. členu (obročno odplače- 
vanje) pa prvi in sedmi obrok vsako leto. • 

Iz navedenega izhaja, da so lastniki družbenih stanovanj 
- prodajalci, zavezanci za plačilo dela kupnine Stanovanj- 
skemu skladu. 

Že ob pričetku rednega poslovanja Stanovanjskega sklada 
preko lastnega žiro računa je bilo ugotovljeno, da Stanovanj- 
ski sklad potrebuje lastno evidenco stanovanj, prodanih po 
stanovanjskem zakonu tako za ugotavljanje zavezancev kot 
višine lastnih terjatev po 130. členu stanovanjskega zakona. 

Te obveznosti pa niti sam stanovanjski zakon niti njegovi 
izvedbeni predpisi niso opredelili, kar je povzročilo dodatne 
zaplete in zamude pri vzpostavitvi lastnih evidenc prodanih 
družbenih stanovanj. . 

V začetku leta 1993 je Stanovanjski sklad sklenil pogodbo 
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o vzpostavitvi in vodenju evidence zavezancev po 130. členu 
stanovanjskega zakona. 

Kot osnovna podlaga za vzpostavitev pravilnih in popolnih 
evidenc je vzpostavitev registra prodanih stanovanj, ki vse- 
buje podatke o vseh prodanih stanovanjih, vrsti prodanih 
stanovanj (npr. solidarnostna stanovanja, ki imajo drugačen 
status), vrednosti posameznih stanovanj v smislu določb pra- 
vilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
(točkovanje), zavezancih (prodajalcih stanovanj) in o novih 
lastnikih (kupcih) stanovanj. 

Podatke smo črpali iz kupoprodajnih pogodb o prodaji stano- 
vanj, ki smo jih pridobili direktno od prodajalcev ali od občin- 
skih izpostav uprav za javne prihodke. 

Program tako zagotavlja vse potrebne podatke za evidentira- 
nje terjatev Stanovanjskega sklada: 

- osnova navedenega programa je zavezanec podjetje 
(datum pogodbe, številka pogodbe, število točk, vrednost 
točke na dan sklenitve pogodbe, kupec); 
- program omogoča vpogled v amortizacijski načrt plačil; 
- izdela finančno kartico, iz katere so razvidne vse pogodbe 

z zneski terjatev, ki izhajajo iz kompleta pogodb in tudi vsa 
plačila po datumih vplačil. Saldo terjatev na določen dan pa 
pokaže, ali je zavezanec v preplačilu, ali ima poravnane vse 
obveznosti oziroma nima poravnanih vseh obveznosti. 

Glede na to, da se vrednost točke, kot osnove za ugotavljanje 
terjatev, mesečno spreminja, je v program ažurno vnešena 
vrednost točke na dan zapadlosti terjatve.. 

Do 31. januarja 1994 je bilo vnešenih 119.926 kupoprodajnih 
pogodb in aneksov, sklenjenih od uveljavitve stanovanjskega 
zakona do konca leta 1993. Po podatkih o vseh sklenjenih 
pogodbah ugotavljamo, da ne razpolagamo še s približno 
20.000 pogodbami. S prizadevanji za njihovo pridobitev, gre 
zlasti za pogodbe, sklenjene tik pred iztekom zakonskega 
roka ali za prva dva meseca prodaje, bomo nadaljevali. 

Tabela v nadaljevanju prikazuje število sklenjenih pogodb 
glede na način odplačila kupnine. Ugotavljamo, da je v okviru 
razpoložljivih podatkov največ pogodb bilo sklenjenih 
z enkratnim odplačilom kupnine (54,7%), iz naslova katerih 
Stanovanjski sklad ne bo imel nobenega prihodka v prihod- 
njih letih (razen izterjave zaostalih plačil). 

TABELA 1 Porazdelitev vnešenih pogodb po dobi odplačevanja 

pogodbe 

ZAVEZANCI 

% aneksi % pogodbe % 

SSRS 

aneksi % 

SKUPAJ 117003 100.0 1764 100.0 572 100.0 587 100.0 

enkratno 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

63962 
93 
99 
98 
49 

2421 
67 

129 
101 

9 
20738 

4 
64 
33 
19 

4251 
5 • 
5 

10 
5 

24793 
3 
5 
3 
3 

16 

54.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
2.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

17.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

21.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1147 
29 

8 
17 
19 
48 

8 
9 

22 
21 

219 
2 
2 
1 
4 

36 
0 
2 
3 
7 

160 
0 
0 
0 
0 
0 

65.0 
1.6 
0.5 
1.0 
1.1 
2.7 
0.5 
0.5 
1.2 
1.2 

12.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
2.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.4 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

162 
0 
0 
0 
0 

38 
0 
1 
0 
0 

144 
0 
0 
0 
0 

95 
0 
0 
0 
0 

132 
0 
0 
0 
0 
0 

28.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 

25.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

16.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

23.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

11 
1 
1 
3 
4 

13 
2 
1 

37 
33 

100 
2 
0 
0 

22 
54 

0 
0 

43 
58 

201 
0 
0 
0 
0 
1 

1.9 
0.2 
0.2 
0.5 
0.7 
2.2 
0.3 
0.2 
6.3 
5.6 

17.0 
0.3 
0.0 
0.0 
3.7 
9.2 
0.0 
0.0 
7.3 
9.9 

34.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3-3 
34 
35 
36 
37 

0 
3 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Tabela v nadaljevanju pa prikazuje razporeditev zavezancev po posameznih občinah. 

TABELA 2 Porazdelitev vnesenih pogodb po občini stanovanja 

Zavezanci 

POGODBE 
enkr. . obr. skupaj % 

ANEKSI 
enkr. obr. skupaj % 

SKUPAJ 63962 53041 117003 100.0 1147 617 1764 100.0 

1 AJDOVŠČINA 263 193 456 0.4 3 2 5 0.3 
2 BREŽICE 368 366 734 0.6 4 0 4 0.2 
3 CELJE 2937 2016 4953 4.2 25 16 41 2.3 
4 CERKNICA 87 64 151 0.1 1 0 1 0.1 
5 ČRNOMELJ 235 363 598 0.5 5 3 8 0.5 
6 DOMŽALE 626 630 1256 1.1 3 2 5 0.3 
7 DRAVOGRAD 129 188 317 0.3 0 1 1 0.1 
8 GORNJA RADGONA 209 266 475 0.4 1 2 3 0.2 
9 GROSUPLJE 285 258 543 0.5 4 41 45 2.6 

10 HRASTNIK 328 497 825 0.7 1 0 1 0.1 
11 IDRUA 879 739 1618 1.4 33 11 44 2.5 
12 ILIRSKA BISTRICA 390 328 718 0.6 13 1,1 24 1.4 
13 IZOLA 1318 560 1878 1.6 22 6 28 1.6 
14 JESENICE 1129 1777 2906 2.5 19 12 31 1.8 
15 KAMNIK 636 443 1079 0.9 16 5 21 1.2 
16 KOČEVJE 630 690 1320 1.1 0 1 1 0.1 
17 KOPER 3423 1839 5262 4.5 94 46 140 7.9 
18 KRANJ 2803 3237 6040 5.2 79 47 126 7.1 
19 KRŠKO 571 778 1349 1.2 7 6 13 0.7 
20 LAŠKO 231 337 568 0.5 3 4 7 0.4 
21 LENART 140 162 302 0.3 5 2 7 0.4 
22 LENDAVA 117 262 379 0.3 1 0 1 0.1 
23 LITIJA 448 463 911 0.8 1 3 4 0.2 
24 LJUBLJANA BEŽIGRAD 4904 2829 7733 6.6 101 45 146 8.3 
25 LJUBLJANA CENTER 3528 1052 4580 3.9 151 46 197 11.2 
26 LJUBLJANA MOSTE-POUE3301 2357 5658 4.8 45 23 68 3.9 
27 LJUBLJANA ŠIŠKA 5454 2940 8394 7.2 123 80 203 11.5 
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28 LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2327 1273 3600 3.1 
29 LJUTOMER 157 141 298 0.3 
30 LOGATEC 152 215 367 0.3 
64 MARIBOR 8341 9712 18053 15.4 
65 MARIBOR PESNICA 40 93 133 0.1 
68 MARIBOR RUŠE 62 190 252 0.2 
34 METLIKA 95 57 152 0.1 
35 MOZIRJE 154 145 299 0.3 
36 MURSKA SOBOTA 859 809 1668 1.4 
37 NOVA GORICA 2703 1350 4053 3.5 
38 NOVO MESTO 1873 1232 3105 2.7 
39 ORMOŽ 118 187 305 0.3 
40 PIRAN 1546 357 1903 1.6 
41 POSTOJNA 760 595 1355 1.2 
42 PTUJ 942 789 1731 1.5 
43 RADLJE OB DRAVI 157 142 299 0.3 
44 RADOVLJICA 1011 1024 2035 1.7 
45 RAVNE NA KOROŠKEM 135 65 200 0.2 
46 RIBNICA 187 164 351 0.3 
47 SEVNICA 252 436 688 0.6 
48 SEŽANA 841 400 1241 1.1 
49 SLOVENJ GRADEC 54 36 90 0.1 
50 SLOVENSKA BISTRICA ' 304 385 689 0.6 
51 SLOVENSKE KONJICE 406 463 869 0.7 
52 ŠENTJUR PRI CELJU 137 176 313 0.3 
53 ŠKOFJA LOKA 891 876 1767 1.5 
54 ŠMARJE PRI JELŠAH 189 240 429 0.4 
55 TOLMIN 505 330 835 0.7 
56 TRBOVLJE 240 314 554 0.5 
57 TREBNJE 262 186 448 0.4 
58 TRŽIČ 426 363 789 0.7 
59 VELENJE 1369 3224 4593 3.9 
60 VRHNIKA 276 363 639 0.5 
61 ZAGORJE OB SAVI 314 406 720 0.6 
62 ŽALEC 508 669 1177 1.0 
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B. IZTERJAVA ZAOSTALIH PLAČIL ZAVEZANCEV 

Podlaga za izterjavo zaostalih obveznosti je evidenca zave- 
zancev po stanovanjskem zakonu. Zaradi nepopolnih podat- 
kov z večino zavezancev (skoraj 2500) poteka najprej posto- 
pek usklajevanja evidence prodanih stanovanj in plačil. 

Stanovanjski sklad je pričel z delom na intenzivni izterjavi 
zapadlih terjatev zavezancev po stanovanjskem zakonu 
s pogodbenim partnerjem v začetku meseca junija, ko so bili 
podani osnovni pogoji za pričetek te akcije. Do tedaj je bilo 
namreč vnešenih - obdelanih preko 72 tisoč kupoprodajnih 
pogodb za prodajo stanovanj v obdobju po uveljavitvi stano- 
vanjskega zakona. 

Do 21. 6. 1993 so potekale priprave na pričetek kontaktiranja 
z dolžniki Stanovanjskemu skladu, ki jim je bilo poslano tudi 
pismo s finančno kartico in izpisom evidentiranih pogodb. 

Do konca avgusta je bil vzpostavljen kontakt po telefonu ali 
pisno s 820 pravnimi osebami - zavezanci. 

Od tega števila je bilo samo telefonskih kontaktov pravnih 
oseb 222, pisno pa Je odgovorilo na poziv 598 pravnih oseb. 

Te so poslale potrjene ali korigirane finančne kartice, spiske 

pogodb s korekcijami višine posameznih kategorij (kupni"®: 
lastna udeležba, višina obrokov, odplačilna doba...). 8 

posredovale ponudbo za poplačilo obveznosti v obliki stan" 
vanj. 

Tako je bilo v obdelavo posredovanih 2596 pogodb, aneks0* 
ali pisnih prekinitev pogodb, ki jih do tedaj v evidenci ni bi'0 

Poleg tega je bilo posredovanih tudi 162 seznamov pogo$ 
na osnovi katerih bo nastavljena evidenca terjatev. 

V drugi polovici meseca julija so bili poslani tudi spi^ 
pogodb zavezancem, pri katerih je verjetno vsled manjše!) 
števila evidentiranih pogodb od dejansko sklenjenih, žabe'" 
ženo preplačilo. 

V mesecu septembru so bile zavezancem, ki so posredo^J 
podatke za korekcijo obveznosti, ponovno poslane finan#1 

kartice in spiski pogodb. 

Poleg tega so bile posredovane tudi finančne kartice zavez^ 
cem, ki niso do tega datuma imeli knjiženega nikakršni 
plačila ali nismo imeli evidentirane nobene pogodbe. 

Na naš dopis jih je odgovorilo 621,168 pa jih sploh ni odg 
rilo oziroma kontaktiralo s Stanovanjskim skladom. 
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Skupno je bilo tako usklajeno za 1.021 milijonov terjatev po 
finančnih karticah. 

Evidentiranje poravnave zamujenih obveznosti je zelo 
težavno, vendar smo uspeli ugotoviti, da je vsaj za 243 mio SIT 
izterjanih terjatev v gotovini, kar je povprečno 40 mio SIT 
mesečno, saj je izterjava potekala samo v drugi polovici leta. 
V tem obdobju so tako zneski izterjanih plačil za skoraj 50% 
povečali prilive iz naslova kupnin. 

Za zavezance, ki so svoje obveznosti poplačevali s prenosom 
obrokov ali stanovanj, so bile obračunane in poplačane vse 
zamudne obresti, kar pa ni zajeto v zneskih, knjiženih na 
kupnine. 

Ugotavljamo, da je pripravljenost zavezancev za usklajevanje 
zlasti v pričetku te akcije v prvi polovici leta 1993 bila v večini 
primerov skromna, da pa se sodelovanje po sicer ne majhnih 
naporih izboljšuje. 

2 22 zavezanci pa smo sklenili pogodbe o poravnavi obvezno- 
sti s stanovanji ali obroki za skupno vrednost 106 mio tolarjev 
in pripadajoče zamudne obresti, in sicer: 

zavezanci 
število 

prenešena 
stanovanja 

prenešeni 
obroki 

pridobljena 
vrednost SIT 

9 
13 

241 
60.039 

412 mio 
352 mio 

Vodimo pa tudi posebno evidenco vseh stečajnih in likvidacij- 
ski postopkov. Kontaktiramo s stečajnimi in likvidacijskimi 
upravitelji v smislu usklajevanja terjatev za prijavo terjatev 
Stanovanjskega sklada. 

Upoštevajoč obveze zavezancev iz trenutne evidence zave- 
zancev iz skoraj 120.000 prodanih stanovanj je stanje terjatev 
Stanovanjskega sklada 1 milijarda 650 milijonov tolarjev, od 
tega pa je samo terjatev Iz 1993. leta 567,3 mio SIT. 

2 akcijo izterjave bomo nadaljevali tako neposredno z zave- 
zanci kot po sodni poti. 

C- PRENOSI STANOVANJ IN OBROKOV 

2e v začetku leta 1993 je Stanovanjski sklad pričel z animacij- 
sko akcijo v podjetjih za prenose stanovanj in obrokov iz že 
sklenjenih kupoprodajnih pogodb kot to omogoča lastnikom 
oziroma prodajalcem »družbenih« stanovanj stanovanjski 
zakon. 

Jako so bila poslana pisma v preko 1500 podjetjih, akciji pa se 
I® na prvi poziv odzvalo skoraj 700 podjetij. 

Sprejem zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 
spremljajočih podzakonskih aktov rezultira v povečanem 
zanimanju za neodplačne prenose stanovanj in obrokov pred- 
vsem tistih podjetij, ki so že v fazi priprav programa lastnin- 
skega preoblikovanja. 

Brezplačni prenos stanovanj na Stanovanjski sklad oziroma na občinske stanovanjske sklade je namreč edini, ki ima 
Pravni temelj že v stanovanjskem zakonu, zato podjetja za 
'Ovrstne brezplačne prenose ne potrebujejo posebnega 
So9lasja Agencije. 

pojavlja se tudi težnja po brezplačnem prenosu drugih 
Poslovno nepotrebnih sredstev na Stanovanjski sklad (počit- 
niških kapacitet, stanovanjskih kreditov, stanovanjskih depo- 
zitov, terjatev...), ki jo Agencija tudi podpira, saj je Stanovanj- 
ski sklad (za razliko od Sklada RS za razvoj, ki je po dopol- 
njeni Uredbi dolžan vsa sredstva in obveznosti podjetij v dru- 
gih republikah bivše Jugoslavije), pripravljen na brezplačne 
Prenose in za to tudi primerno strokovno in kadrovsko uspo- 
sobljen. 

V lanskem letu je bilo osebno obiskanih več kot 30 podjetij. 

Tako so bile v letu 1993 s 27 podjetji sklenjene pogodbe 
o prenosu nepremičnin (stanovanj, samskih sob ali počitni- 
ških kapacitet), s 17 podjetji pa pogodbe o prenosu pravice 
pobiranja preostalih obrokov iz že sklenjenih kupoprodajnih 
pogodb. 

Tako je bilo na Stanovanjski sklad v letu 1993 neodplačno 
prenešeno: 

vrsta prenosa število pridobljena vrednost 
stanovanja 139 247.876.131,90 
obroki 44.818 235.567.201,50 
samske sobe 16 15.258.217,40 
počitniške kapacitete 1 32.406.71 

Vsi prenosi, to je neodplačni in za poravnavo zaostalih obvez- 
nosti, so prikazani v nadaljevanju po strukturi in dinamiki: 

Struktura prenosov 
(vrednost v mlo. Sit) 

neodplačni prenos samskih sob (15.26 ) 
neodplačni prenos počit kapacitet (32.41 ) 

neodplačni prenos obrokov (235.57 ) 

neodplačni prenosi stanovanj (247.88 ) 

prenos obrokov za poravnavo (351.64 ) 

prenos stanovanj za poravnavo (412.15 ) 

Mesečna dinamika in 
vrste prenosov 

NEOOPIAĆM PRENOS STANOVANJ NEOOPCAĆNI PRENOS OBROKOV NCOOPLAĆNI PRENOS SAMSKIH SOB - NCOOPIAČNI PRENOS POČrT.KAP. PRENOS STANOVANJ ZA PORAVNAVO PRENOS OBROKOV ZA PORAVNAVO 

Č. SOUSTANOVITEV BORZNO POSREDNIŠKE HIŠE 

Stanovanjski sklad je od septembra leta 1992 član Ljubljanske 
borze vrednostnih papirjev z omejeno licenco - z dovolje- 
njem za delo izključno za svoj račun. Stanovanjski sklad na ta 
način uresničuje drugi odstavek 81. člena stanovanjskega 
zakona, ki mu nalaga investiranje v vrednostne papirje. 

Na področju poslovanja z vrednostnimi papirji so se poleg 
sprememb, ki jih je prinesla privatizacija, pripravljale tudi 
spremembe predpisov na področju trgovanja z vrednostnimi 
papirji, ki so predvidevale, da bo članstvo na borzi zoženo na 
specializirana finančna podjetja - borznoposredniške hiše 
(b.p.h.). 

Da bi Stanovanjski sklad vsaj deloma ostal aktiven tudi na tem 
področju, je bila 3. 8. 1993 vpisana v sodni register Modra 
borznoposredniška hiša, katere soustanovitelj je Stanovanjski 
sklad, da bi lahko preko nje opravljal ta del svoje dejavnosti. 

Družba je začela s poslovanjem 1. 10. 1993. Njena glavna 
dejavnost je upravljanje portfeljev vrednostnih papirjev ter 
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borzno posredovanje. Njena tržna usmeritev je nuđenje indivi- 
dualnega servisa večjim in institucionalnim investitorjem. Je 
član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., s polno 
licenco za poslovanje. Od Stanovanjskega sklada je družba 
odkupila »borzni sedež« s tem, ko mu je povrnila že plačane 
pristojbine borzi za čas po 1. 10. 1993. V novo družbo se je 
prezaposlil en delavec Stanovanjskega sklada (borzni posred- 
nik). Modra borznoposredniška hiša je na svojem sedežu 
z računalniškim terminalom neposredno vključena v borzni 
informacijski sistem. 

D. USTANOVITEV »»PERSPEKTIVE«, D.O.O. 

Stanovanjski sklad razpolaga s precejšnjim številom stano- 
vanj. Pričakovati pa je, da bo v postopkih lastninskega preo- 
blikovanja podjetij na podlagi 10. člena Uredbe o pripravi 
programa preoblikovanja takih brezplačnih prenosov vsaj še 
1000 stanovanj, zato je bilo ocenjeno, da je potrebno ustano- 
viti lastno družbo, ki bo: 

- prevzela lastniške funkcije v imenu in za račun Stanovanj- 
skega sklada, 
- upravljala in tržila nepremičnine, ki niso stanovanja, 
- pridobivala, upravljala in oddajala najemna neprofitna sta- 
novanja. 
V nadaljnjem razvoju pa: 
- pridobivala, upravljala in oddajala profitna stanovanja, 
- pridobivala stavbna zemljišča za graditev stanovanjskih 
hiš, 
- pridobivala sredstva za graditev, nakup, prenovo in vzdrže- 
vanje stanovanj in stanovanjskih hiš, 
- opravljala investitorske posle, 
- organizirala dela v zvezi z gradnjo, prenovo in vzdrževa- 
njem stanovanj in stanovanjskih hiš, 
- oddajala izvajalska dela z natečaji oziroma z zbiranjem 
ponudb ter ne nazadnje 

— koordinirala delo neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

Družba je bila z imenom »PERSPEKTIVA« vpisana v sodni 
register dne 17. 12. 1993. 

E. STROKOVNO POSVETOVALNA DEJAVNOST 

Stanovanjski sklad je 28. in 29. oktobra 1993 v sodelovanju 
z Ministrstvom za okolje in prostor pripravil že drugi posvet 
»DRŽAVA, DRŽAVLJANI, STANOVANJA«, tudi z namenom 
Izmenjave izkušenj, ki smo si jih v dveh letih od uveljavitve 
stanovanjskega zakona pridobili tako v Stanovanjskem 
skladu kakor tudi v občinah. 

Na posvet smo povabili predstavnike občin, upravnikov in 
drugih, ki se ukvarjajo s stanovanjskim gospodarstvom. 
Teme, ki smo jih izbrali za posvet, so predstavili ugledni 
strokovnjaki Iz svojega področja in sicer: 

MIHA JAZBINŽEK, minister za okolje in prostor - Pravilnik 
o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih orga- 
nizacij; 

EDVARD OVEN, direktor Stanovanjskega sklada - Načrti 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije; 

BREDA KUTIN, predsednica izvršilnega odbora za porabo 
sredstev Stanovanjskega sklada - Razpis ugodnih posojil na 
neprofitne stanovanjske organizacije; 

DUŠAN ZUPANČIČ, asistent na Fakulteti za arhitekturo, grad- 
beništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani - Metodologija za 
ocenjevanje vlog neprofitnih stanovanjskih organizacij za 
posojila Stanovnajskega sklada; 

STANE VLAJ, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za pravosodje 
- Vloga občine oziroma širše lokalne skupnosti pri zagotav- 
ljanju socialnih stanovanj in subvencij najemnin; 

MARKO ILEŠIĆ, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljub- 
ljani — Predlog zakona o zemljiški knjigi s posebnim poudar- 
kom na vpis etažne lastnine; 

LOJZE UDE, sodnik Ustavnega sodišča RS - Nepravdni 
postopki, predvideni v stanovanjskem zakonu v teoriji, i" 
praksi; 

BARBARA STARIČ-STRAJNER, podsekretarka Ministrstva 2« 
okolje in prostor - Spremembe in dopolnitve stanovanjskega 
zakona. 

Poleg predstavljenih referatov sta bili na posvetu organizirani 
še dve delavnici na temi: 

- Kako do občinskega stanovanjskega programa, ki jo j8 

vodil mag. Valentin Kropivšek in 

- Kako učinkovito izvajati stanovanjski zakon, ki jo je vodil® 
ga. Barbara Starič-Strajner, podsekretarka Ministrstva za oko- 
lje in prostor. 

Posveta se je udeležilo kar 168 udeležencev, tako da je m"0" 
žična udeležba presenetila organizatorja in hkrati pokazala 
da so bile tako teme kot predavatelji skrbno izbrani. 

F. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

V letu 1993 sta bila naročena in prevzeta dva razvojna Pr0' 
jekta: 

1. Model prenove območij, ki ga je izdelal ZIL inženiring. 

Projekt je po analizi stanja v štirih slovenskih mestih predlag^ 
operativna navodila za potek prenove območij in za vključeva; 
nje dejavnikov. Zaključil pa je s tabelo, kjer so s točka"1 

vrednotena analizirana merila. 

Projekt je opora za ugotavljanje ekonomske upravičeno^ 
prenove in opora za vrednotenje in medsebojno primerjav 

zahtevkov za kreditiranje prenove. 

2. Metodologija za ocenjevanje vlog pravnih oseb za sredst"' 
Stanovanjskega sklada. 

Projekt je izdelala Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo 
geodezijo. Namen projekta: 

- oblikovnje ciljev stanovanjske politike po količini in kak° 
vosti in za izračun za to potrebnih sredstev (novogradni 
vzdrževanje in prenova), 

- presoja odločitev o smereh in stopnji državne intervencjr 
(planiranje neprofitnoga in socialnega sektorja, izračun visr 
subvencioniranja, merila za pridobitev benificij iz Stanova™ 
skega sklada), 

- izračun revaloriziranih vrednosti Stanovanjskega sklad?ir 

izračun najemnin glede na vrednost in kvaliteto stanovanj8' 

Projekt ponudi metodološko osnovo za izvajanje Pravilni^ 
o porabi sredstev Stanovanjskega sklada. 

Upravni odbor Stanovanjskega sklada se je na predlog 
nega odbora za gradbenotehnične zadeve odločil za sod«1 

vanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom J 
znanost in tehnologijo za pridobitev raziskovalnih projeK' 
za: področje stanovanja. Predvideni ključ za sodelovanja ' 
bil: 50% Ministrstvo za znanost in tehnologijo in po 
Ministrstvo za okolje in prostor in Stanovanjski sklad. V sofl 

lovanju z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo določa1; 
šest projektov in njihova vsebina, ki bi pomagala pri izdal3 

Nacionalnega stanovanjskega programa in za oblikovan 
politike kreditiranja Stanovanjskega sklada. Tako pripravljf™ 
zahtevke za financiranje so nosilci projektov Urbanist^ 
inštitut Republike Slovenije, Fakulteta za arhitekturo, grad^ 
ništvo in geodezijo in Fakulteta za družbene vede vložili . 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki pa v svoje prog^ 
financiranja raziskovalnih in razvojnih projektov ni uvf' 
nobenega projekta s stanovanjskega področja. Razlog 
tako odločitev ni znan, ker o tem nismo dobili pismena* 
sklepa. 
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2 nesodelovanjem Ministrstva za znanost in tehnologijo za 
pridobitev projektov ni več veljal predviden ključ delitve stro- 
kov, zato je izvršilni odbor za gradbeno-tehnične zadeve 
skupno z izvajalci moral zmanjšati obseg stroškov in prilago- 
diti vsebino projektov potrebam Stanovanjskega sklada. 

Tako so bili pripravljeni novi razvojni projekti: 

1. 
Strokovne osnove za programiranje površin, opremljenosti in 
telkulativnih cen stanovanj. 

Cilj naloge je definiranje razmerja med vloženim denarjem in 
"Olj kvalitetnim stanovanjem, stroški eksploatacije in stroški 
vzdrževanja. 

Nosilec naloge je Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 
fleodezijo, rok za dokončanje pa junij 1994. 

2. 
Stanovanjska gradnja v demografsko ogroženih območjih 
Slovenije 

Cilj naloge je analiza razvojnih značilnosti stanovanjske grad- 
ce v območjih posebnega interesa in možnost graditve 
v neenakih pogojih. 

Nosilec naloge je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, rok za dokončanje pa oktober 1994. 

3. 
Merila za kreditiranje stanovanjske graditve in prenove: vpliv 
Urbanističnih kazalcev 

Cilj naloge je oblikovanje meril za ocenjevanje vlog za krediti- 
ranje stanovanjske graditve in prenove z vidika primerjalne 
Prednosti širše in ožje lokacije. 
Nosilec naloge je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, fok za dokončanje pa december 1994. 

4. 
predlog metode za ocenjevanje obremenjenosti gospodinj- 
stev s stanovanjskimi izdatki. 

Rezultati naloge bodo podlaga za načrtovanje kreditiranja 
9lede določanja skupin prebivalstva, katerim bodo namenjeni 
krediti kot tudi kvalitete in obsega graditve in prenove. 

Nosilec je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, rok za 
dokončanje pa oktober 1994. 

5. 
Ocena bodočega števila gospodinjstev za potrebe stanovanj- 
skega gospodarstva Slovenije do leta 2010. 

Cilj naloge je na osnovi starostno - spolne sestave prebival- 
ca izdelati preračun v gospodinjstva oceno in bodočih 
Potreb po stanovanjih. 

Nosilec naloge je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, r°k za dokončanje pa oktober 1994. 

Mačeto delo pri razvojnih projektih se nadaljuje s cilji: 

pridobitev projektov, ki so opora za oblikovanje in izvaja- 
le tekočih nalog Sklada, 
~~ s projekti nuditi uporabne rezultate za nastajajoči naci- 
°nalni stanovanjski program, 

povezati interese občinskih stanovanjskih skladov na razi- 
skovalnem in razvojnem področju, 
- sodelovati pri bogatitvi fonda strokovne literature, 
- vzpodbujati vzpostavitev skrbi in organiziranosti Ministr- 
ova za znanost in tehnologijo za interdisciplinarne razisko- 
valne ciljne projekte za področje stanovanja. 

V- STROKOVNA SLUŽBA 

Sedež Stanovanjskega sklada je v Ljubljani, Dunajska cesta 

22, kjer ima najete poslovne prostore v stavbi Slovenijalesa. 
V Stanovanjskem skladu je bilo koncem leta 1993 zaposlenih 
osem delavcev, od tega pet z visoko, dva z višjo in eden 
s srednjo izobrazbo. 

Glede na obsežno in zahtevno dejavnost Stanovanjskega 
sklada in za racionalno izvedbo posameznih nalog je Stano- 
vanjski sklad sklepal pogodbe z zunanjimi sodelavci, zlasti za: 

- sklepanje posojilnih pogodb (Splošna banka Koper), 
- vodenje stanovanjskih posojil (Splošna banka Koper), 
- izdelavo programske opreme za sprejem in obdelavo vlog 
za dodelitev posojil fizičnim osebam (Temida, d. o. o., dr. 
Bohanec, dr. Cestnik, dr. Rajkovič), 
- zavarovanje kreditov (Tilia, d. d., Ljubljanska zavarovalnica 
Triglav, d. d.) 
- izdelava programske opreme za evidenco zavezancev in 
vnos podatkov iz kupoprodajnih pogodb o prodaji stanovanj 
po stanovanjskem zakonu (Temida, d. o. o.), 
- finančno računovodske storitve (Zakup, d. o. o., RASKO, d. 
o. o., BICA, d. o. o.), 
- upravljanje lastnih stanovanj (Prodom, d. o. o., Stanovanj- 
sko-komunalno podjetje Hrastnik, Komunala Laško, Supra 
stan Celje, Atrij, Sipro, Domplan...), 
- oblikovanje celostne in medijske podobe, reklamna sporo- 
čila (IMELDA 8000, d. o. o.), 
- izdelavo in izvajanje projekta komuniciranja in odnosov 
z javnostmi (PR CENTER Maribor, d. o. o.). 

Za izvedbo posameznih razpisov stanovanjskih posojil so bile 
angažirane službe v občinah ali njihovih pooblaščenih organi- 
zacijah in tudi večje število študentov preko Študentskega 
servisa in Sezama, Ljubljana. 

Stroški delovanja Stanovanjskega sklada so v letu 1993 
v celoti znašali 218,8 mio SIT. 

Razdeljeni so na več stroškovnih mest, znotraj katerih poda- 
jamo nekatere pomembnejše postavke: 

1. Osnovna dejavnost: tisoč SIT 
- pisarniški material 4.685 
- tiskarske storitve 1.682 
- najemnine 8.674 
- fotokopiranje 2.571 
- PTT storitve 1.478 
- storitve oglasov/mediji 10.074 
- admin. in knjig, storitve 2.039 
- računovod. storitve 9.290 
- svetovalne storitve 10.020 
- reprezetnanca 2.379 
- provizija za plač. promet 1.854 
- stroški upravljanja z VP 2.488 
- davek na promet neprem. 5.262 
- prispevki na bruto plače 7.192 
-neto plače 15.885 
- prispevki na plače 13.784 
2. upravljanje: 
- sejnine 5.690 
3. Evidenca zavezancev 13.674 
4. Pridobivanje stanovanj in obrokov 22.371 
5. Izterjava 9.320 
6. Razpisi (direktni stroški) 
- vodenje kreditov 38.801 
- prog. oprema in svetovanje 3.588 
- študentsko delo 1.396 
7. Ocena delitve stroškov vodenja depozitov črnograditeljev: 
- programska oprema 320 
-delo 1.820* 
* strošek redno zaposlenega delavca je sicer že zajet 
v osnovni dejavnosti 

VI. ZAKLJUČNI RAČUN 1993 
1. REZULTATI POSLOVANJA V LETU 1993 

Že ob zaključnem računu za leto 1992 je Stanovanjski sklad 
zaradi javnosti svojega dela in tudi pomanjkanja finančnih 
predpisov za tvorstne organizacije (Stanovanjski sklad je po 
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svoji dejavnosti razvrščen med druge finančne organizacije, 
za prikazovanje rezultatov svojega poslovanja - zaključni 
račun uporablja bančno metodologijo) zaprosil Službo druž- 
benega knjigovodstva za revizijski pregled dotedanjega 
poslovanja. Revizija sicer ni bila opravljena, vendar pa je 
vodstvo Stanovanjskega sklada v pismu poslovodstvu dobilo 
zadostne napotke za pripravo naslednjega zaključnega 
računa, ki bi bil primeren za revidiranje. Glavne ugotovitve in 
hkrati tudi ovire za neopravljeno revizijo po sicer štirinajst- 
dnevnem pregledu poslovanja so bile: 

- prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu je še v teku in 
se zaključi 19. 10. 1993; 
- Stanovanjskemu skladu ni uspelo vzpostaviti evidence pro- 
danih stanovanj. Kot osnovna podlaga za vzpostavitev pravil- 
nih in popolnih knjigovodskih in izvenknjigovodskih evidenc 
je vzpostavitev registra prodanih stanovanj, ki bi vseboval 
podatke o vseh prodanih stanovanjih, vrsti prodanih stano- 
vanj (npr. solidarnostna stanovanja, ki imajo drugačen sta- 
tus), vrednosti posameznih stanovanj v smislu določb pravil- 
nika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
(točkovanje), zavezancih (prodajalcih stanovanj) in o novih 
lastnikih (kupcih) stanovanj. S tem nista bila izpolnjena dva 
pomembna revizijska cilja in sicer popolnost in točnost 
zajema podatkov; 
- po stanju na dan 31. 12. 1992 niso bile vzpostavljene 
terjatve iz naslova dela kupnin oziroma zapadlih obrokov 
v skladu z amortizacijskimi načrti. Kupnine oziroma obroki so 
bili evidentirani po načelu plačane realizacije; 
- da bo le usklajen register-prodanih stanovanj omogočil 
vzpostavitev terjatev do zavezancev, evidentiranje prihodkov 
iz naslova kupnin in popravkov vrednosti za dvomljive in 
sporne terjatve; 
- iz pregleda poslovanja in dejavnosti Stanovanjskega sklada 
je revizija utogovila, da bo Stanovanjski sklad do 31. 12. 1993 
uspel vzpostaviti popolno in točno evidenco prodanih stano- 
vanj. 

Upoštevajoč te napotke je Stanovanjski sklad pristopil k vzpo- 
stavljanju evidence zavezancev plačil dela kupnin v Stano- 
vanjski sklad na podlagi 130. člena stanovanjskega zakona, ki 
je s 119.000 kupoprodajnimi pogodbami ob upoštevanju 
zakonskih določil, podlaga zaključnega računa Stanovanj- 
skega sklada Republike Slovenije za leto 1993. 

PRIHODKI (v mio SIT) 

V letu 1993 je Stanovnajski sklad imel naslednje prihodke: 
fakturirano prejeto odpis na 

31. 12. 93 
(popravki 

vrednosti) 

3. 

kupnine 
zamudne obresti iz 
fakturiranih kupnin 
izredni prihodki 
- plačilo zaostalih 
kupnin 
- »predplačila« kupnin 
- prenešena stanovanja 
- prejete kupnine in 
obroki iz prodaje lastnih 

stanovanj 
- prihodki iz poravnave 
zaostalih obveznosti 
- poplačilo terjatve 
- drugo 
obresti (R+r) 
'upošteva tudi točko 2. 
trgovanje z VP   

4. 

5. 

1.400,6 

715,1 

196,4 
249,8 

1.171,2 

80,2 

106,0 
140,0 
122,5 

2.065,1 

145,5 

833,3 

23,8 

196,4 
249,8 
.171,2 

567.3 

691.4 

882,9 

802, 

106,0 
140,0 

5,9 
69,4 

SKUPAJ PRIHODKI 5.667,3 2.149,5 

ODHODKI (v mio SIT) 
1. materialni stroški 153, 
2. dana nadomestila (bančne provizije, trgovanje z VP) 126. : 
3. plače in prejemki w 
4. davki in prispevki 1W 
5. odhodki iz naslova obresti za sredstva prejeta od prebiva 
stva 123,| 
6. amortizacija w 
7. odpisi 2149, 
8. ostalo 15', 
SKUPAJ ODHODKI 2.638,J 
RAZLIKA (PRIHODKI MANJ ODHODKI) 3.0 
Razlika se razporedi: J 
1. za povečanje kapitala 2.497} 
2. za rezerve 74' 
3. zadruge namene 1'' 

ZAPISNIK INVENTURNE KOMISIJE O POPISU 
TERJATEV IN OBVEZNOSTI 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA DAN 31.12.1993 

Inventurna komisija je pregledala 
1. terjatve in obveznosti 
2. denarna sredstva in vrednostne papirje 
3. osnovna sredstva in drobni inventar. 

ad. 1) Popis terjatev in obveznosti 

Ugotovljeno je bilo, da nastajajo naslednje razlike, ki se p'ef[. 
lagajo za odpis vrednosti v breme Stanovanjskega skl®"' 
Republike Slovenije: 
1. kupnine 

2. obresti od kupnin 

3. obresti od kratkoročnh kreditov 

4. kratkoročni krediti 

5. dolgoročni krediti 

6. neizterjane najemnine 

7. prodana stanovanja 
SKUPAJ 

567.304.989,30 S 

691.358.465,20 S1 

1.152.229,00 S1 

849.216,90 sl 

4.522.382,40 S1 

1.461.748,605' 

882.874.322,30^ 
2.149.523.353,70 S1 

ad.2) Popis denarnih sredstev in vrednostnih papirjev 

Dejansko stanje denarnih sredstev in vrednostnih papifi' 
v apoenih je enako knjigovodskemu stanju. 

ad.3) Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 1 

poslovne namene in skupno porabo 

n«1 
Ugotovljeno stanje osnovnih sredstev je enako stanju v ai 
tični evidenci. 

Inventurna komisija v sestavi: 

Prošek Biserka, predsednica, I. r. 
Žontar Dragica, članica, I. r. 
Vogelnik Jani, član, I. r. 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate poslovanja v primež 
s planiranim: 

Finančni plan z naložbeno politiko za leto 1993 je bil spret 
na 16. seji pravnega odbora Stanovanjskega sklada dne 3-' 
1993, rebalans pa je bil potreben zaradi uskladitve dejan5'' 
in planiranih prilivov in odlivov, sprejet pa na 20. seji upr 

nega odbora dne 6. 12. 1993. 

V nadaljevanju podajamo doseganje obeh planov v letu 1# 
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2. DOSEGANJE PLANA IN REBALANSA FINANČNEGA 
NAČRTA 

2.1. PRILIVI 

2.1a. KUPNINE 

Prihodki od kupnin so bili realizirani le v višini 1,36 milijarde 
SIT, kar je 67,3% plana ali 119,9% rebalansa plana. Izpad do 
plana je 661 mio SIT, nad rebalansom pa so dejanski prilivi za 
226 mio SIT, saj je bila v decembru izvedena poravnava 
zapadlih obveznosti s prenosom stanovanj in obrokov v višini 
106 mio SIT, izterjava pa je tudi dala v novembru in decembru 
povečane prilive za 67 mio SIT, kar v rebalansu ni bilo moč 
predvideti. 

Že avgusta se je pri planiranju pričakovalo nov val privatiza- 
cije stanovanj, ki pa se je zgodil šele tik pred iztekom zakona, 
vendar je po evidenci večina stanovanj prodana na obroke, 
kar pa ne vpliva bistveno na priliv. Ocenjeni priliv iz privatiza- 
cije v decembru je le 39 mio SIT. 

Izterjava, ki je bila predvidena že v mesecu aprilu, se je pričela 
zaradi težav s pridobivanjem pogodb od prodanih stanovanj 
od RUJP-ov in vzpostavljanja računalniške baze podatkov, 
Sele v mesecu juniju. Rezultati izterjave v denarju so bili 
doseženi v gotovini v višini 243 mio SIT, prenosov stanovanj in 
obrokov pa je bilo za 106 mio SIT. Skupni plan izterjave je 
tako dosežen s 70%. 

2-1 .b. VRAČILA POSOJIL 

Prilivi od vračil posojil so bili predvideni v višini 483,5 mio SIT, 
dosežen pa je bil dejanski priliv 673,3 mio SIT, kar rezultira iz 
krajših odplačilnih dob in revalorizacije. Pri tej vrsti priliva je 
bil plan dosežen s skoraj 132%. rebalans pa v višini 101,3%. 

2.1.C. NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO 
PROSTORA 

Prilivi iz tega naslova so bili predvideni že v juniju, vendar se 
je sprejem odredbe pomaknil v kasnejše obdobje, realizacija 
Pa je vezana na izdajanje odločb, ki so jih pristojni organi 
pričeli izdajati v mesecu septembru, vendar je obveznost 
vplačila časovno zamaknjena tako, da je Stanovanjski sklad 
do konca leta prejel 300.000 SIT, planirano pa je bilo 250 mio 
SIT priliva iz tega naslova. Rebalans je povzel dejanske zne- 
ske nakazil, tako je izpolnjen 100%. 

2.1.Č. DEPOZITI ČRNOGRADITELJEV 

Procentualno in tudi vrednostno je največje razhajanje s pla- 
nom zabeleženo na poziciji prilivov iz naslova depozitov črno- 
9raditeljev. Tu je plan presežen za 198%, vrednostno pa je 
Preseganje plana prineslo 680 mio SIT presežka, z upošteva- 
njem odliva v mesecu decembru, ki je bil v višini 97 mio SIT. 
Ker rebalans plana ni predvideval vračil v letu 1993 je dosežen 
dejanski neto priliv le 95% v rebalansu planiranega, ob upo- 
števanju samih depozitov pa je rebalans presežen za 2% ali za 
27 mio SIT. 

2.2. ODLIVI 

2.2.8. POSOJILA PO RAZPISIH 

Na področju odobravanja posojil je plan dosežen v letu 1993 
z 74,1% in izkazuje praktično dvomesečno zaostajanje za 
Planom, kar je pripisati zlasti temu, da je bil pravilnik o nepro- 
fitnih stanovanjskih organizacijah sprejet šele novembra. 
Rebalans plana je predvideval, da so črpanja po četrtem 

razpisu končana, dejansko pa je bilo tudi v decembru še 5,2 
mio SIT črpanj. Tako je rebalans presežen za 0,2%. 

2.2.b NALOŽBE 

Upravni odbor Staovanjskega sklada se je zaradi sprememb 
zakonodaje odločil za sledeče naložbe in zanje zagotovil 
sredstva: 

- borznoposredniška hiša, 
- podjetje za nepremičnine, 
- nakup stanovanjskih hiš. 

Podjetje za nepremičnine, ki ga je ustanovil Stanovanjski 
sklad je upravičeno tudi zaradi skrbnega gospodarjenja s sta- 
novanjskim fondom, ki ga je Stanovanjski sklad pridobil 
s poravnavo obveznosti dolžnikov v obliki prenosa stanovanj, 
še v večji meri pa z neodplačnimi prenosi. 

Naložbe v planu niso bile predvidene v finančnem delu, bile 
pa so predvidene v rebalansu. Rebalans je predvideval tudi 
celoten znesek za dokončanje štirih hiš, kar pa finančno ni 
bilo realizirano. Realizirani znesek je le 35,4 mio SIT. Kot 
dodatno naložbo, ki pa ni navedena v finančnem delu (tabe- 
lah), lahko smatramo tudi pretvorbo terjatve do ISKRA Tele- 
kom Holdinga v delež v podjetju ISKRATEL, kjer je vrednost 
deleža ocenjena na 140 mio SIT. 

2.1.c. INVESTICIJE V POSLOVNE PROSTORE 

Investicija v lastne prostore je bila predvidena v višni 254 mio 
SIT. Upravni odbor je sprejel na osnovi podlag in predračunov 
novo predračunsko vrednost adaptacije brez opreme, v vred- 
nosti 320 mio SIT. Dejanska poraba sredstev za adaptacijo je 
bila v višini 204,7 mio SIT, rebalans pa je predvideval še 
finančno angažiranje za dokončno plačilo kupnine in dokon- 
čanje in nakup opreme, kar pa še ni bilo realizirano. Tako ta 
postavka zaostaja za rebalansom za 98,3 mio SIT ali 23%. 

2.2.d LASTNI VREDNOSTNI PAPIRJI 

Izdaja novih lastnih vrednostnih papirjev v planu ni bila pred- 
videna. Predvideno je bilo samo vnovčenje v letu 1992 izdanih 
komercialnih zapisov. Dejansko sta bili v letu 1993 dve emisiji 
vrednostnih papirjev, s čemer se je pokrilo del obveznosti iz 
lanskoletnih. Rebalans je povzel dejanske vrednosti vnovče- 
nja in prodaje novih emisij. Doseganje rebalansa je zato 
100%, neto odliv (obveznosti v letu 1993) pa je bila le 19,7% 
planirane. 

V nadaljevanju podajamo tabelarični pregled dejanskih kate- 
gorij v primerjavi s prvotnim planom in rebalansom. 

Metodološko sledi osnovi, ki je bila uporabljena pri pripravi 
finančnega načrta in poročila ter rebalansa. 

Tabela mesečnih višin plasmajev zajema vse vrste plasmajev 
(kratkoročne kredite in vrednostne papirje). S povprečnim 
stanjem kratkoročnih naložb se nismo uspeli prilagoditi 
usmeritvam Vlade, danim ob obravnavi plana za leto 1993, ki 
smo jih prejeli šele v mesecu septembru. Razhajanje lahko 
pripišemo predvsem zaostajanju predvidenega razpisa za 
neprofitne stanovanjske organizacije, manjšemu prilivu 
v prvem polletju od planiranega, močno povečanemu prilivu 
v drugem polletju, čemur je sledila kasnejša dinamika odobra- 
vanja kreditov in kratkemu času za prilagoditev, saj je ob 
pretočenih devetih mesecih z razmeroma visokimi stanji zelo 
težko znižati povprečje na priporočeni nivo. Stanovanjski 
sklad pa je ravnal skladno z usmeritvijo Vlade, saj se je delež 
vrednostnih papirjev (dolgoročnih) povečeval, koncem leta pa 
je bil kar 66% finančnih naložb lastnih sredstev Stanovanj- 
skega sklada. 
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ZMANJŠANJE ODHODKOV 
FINANCIRANJA V BREME 
REVALORIZACIJSKE REZERVE. 
(zap.žt.76) ri.c.' 

RAZLIKA 
(ZAP.SI. ll-ODHODKI MANJ 
26 PRIHODKI) 

SKUPAJ (13: do 1B nanj 19) 

poročevalk 

PREJETA NADOMESTILA. 
(zap.it.26) 

PRIHODKI IZ UKINJENIH 
REZERVACIJ IN ODPISANIH 
TERJATEV (zap.iC.47) 

ZMANJŠANJE PRIHODKOV 
FINANCIRANJA V DOBRO 
REVALORIZACIJSKE REZERVE 
(zap.it.75)  

SKUPINA PRIHODKOV 
PREJETE OBRESTI (zap.it.8) 

MANJ 



Šifra dejavnosti 

IzpoM Služba družbenega knjigovodstva - Podružnica 
Prvi sklop Drugi sklop Tretji sklop •. 

S 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Vrsta 
posla 

Operativna 
SL sedela 

Temeljni 
račun 

Individualna 
partija 

PRAVNA OSEBA S*ZA£> #&>£&*./*£ &*S£0"7* 

SEDEŽ PRAVNE OSEBE £-7<&t*7>4A**- ' £c»4+7S£X- -M.   

BILANCA USPEHA 

v obdobju od do 

▼ tisočihSIT 

z*» ti Kant* OOCMTl Dmhi 
t* 

«or 

ZMttOC 
prvjtnjcg« krt« ttkoCtt* let* 

1 t T * 4 3 
frx 
tuoo »rvff sMop Ir«y tldmp 

1 660 
PREJETE OBRESTI. 
Prihodki lz naallova obresti 
za dane kredite) ln dru te 
naložb« gospodarstvu 

0 0 1 
• 

O 4 2 4. 7 

f: 

5 <? i. 9- 
2 664 Prihodki ls naslov« obresti 

za dane kredite ln druge 
naložbe Jamesu sektorju 

0 0 2 • 

2. J S f 
3 665 Prihodki lz naslova obresti 

za dane kredite ln druge 
naložbe bankaa ln drugI* 
finančni« organizacija« 

0 0 3 

/ Ć j. f S t Z ? 4 0 ? 6 

4 666 Prihodki lz naslov« obresti 
za dane kredite ln druge 
naložbe drugi« koaltentoa 

0 0 4 

Ć / 7- z 2- 

5 667 Prlhodkl%iz naslova obresti 
za dane kredite ln druge 
naložbe prebivalstvu 

0 0 5 
• 

5 'S Ć 9 g 3 8 t 6 

6 668 Prihodki iz naslova obresti 
za dane kredite in druge 
naložbe tuji« oseba« 

0 0 6 

7 680 Prihodki od zaoudnlh in 
kazenskih obresti 

0 0 7 
2. g ? 5 i ? / S V ? f 

8 SKUPAJ (1 do 7) 0 0 8 
<5 5 ~3 ? i A a 6 i ? 3 o 

Poročevalec 57 



Prvi 
fUtOO KMsp c M op 

9 600 
DAHE OBRESTI 
Odhodki 12 naslova obresti za 
sredstva, prejeta od 
gospodarstva 

0. 0 9 

10 604 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od javnega 
sektorja 

0 1 0 

XI 

11 605 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od bank in 
drugih finančnih organizacij 

0 1 1 

5 9 1 9- f 

»«» 

12 606 Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od drugih 
komitentov 

0 1 2 

13 607 
* 

Odhodki iz naslova obresti za 
sredstva, prejeta od 
prebivalstva 

0 1 3 

2. 3?H 

14 608 Odhodki 
sredstvi 
oseb 

lz naslova obresti za} 
i, prejeta od tujih 

0 1 4 

15 SKUPAJ (9 do 14) 0 1 5 
S 9 & f Z 

16 P07.TTTVME NEX0 OBRESTI   0 1 6 -- — . 

16« KEGmVHE NETO OBRESTI 1 3 8 
■* 

• 
' 

17 670 
PREJETA NADOMESTILA 
Prihodki lz plačil za bančne, 
storitve gospodarstvu < • 

0 1 7 * - 

v 

18 674 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve Javneau sektorju 

0 1 8 
" 

i. 

19 675 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve bankaa in drugla 
finančni«'organizacijaa 

0 1 9 • 

20 676 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve drugla koal ten toa 

0 2 0 

21 
i 

677 
• • 

Prihodki iz plačil za bančne 
storitve-prebivalstvu 

0 2 1 • 

^ * 

22 678 Prihodki lz plačil za bančne 
storitve tujia osebaa 

0 2 2 • 

23 681 Prihodki lz plačil za 
ne bančne storitve 

0 2 3 

24 684 Prihodki lz naslova 
devizno-va1utnega 
poslovanja 

0 2 4 

* • 

25 

i 

685 Prihodki lz naslova trgovanja 
Z vrednostnimi papirji 

1 

0 2 5 

| 3 8 9 ? <«? -/ 



1 
Prv* 

Sktoo 'trugi' sMap Tr-ctji iMop 

26 SKUPAJ (17 do 25). 0 2 6 

3 s 3 ? f* 7 

27 620 
DANA NADOMESTILA 
Odhodki.za plačila za bančne 
storitve drugih 

0 2 7 
3 f *3 " 

28 621 Odhodki za plačila za storitve 
SDK v plačllnea proaetu 

0 2 8 

f f ■' l 3 3 3 

29 622 Odhodki za Izdelavo 
bankovcev in kovancev 

i 

0 2 9 J * • 

30 623 
« 

Odhodki za izdelavo "taksnih 
in davčnih vrčdootnic 

0 3 0 
— 

31 624 Odhodki iz naslova 
devlzno-valutnega poslovanja 

0 3 1 
♦ .*< 

H 
• ir 

32 625 Odhodki iz naslova trgovanja 
z vrednostnimi papirji 

0 3 2 
: i n r r- 

33 SKUPAJ (27 do 32) .0 3 3 

f 4. 

•'* C A ■ 

f 

. 'M v 

.34» 

3^a 

POZITIVNA NETO .NADOMESTILA 0 3 4 

NEGATIVNA NETO NADOMESTILA 1 3 9 

35 

36 
• 

650 
PRIHODKI IZ KAPITALSKIH NALOŽB 
Prihodki iz nasl<jva 
kapitalskih naložb v 
gospodarstvo 

0 3 5 • . - 

654 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v Javni 
sektor 

0 3 6 

f 
/ 655 Prihodki iz naslova 

kapitalskih naložb v banke in 
druge finančne organizacije 

0 3 7 

38 
» 

656 
• • 

Prihodki iz naslova 
kapitalskih naložb v druge 
koaltente 

0 3 8 

39 

M) 

658 Prihodki iz naslova 
kapitalskih naloZb 
v tUjini 

0 3 9 - 

SKUPAJ (35 do 39) 0 4 a 

M 686 POZITIVNE lECAJNE RAZLIKE 0 U i 

<>2 688 
DRUGI IN IZREDNI PRIHODKI 
DrugI prihodki 0 u 2 

ž Ž i .6 t 



Prvi 
SKtoo Drugi' sul op TrrtJ tUKop 

-3 689 Izredni prihodki 0 4 3 

/ 9 9 f g 8 3 H 

s 
«*4 SKUPAJ (42 in 43) 0 4 4 

£ 9 f * * 8 ■V *""v- 
' 

3 t & š 7 

45 682 

PRIHODKI 12 UKINJENIH * 
REZERVACIJ IN ODPISANIH i 
TERJATEV ' ! i . . 
Prihodki Iz ukinjenih rezervacij 

; 

0 4 5 

:•« >• •• • t 
VI. ii 

i v 

"S>\ 

46 687 Prihodki iz naslova 
odpisanih terjatev 

0 4 6 r 

47 % SKUPAJ (45 in 46) 0 4 7 

48 610 
MATERIALNI STROŠKI 
Material in proizvodne 
storitve drugih 

0 h 8 • • 
9 f 9 2. 

; _ 
V: : ! •• 

• 
> e 

a 

49 611 Neproizvodne storitve drugih ' 0 4 9 
» • 
/ 

3 ?- / '6 6 

v 
■S- in 

f t 

50 612 Dnevnice za službena potovanja 
/ * 

0 5 0 •/ 

9 

- ni *■ 

l / i 

51 613 Tzdatki za reklamo In 
propagando 

0 5 1 
♦ r t / 9 

•• • - 
/ 

r 

52 614 Reprezentančni izdatki 0 5 2 
f / f r 

; \ 

2 ti 

53 618 DrugI materialni odhodki. 0 5 3 
£ f 4 ž! 

54 SKUPAJ (48 do 53) 0 5 4 

+ 9 i 3 r ? 6 

55 6JL5 AMORTIZACIJA 0 5 5 
/ f 

• 

4 X t 

56 
- 

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI IN 
AMORTIZACIJA (54 in 55) 

0 5 6 

S 3 0 

• 

t s 9 S l 

i 

i 

S 

57 627 Osebni odhodki 0 5 7 
f * + £ ✓ f i 

56 633 Vkalkulirane bruto plače 0 5 8 
z. s1 

9 X 9 <> 

59 634 Vkalkulirana bruto nadomestila 
plač 

  

0 5 9 





ffcLPJ 

L7U3^7^// J  

J.#. 0*. 

SOK 
Konzolo opravka: 



M -r\o \-f\c>\9\ 
Sil« dejavnosti 

Izpolni Služba druibenega knjigovodstva - Podnjimca 
Prvi sklop Drugi sklop Tretp jkloo 

■ 1 1 | r II 1 I I 
1 2 3 4 .5 | 6 j 7 a 9*(it0 11 12 13|14 15 16 17 18 19 j20121 22 23|2« 25 j25 127 128 129 

Vrst« 
posta 

Operativna 
• it sedeža 

"Temeljni 
račun 

Individualna 
partija • 

• 

pravna oseba S7ZA*>C«)*?SX:S *£T/>Ć/3£S*£ <U.OI/£W£: ■ '-■•••. 

SEDE2 PRAVNE 0SE3E Ć7U8, _£>L*v/)Jsg A i- .  

RAZPOREDITEV REZULTATOV 

iz obdobja od "* do -=?* ***■' 

. r tisočih SIT 

l«a 
«v • CLCHCMTI 

]>MUa 
I* tOf 

ZNCSOC 
| M—t« o« 

t t 3 A 1 S 

» fr-ugl «M |" - - lrvip 

1 

2 

690 
RAZPOREDITEV DOBIČKA 
RAZPOREDITEV REZULTATA 
POSLOVANJA 

1 1 0 
■ 

3 8 f ? 6 ? 0 Ji 3 0 
.£ 
3 9 ĆŽ4 

692 KRITJE IZGUBE PREJŠNJIH LET 
• . * 

I 2 .1 • 

1 
3 693 DOBIČEK (zap.lt. 1 sanj 2) L 2 2 

3 8 t ? Ć f 0 • . • ■ 
3 O 3 S Ć 20 

U 

s 

694 RAZPOREDITEV DOBIČKA I 2 3 
3 f ? 6 ? 7 3 o 3 8 

i 

6 20 1 
** 

]. 
it 

^ 
f 

-o 
1 

ZA DAVEK NA DOBIČEK 1 2 U 

1 

6 del 
69<* ZA REZERVE 1 2 5 2 a o o o O ? * &Y>\> 

7 del 
69<. ZA DELEŽ, IZPLAČAN 

USTANOVITELJEM 
1 Z 6 

a «el 
69«. ZA PLACE 1 2 7 

3 3 i 1 T 

yj '  
" Poročevalec 



. del 
9 694 

pf-vt Sktao 

ZA SKUPNO PORABO 

CUop Tr*tJ cUtop 

10 
del 
694 ZA POVEČANJE USTANOVITELJSKIH 

VLOG' 
41 P f h 

u 
del 
694 ZA DRUGE KAMENE 

4 S 2 
12 NERAZPOREJENI DOBIČEK 

(zap.it. 4. unj rsp.it. 5 do 
11) 

13 698 

IZGUBA IN KRITJE 
IZGUBE 
IZGUBA TEKOČEGA LETA 

14 NEKRIIA IZGUBA PREJŠNJIH LET., 

15 CELOTNA IZGUBA ZA KRITJE 
(rap.St. 13 in 14) 

16 KRITJE IZGUBE V BREME REZERV 
BANKE 

17 KRITJE IZGUBE V BREME 
Ustanovitvenega kapitala 

18 NEKRITA IZGUBA 
(zap.it. 15 unj 16 sanj 17) 

Jtf. 0đL. 
SUMOV; 

* 

**CAX 
SOK 

64 
porote 

i 



s 

 .. . __ v  . .. . ■ . .. .Sara dejavnosti 

trpotni Služba družbenega krifgovođstva - Podmtnca 
Prvi stdop 

• • 

•: Onjgi stdop Trat* sMoo "' 
  — — • 

1 2 3 4 -S 6 7 8 9 .10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 
Vrsta 
posla 

Operativna 
-iliMta 

Temačni 
račan - 

Indmduaina 
P*«f« • • ' • 

pravna oseba s*-ćax> fSfvdtstrr 

SE0E2 PRAVNE OSEBE 22.  

BILANCA STANJA 

NA DAN ... ČZ l 19jŽL? 

r tisočih s'i 

•oj U |0t~«u« CLCXht| »• AO* 
IMCIOC ' 

Ptrla tri« 
1 « 3 A 4 S 
1 Prv* Sttloo ^ tMM «w«p 

i A.I. 
AKTIVA 
Denarna sredstvi ln pleaenlte 
kovine 

1 5 1 
X' X 

4- 1 £ 3 9 4 :7 3 * 4 
2 

r 

A.II. Depoziti pri centralniTfanki 
in druge terjatve jlo centralne 

1 5 Z 
-> «y. t 

- - - - 
•. banke   

a.hl Vrednostni papirji ln druge 
kratkoročne naložbe ter 
tekp£a* zapadlost dolgoročnih 
naložb 

1 5 3 

' v 5 5 0 f 2 3 3 S \9 Y 

4 

? 7 
u 

s 

A.IV. KratkoroCni krediti ln tekoča 
zapadlost dolgoročnih 
kreditov 

i S 4 - 

9 9 F f 3 a z 7- 7- 6 5 2. 
A.V. Aktivne časovne razaejltve 

in druga aktiva 
i 5 S 

4 ? 9 9 a / Ć A a 
VJ 
f 7 

t A. VI. Dvoaljlve in sporne terjatve i 5 6 

f 2 5 2? 9 

n 

? J 
J A.VII Popravki vrednosti dvomljivih 

ln spornih terjatev 
: 

i 5 7 
. •j 

2 F 9 9 9 7- 
8 A.VHL Dolgoročni krediti, zsanjianl 

za tekoče zapadlosti 
i 5 8 

7 2 9 4 

i 

* 7 9 3 f 9 
I 
1 ■ 

A. IX. Dolgoročne naložbe v 
vrednostne papirje ln druge 
dolgoročne naložbe, zaanj tane 
za tekoče zapadlosti 

i 5 

t 

9 

3 ? 2 7 9 0 S ? <? 

"Oro čevalec 65 



10 A.X. Gradbeni objekti ln opreiu 

Z9. t. 

ii A.XI. Razmejene tečajne razlike 

12 AJCIL Izguba 

U *Lxm. Izvenpo*lovna aktiva 

V- SKUPAJ AKTIVA 
Zap.it. (1 do 6 minus 7 
plus 8 do 13) 4*- $'o. 8 99. t 9 

15 INTERNI ODNOSI 1 6 

16 POSLOVANJE PO POOBLASTILU 1 

17 
I 

lZVEKBlLANCNO POSLOVANJE : 1 

18 p.I. 
■PASIVA 
Depoziti na vpogled 

19 P.II. Depozlćl do enega leca ln 
teko£a zapadlost dolgoročnih 
depozitov 

s\ \2- 6 *3 

20 pjm. Obveznosti lz kratkoročnih 
kredltpy ln tekoča zapadlost 
dologoročnih kreditov 

21 P.IV, Dolgoročni depoziti preko 
enega leta, zmanjianl za 
tekočo zapadlost 

22 P.V. Obveznosti lz dolgoročnih 
kreditov, zmanjSane za tekočo 
zapadlost 

23 P.VI, Pasivne časovne razmejitve ln 
druga pasiva 

5~6 t S 

24 P. VIL Kapital, rezerve ln dolgoročne 
rezervacije 

4 

25 p.vm. lzvenposlovna pasiva 

26 SKUPAJ PASIVA 
Zap.lt. (18 do 25) 

Mi: S' 

27 INTERNI ODNOSI 

28 POSLOVANJE PO POOBLASTILU 



izvenbiunCno poslovanje 

SU*OVANJt 
SKLAD \ 

KSHJBUKI 
siovami. 

Matična iievitna 1 \S'\ 31P i ' i* i$\ šili a Oejavitosii 1 7\*7 

"PO* dnUbana^a knjigovodstva - podmžnca 

NAZIV ORGANIZACIJE 

TRIMESEČNO POROČILO 

za obdobje od 
zneski v tisočih 

Konto 
skupina 
kontov 

V istem obračunskom 
obdobju 

predhodnega lata 

evalec 67 



* A; t- 
10. 

11. 

12. 

13. 

t ,/cr 

274 

275 
27 brez 

270 

Obračunani k 00 

Obrafiurani dMtf iz 00 

Skupaj (7 do 11) 

Povprečno iMs upostanih delavcev na 
podlagi datovnti ur « obračunskem obdobju 
(četo Stavilo) 

Povoračno ilavrfo zaposlen«* jtiavcev na 
podlagi Oe*ovn* ur v ladntem ifimesečiu 
obračunskega obdoS^a (ce*> iievtio) 

C** 

J2?> j. ,>.gf 

VII. ZAKLJUČEK 

Stanovanjski sklad se je uspešno organiziral in uveljavil, zato 
je lahko poleg svoje osnovne dejavnosti v letu 1993 deloval 
predvsem na oblikovanju lastne strategije dolgoročnega raz- 
voja in pripravi dolgoročnih virov financiranja stanovanjske 
izgradnje, kot so stanovanjske obveznice in stanovanjska 
hranilnica. V tem letu se je namreč zaključila stimulirana 
prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu in s tem se je 
tudi postopoma zmanjševal najpomembnejši vir sredstev Sta- 
novanjskega sklada, to je 20% delež kupnin iz naslova proda- 
nih stanovanj. 

Pred oblikovanjem novih trajnejših dolgoročnih virov sred- 
stev je bilo potrebno v Stanovanjskem skladu zagotoviti 
dosledno izterjavo obveznosti prodajalcev stanovanj oziroma 
zavezancev po stanovanjskem zakonu. Predpogoj za tovrstne 
aktivnosti je bila vzpostavitev registra zavezancev po stano- 
vanjskem zakonu. Po celoletnem delu ima Stanovanjski sklad 
računalniško bazo s skoraj 120.000 kupoprodajnimi pogod- 
bami in aneksi, sklenjenimi od uveljavitve stanovanjskega 
zakona. Tako edini v Sloveniji razpolaga z registrom po stano- 
vanjskem zakonu prodanih stanovanj, ki vsebuje podatke 
o vseh prodanih stanovanjih, vrstah prodanih stanovanj, vred- 
nosti posameznih stanovanj v smislu določb pravilnika 
o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj, pro- 
dajalcih stanovanj oziroma zavezancih ter o novih lastnikih 
oziroma kupcih stanovanj. Ocenjujemo, da je v registru zaje- 
tih že skoraj 90% vseh prodanih stanovanj po stanovanjskem 
zakonu. Podatki iz registra dajejo Stanovanjskemu skladu 
potrebne podatke za evidentiranje terjatev iz naslova proda- 
nih stanovanj in ažuriranje vrednosti teh terjatev. V letu 1993 
je Stanovanjski sklad uspel izterjati v gotovini 243 mio SIT, za 
106 mio SIT terjatev pa je bilo poravnanih s stanovanji ali 
obroki. 

V letu 1993 si je Stanovanjski sklad posebej prizadeval na 
povečevanju svojega premoženja predvsem z neodplačnimi 

prenosi stanovanj in obrokov ter si bo na ta način postoP0* 
pridobil več kot 500 mio SIT novega premoženja. 

Stanovanjski sklad je zmanjševal svojo dejavnost na fi?'1 

trgih, vendar je kljub temu uspel s plasiranjem lastnih 
stev ustvariti več kot 50 mio SIT realnih obresti. 

1 

Stanovanjski sklad je v skladu z zahtevami nove zak°^ 
na področju vrednostnih papirjev in načrtih za izdajo ^ 
dolgoročnih vrednostnih papirjev, tako imenovanin » 
vanjskih obveznic, soustanovil Modro borznopos'£ 
hišo in nanjo prenesel svoj borzni sedež. Interes Sta^ 
skega sklada pri ustanovitvi borznoposredniške dfU. 
predvsem zagotovitev profesionalnega managementa' 
portfelj vrednostnih papirjev, pri čemer mora biti le*™' 
večji možni meri prilagojen posebnostim poslovanja • 
vanjskega sklada. Borznoposredniška družba s 
skim skladom kot soustanoviteljem bo bolj »domač"' 
škovno ugoden borzni posrednik v razmerah hitrega 
slovenskega kapitalskega trga. . 

Stanovanjski sklad je v letu 1993 tudi uspešno opravil \ | 
vplačil depozitov investitorjev nedovoljenih gradenj 
v Stanovanjskem skladu vodimo evidenco več kot j 
vplačnikov depozitov v skupni višini 1,44 milijarde J 
uspešno zagotavljamo ohranjanje najmanj realne vr 

vplačanih depozitov. j 
Stanovanjski sklad je v letu 1993 objavil in izvedel IV- "j? 
pridobitev posojil z ugodno obrestno mero. Razdeu 
bilo več kot 1 milijarda SIT, kar pomeni, da je Stan 
sklad kreditiral več kot 12.700 m2 stanovanjske P 
V decembru 1993 je Stanovanjski sklad objavil razp1 j 
za neprofitne stanovanjske organizacije v višini 7C[0 ^ 
ter že peti razpis posojil za fizične osebe v višini 500 " [v, 

Stanovanjski sklad je posebej pozorno deloval na 
nju dobrih odnosov z občinami, občinskimi stanov^jj 1 1J 1,1 €. UUOIMUtlll, \J mJ w II IviMI I u , p| 
skladi in Ministrstvom za okolje in prostor z željo, 
vanja Stanovanjskega sklada na področju zadovolji 
novanjskih potreb ne bi ostala osamljena kot doslei h 

68 poroči Ar, 



STANOVANJSKA POSOJILA , .'! , 

Četrti razpis SSRS 20. 5. 1993 

Posojila za nakupe, novogradnje, preureditve podstrešij in rekonstrukcij 

Vsi zneski v tabelah so na dan 10. 6. 1993. 

1 

Tabela 1: Zaprošeni, upravičeno zaprošeni in odobreni zneski 

PRILOGA I 

VLOGE 

ST. / ZNESEK % % m* 

^Prošeni znesek 
j-Pfevičeno zaprošeni znesek 

1455 

^OgOLNE VLOGE 

3.452.128.940 
2.655.552.190 76.9 

^Ptošeni znesek 
sj^vičeno zaprošeni znesek 

813 55.9 vseh 

2H25RENE VLOGE 

2.024.559.087 
1.571.907.823 77.6 zaprošenega 18713.2 

^Prošeni znesek 
Pravičeno zaprošeni znesek 

jgobreni znesek 

646 44.4 vseh 79.5 popolnih 

5*>OBRENO = UPRAVIČENO 
; ;  

1.631.567.851 
1.271.305.266 
1.074.990.359 

77.9 zaprošenega 
84.6 upr. zapr. 

J/Ptavičeno zaprošeni znesek 
^jlgbreni znesek 

56 

ifogBRENO < UPRAVIČENO 

Ptavičeno zaprošeni znesek 

117.784.049 
117.784.049 

590 

"5H9BRENO 
Un, 

1.153.521.217 
957.206.310 83.0 

6.9 popolnih 

72.6 popolnih 

15134.6 
12797.5 

t= 0 167 20.5 popolnih 
Ptavičeno zaprošeni znesek 

feni znesek 
300.602.557 

0 0.0 

! a 2: Vloge, ki imajo navedene dodatne vire sredstev 

•S^CINA 
^Pfošeni znesek 
PtaviJeno zaprošeni znesek 

Sireni znesek 

Podajalec 
?*Pro 'fošeni znesek 
-V^vičeno zaprošeni znesek 
Skreni znesek 

g-^AP - l. in 3. razpis 
^Ptošeni znesek 

Pf&vičeno zaprošeni znesek 
znesek 

ST. / ZNESEK % 

°<iatkj 

13 1.6 popolnih 
22.298.400 
21.798.400 
18.793.600 

97.8 zaprošenega 
86.2 upr. zapr. 

51 6.3 popolnih 
86.935.263 
65.424.863 
58.837.183 

91 

75.3 zaprošenega 
89.9 upr. zapr. 

11.2 popolnih 
167.892.690 
148.232.690 
127.872.960 

88.3 zaprošenega 
86.3 upr. zapr. 

so obdelani z računalniškim programom SkladEz IV, ©TEMIDA 1993 
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Tabela 3: Pregled po načinu porabe sredstev 

SKUPAJ NAKUP GRADNJA PODSTREŠJE REKONSTfc 

VSE VLOGE 1455 255 1018 143 
Zaprošeni znesek • 
Upravičeno zaprošeni znesek 

3.452.128.940 645.197.785 2.431.742.249 269.549.835 105.639.0Vi 
2.655.552.190 482.848.896 1.890.462.858 210.051.165 72.189.271, 

POPOLNE VLOGE 813 134 626 40 Ji 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

2.024.559.087 345.436.312 1.563.520.350 87.637.225 27.965-2U*) 
1.571.907.823 263.688.039 1.215.090.518 67.591.266 25.538.000, 

ODOBRENE VLOGE 646 122 471 40 ji 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

1.631.567.851 314.975.977 1.200.989.449 87.637.225 27.965 
1.271.305.266 241.677.112 936.498.888 67.591.266 25.538.000 
1.074.990.359 226.955.935 770.378.728 56.799.696 20.856-000, 

ODOBRENO = UPR. 56 49 0 0 J, 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

117.784.049 103.067.249 0 0 14.716^ 
117.784.049 103.067.249 0 0 14.716.80$, 

ODOBRENO < UPR. 590 73 471 40 _J, 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

1.153.521.217 138.609.863 936.498.888 67.591.266 10.821^ 
957.206.310 123.888.686 770.378.728 56.799.696 6.139.200, 

ODOBRENO = 0 167 12 155 0  i 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

300.602.557 22.010.927 278.591.630 0 
0 0 0 o 

Tabela 4: Dodatni viri sredstev po načinu porabe 

SKUPAJ | NAKUP | GRADNJA | PODSTREŠJE | REKONSTR. 

OBČINA 13 2 9 0 2 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

22.298.400 3.628.800 13.813.600 0 4.856.000 
21.798.400 3.628.800 13.313.600 0 4.856.000 
18.793.600 3.628.800 11.736.800 0 3.428.000 

DELODAJALEC 51 7 41 2 1 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

86.935.263 15.062.763 67.922.500 2.550.000 1.400.000 
65.424.863 15.062.763 46.412.100 2.550.000 1.400.000 
58.837.183 14.085.163 40.802.020 2.550.000 1.400.000 

SKLAD - 1. razpis 91 5 79 6 1 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

167.892.690 4.817.200 150.838.800 9.836.690 2.460.000 
148.232.690 3.650.400 132.345.600 9.836.690 2.400.000 
127.872.960 3.650.400 113.291.520 8.531.040 2.400.000 

Nakup stanovanja 

Tabela 1KP: Zaprošeni, upravičeno zaprošeni in odobreni zneski 

ST. / ZNESEK | % % rr? 

VSE VLOGE Ibb 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

645.197.785 
482.848.896 74.8 

POPOLNE VLOGE 134 52.5 vseh 
Zaprošeni znesek . 
Upravičeno zaprošeni znesek 

345.436.312 " — 
263.688.039 76.3 zaprošenega 3139-1. 

       --j/ A 
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Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

ODOBRENE VLOGE" 122 47.8 vseh 91.0 popolnih 

ODOBRENO = UPRAVIČENO 
  ■_  

314.975.977 
241.677.112 76.7 zaprošenega 
226.955.935 93.9 upr. zapr. 

2877.1 
2701.9 

49 36.6 popolnih 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

103.067.249 
103.067.249 

ODOBRENO < UPRAVIČENO 73 54.5 popolnih 
Pravičeno zaprošeni znesek 

Odobreni znesek 
Ri 

138.609.863 
123.888.686 89.4 

ODOBRENO = 0 
Opravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

12 9.0 popolnih 
22.010.927 

0 0.0 

Tabela 2KP: Vloge, ki imajo navedene dodatne vire sredstev 

ST. / ZNESEK [ % 

2 1.5 popolnih 
^aprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

3.628.800 
3.628.800 100.0 zaprošenega 
3.628.800 100.0 upr. zapr. 

Glodaj alec 7 5.2 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

15.062.763 
15.062.763 100.0 zaprošenega 
14.085.163 93.5 upr. zapr. 

-5^LAD - 1. in 3. razpis 5 3.7 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

-Odobreni znesek 

4.817.200 
3.650.400 75.8 zaprošenega 
3.650.400 100.0 upr. zapr. 

Gradnja hiše 

^bela 1GD: Zaprošeni, upravičeno zaprošeni in odobreni zneski 

ST. / ZNESEK % % m* 
r^SE VLOGE 

Zai 
1018 

lProšeni znesek 
.opravičeno zaprošeni znesek 

^OPOLNE VLOGE 

2.431.742.249 
1.890.462.858 77.7 

626 61.5 vseh 
lProšeni znesek 

i^avičeno zaprošeni znesek 

PDobrene vloge 

1.563.520.350 
1.215.090.518 77.7 zaprošenega 14465.4 

471 46.3 vseh 75.2 popolnih 
JProšeni znesek 

Upravičeno zaprošeni znesek 
fejjobreni znesek  

-ODOBRENO = UPRAVIČENO 

1.200.989.449 
936.498.888 
770.378.728 

78.0 zaprošenega 
82.3 upr. zapr. 

11148.8 
9171.2 

Upravičeno zaprošeni znesek 
<jgbreni znesek 

0.0 popolnih 
0 
0 
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ODOBRENO < UPRAVIČENO 471 75.2 popolnih 

Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

936.498.888 
770.378.728 82.3 

ODOBRENO = 0 155 24.8 popolnih 

Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

278.591.630 
0 0.0 

Tabela 2GD: Vloge, ki imajo navedene dodatne vire sredstev 

ŠT. / ZNESEK % 

OBČINA 9 1.4 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

13.813.600 
13.313.600 96.4 zaprošenega 
11.736.800 88.2 upr. zapr. 

DELODAJALEC 41 6.5 popolnih 

Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

67.922.500 
46.412.100 68.3 zaprošenega 
40.802.020 87.9 upr. zapr. 

SKLAD - I. in 3. razpis 79 12.6 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

150.838.800 
132.345.600 87.7 zaprošenega 
113.291.520 85.6 upr. zapr. 

Preureditev podstrešja 

Tabela 1P0: Zaprošeni, upravičeno zaprošeni in odobreni zneski 

ŠT. / ZNESEK | % % rr?J 

VSE VLOGE 143 _ 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

269.549.835 
210.051.165 77.9 _ 

POPOLNE VLOGE 40 28.0 vseh 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

87.637.225 
67.591.266 77.1 zaprošenega 804-1 

ODOBRENE VLOGE 40 28.0 vseh 100.0 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

87.637.225 
67.591.266 77.1 zaprošenega 804.7 
56.799.696 84.0 upr. zapr. 676.2, 

ODOBRENO = UPRAVIČENO 0 0.0 popolnih 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

O
 

o 

ODOBRENO < UPRAVIČENO 40 100.0 popolnih _ 

Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

67.591.266 
56.799.696 84.0 _ 

ODOBRENO = 0 0 0.0 popolnih ^ 

Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek O
 

o 

p
 

o
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Tabela 2P0: Vloge, ki imajo navedene dodatne vire sredstev 

| ST. / ZNESEK | % 

UBCINA 0 0.0 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

0 
0 0-0 zaprošenega 
0 0.0 upr. zapr. 

PODAJALEC 2 5.0 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

2.550.000 
2.550.000 100.0 zaprošenega 
2.550.000 100.0 upr. zapr. 

J^LAD — 1. in 3. razpis 6 15.0 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

9.836.690 
9.836.690 100.0 zaprošenega 
8.531.040 86.7 upr. zapr. 

Rekonstrukcija stanovanja 

Tabela 1RE: Zaprošeni, upravičeno zaprošeni in odobreni zneski 

ST. / ZNESEK % | % m5 

VLOGE 39 
Zaprošeni znesek 

.Upravičeno zaprošeni znesek 
105.639.071 
72.189.271 68.3 

JlUPOLNE VLOGE 13 33.3 vseh 
Sprašeni znesek 

-Upravičeno zaprošeni znesek 
27.965.200 
25.538.000 91.3 zaprošenega * 304.0 

JifJOBRENE VLOGE 13 33.3 vseh 100.0 popolnih 
zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 

.Odobreni znesek 

27.965.200 
25.538.000 91.3 zaprošenega 304.0 
20.856.000 81.7 upr. zapr. 248.3 

^fJOBRENO = UPRAVIČENO 7 53.8 popolnih 
uPravičeno zaprošeni znesek 

jOdobreni znesek 
14.716.800 
14.716.800 

^»OBRENO < UPRAVIČENO 6 46.2 popolnih 
Upravičeno zaprošeni znesek 

-Odobreni znesek 
10.821.200 
6.139.200 56.7 

.ODOBRENO = 0 0 0.0 popolnih 
"Pravičeno zaprošeni znesek 

^Odobreni znesek 
0 
0 0.0 

Tabela 2RE: Vloge, ki imajo navedene dodatne vire sredstev 

ST. / ZNESEK J % 

OBČINA 2 15.4 popolnih 
^4prošeni znesek 
^Pravičeno zaprošeni znesek 
Pdobreni znesek 

4.856.000 
4.856.000 100.0 zaprošenega 
3.428.000 70.6 upr. zapr. 

^LODAJALEC 1 7.7 popolnih 
pprošeni znesek 
^Pravičeno zaprošeni znesek 
.Odobreni znesek 

1.400.000 
1.400.000 100.0 zaprošenega 
1.400.000 100.0 upr. zapr. 
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SKLAD - 1. in 3. razpis 1 7.7 popolnih 
Zaprošeni znesek 
Upravičeno zaprošeni znesek 
Odobreni znesek 

2.400.000 
2.400.000 100.0 zaprošenega 
2.400.000 100.0 upr. zapr. 

Tabela 5: Status sedanjega stanovanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
TT 

ODOBRENO 
št. znesek št. ~W znesek 

A lastnik 
B solastnik 1 
B solastnik 2 
C pri sorodnikih 
D 1 najemnik za dol. čas 
D 2 denacionalizirano 
D 3 hišniško 
D 4 najemnik privatno 

142 
224 

86 
284 
40 

2 
2 

33 

17.5 
27.6 
10.6 
34.9 
4.9 
0.2 
0.2 
4.1 

266.208.665 
437.751.656 
151.901.094 
549.382.435 

87.052.000 
2.500.000 
3.786.187 

73.325.786 

16.9 
27.8 
9.7 

35.0 
5.5 
0.2 
0.2 
4.7 

95 
158 
76 

273 
21 

0 
2 

21 

14.7 
24.5 
11.8 
42.3 

3.3 
0.0 
0.3 
3.3 

155.568.488 
263.201.626 
117.600.516 
462.837.436 

36.686.880 
0 

3.786.187 
35.309.226 

14.5 
24.5 
10.9 
43.1 
3.4 
0.0 
0.4 
3.3 

58.4 
60.1 
77.4 
84.2 
42.1 

0.0 
100.0 

48^2 
68.4 SKUPAJ 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 

Tabela 6: Kratnost (stopnja) reševanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A prvič 
B ponovno 

600 73.8 1.180.101.268 75.1 
213 26.2 391.806.555 24.9 

547 84.7 923.872.013 85.9 
99 15.3 151.118.346 14.1 

78.3 
38.6 

SKUPAJ 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 68.4 

Tabela 7a: Povprečja - prvi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Upravičeno zaprošeni 
znesek 

popolne 813 0.0 1933466.0 ±781318.8 4200000.0 
odobrene 646 300000.0 1967964.8 ±761134.5 4200000.0 

Število družinskih 
članov 

popolne 813 1.0 3.6 ±1.3 9.0 
odobrene 646 1.0 3.6 ±1.4 9.0 

Število vzdrževanih 
otrok 

popolne 813 0.0 1.3 ±0.9 5.0 
odobrene 646 0.0 1.3 ±1.0 5.0 

Število vzdr. otrok 
- mlade družine 

popolne 248 »—«
 

O
 

»—
• 

H-
 

o
 

bi
 

o
 

odobrene Ž3l 1.0 1.4 ±0.6 4.0 

Število vzdr. otrok 
- družine 

popolne 510 1.0 1.7 ±0.7 5.0 
odobrene 406 1.0 1.7 ±0.8 5.0 

Število vzdr. otrok 
- npopolne družine 

popolne 117 0.0 1.5 ±1.0 3.0 
odobrene 86 0.0 1.6 ±1.0 3.0 

Število vzdr. otrok 
- razširjene družine 

popolne 25 1.0 1.2 ±0.4 2.0 
odobrene 22 10 1.3 ±0.4 2.0 
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Tabela 7b: Povprečja - drugi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Število zaposlenih 
na vlogo 

popolne 813 0.0 1.7 ±0.5 2.0 
odobrene 646 0.0 1.7 ±0.5 2.0 

Dohodek na 
družinskega člana 

popolne 813 0.0 27819.7 ±14690.8 103261.9 
odobrene 646 0.0 27312.7 ±14714.0 90335.0 

Dohodek na člana 
- družine 

popolne 618 0.0 27099.1 ±13230.1 84560.5 
odobrene 493 0.0 26814.1 ±13437.7 84560.5 

Dohodek na člana 
- razširjene družine 

popolne 117 5196.5 25030.8 ±14068.9 ~ 87755.0 
odobrene 86 5196.5 22873.6 ±12978.3 87755.0 

Dohodek na člana 
- nepopolne družine 

popolne 25 0.0 19759.6 ±8722.3 38620.5 
odobrene 22 0.0 19096.7 ±8475.0 38620.5 

Dohodek na člana 
- samski 

popolne 53 0.0 46180.8 ±20143.4 103261.9 
odobrene 45 0.0 45274.7 ±19409.3 90335.0 

Dohodek na 
prosilca in partnerja 

popolne 813 0.0 42668.4 ±17464.6 128600.0 
odobrene 646 0.0 41863.2 ±17224.6 128600.0 

Starost prosilca 
in partnerja 

popolne 813 19.0 32.8 ±7.9 78.0 
odobrene 646 19.0 32.0 ±7.7 78.0 

Zaprošeni m2 popolne 813 0.0 112.3 ±55.4 675.0 
odobrene 646 0.0 111.0 ±56.3 675.0 

Zaprošeni m2 
- zadružna gradnja 

popolne 83 58.0 150.1 ±73.5 675.0 
odobrene 56 58.0 15Ž.7 ±85.5 675.0 

Zaprošeni m2 
- družina mlada 

popolne 308 19.0 113.9 ±61.2 675.0 
odobrene 285 19.0 114.4 ±62.5 675.0 

Zaprošeni m2 
- družina drugo 

popolne 310 0.0 114.3 ±51.9 375.0 
odobrene 208 0.0 112.5 ±52.3 375.6 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. mlada 

popolne 50 63.0 132.7 ±38.7 240.0 
odobrene 43 70.0 131.7 ±35.8 219.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. drugo 

popolne 67 38.0 123.1 ±41.7 250.0 
odobrene 43 46.0 125.1 ±35.8 24Ć.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. mlada 

popolne 11 35.0 78.8 ±45.6 154.0 
odobrene 11 35.0 78.8 ±45.6 154.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. drugo 

popolne 14 26.0 81.0 ±44.6 153.0 
odobrene 11 26.0 78.9 ±44.9 153.0 

Zaprošeni m2 
- samski mlad 

popolne 37 24.0 76.1 ±52.3 286.0 
odobrene 35 24.0 69.1 ±39.4 216.0 

Zaprošeni m2 
- samski drugo 

popolne 16 25.0 65.5 ±42.6 164.0 
odobrene 10 25.0 48.1 ±22.7 105.0 

Zaprošeni m2 
- podpovpr. dohodek 

popolne 276 0.0 121.8 ±62.2 675.0 
odobrene 233 0.0 121.8 ±64.9 675.0 

Zaprošeni ml 
- povpr. dohodek- 

popolne 400 19.0 111.6 ±50.7 375.0 
odobrene 309 19.0 109.1 ±49.2 375.0 

Zaprošeni m2 
- nadpovpr. dohodek 

popolne 137 0.0 95.0 ±49.5 250.0 
odobrene 104 0.0 92.2 ±49.3 250.0 



Tabela 8: Namen porabe sredstev 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
TT znesek IT 

ODOBRENO 
št. št. znesek IT 

A nakup 132 16.2 
B gradnja 81 10.0 
C nadomestitev 416 51.2 
D razširitev 131 16.1 
E funkc. preureditev 40 4.9 
F prenova 13 1.6 

260.428.039 16.6 
163.601.200 10.4 
832.090.888 52.9 
222.658.430 14.2 

67.591.266 4.3 
25.538.000 1.6 

121 
55 

343 
74 
40 
13 

18.7 
8.5 

53.1 
11.5 
6.2 
2.0 

224.955.935 
89.954.720 

567.852.968 
114.571.040 
56.799.696 
20.856.000 

20.9 
8.4 

52.8 
10.7 
5.3 
1.9 

SKUPAJ 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 

Tabela 8a: Namen porabe sredstev - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
T5~ IT 

ODOBRENO 
št. znesek št. znese« IT 

A nakup 96 16.0 
B gradnja 50 8.3 
C nadomestitev 365 60.8 
D razširitev 56 9.3 
E funkc. preureditev 21 3.5 
F prenova  12 2.0 

183.193.404 15.5 
97.333.600 8.2 

734.672.888 62.3 
103.905.600 8.8 
37.372.976 3.2 
23.622.800 2.0 

95 
48 

318 
53 
21 
12 

17.4 
8.8 

58.1 
9.7 
3.8 
2.2 

176.065.429 
77.092.640 

530.903.048 
85.904.640 
34.108.656 
19.797.600 

19.1 
8.3 

57.5 
9.3 
3.7 
2.1 

SKUPAJ 600 100.0 1.180.101.268 100.0 547 100.0 923.872.013 100.0 

Tabela 8b: Namen porabe sredstev - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
T znesek 

ODOBRENO 
IT znesek % 

% 
št. % št. 

A nakup 
B gradnja 
C nadomestitev 
D razširitev 
E funkc. preureditev 
F prenova 

36 
31 
51 
75 
19 

1 

16.9 
14.6 
23.9 
35.2 
8.9 
0.5 

77.234.635 
66.267.600 
97.418.000 

118.752.830 
30.218.290 

1.915.200 

19.7 
16.9 
24.9 
30.3 
7.7 
0.5 

100.0 

26 
7 

25 
21 
19 

1 

26.3 
7.1 

25.3 
21.2 
19.2 

1.0 

48.890.506 
12.862.080 
36.949.920 
28.666.400 
22.691.040 

1.058.400 

32.4 
8.5 

24.5 
19.0 
15.0 
0.7 

63.3 
19.4 
37.9 
24.1 
75.1 
55.3 

SKUPAJ 213 100.0 391.806.555 99 100.0 151.118.346 100.0 38.6 

Tabela 9: Vrsta in starost družine 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
TT znesek IT 

ODOBRENO % 
it. št. znesek TT 

popolna mlada 
popolna drugo 
razšiijena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

308 
310 

50 
67 
11 
14 

-37 
16 

37.9 
38.1 
6.2 
8.2 
1.4 
1.7 
4.6 
2.0 

609.085.570 
593.639.673 
108.335.226 
144.450.980 
20.687.218 
21.109.028 
55.533.024 
19.067.104 

38.7 
37.8 

6.9 
9.2 
1.3 
U 
3.5 
1.2 

285 
208 
43 
43 
11 
11 
35 
10 

44.1 
32.2 
6.7 
6.7 
1.7 
1.7 
5.4 
1.5 

499.998.080 
328.376.473 
83.509.306 
73.200.580 
19.050.240 
16.243.296 
44.198.464 
10.413.920 

46.5 
30.5 
7.8 
6.8 
1.8 
1.5 
4.1 
1.0 

82.1 
55.3 
77.1 
50.7 
92.1 
76.9 
79.6 
54.6 

SKUPAJ 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 68.4 
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Tabela 9a: Vrsta in starost družine - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. znesek št. znesek 

Popolna mlada 
popolna drugo 
r&zšiijena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 

_samski drugo 
"SKUPAJ 

230 38.3 461.076.184 39.1 
206 34.3 402.818.953 34.1 

46 7.7 101.020.826 8.6 
54 9.0 118.466.980 10.0 

8 1.3 15.304.000 1.3 
11 1.8 17.629.701 1.5 
32 5.3 48.005.824 4.1 
13 2.2 15.778.800 1.3 

224 
182 
40 
43 

8 
U 
30 

9 

41.0 
33.3 
7.3 
7.9 
1.5 
2.0 
5.5 
1.6 

406.106.774 
286.951.193 

79.291.706 
73.200.580 
14.263.360 
16.243.296 
38.583.904 

9.231.200 

44.0 
31.1 
8.6 
7.9 
1.5 
1.8 
4.2 
1.0 

600 100.0 1.180.101.268 100.0 547 100.0 923.872.013 » 100.0 

Tabela 9b: Vrsta in starost družine - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. -W znesek % št. znesek 

Popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 
"Skupaj 

78 
104 

4 
13 

3 
3 
5 
3 

36.6 
48.8 

1.9 
6.1 
1.4 
1.4 
2.3 
1.4 

148.009.386 
190.820.720 

7.314.400 
25.984.000 

5.383.218 
3.479.327 
7.527.200 
3.288.304 

37.8 
48.7 

1.9 
6.6 
1.4 
0.9 
1.9 
0.8 

61 
26 

3 
0 
3 
0 
5 
1 

61.6 
26.3 

3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
5.1 
1.0 

93.891.306 
41.425.280 

4.217.600 
0 

4.786.880 
0 

5.614.560 
1.182.720 

62.1 
27.4 

2.8 
0.0 
3.2 
0.0 
3.7 
0.8 

63.4 
21.7 
57.7 

0.0 
88.9 
0.0 

74.6 
36.0 

213 100.0 391.806.555 100.0 99 100.0 151.118.346 100.0 38.6 

Tabela 10: Zdravstveni problem 

upravičeno ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

25 3.1 50.169.504 3.2 
788 96.9 1.521.738.319 96.8 

23 3.6 41.041.440 3.8 
623 96.4 1.033.948.919 96.2 Oi

 
O

O 
bo

 

skupaj 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 68.4 

Tabela 10a: Zdravstveni problem - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
  št. % znesek % št. % znesek % 
A da 
B ne 

14 2.3 27.228.000 2.3 
586 97.7 1.152.873.268 97.7 

13 2.4 23.090.560 2.5 
534 97.6 900.781.453 97.5 

84.8 
78.1 

skupaj 600 100.0 1.180.101.268 100.0 547 100.0 923.872.013 100.0 78.3 

Tabela 10b: Zdravstveni problem - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

11 5.2 22.941.504 5.9 
202 94.8 368.865.051 94.1 

10 10.1 17.950.880 11.9 
89 89.9 133.167.466 88.1 

78.2 
36.1 

SKUPAJ 213 100.0 391.806.555 100.0 99 100.0 151.118.346 100.0 38.6 
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Tabela 11: Število vzdrževanih otrok 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
IT 

ODOBRENO 
TT št. % znesek št. znesek 

182 
281 
290 

49 
7 
4 

22.4 
34.6 
35.7 

6.0 
0.9 
0.5 

308.509.326 
534.417.094 
594.076.203 
105.481.200 
20.492.000 

8.932.000 

19.6 
34.0 
37.8 
6.7 
1.3 
0.6 

145 
227 
217 

46 
7 
4 

22.4 
35.1 
33.6 

7.1 
1.1 
0.6 

209.316.572 
389.233.904 
370.865.803 

81.853.280 
15.268.800 
8.452.000 

19.5 
36.2 
34.5 

7.6 
1.4 
0.8 

813 100.0 1.571.907.823 100.0 SKUPAJ 646 100.0 1.074.990.359 100.0 

Tabela 11 a: Število vzdrževanih otrok - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. znesek št. znesek % 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

145 24.2 250.230.222 21.2 
204 34.0 402.534.763 34.1 
212 35.3 441.749.883 37.4 

34 5.7 70.790.400 6.0 
4 0.7 12.296.000 1.0 
1 0.2 2.500.000 0.2 

126 
192 
191 
33 

4 
1 

23.0 
35.1 
34.9 

6.0 
0.7 
0.2 

185.759.612 
335.629.318 
331.105.803 
59.782.880 

9.094.400 
2.500.000 

20.1 
36.3 
35.8 

6.5 
1.0 
0.3 

SKUPAJ 600 100.0 1.180.101.268 100.0 547 100.0 923.872.013 100.0 

i 

Tabela llb: Število vzdrževanih otrok - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
~W 

ODOBRENO 
~w št. znesek št. znesek % 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

37 
77 
78 
15 

3 
3 

SKUPAJ 

17.4 
36.2 
36.6 

7.0 
1.4 
1.4 

100.0 

58.279.104 
131.882.331 
152.326.320 
34.690.800 
8.196.000 
6.432.000 

14.9 
33.7 
38.9 
8.9 
2.1 
1.6 

19 
35 
26 
13 

3 
3 

19.2 
35.4 
26.3 
13.1 
3.0 
3.0 

23.556.960 
53.604.586 
39.760.000 
22.070.400 
6.174.400 
5.952.000 

15.6 
35.5 
26.3 
14.6 
4.1 
3.9 

213 391.806.555 100.0 99 100.0 151.118.346 100.0 



Tabela 12a: Po občinah - prvi del T > S J ,i.>: 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. % znesek % "it! % znesek 95" 

AJDOVŠČINA 
Brežice 
celje 
CERKNICA 
Črnomelj 
DOMŽALE 
Dravograd 
GORNJA RADGONA 
Grosuplje 
Hrastnik 
idrija 
SIRSKA BISTRICA 
IZOLA 
JESENICE 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
kranj 
krško 
laSko 
lenart 
Lendava 
litija 

LJubljana beJžigrad 
pUBUANA CENTER 
LJubljana moste-polje 
LJubljana SiSka 
Ljubljana viC-rudnik 
LJUTOMER 
Logatec 
Maribor 
Maribor pesnica 
Maribor ruše 
Mozirje 

[JURSKA SOBOTA 
f OVA GORICA 
NOVO MESTO 
ORMOŽ 
piran 
^OSTOJNA 
PTUJ 
jjADLJE OB DRAVI 
Radovljica 

4 
17 
20 

3 
11 
15 

5 
10 
10 
8 
2 
1 
7 
4 

14 
13 
45 
11 
21 

5 
4 

14 
17 
24 

6 
17 
32 
20 
19 
4 

38 
7 
5 

15 
36 
16 
51 

9 
5 
2 

23 
17 
12 

0.5 
2.1 
2.5 
0.4 
1.4 
1.8 
0.6 
1.2 
1.2 
1.0 
0.2 
0.1 
0.9 
0.5 
1.7 
1.6 
5.6 
1.4 
2.6 
0.6 
0.5 
1.7 
2.1 
3.0 
0.7 
2.1 
3.9 
2.5 
2.3 
0.5 
4.7 
0.9 
0.6 
1.8 
4.4 
2.0 
6.3 
1.1 
0.6 
0.2 
2.8 
2.1 
1.5 

10.070.400 
37.030.026 
46.532.403 
7.472.800 

24.578.400 
30.501.600 
10.881:600 
16.539.200 
20.736.800 
12.453.600 
2.953.600 
2.000.000 

15.916.000 
6.666.800 

23.050.000 
24.473.600 
85.505.944 
23.016.000 
43.399.200 
8.450.000 
8.500.000 

26.252.400 
35.159.200 
33.900.515 
11.107.200 
38.788.572 
61.643.525 
43.556.976 
32.484.000 
7.078.400 

83.831.890 
13.692.400 
8.631.487 

27.646.400 
70.764.800 
29.448.000 
72.693.300 
13.900.000 
11.397.368 
3.387.786 

40.775.200 
37.727.200 
23.506.400 

0.6 
2.4 
3.0 
0.5 
1.6 
1.9 
0.7 
1.1 
1.3 
0.8 
0.2 
0.1 
1.0 
0.4 
1.5 
1.6 
5.5 
1.5 
2.8 
0.5 
0.5 
1.7 
2.2 
2.2 
0.7 
2.5 
3.9 
2.8 
2.1 
0.5 
5.3 
0.9 
0.5 
1.8 
4.5 
1.9 
4.6 
0.9 
0.7 
0.2 
2.6 
2.4 
1.5 

4 
14 
18 

2 
8 

14 

0.6 
2.2 
2.8 
0.3 
1.2 
2.2 

3 0.5 
5 0.8 
9 
7 
1 
1 
5 
3 
9 

10 
38 

8 
16 
5 
3 
8 

12 
19 

6 
15 
27 
16 
12 
4 

32 
4 
4 

10 
30 
7 

45 
6 
5 
2 

18 
12 
8 

1.4 
1.1 
0.2 
0.2 
0.8 
0.5 
1.4 
1.5 
5.9 
1.2 
2.5 
0.8 
0.5 
1.2 
1.9 
2.9 
0.9 
2.3 
4.2 
2.5 
1.9 
0.6 
5.0 
0.6 
0.6 
1.5 
4.6 
1.1 
7.0 
0.9 
0.8 
0.3 
2.8 
1.9 
1.2 

8.624.800 
23.428.746 
35.964.963 
3.618.720 

15.656.160 
23.350.240 
5.765.760 
5.944.000 

15.583.680 
10.070.560 
2.042.880 
2.000.000 
7.400.160 
3.452.800 

12.415.680 
15.059.360 
67.613.320 
14.662.400 
28.235.680 
7.219.920 
5.556.320 

13.380.800 
20.068.160 
23.807.028 

9.758.080 
27.216.922 
46.293.760 
31.486.896 
15.571.360 
5.500.320 

57.239.200 
7.831.760 
6.528.127 

17.024.640 
51.687.680 
12.785.920 
60.670.180 
7.811.840 
8.349.768 
2.657.866 

29.211.200 
19.771.360 
14.362.720 

0.8 
2.2 
3.3 
0.3 
1.5 
2.2 
0.5 
0.6 
1.4 
0.9 
0.2 
0.2 
0.7 
0.3 
1.2 
1.4 
6.3 
1.4 
2.6 
0.7 
0.5 
1.2 
1.9 
2.2 
0.9 
2.5 
4.3 
2.9 
1.4 
0.5 
5.3 
0.7 
0.6 
1.6 
4.8 
1.2 
5.6 
0.7 
0.8 
0.2 
2.7 
1.8 
1.3 

85.6 
63.3 
77.3 
48.4 
63.7 
76.6 
53.0 
35.9 
75.1 
80.9 
69.2 

100.0 
46.5 
51.8 
53.9 
61.5 
79.1 
63.7 
65.1 
85.4 
65.4 
51>0 
57.1 
70.2 
87.9 
70.2 
75.1 
72.3 
47.9 
77.7 
68.3 
57.2 
75.6 
61.6 
73.0 
43.4 
83.5 
56.2 
73.6 
78.5 
71.6 
52.4 
61.1 
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Tabela 12b: Po občinah - drugi del 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
Št. IT znesek IS* št. znesek ~W 

RAVNE NA KOROŠKEM 
RIBNICA 
SEVNICA 
SEŽANA 
SLOVENJ GRADEC 
SLOVENSKA BISTRICA 
SLOVENSKE KONJICE 
Šentjur pri celju 
Skofja loka 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
TOLMIN 
TRBOVLJE 
TREBNJE 
TRŽIČ 
VELENJE 
VRHNIKA 
ZAGORJE OB SAVI 
ŽALEC 

8 
5 
9 
4 

13 
11 
5 
8 

41 
30 

2 
4 

12 
9 

10 
1 
6 

16 

1.0 
0.6 
1.1 
0.5 
1.6 
1.4 
0.6 
1.0 
5.0 
3.7 
0.2 
0.5 
1.5 
1.1 
1.2 
0.1 
0.7 
2.0 

14.775.200 
9.500.000 

20.026.400 
8.000.000 

30.237.600 
20.513.600 
12.045.600 
17.330.400 
80.440.818 
60.277.600 
2.889.600 
8.194.400 

21.996.976 
21.904.800 
17.085.037 
3.427.200 
7.980.800 

27.180.800 

0.9 
0.6 
1.3 
0.5 
1.9 
1.3 
0.8 
1.1 
5.1 
3.8 
0.2 
0.5 
1.4 
1.4 
1.1 
0.2 
0.5 
1.7 

7 
4 
7 
3 

11 
11 
5 
7 

35 
22 

2 
4 

11 
5 
7 
1 
6 

13 

1.1 
0.6 
1.1 
0.5 
1.7 
1.7 
0.8 
1.1 
5.4 
3.4 
0.3 
0.6 
1.7 
0.8 
1.1 
0.2 
0.9 
2.0 

10.655.680 
6.482.880 

14.539.680 
4.751.840 

19.921.920 
15.743.360 
10.768.800 
13.722-400 
58.172.240 
36.740.160 
2.889.600 
7.277.760 

17.838.416 
10.308.480 
11.729.327 
2.056.320 
7.240.160 

21.469.600 

1.0 
0.6 
1.4 
0.4 
1.9 
1.5 
1.0 
1.3 
5.4 
3.4 
0.3 
0.7 
1.7 
1.0 
1.1 
0.2 
0.7 
2.0 

SKUPAJ 813 100.0 1.571.907.823 100.0 646 100.0 1.074.990.359 100.0 

Nakup stanovanja 

Tabela 5KP: Status sedanjega stanovanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. znesek št. IT znesek % 

A lastnik 
B solastnik 1 
B solastnik 2 
C pri sorodnikih 
D 1 najemnik za dol. čas 
D 3 hišniško 
D 4 najemnik privatno 

11 
4 
3 

92 
7 
1 

16 

8.2 
3.0 
2.2 

68.7 
5.2 
0.7 

11.9 

17.012.775 
7.913.600 
6.083.218 

177.328.073 
15.907200 
2.686.187 

36.756.986 

6.5 
3.0 
2.3 

67.2 
6.0 
1.0 

13.9 

6 
3 
3 

91 
7 
1 

11 

4.9 
2.5 
2.5 

74.6 
5.7 
0.8 
9.0 

8.592.648 
6.085.760 
5.698.560 

169.499.394 
13.496.000 
2.686.187 

20.897.386 

3.8 
2.7 
2.5 

74.7 
5.9 
1.2 
9.2 

SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 

Tabela 6KP: Kratnost (stopnja) reševanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A prvič 
B ponovno 

96 71.6 183.193.404 69.5 
38 28.4 80.494.635 30.5 

95 77.9 176.065.429 77.6 
27 22.1 50.890.506 22.4 

96.1 
63.2 

SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 86.1 

s 
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Tabela 7aKP: Povprečja - prvi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Upravičeno zaprošeni 
znesek 

popolne 134 436800.0 1967821.2 ±628115.5 3500000.0 
odobrene 122 540880.0 1980959.9 ±608737.9 3500000.0 

Število družinskih 
članov 

popolne 134 1.0 2.5 ±1.1 6.0 
odobrene 122 1.0 2.5 ±1.1 6.0 

Število vzdrževanih 
otrok 

popolne 134 0.0 0.8 ±0.9 4.0 
odobrene 122 0.0 0.8 ±0.9 4.0 

Število vzdr. otrok 
- mlade družine 

popolne 41 1.0 1.3 ±0.5 2.0 
odobrene 38 1.0 1.3 ±0.5 2.0 

Število vzdr. otrok 
- družine 

popolne 62 1.0 1.5 ±0.6 4.0 
odobrene 55 1.0 1.5 ±0.7 4.0 

Število vzdr. otrok 
- npopolne družine 

popolne 1 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 1 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Število vzdr. otrok 
- razširjene družine 

popolne 13 1.0 1.2 ±0.4 2.0 
odobrene 12 1.0 1.3 ±0.4 2.0 

Tabela 7bKP: Povprečja - drugi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Število zaposlenih 
na vlogo 

popolne 134 0.0 1.4 ±0.5 2.0 
odobrene 122 0.0 1.5 ±0.5 2.0 

Dohodek na 
družinskega člana 

popolne 134 0.0 34667.6 ±19614.4 103261.9 
odobrene 122 0.0 34166.9 ±19148.5 90335.0 

Dohodek na člana 
- družine 

popolne 92 0.0 31307.0 ±16793.3 84560.5 
odobrene 84 0.0 31183.7 ±16895.6 84560.5 

Dohodek na člana 
- razširjene družine 

popolne 1 46006.0 46006.0 ±0.0 46006.0 
odobrene 1 46006.0 46006.0 ±0.0 46006.0 

Dohodek na člana 
- nepopolne družine 

popolne 13 0.0 20960.3 ±9236.8 37291.0 
odobrene 12 0.0 19599.4 ±8267.6 31490.5- 

Dohodek na člana 
- samski 

popolne 28 0.0 51668.6 ±21377.0 103261.9 
odobrene 25 0.0 50709.6 ±19655.5 90335.0 

Dohodek na 
prosilca in partnerja 

popolne 134 0.0 45947.7 ±19757.6 128600.0 
odobrene 122 0.0 44965.9 ±19240.8 128600.0 

Starost prosilca 
in partnerja 

popolne 134 19.0 31.6 ±8.0 71.0 
odobrene 122 19.0 30.9 ±7.4 71.0 

Zaprošeni m2 popolne 134 19.0 55.3 ±27.1 153.0 
odobrene 122 19.0 54.6 ±27.5 153.0 

Zaprošeni m2 
- zadružna gradnja 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- družina mlada 

popolne 63 19.0 58.9 ±26.6 153.0 
odobrene 60 19.0 58.3 ±26.9 153-0 

Zaprošeni m2 
- družina drugo 

popolne 29 24.0 58.5 ±26.9 153.0 
odobrene 24 24.0 56.0 ±27.7 153.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. mlada 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. drugo 

popolne 1 46.0 46.0 ±0.0 46.0 
odobrene 1 46.0 46.0 ±0.0 46.0 
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Zaprošeni m2 
- nep. druž. mlada 

popolne 7 35.0 59.6 ±39.1 153.0 
odobrene 7 35.0 59.6 ±39.1 153.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. drugo 

popolne 6 26.0 57.2 ±44.1 153.0 
odobrene 5 26.0 60.4 ±47.7 153.0 

Zaprošeni m2 
- samski mlad 

popolne 18 24.0 42.5 ±12.0 71.0 
odobrene 18 24.0 42.5 ±12.0 71.0 

Zaprošeni m2 
- samski drugo 

popolne 10 25.0 43.0 ±14.4 72.0 
odobrene 7 25.0 41.4 ±11.9 59.0 

Zaprošeni m2 
- podpovpr. dohodek 

popolne 29 19.0 53.2 ±31.9 153.0 
odobrene 27 19.0 52.3 ±32.8 153.0 

Zaprošeni m2 
- povpr. dohodek 

popolne 65 19.0 57.1 ±25.6 153.0 
odobrene 60 19.0 56.6 ±25.5 153.0 

Zaprošeni m2 
- nadpovpr. dohodek 

popolne 40 24.0 53.8 ±25.5 153.0 
odobrene 35 24.0 53.0 ±26.2 153.0 

Tabela 8KP: Namen porabe sredstev 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % , 
št. % znesek % št. % znesek % 

A nakup stanovanja 
C nadomestitev 
D razširitev 

132 98.5 260.428.039 98.8 
1 0.7 2.000.000 0.8 
1 0.7 1.260.000 0.5 

121 99.2 224.955.935 99.1 
1 0.8 2.000.000 0.9 
0 0.0 0 0.0 

86-4 
100.0 

0.0, 
SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 86.0 

Tabela 8aKP: Namen porabe sredstev - reševanje" prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A nakup stanovanja 96 100.0 183.193.404 100.0 95 100.0 176.065.429 100.0 96.1 
SKUPAJ 96 100.0 183.193.404 100.0 95 100.0 176.065.429 100.0 96.1 

Tabela 8bKP: Namen porabe sredstev: reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A nakup stanovanja 
C nadomestitev 
D razširitev 

36 94.7 77.234.635 96.0 
1 2.6 2.000.000 2.5 
1 2.6 1.260.000 1.6 

26 96.3 48.890.506 96.1 
1 3.7 2.000.000 3.9 
0 0.0 0 0.0 

63.3 
100.0 

0.0 
SKUPAJ 38 100.0 80.494.635 100.0 27 100.0 50.890.506 100.0 63.2 

Tabela 9KP: Vrsta in starost družine 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. % znesek % št. znesek 

popolna mlada 
popolna dmgo 
razšiijena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo  

63 
29 

1 
7 
6 

18 
10 

47.0 
21.6 

0.7 
5.2 
4.5 

13.4 
7.5 

138.085.908 
57.422.953 

1.394.180 
13.716.818 
11.844.452 
28.363.424 
12.860.304 

52.4 
21.8 

0.5 
5.2 
4.5 

10.8 
4.9 

60 
24 

1 
7 
5 

18 
7 

49.2 
19.7 
0.8 
5.7 
4.1 

14.8 
5.7 

125.224.738 
42.159.513 

1.394.180 
13.120.480 
9.646.560 

26.835.744 
8.574.720 

55.2 
18.6 
0.6 
5.8 
4.3 

11.8 
3-.8 

SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 
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Tabela 9aKP: Vrsta in starost družine - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
li- st. znesek št. znesek 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

43 
20 

1 
4 
5 

16 
7 

44.8 
20.8 

1.0 
4.2 
5.2 

16.7 
7.3 

93.848.922 
34.072.953 

1.394.180 
8.333.600 

10.565.125 
25.406.624 
9.572.000 

51.2 
18.6 
0.8 
4.5 
5.8 

13.9 
5.2 

43 
20 

1 
4 
5 

16 
6 

45.3 
21.1 

1.1 
4.2 
5.3 

16.8 
6.3 

93.109.592 
31.719.193 

1.394.180 
8.333.600 
9.646.560 

24.470.304 
7.392.000 

52.9 
18.0 
0.8 
4.7 
5.5 

13.9 
4.2 

SKUPAJ 96 100.0 183.193.404 100.0 95 100.0 176.065.429 100.0 

Tabela 9bKP: Vrsta in starost družine - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

popolna mlada 
popolna drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

20 52.6 44.236.986 55.0 
9 23.7 23.350.000 29.0 
3 7.9 5.383.218 6.7 
1 2.6 1.279.327 1.6 
2 5.3 2.956.800 3.7 
3 7.9 3.288.304 4.1 

17 63.0 32.115.146 63.1 
4 14.8 10.440.320 20.5 
3 11.1 4.786.880 9.4 
0 0.0 0 0.0 
2 7.4 2.365.440 4.6 
1 3.7 1.182.720 2.3 

72.6 
44.7 
88.9 

0.0 
80.0 
36.0 

SKUPAJ 38 100.0 80.494.635 100.0 27 100.0 50.890.506 100-0 63.2 

Tabela 10KP: Zdravstveni problem 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

6 4.5 13.345.504 5.1 
128 95.5 250.342.535 94.9 

6 4.9 12.313.280 5.4 
116 95.1 214.642.655 94.6 

92.3 
85.7 

SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 86.1 

Tabela lOaKP: Zdravstveni problem - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

2 2.1 4.032.000 2.2 
94 97.9 179.161.404 97.8 

2 2.1 4.032.000 2.3 
93 97.9 172.033.429 97.7 

100.0 
96.0 

SKUPAJ 96 100.0 183.193.404 100.0 95 100.0 176.065.429 100.0 96.1 

Tabela lObKP: Zdravstveni problem - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

4 10.5 9.313.504 11.6 
34 89.5 71.181.131 88.4 

4 14.8 8.281.280 16.3 
23 85.2 42.609.226 83.7 

88.9 
59.9 

SKUPAJ 38 100.0 80.494.635 100.0 27 100.0 50.890.506 100.0 63.2 
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Tabela 11 KP: Število vzdrževanih otrok 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 
4 

59 44.0 97.674.564 37.0 
44 32.8 97.262.818 36.9 
28 20.9 58.833.457 22.3 

2 1.5 6.417.200 2.4 
1 0.7 3.500.000 1.3 

55 45.1 86.686.930 38.2 
41 33.6 87.962.748 38.8 
23 18.9 43.865.937 19.3 

2 1.6 5.483.520 2.4 
1 0.8 2.956.800 1.3 

88.8 
90.4 
74.6 
85.5 
84.5 

SKUPAJ 134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 86.1 

Tabela llaKP: Število vzdrževanih otrok - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 

49 51.0 81.279.060 44.4 
28 29.2 65.220.887 35.6 
19 19.8 36.693.457 20.0 

48 50.5 76.365.010 43.4 
28 29.5 64.088.882 36.4 
19 20.0 35.611.537 20.2 

94.0 
98.3 
97.1 

SKUPAJ 96 100.0 183.193.404 100.0 95 100.0 176.065.429 100.0 96.1 

Tabela llbKP: Število vzdrževanih otrok - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 4 

0 
1 
2 
3 
4 

10 26.3 16.395.504 20.4 
16 42.1 32.041.931 39.8 
9 23.7 22.140.000 27.5 
2 5.3 6.417.200 8.0 
1 2.6 3.500.000 4.3 

7 25.9 10.321.920 20.3 
13 48.1 23.873.866 46.9 

4 14.8 8.254.400 16.2 
2 7.4 5.483.520 10.8 
1 3.7 2.956.800 5.8 

63.0 
74.5 
37.3 
85.5 
84.5 

SKUPAJ 38 100.0 80.494.635 100.0 27 100.0 50.890.506 100.0 63.2 
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Na 12KP: Po občinah 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
W~ 

ODOBRENO % 

PvEna====== 

!IJE 

^knica 
^ŠUPLJE 
^stnik 
OLa 

SENIce 
^MNIK 
)per 

UNj 
l^KO 

JjUANA BEŽIGRAD 
JBUANA CENTER 
"UANA MOSTE-POLJE 
JUana Šiška 

gatec A VIČ"RUDNIK 

lIUBOR 
JJSOR PESNICA 

5^RUSe 

'^gorica 

2?JNa 

wUlCA 

L^SKE KONJICE 
MUR pri ceuu 

Kl0KA 

JjVUE 
8Nje 

^-NJE 

št. znesek % št. znesek 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

34 
2 
1 

17 
4 
5 

14 
12 

1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
2 
2 

0 
3 
0 
1 
0 
o 
o 
o 

25 
1. 
0. 

12. 
3 
3. 

10. 
9. 
0. 
4. 
0. 
0. 
0. 
2. 
0. 
0. 
2. 
0. 
5. 
0. 
1. 
1. 
1. 

2 
8 
2 
4 
2 
2 
1 

69 
3 
2. 

22 
5. 

10 
29 
25 

1. 
14. 
2. 
1. 
2. 
6. 
1. 
2. 
7. 
1. 

16. 
2. 
3 
2 
3 

.116.800 
.309.603 
.116.800 
.356.000 
.553.600 
.856.000 
.450.000 
436.800 
.893.712 
.716.800 
.116.800 
.354.515 
.553.600 
.913.410 
.488.325 
.194.000 
.478.400 
.697.600 
.550.000 
.634.687 
.116.800 
.633.600 
.387.786 
.100.000 
.224.000 
.478.400 
.065.218 
.553.600 
.998.400 
.743.376 
.599.407 

0.8 
3.2 
0.8 
1.7 
1.0 
1.1 
0.5 
0.2 

26.5 
1.4 
0.8 
8.5 
2.1 
4.1 

11.2 
9.6 
0.6 
5.6 
1.0 
0.6 
0.8 
2.5 
0.5 
0.8 
2.7 
0.6 
6.1 
1.0 
1.5 
1.0 
1.4 

1 
4 
1 
2 
1 
0 
1 
0 

31 
2 
1 

16 
4 
5 

11 
10 

1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
2 
2 

0.8 
3.3 
0.8 
1.6 
0.8 
0.0 
0.8 
0.0 

25.4 
1.6 
0.8 

13.1 
3.3 
4.1 
9.0 
8.2 
0.8 
4.9 
0.8 
0.8 
0.8 
2.5 
0.8 
0.8 
2.5 
0.8 
4.9 
0.8 
1.6 
1.6 
1.6 

1.693.440 
8.097.923 
1.905.120 
3.784.800 
2.298.240 

0 
1.182.720 

0 
58.617.648 
3.716.800 
2.116.800 

20.419.988 
5.484.160 
9.875.040 

22.625.120 
21.537.840 

1.182.720 
13.437.760 
2.550.000 
1.634.687 
1.905.120 
6.421.920 
1.387.786 
2.100.000 
7.012.320 
1.478.400 

12.038.320 
2.553.600 
3.850.560 
2.743.376 
3.303.727 

0.7 
3.6 
0.8 
1.7 
1.0 
0.0 
0.5 
0.0 

25.8 
1.6 
0.9 
9.0 
2.4 
4.4 

10.0 
9.5 
0.5 
5.9 
1.1 
0.7 
0.8 
2.8 
0.6 
0.9 
3.1 
0.7 
5.3 
1.1 
1.7 
1.2 
1.5 

80.0 
97.5 
90.0 
86.9 
90.0 
0.0 

81.6 
0.0 

83.9 
100.0 
100.0 
91.3 
98.7 
90.5 
76.7 
85.5 
80.0 
91.4 

100.0 
100.0 
90.0 
96.8 

100.0 
100.0 
97.1 

100.0 
74.9 

100.0 
96.3 

100.0 
91.8 

134 100.0 263.688.039 100.0 122 100.0 226.955.935 100.0 

mesta sprejema so prosilci iz občine Piran vključeni med 
lice iz občine Koper. 

hiše 
a 5GD: Status sedanjega stanovanja 

86.1 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
št. znesek % 

ODOBRENO 
št. znesek % 

% 

privatno 

124 
205 

69 
179 
31 

2 
1 

15 

19.8 
32.7 
11.0 
28.6 

5.0 
0.3 
0.2 
2.4 

238.312.400 
406.260.456 
122.796.900 
345.178.362 

67.144.800 
2.500.000 
1.100.000 

31.797.600 

19.6 
33.4 
10.1 
28.4 

5.5 
0.2 
0.1 
2.6 

82 
140 

59 
169 

12 
0 
1 
8 

17.4 
29.7 
12.5 
35.9 

2.5 
0.0 
0.2 
1.7 

138.259.840 
236.828.506 
91.710.100 

270.196.442 
20.644.000 

0 
1.100.000 

11.639.840 

17.9 
30.7 
11.9 
35.1 
2.7 
0.0 
0.1 
1.5 

58.0 
58.3 
74.7 
78.3 
30.7 

0.0 
100.0 
36.6 

626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4 
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Tabela 6GD: Kratnost (stopnja) reševanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A prvič 
B ponovno 

471 75.2 935.912.088 77.0 
155 24.8 279.178.430 23.0 

419 89.0 693.900.328 90.1 
52 11.0 76.478.400 9.9 

74.1 
27.4 

SKUPAJ 626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4 

Tabela 7aGD: Povprečja - prvi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Upravičeno zaprošeni 
znesek 

popolne 626 0.0 1941039.2 ±807633.6 4200000.0 
odobrene 471 300000.0 1988320.4 ±788979.7 4200000.0 

Število družinskih 
članov 

popolne 626 1.0 3.9 ±1.3 9.0 
odobrene 471 1.0 3.9 ±1.3 9.0 

Število vzdrževanih 
otrok 

popolne 626 0.0 1.4 ±0.9 5.0 
odobrene 471 0.0 1.5 ±0.9 5.0 

Število vzdr. otrok 
- mlade družine 

popolne 188 1.0 1.4 ±0.6 4.0 
odobrene 174 1.0 1.4 ±0.6 4.0 

Število vzdr. otrok 
- družine 

popolne 415 1.0 1.7 ±0.7 5.0 
odobrene 318 1.0 1.7 ±0.8 5.0 

Število vzdr. otrok 
- npopolne družine 

popolne 112 0.0 1.5 ±1.0 3.0 
odobrene 81 0.0 1.7 ±1.0 3.0 

Število vzdr. otrok 
- razširjene družine 

popolne 11 1.0 1.3 ±0.4 2.0 
odobrene 9 1.0 1.3 ±0.5 2.0 

Tabela TbGD: Povprečja - drugi del 
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vloge št. min. povpr. std. max. 

Število zaposlenih 
na vlogo 

popolne 626 0.0 1.8 ±0.4 2.0 
odobrene 471 0.0 1.8 ±0.4 2.0 

Dohodek na 
družinskega člana 

popolne 626 0.0 26032.3 ±12434.5 79700.0 
odobrene 471 0.0 25052.9 ±12010.2 75193.1 

Dohodek na člana 
- družine 

popolne 485 0.0 26077.7 ±11927.4 75193.1 
odobrene 368 0.0 25490.9 ±11845.5 75193.1 

Dohodek na člana 
- razširjene družine 

popolne 112 5196.5 24525.3 ±12820.4 79700.0 
odobrene 81 5196.5 22041.5 ±10796.0 66283.5 

Dohodek na člana 
- nepopolne družine 

popolne 11 8065.7 16626.0 ±5311.5 28480.5 
odobrene 9 8065.7 16257.1 ±5803.8 28480.5 

Dohodek na člana 
- samski 

popolne 18 0.0 39935.4 ±15574.2 63889.0 
odobrene 13 0.0 37507.3 ±15296.2 63823.0 

Dohodek na 
prosilca in partnerja 

popolne 626 0.0 41676.8 ±16587.6 112546.0 
odobrene 471 0.0 40583.9 ±16150.6 112546.0 

Starost prosilca 
in partnerja 

popolne 626 20.5 33.1 ±7.7 78.0 
odobrene 471 20.5 32.2 ±7.5 78.0 

Zaprošeni m2 popolne 626 0.0 125.8 ±52.9 675.0 
odobrene 471 0.0 127.2 ±53.5 675.0 

Zaprošeni m2 
- zadružna gradnja 

popolne 82 58.0 151.1 ±73.4 675.0 
odobrene 55 58.0 155.2 ±85.5 675.0 



Zaprošeni m2 
- družina mlada 

popolne 223 31.0 130.9 ±60.8 675.0 
odobrene 203 31.0 132.6 ±62.2 675.0 

Zaprošeni m2 
- družina drugo 

popolne 262 0.0 121.5 ±50.4 375.0 
odobrene 165 0.0 122.1 ±50.1 375.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. mlada 

popolne 48 63.0 132.8 ±39.0 240.0 
odobrene 41 70.0 131.7 ±36.1 219.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. drugo 

popolne 64 38.0 124.8 ±41.5 250.0 
odobrene 40 72.0 128.0 ±34.6 240.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. mlada 

popolne 4 56.0 112.5 ±35.5 154.0 
odobrene 4 56.0 112.5 ±35.5 154.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. drugo 

popolne 7 79.0 108.0 ±28.2 150.0 
odobrene 5 79.0 106.2 ±26.0 150.0 

Zaprošeni m2 
- samski mlad 

popolne 15 57.0 117.3 ±58.9 286.0 
odobrene 13 57.0 105.1 ±40.7 216.0 

Zaprošeni m2 
- samski drugo 

popolne 3 120.0 142.3 ±18.0 164.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m'l 
- podpovpr. dohodek 

popolne 227 0.0 132.6 ±61.0 675.0 
odobrene 186 0.0 134.4 ±63.9 675.0 

Zaprošeni m2 
- povpr. dohodek 

popolne 317 30.0 123.9 ±47.3 375.0 
odobrene 231 30.0 124.0 ±44.5 375.0 

Zaprošeni m2 
- nadpovpr. dohodek 

popolne 82 0.0 114.7 ±46.9 . 250.0 
odobrene 54 0.0 116.2 ±46.1 250.0 

Tabela 8GD: Namen porabe sredstev 

.... 
UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 

   št. % znesek % št. % znesek % 

^ gradnja 
C nadomestitev 

^^azširitev 

81 12.9 163.601.200 13.5 
415 66.3 830.090.888 68.3 
130 20.8 221.398.430 18.2 

55 11.7 89.954.720 11.7 
342 72.6 565.852.968 73.5 

74 15.7 114.571.040 14.9 

55.0 
68.2 
51.7 

[SKUPAJ 626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4 

tabela 8aGD: Namen porabe sredstev - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

^ gradnja 
~ Nadomestitev 
C^Mširitev 

50 10.6 97.333.600 10.4 
365 77.5 734.672.888 78.5 

56 11.9 103.905.600 11.1 

48 11.5 77.092.640 11.1 
318 75.9 530.903.048 76.5 
53 12.6 85.904.640 12.4 

79.2 
72.3 
82.7 

SKupaj 471 100.0 935.912.088 100.0 419 100.0 693.900.328 100.0 74.1 

^bela 8bGD: Namen porabe sredstev - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
št. IT znesek IT 

31 
50 
74 

20.0 
32.3 
47.7 

66.267.600 
95.418.000 

117.492.830 

23.7 
34.2 
42.1 

155 100.0 279.178.430 100.0 

ODOBRENO 
št. ~W znesek IT 

7 13.5 12.862.080 16.8 
24 46.2 34.949.920 45.7 
21 40.4 28.666.400 3T.5 
52 100.0 76.478.400 100.0 

% 

19.4 
36.6 
24.4 
27.4 

87 



Tabela 9GD: Vrsta in starost družine 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
~W 

ODOBRENO 
št. znesek št. % znesek IT 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

223 
262 

48 
64 

4 
7 

15 
3 

35.6 
41.9 
7.7 

10.2 
0.6 
1.1 
2.4 
0.5 

426.932.862 
503.683.230 
106.327.226 
137.156.800 

6.970.400 
8.100.000 

22.263.200 
3.656.800 

35.1 
41.5 

8.8 
11.3 
0.6 
0.7 
1.8 
0.3 

203 
165 
41 
40 

4 
5 

13 
0 

43.1 
35.0 
8.7 
8.5 
0.8 
1.1 
2.8 
0.0 

336.544.462 
259.499.680 
81.501.306 
67.693.760 

5.929.760 
5.432.160 

13.777.600 
0 

43.7 
33.7 
10.6 
8.8 
0.8 
0.7 
1.8- 
0.0 

SKUPAJ 626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 

Tabela 9aGD: Vrsta in starost družine - reševanje prvič 

Jt 

84^ 
68.4 
78-3 
60-9 
85.1 
92-1 
61-9 
Ol 

H1 

Tabela 9bGD: Vrsta in starost družine - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
razširjna drugo 
nepopolna drugo 

53 34.2 93.889.200 33.6 
84 54.2 150.790.830 54.0 

3 1.9 6.314.400 2.3 
13 8.4 25.984.000 9.3 
2 1.3 2.200.000 0.8 

39 75.0 55.078.240 72.0 
11 21.2 18.182.560 23.8 

2 3.8 3.217.600 4.2 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 

58J 
12-1 
51-0 

o.o 
0.0 

SKUPAJ 155 100.0 279.178.430 100.0 52 100.0 76.478.400 100.0 27.4 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. % znesek % št. znesek ~W 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna mlada 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

170 
178 
45 
51 

4 
5 

15 
3 

36.1 
37.8 

9.6 
10.8 
0.8 
1.1 
3.2 
0.6 

333.043.662 
352.892.400 
100.012.826 
111.172.800 

6.970.400 
5.900.000 

22.263.200 
3.656.800 

35.6 
37.7 
10.7 
11.9 
0.7 
0.6 
2.4 
0.4 

164 39.1 281.466.222 40.6 
154 36.8 241.317.120 34.8 
39 9.3 78.283.706 11.3 
40 9.5 67.693.760 9.8 

4 1.0 5.929.760 0.9 
5 1.2 5.432.160 0.8 

13 3.1 13.777.600 2.0 
0 0.0 0 0.0 

SKUPAJ 471 100.0 935.912.088 100.0 419 100.0 693.900.328 100.0 

Tabela 10GD: Zdravstveni problem 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

19 3.0 36.824.000 3.0 
607 97.0 1.178.266.518 97.0 

17 3.6 28.728.160 3.7 
454 96.4 741.650.568 96.3 

78.0 
62.9, 

SKUPAJ 626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4, 



Tabela lOaGD: Zdravstveni problem - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

12 2.5 23.196.000 2.5 
459 97.5 912.716.088 97.5 

11 2.6 19.058.560 2.7 
408 97.4 674.841.768 97.3 

82.2 
73.9 

SKUPAJ 471 100.0 935.912.088 100.0 419 100.0 693.900.328 100.0 74.1 

Tabela lObGD: Zdravstveni problem - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % \ znesek % št. % znesek % 

A da 
B ne 

7 4.5 13.628.000 4.9 
148 95.5 265.550.430 95.1 

6 11.5 9.669.600 12.6 
46 88.5 66.808.800 87.4 

71.0 
25.2 

SKUPAJ 155 100.0 279.178.430 100.0 52 100.0 76.478.400 100.0 27.4 

Tabela 11GD: Število vzdrževanih otrok 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. !£- znesek št. znesek 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

107 
221 
248 

41 
5 
4 

17.1 
35.3 
39.6 

6.5 
0.8 
0.6 

191.137.562 
406.550.900 
505.914.056 
86.564.000 
15.992.000 
8.932.000 

15.7 
33.5 
41.6 
7.1 
1.3 
0.7 

74 
170 
180 
38 

5 
4 

15.7 
36.1 
38.2 

8.1 
1.1 
0.8 

106.350.282 
275.497.060 
304.796.666 
63.970.720 
11.312.000 
8.452.000 

13.8 
35.8 
39.6 

8.3 
1.5 
1.1 

55.6 
67.8 
60.2 
73.9 
70.7 
94.6 

SKUPAJ 626 100.0 1.215.090.518 1000 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4 

Tabela llaGD: Število vzdrževanih otrok - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
% 

% 
št. % znesek % št. znesek %~ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

85 
165 
186 
30 

4 
1 

18.0 
35.0 
39.5 

6.4 
0.8 
0.2 

156.159.562 
315.321.700 
389.144.426 

60.490.400 
12.296.000 
2.500.000 

16.7 
33.7 
41.6 

6.5 
1.3 
0.3 

67 
153 
165 
29 

4 
1 

16.0 
36.5 
39.4 
6.9 
1.0 
0.2 

97.842.762 
251.611.460 
283.267.866 
49.583.840 

9.094.400 
2.500.000 

14.1 
36.3 
40.8 

7.1 
1.3 
0.4 

62.7 
79.8 
72.8 
82.0 
74.0 

100.0 
SKUPAJ 471 100.0 935.912.088 100.0 419 100.0 693.900.328 100.0 74.1 

Tabela llbGt): Število vzdrževanih otrok - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
IT znesek 

% 
št. znesek št. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

22 
56 
62 
11 

1 
3 

14.2 
36.1 
40.0 

7.1 
0.6 
1.9 

34.978.000 
91.229.200 

116.769.630 
26.073.600 
3.696.000 
6.432.000 

12.5 
32.7 
41.8 

9.3 
1.3 
2.3 

7 
17 
15 

9 
1 
3 

13.5 
32.7 
28.8 
17.3 

1.9 
5.8 

8.507.520 
23.885.600 
21.528.800 
14.386.880 
2.217.600 
5.952.000 

11.1 
31.2 
28.2 
18.8 
2.9 
7.8 

24.3 
26.2 
18.4 
55.2 
60.0 
92.5 

SKUPAJ 155 100.0 279.178.430 100.0 52 100.0 76.478.400 100.0 27.4 

*valec 89 



Tabela 12aGD: Po občinah - prvi del 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. znesek št! % znesek 

AJDOVŠČINA 
BREŽICE 
CELJE 
CERKNICA 
ČRNOMELJ 
DOMŽALE 
DRAVOGRAD 
GORNJA RADGONA 
GROSUPLJE 
HRASTNIK 
IDRIJA 
ILIRSKA BISTRICA 
IZOLA 
JESENICE 
KAMNIK 
KOČEVJE 
KOPER 
KRANJ 
KRŠKO 
LAŠKO 
LENART 
LENDAVA 
LITIJA 
LJUBLJANA BEŽIGRAD 
LJUBLJANA CENTER 
LJUBLJANA MOSTE-POLJE 
LJUBLJANA ŠIŠKA 
LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 
LJUTOMER 
LOGATEC 
MARIBOR 
MARIBOR PESNICA 
MARIBOR RUŠE 
MOZIRJE 
MURSKA SOBOTA 
NOVA GORICA 
NOVO MESTO 
ORMOŽ 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 
RADOVLJICA 

2 
17 
14 

2 
11 
14 
5 
9 
8 
7 
2 
1 
4 
3 

13 
10 
15 

9 
18 
4 
4 

14 
17 
6 
1 

12 
18 
7 

14 
3 

28 
6 
3 

13 
34 
13 
47 

9 
21 
15 
10 

0.3 
2.7 
2.2 
0.3 
1.8 
2.2 
0.8 
1.4 
1.3 
1.1 
0.3 
0.2 
0.6 
0.5 
2.1 
1.6 
2.4 
1.4 
2.9 
0.6 
0.6 
2.2 
2.7 
1.0 
0.2 
1.9 
2.9 
1.1 
2.2 
0.5 
4.5 
1.0 
0.5 
2.1 
5.4 
2.1 
7.5 
1.4 
3.4 
2.4 
1.6 

4.553.600 
37.030.026 
34.772.800 

5.356.000 
24.578.400 
27.645.600 
10.881.600 
15.339.200 
16.380.800 
9.900.000 
2.953.600 
2.000.000 
8.204.000 
5.216.800 

22.613.200 
19.197.600 
25.094.400 
19.299.200 
36.426.400 

7.900.000 
8.500.000 

26.252.400 
35.159.200 
10.067.600 
3.000.000 

27.875.162 
32.155.200 
17.198.400 
27.084.000 

5.600.000 
62.993.600 
11.142.400 
4.996.800 

24.029.600 
66.611.200 
22.814.400 
67.284.500 
13.900.000 
38.275.200 
33.373.600 
19.289.600 

0.4 
3.0 
2.9 
0.4 
2.0 
2.3 
0.9 
1.3 
1.3 
0.8 
0.2 
0.2 
0.7 
0.4 
1.9 
1.6 
2.1 
1.6 
3.0 
0.7 
0.7 
2.2 
2.9 
0.8 
0.2 
2.3 
2.6 
1.4 
2.2 
0.5 
5.2 
0.9 
0.4 
2.0 
5.5 
1.9 
5.5 
1.1 
3.1 
2.7 
1.6 

2 
14 
12 

1 
8 

13 
3 
4 
7 
6 
1 
1 
3 
2 
9 
7 

11 
6 

13 
4 
3 
8 

12 
2 
1 

10 
16 

5 
7 
3 

22 
3 
2 
8 

28 
4 

41 
6 

16 
10 

6 

0.4 
3.0 
2.5 
0.2 
1.7 
2.8 
0.6 
0.8 
1.5 
1.3 
0.2 
0.2 
0.6 
0.4 
1.9 
1.5 
2.3 
1.3 
2.8 
0.8 
0.6 
1.7 
2.5 
0.4 
0.2 
2.1 
3.4 
1.1 
1.5 
0.6 
4.7 
0.6 
0.4 
1.7 
5.9 
0.8 
8.7 
1.3 
3.4 
2.1 
1.3 

3.531.360 
23.428.746 
25.127.840 

1.713.600 
15.656.160 
21.636.640 
5.765.760 
4.744.000 

11.798.880 
7.772.320 
2.042.880 
2.000.000 
4.695.360 
2.270.080 

12.415.680 
10.354.560 
16.287.040 
10.945.600 
22.690.880 
6.669.920 
5.556.320 

13.380.800 
20.068.J60 

2.500.000 
2.741.760 

17.341.882 
23.668.640 

8.784.480 
10.457.760 
4.317.600 

39.375.840 
5.281.760 
2.893.440 

13.637.760 
48.044.800 

6.364.000 
55.261.380 

7.811.840 
26.711.200 
16.439.200 
10.219.840 

0.5 
3.0 
3.3 
0.2 
2.0 
2.8 
0.7 
0.6 
1.5 
1.0 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
1.6 
1.3 
2.1 
1.4 
2.9 
0.9 
0.7 
1.7 
2.6 
0.3 
0.4 
2.3 
3.1 
1.1 
1.4 
0.6 
5.1 
0.7 
0.4 
1.8 
6.2 
0.8 
7.2 
1.0 
3.5 
2.1 
1.3 

+ Zaradi mesta sprejema so prosilci iz občine Piran vključeni med 
prosjJLce iz občine Koper. 



Tabela 12bGD: Po občinah - drugi del 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
št. % znesek % št. 

ODOBRENO % 
znesek 

^VNE NA KOROŠKEM 
RIBNICA 
SEVNICA 
SEŽANA 
SLOVENJ GRADEC 
SLOVENSKA BISTRICA 
ŠENTJUR PRI CELJU 
skofjaloka 4 

SJJARJE pri jelšah 

TRBOVLJE 
Trebnje 
TRžic 
JELENJE 
J&hnika 
JAGORJE OB SAVI 
Jalec 
^KUPAJ 

8 
5 
8 
4 

12 
9 
7 

34 
28 

2 
9 
9 
8 
1 
3 

16 

1.3 
0.8 
1.3 
0.6 
1.9 
1.4 
1.1 
5.4 
4.5 
0.3 
1.4 
1.4 
1.3 
0.2 
0.5 
2.6 

14.775.200 
9.500.000 

17.626.400 
8.000.000 

27.837.600 
18.805.600 
15.852.000 
64.375.600 
55.277.600 
4.196.000 

16.700.000 
21.904.800 
13.485.630 
3.427.200 
3.200.000 

27.180.800 

1.2 
0.8 
1.5 
0.7 
2.3 
1.5 
1.3 
5.3 
4.5 
0.3 
1.4 
1.8 
1.1 
0.3 
0.3 
2.2 

7 
4 
6 
3 

10 
9 
6 

29 
20 

2 
8 
5 
5 
1 
3 

13 

1.5 
0.8 
1.3 
0.6 
2.1 
1.9 
1.3 
6.2 
4.2 
0.4 
1.7 
1.1 
1.1 
0.2 
0.6 
2.8 

10.655.680 
6.482.880 

12.139.680 
4.751.840 

17.521.920 
14.035.360 
12.244.000 
46.133.920 
32.298.240 
3.427.200 

13.052.160 
10.308.480 
8.425.600 
2.056.320 
2.970.080 

21.469.600 

1.4 
0.8 
1.6 
0.6 
2.3 
1.8 
1.6 
6.0 
4.2 
0.4 
1.7 
1.3 
1.1 
0.3 
0.4 
2.8 

72.1 
68.2 
68.9 
59.4 
62.9 
74.6 
77.2 
71.7 
58.4 
81.7 
78.2 
47.1 
62.5 
60.0 
92.8 
79.0 

626 100.0 1.215.090.518 100.0 471 100.0 770.378.728 100.0 63.4 

,4 
.1 

•5 

.1 
,6 
'J 
!•$ 
M 
ti 
5 i 
2.1 
7.9 
2.1 

6i 9.f 
9.! 

$ 

Preureditev podstrešja 

Tabela 5PO: Status sedanjega stanovanj« 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 

A lastnik 
® solastnik 1 
® solastnik 2 
^ Pri sorodnikih 
^ ^ najemnik za dol. čas 

■ij.4 najemnik privatno 

št. ~W znesek % št. ~w znesek % 

 * "OJCU 
.SKUPAJ 

4 
10 
12 
11 
2 
1 

10.0 
25.0 
30.0 
27.5 
5.0 
2.5 

4.460.690 
15.577.600 
18.620.976 
22.076.000 
4.000.000 
2.856.000 

6.6 
23.0 
27.5 
32.7 

5.9 
4.2 

4 
10 
12 
11 

2 
1 

10.0 
25.0 
30.0 
27.5 

5.0 
2.5 

4.432.000 
12.287.360 
17.478.256 
18.341.600 
2.546.880 
1.713.600 

7.8 
21.6 
30.8 
32.3 

4.5- 
3.0 

99.4 
78.9 
93.9 
83.1 
63.7 
60.0 

40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 

Tabela 6PO: Kratnost (stopnja) reševanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

£ Prvič 
^Ponovno 

21 52.5 37.372.976 55.3 
19 47.5 30.218.290 44.7 

21 52.5 34.108.656 60.1 
19 47.5 22.691.040 39.9 

91.3 
75.1 

^MJPAJ 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 

Tabela 7aPO: Povprečja - prvi del 

opravičeno zaprošeni 
$*ek 

družinskih 

vloge 

popolne 
odobrene 

popolne 
odobrene 

št. 

40 
40 

40 
40 

min. povpr. std. ny»c. 
336000.0 1689781.7 ±738115.8 2856000.0 
336000.0 1689781.7 ±738115.8 2856000.0 

1.0 3.3 ±1.2 
1.0 3.3 

6.0 
±1.2 6.0 

* valeč 91 



Število vzdrževanih 
otrok 

popolne 40 0.0 1.3 ±1.0 4.0 
odobrene 40 0.0 1.3 ±1.0 4.0 

Število vzdr. otrok 
- mlade družine 

popolne 17 1.0 1.5 ±0.7 3.0 
odobrene 17 1.0 1.5 ±0.7 3.0 

Število vzdr. otrok 
- družine 

popolne 27 1.0 1.7 ±0.8 4.0 
odobrene 27 

O
 

oo 
o

 
-H 

H
 

O
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Število vzdr. otrok 
- npopolne družine 

popolne 3 0.0 1.3 ±1.2 3.0 
odobrene 3 0.0 1.3 ±1.2 3.0 

Število vzdr. otrok 
- razširjene družine 

popolne 1 1.0 1.0 ±0.0 1.0 
odobrene 1 1.0 1.0 ±0.0 1.0 

Tabela 7bP0: Povprečja - drugi del 

92 

vloge št. min. povpr. std. max. 

Število zaposlenih 
na vlogo 

popolne 40 0.0 1.6 ±0.5 2.0 
odobrene 40 0.0 1.6 ±0.5 2.0 

Dohodek na 
družinskega člana 

popolne 40 0.0 30581.6 ±17482.9 87755.0 
odobrene 40 0.0 30581.6 ±17482.9 87755.0 

Dohodek na člana 
- družine 

popolne 31 10465.8 27818.6 ±12681.3 64048.3 
odobrene 31 10465.8 27818.6 ±12681.3 64048.3 

Dohodek na člana 
- razširjene družine 

popolne 3 8013.3 39192.5 ±34797.7 87755.0 
odobrene 3 8013.3 39192.5 ±34797.7 87755.0 

Dohodek na člana 
- nepopolne družine 

popolne 1 38620.5 38620.5 ±0.0 38620.5 
odobrene 1 38620.5 38620.5 ±0.0 38620.5 

Dohodek na člana 
- samski 

popolne 5 0.0 40937.9 ±22575.0 69341.4 
odobrene 5 0.0 40937.9 ±22575.0 69341.4 

Dohodek na 
prosilca in partnerja 

popolne 40 0.0 46658.9 ±21015.6 96072.4 
odobrene 40 0.0 46658.9 ±21015.6 96072.4 

Starost prosilca 
in partnerja 

popolne 40 24.0 31.3 ±6.6 54.5 
odobrene 40 24.0 31.3 ±6.6 54.5 

Zaprošeni m2 popolne 40 26.0 86.1 ±29.1 160.0 
odobrene 40 26.0 86.1 ±29.1 160.0 

Zaprošeni m2 
- zadružna gradnja 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- družina mlada 

popolne 20 50.0 94.9 ±19.6 144.0 
odobrene 20 50.0 94.9 ±19.6 144.0 

Zaprošeni m2 
- družina drugo 

popolne 11 26.0 75.3 ±29.8 125.0 
odobrene 11 26.0 75.3 ±29.8 125.0 

Zaprošeni ml 
- razš. druž. mlada 

popolne 2 102.0 131.0 ±29.0 160.0 
odobrene 2 102.0 131.0 ±29.0 160.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. drugo 

popolne 1 105.0 105.0 ±0.0 105.0 
odobrene 1 105.0 105.0 ±0.0 105.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. mlada 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. drugo 

popolne 1 35.0 35.0 ±0.0 35.0 
odobrene 1 35.0 35.0 ±0.0 35.0 

Zaprošeni m2 
- samski mlad 

popolne 4 55.0 72.2 ±11.4 87.0 
odobrene 4 55.0 72.2 ±11.4 87.0 



Zaprošeni m'2 
- samski drugo 

popolne 1 26.0 26.0 ±0.0 26.0 
odobrene 1 26.0 26.0 ±0.0 26.0 

Zaprošeni ml 
- podpovpr. dohodek 

popolne 14 26.0 86.9 ±26.4 144.0 
odobrene 14 26.0 86.9 ±26.4 144.0 

Zaprošeni m2 
- povpr. dohodek 

popolne 15 35.0 85.1 ±28.5 125.0 
odobrene 15 35.0 85.1 ±28.5 125.0 

Zaprošeni m2 
- nadpovpr. dohodek 

popolne 11 26.0 86.5 ±33.0 160.0 
odobrene 11 26.0 86.5 ±33.0 160.0 

Tabela 8P0: Namen porabe sredstev 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

^^preureditev podstr. 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 
J^KUPAJ 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 

Tabela 8aP0: Namen porabe sredstev - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
en št. % znesek % št. % znesek % 

^Preureditev podstr. 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 91.3 
[SKUPAJ 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 91.3 

Tabela 8bP0: Namen porabe sredstev: reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
~w št. znesek 

ODOBRENO 
št. % znesek 

^Preureditev podstr. 
^KUPAJ 

19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 75.1 
19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 75.1 

Tabela 9PO: Vrsta in starost družine 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. tt znesek % št. IT znesek 

P°Polna mlada 
PoPolna drugo 
r4zširjena mlada 
ti2širjena drugo 
ftePopolna drugo 
Sam3ki mlad 
•SSjjudnigo 
^Kupaj 

20 
11 
2 
1 
1 
4 
1 

50.0 
27.5 

5.0 
2.5 
2.5 

10.0 
2.5 

39.666.800 
16.545.490 
2.008.000 
2.500.000 
1.164.576 
4.906.400 

800.000 

58.7 
24.5 

3.0 
3.7 
1.7 
7.3 
1.2 

20 
11 

2 
1 
1 
4 
1 

50.0 
27.5 
5.0 
2.5 
2.5 

10.0 
2.5 

33.828.880 
13.014.080 
2.008.000 
2.399.040 
1.164.576 
3.585.120 

800.000 

59.6 
22.9 
3.5 
4.2 
2.1 
6.3 
1.4 

85.3 
78.7 

100.0 
96.0 

100.0 
73.1 

100.0 
40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 



Tabela 9aP0: Vrsta in starost družine - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. znesek ~W št. znesek 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
razširjena drugo 
nepopolna drugo 
samski mlad 
samski drugo 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

71.4 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 

29.783.600 
1.780.800 
1.008.000 
2.500.000 
1.164.576 

336.000 
800.000 

79.7 
4.8 
2.7 
6.7 
3.1 
0.9 
2.1 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

71.4 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 

27.130.960 
1.270.080 
1.008.000 
2.399.040 
1.164.576 

336.000 
800.000 

79.5 
3.7 
3.0 
7.0 
3.4 
1.0 
2.3 

SKUPAJ 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 

Tabela 9bPO: Vrsta in starost družine - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % . 
št. % znesek % št. % znesek % 

popolna mlada 
popolna drugo 
razširjena mlada 
samski mlad 

5 26.3 9.883.200 32.7 
10 52.6 14.764.690 48.9 

1 5.3 1.000.000 3.3 
3 15.8 4.570.400 15.1 

5 26.3 6.697.920 29.5 
10 52.6 11.744.000 51.8 

1 5.3 1.000.000 4.4 
3 15.8 3.249.120 14.3 

61-& 
79.5 

ioo.o 
tU. 

SKUPAJ 19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 7bjj 

Tabela 10PO: Zdravstveni problem 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 
SKUPAJ 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 

Tabela lOaPO: Zdravstveni problem - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 91.3 
SKUPAJ 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 91.3 

Tabela lObPO: Zdravstveni problem - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 75.1 
SKUPAJ 19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 75.1 



Tabela 11P0: Število vzdrževanih otrok 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 
4 

10 25.0 11.615.200 17.2 
14 35.0 26.203.376 38.8 
11 27.5 22.072.690 32.7 
4 10.0 6.700.000 9.9 
1 2.5 1.000.000 1.5 

10 25.0 9.764.960 17.2 
14 35.0 21.374.096 37.6 
11 27.5 18.061.600 31.8 
4 10.0 6.599.040 11.6 
1 2.5 1.000.000 1.8 

84.1 
81.6 

• 81.8 
98.5 

100.0 
SKUPAJ 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 84.0 

Tabela llaPO: Število vzdrževanih otrok - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 

6 28.6 6.624.800 17.7 
9 42.9 17.592.176 47.1 
4 19.0 8.656.000 23.2 
2 9.5 4.500.000 12.0 

6 28.6 6.095.840 17.9 
9 42.9 15.528.976 45.5 
4 19.0 8.084.800 23.7 
2 9.5 4.399.040 12.9 

92.0 
88.3 
93.4 
97.8 

SKUPAJ 21 100.0 37.372.976 100.0 21 100.0 34.108.656 100.0 91.3 

Tabela llbPO: Število vzdrževanih otrok - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. '% znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 
4 

4 21.1 4.990.400 16.5 
5 26.3 8.611.200 28.5 
7 36.8 13.416.690 44.4 
2 10.5 2.200.000 7.3 
1 5.3 1.000.000 3.3 

4 21.1 3.669.120 16.2 
5 26.3 5.845.120 25.8 
7 36.8 9.976.800 44.0 
2 10.5 2.200.000 9.7 
1 5.3 1.000.000 4.4 

73.5 
67.9 
74.4 

100.0 
100.0 

SKUPAJ 19 100.0 30.218.290 100.0 19 100.0 22.691.040 100.0 75.1 
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Tabela 12P0: Po občinah 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
znesek št. IT znesek "9T št. % IT 

DOMŽALE 
GORNJA RADGONA 
IZOLA 
KOČEVJE 
KRŠKO 
LAŠKO 
LJUBLJANA BEŽIGRAD 
LJUBLJANA CENTER 
LJUBLJANA VlC-RUDNIK 
LJUTOMER 
MARIBOR 
MARIBOR RUŠE 
MOZIRJE 
MURSKA SOBOTA 
NOVO MESTO 
POSTOJNA 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 
RADOVLJICA 
SLOVENSKA BISTRICA 
SLOVENSKE KONJICE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
TOLMIN 
TREBNJE 
ZAGORJE OB SAVI 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

2.5 
2.5 
2.5 
7.5 
5.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
7.5 
7.5 
2.5 
2.5 
5.0 
5.0 
2.5 
5.0 
5.0 
2.5 
5.0 
5.0 
5.0 
2.5 
2.5 
5.0 

2.856.000 
1.200.000 
2.000.000 
5.276.000 
4.856.000 

550.000 
1.478.400 
2.553.600 
1.164.576 
4.200.000 
2.740.690 
2.000.000 
1.500.000 
4.153.600 
1.892.000 
2.000.000 
2.500.000 
4.353.600 
2.116.800 
1.708.000 
4.821.600 
5.000.000 

336.000 
2.553.600 
3.780.800 

4.2 
1.8 
3.0 
7.8 
7.2 
0.8 
2.2 
3.8 
1.7 
6.2 
4.1 
3.0 
2.2 
6.1 
2.8 
3.0 
3.7 
6.4 
3.1 
2.5 
7.1 
7.4 
0.5 
3.8 
5.6 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

2.5 
2.5 
2.5 
7.5 
5.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
7.5 
7.5 
2.5 
2.5 
5.0 
5.0 
2.5 
5.0 
5.0 
2.5 
5.0 
5.0 
5.0 
2.5 
2.5 
5.0 

1.713.600 
1.200.000 
1.276.800 
4.704.800 
3.428.000 

550.000 
887.040 

1.532.160 
1.164.576 
3.913.600 
2.712.000 
2.000.000 
1.481.760 
3.642.880 
1.892.000 
1.270.080 
2.500.000 
3.332.160 
2.042.880 
1.708.000 
3.756.480 
4.441.920 

336.000 
2.042.880 
3.270.080 

3.0 
2.1 
2.2 
8.3 
6.0 
1.0 
1.6 
2.7 
2.1 
6.9 
4.8 
3.5 
2.6 
6.4 
3.3 
2.2 
4.4 
5.9 
3.6 
3.0 
6.6 
7.8 
0.6 
3.6 
5.8 

70J 
100. 

100J 
93.! 
99.' 

iooJ 
98' 
81' 

lOO-[ 

$ 
lOOl 

76, 

0 

H 
SKUPAJ 40 100.0 67.591.266 100.0 40 100.0 56.799.696 100.0 
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Rekonstrukcija stanovanja 

Tabela 5RE: Status sedanjega stanovanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
IT 

ODOBRENO % 
št. znesek % št. IT znesek % 

A lastnik 
B »lastnik 1 
B solastnik 2 
C pri sorodnikih 

najemnik privatno 
Sčupaj" 

3 23.1 6.422.800 25.1 
5 38.5 8.000.000 31.3 
2 15.4 4.400.000 17.2 
2 15.4 4.800.000 18.8 
1 7.7 1.915.200 7.5 

3 23.1 4.284.000 20.5 66.7 
5 38.5 8.000.000 38.4 100.0 
2 15.4 2.713.600 13.0 61.7 
2 15.4 4.800.000 23.0 100.0 
1 7.7 1.058.400 5.1 55.3 

13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

^•bela 6RE: Kratnost (stopnja) reševanja 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. TT znesek IT 

A prvič 

K§Ponovno 
^KUPAJ 

12 
1 

92.3 
7.7 

23.622.800 
1.915.200 

92.5 
7.5 

12 
1 

92.3 
7.7 

19.797.600 
1.058.400 

94.9 
5.1 

83.8 
55.3 

13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

E^= 

a 7aRE: Povprečja - prvi del 

T?   
uPfavičeno zaprošeni 

^Vjlo ilniiinuInK 
JUaov 

vloge št. min. povpr. std. max. 

popolne 
odobrene 

13 300000.0 
13 300000.0 

1964461.5 
1964461.5 

±908915.3 
±908915.3 

3400000.0 
3400000.0 

popolne 13 1.0 
odobrene 13 1.0 

3.0 
3.0 

±1.4 
±1.4 

5.0 
5.0 

otrok 
o vzdrževanih 

števil 

popolne 
odobrene 

13 0.0 
13 0.0 

1.1 
1.1 

±1.1 
±1.1 

3.0 
3.0 

lo vzdr. otrok 
sJjjtade družine 

popolne 1.0 
odobrene 1.0 

1.0 
1.0 

±0.0 
±0.0 

1.0 
1.0 

^o vzdr. otrok 
4^jžine 

J^lo vzdr. otrok 
it^Pgpolne družine 

^vilo vzdr. otrok 

vj^širjene družine 

popolne 1.0 
odobrene 1.0 

2.0 
2.0 

±0.8 
±0.8 

3.0 
3.0 

popolne 
odobrene 

2.0 
"2T 

2.0 
2.0 

±0.0 
±0.0 

2.0 
2.0 

popolne 
odobrene 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

±0.0 
±0.0 

0.0 
0.0 
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Tabela 7bRE: Povprečja - drugi del 

vloge št. min. povpr. std. max. 
Število zaposlenih 
na vlogo 

popolne 13 1.0 1.7 ±0.5 2.0 
odobrene 13 1.0 1.7 ±0.5 2.0 

Dohodek na 
družinskega člana 

popolne 13 13190.7 34803.8 ±20881.0 81970.2 
odobrene 13 13190.7 34803.8 ±20881.0 81970.2 

Dohodek na člana 
- družine 

popolne 10 13190.7 35692.8 ±23139.2 81970.2 
odobrene 10 13190.7 35692.8 ±23139.2 81970.2 

Dohodek na člana 
- razširjene družine 

popolne 1 18184.8 18184.8 ±0.0 18184.8 
odobrene 1 18184.8 18184.8 ±0.0 18184.8 

Dohodek na člana 
- nepopolne družine 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Dohodek na člana 
- samski 

popolne 2 38664.0 38668.5 ±4.5 38673.0 
odobrene 2 38664.0 38668.5 ±4.5 38673.0 

Dohodek na 
prosilca in partnerja 

popolne 13 19786.0 44338.7 ±15258.5 81970.2 
odobrene 13 19786.0 44338.7 ±15258.5 81970.2 

Starost prosilca 
in partnerja 

popolne 13 29.0 39.8 ±11.9 67.5 
odobrene 13 29.0 39.8 ±11.9 67.5 

Zaprošeni m2 popolne 13 60.0 126.5 ±49.8 220.0 
odobrene 13 60.0 126.5 ±49.8 220.0 

Zaprošeni m2 
- zadružna gradnja 

popolne 1 70.0 70.0 ±0.0 70.0 
odobrene 1 70.0 70.0 ±0.0 70.0 

Zaprošeni m2 
- družina mlada 

popolne 2 73.0 146.5 ±73.5 220.0 
odobrene 2 7J.0 146.5 ±73.5 220.0 

Zaprošeni m2 
- družina drugo 

popolne 8 70.0 134.5 ±43.2 200.0 
odobrene 8 70.0 134.5 ±43.2 200.0 

Zaprošeni m2 
- razš. druž. mlada 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni ml 
- razš. druž. drugo 

popolne 1 110.0 110.0 ±0.0 110.0 
odobrene 1 110.0 110.0 ±0.0 110.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. mlada 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- nep. druž. drugo 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni m2 
- samski mlad 

popolne 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 
odobrene 0 0.0 0.0 ±0.0 0.0 

Zaprošeni ml 
- samski drugo 

popolne 2 60.0 82.5 ±22.5 105.0 
odobrene 2 60.0 82.5 ±22.5 105.0 

Zaprošeni m2 
- podpovpr. dohodek 

popolne 6 73.0 125.7 ±32.1 169.0 
odobrene 6 73.0 125.7 ±32.1 169.0 

Zaprošeni m2 
- povpr. dohodek 

popolne 3 60.0 128.3 ±67.4 220.0 
odobrene 3 60.0 128.3 ±67.4 220.0 

Zaprošeni m2 
- nadpovpr. dohodek 

popolne 4 70.0 126.3 ±55.6 200.0 
odobrene 4 70.0 126.3 ±55.6 200.0 

Starost popolne 13 90.0 168.1 ±78.7 300.0 
stanovanjske enote odobrene 13 90.0 168.1 ±78.7 300.0 
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Tabela 8RE: Namen porabe sredstev 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
L  št. % znesek % št. % znesek % 

.^Rekonstrukcija stan. 13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 
[SKUPAJ 13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

Tabela 8aRE: Namen porabe sredstev - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 
~~W 

ODOBRENO % 
št % znesek št. % znesek 

Rekonstrukcija stan. 
SKUPAJ 

12 100.0 23.622.800 100.0 12 100.0 19.797.600 100.0 83.8 
12 100.0 23.622.800 100.0 12 100.0 19.797.600 100.0 83.8 

Tabela 8bRE: Namen porabe sredstev: reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

^Rekonstrukcija stan. 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 
^JPAJ 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 

Tabela 9RE: Vrsta in starost družine 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek št. ~w znesek 

spolna mlada 
p0Polna drugo 
t4*širjena drugo 

^UPAJ 

2 15.4 4.400.000 17.2 
8 61.5 15.988.000 62.6 
1 7.7 3.400.000 13.3 
2 15.4 1.750.000 6.9 

2 15.4 4.400.000 21.1 
8 61.5 13.703.200 65.7 
1 7.7 1.713.600 8.2 
2 15.4 1.039.200 5.0 

100.0 
85.7 
50.4 
59.4 

13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

Tabela 9aRE: Vrsta in starost družine - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 

J°P°lna mlada 
^Polna drugo 
^'fjena drugo 
^fcdrugo 
OTaH— 

št. IT znesek IT 

2 16.7 4.400.000 18.6 
7 58.3 14.072.800 59.6 
1 8.3 3.400.000 14.4 
2 16.7 1.750.000 7.4 

12 100.0 23.622.800 100.0 

ODOBRENO 
št. znesek 

2 16.7 4.400.000 22.2 
7 58.3 12.644.800 63.9 
1 8.3 1.713.600 8.7 
2 16.7 1.039.200 5.2 

12 100.0 19.797.600 100.0 

T^, 
* 9bRE: Vrsta in starost družine - reševanje ponovno 

[feiifirujo 
JKu 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO 

% 

100.0 
89.9 
50.4 
59.4 
83.8 

št. TT znesek 

1 100.0 1.915.200 100.0 
1 100.0 1.915.200 100.0 

ODOBRENO 
št. znesek % 

1 100.0 1.058.400 100.0 
1 100.0 1.058.400 100.0 

% 

55.3 
55.3 

"ec 99 



Tabela 10RE: Zdravstveni problem 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 
SKUPAJ 13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

Tabela lOaRE: Zdravstveni problem - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 12 100.0 23.622.800 100.0 12 100.0 19.797.600 100.0 83.8 
SKUPAJ 12 100.0 23.622.800 100.0 12 100.0 19.797.600 100.0 83.8 

Tabela lObRE: Zdravstveni problem - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

B ne 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 
SKUPAJ 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 

Tabela 11RE: Število vzdrževanih otrok 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 

6 46.2 8.082.000 31.6 
2 15.4 4.400.000 17.2 
3 23.1 7.256.000 28.4 
2 15.4 5.800.000 22.7 

6 46.2 6.514.400 31.2 
2 15.4 4.400.000 21.1 
3 23.1 4.141.600 19.9 
2 15.4 5.800.000 27.8 

80.6 
100-0 
57.1 

100.0 
SKUPAJ 13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

Tabela llaRE: Število vzdrževanih otrok - reševanje prvič 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 
1 
2 
3 

5 41.7 6.166.800 26.1 
2 16.7 4.400.000 18.6 
3 25.0 7.256.000 30.7 
2 16.7 5.800.000 24.6 

5 41.7 5.456.000 27.6 
2 16.7 4.400.000 22.2 
3 25.0 4.141.600 20.9 
2 16.7 5.800.000 29.3 

88.5 
100.0 
57.1 

100.0 
SKUPAJ 12 100.0 23.622.800 100.0 12 100.0 19.797.600 100.0 83.8 

Tabela llbRE: Število vzdrževanih otrok - reševanje ponovno 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO % 
št. % znesek % št. % znesek % 

0 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 
SKUPAJ 1 100.0 1.915.200 100.0 1 100.0 1.058.400 100.0 55.3 

100 P01 



Tabela 12RE: Po občinah 

UPRAVIČENO ZAPROŠENO ODOBRENO 
št. ~W znesek % št. znesek ir 

AJDOVŠČINA 
CELJE 
IZOLA 
koper 
Ljutomer 
Maribor 
Novo mesto - 
SEVNICA 
SLOVENJ GRADEC 
Zagorje ob savi 
skupaj  

1 7.7 3.400.000 13.3 
2 15.4 3.450.000 13.5 
1 7.7 2.856.000 11.2 
1 7.7 1.915.200 7.5 
2 15.4 1.200.000 4.7 
1 7.7 3.400.000 13.3 
2 15.4 3.516.800 13.8 
1 7.7 2.400.000 9.4 
1 7.7 2.400.000 9.4 
1 7.7 1.000.000 3.9 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

7.7 
15.4 
7.7 
7.7 

15.4 
7.7 

15.4 
7.7 
7.7 
7.7 

3.400. 
2.739. 
1.428. 
1.058. 
1.200. 
1.713. 
3.516. 
2.400. 
2.400 
1.000. 

000 
200 
000 
400 
000 
600 
800 
000 
000 
000 

16.3 
13.1 
6.8 
5.1 
5.8 
8.2 

16.9 
11.5 
11.5 
4.8 

100.0 
79.4 
50.0 
55.3 

100.0 
50.4 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

13 100.0 25.538.000 100.0 13 100.0 20.856.000 100.0 81.7 

STANOVANJSKA POSOJILA PRILOGAH 

Analiza treh razpisov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 

Tabela 1: Razpisi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 

..  | I. RAZPIS III. RAZPIS I IV. RAZPIS 

izpisana sredstva 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 
.VSE VLOGE 

število vseh vlog 
Sproženi znesek 

^Prošeni m1 

4774 
3.034.395.674 

58.754 

5962 
10.920.310.545 

239.453 

1455 
3.452.128.940 

41.096 
l^JPOLNE VLOGE 

Število popolnih vlog 

^Pravičeno zapr. znesek 
^Pravičeno zapr. m2 

3538 
2.357.355.880 

45.645 

4597 
5.757.898.271 

99.787 

813 
1.571.907.823 

18.713 
L^LjubRENE VLOGE 
^evilo odobrenih vlog 
^obreni znesek 

-2^?breni m2 

3495 
1.908.747.451 

36.959 

3116 
1.909.914.644 

29.673 

646 
1.074.990.359 

12.797 

^>ela 2a: Porazdelitev upravičeno zaprošenih in odobrenih zneskov 
kamenih porabe sredstev 

QiU.DNJA 

stalo 

i vloge 

popolne 

odobrene 

popolne 

odobrene 

L RAZPIS 
št. ~5It in m* 

1019 

981 

917.903.752 
17.773 

711.352.289 
13.774 

2305 1.313.859.228 
25.440 

2300 1.089.793.008 
21.101 

UI. RAZPIS 
št.' ~5fr in m 

933 1.384.459.701 
19.229 

996.314.431 
13.838 

803 

2439 

1729 

3.595.733.029 
49.940 

784.351.517 
10.894 

IV. RAZPIS 
št. in m* 

134 

122 

263.688.039 
3.139 

226.955.935 
2.702 

626 

471 

1.215.090.518 
14.465 

770.378.728 
9.171 

popolne 214 

J 
odobrene 214 

125.592.900 
2.432 

107.602.154 
2.083 

1225 777.705.542 
30.618 

53 

584 129.248.696 
4.942 

53 

93.129.266 
1.109 

77.655.696 
924 



Tabela 2b Podrobnejša porazdelitev po namenih porabe sredstev 

Namen porabe vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m* št. SIT in m* št. SIT in mi 

Poplačilo 
neugodnih 
stanovanjskih 
posojil 

popolne 3538 2.357.355.880 
45.645 

0 0 
0 

0 0 
0 

odobrene 3495 1.908.747.451 
36.959 

0 0 
0 

0 0 
0 

NAKUP 

Nakup 
starega 
stanovanja 

popolne 0 0 
0 

661 972.532.470 
13.507 

.0 0 
0 

odobrene 0 0 
0 

572 714.091.955 
9.918 

0 0 
0 

Nakup 
novozgrajenega 
stanovanja 

popolne 0 0 
0 

272 411.927.231 
5.721 

134 263.688.039 
3.139 

odobrene 0 0 
0 

23 1 282.222.476 
3.920 

122 226.955.935 
2.702 

GRADNJA 

Gradnja 
individualne 
hiše 

popolne 0 0 
0 

1997 3.040.390.539 
42.227 

0 0 
0 

odobrene 0 0 
0 

1520 696.040.957 
9.667 

0 0 
0 

Nadomestna 
gradnja 
individualne 
hiše 

popolne 0 0 
0 

167 216.725.591 
3.010 

414 829.590.888 
9.876 

odobrene 0 0 
0 

70 32.287.360 
448 

342 565.852.968 
6.736 

Dozidava 
individualne 
hiše 

popolne 0 0 
0 

116 114.943.510 
1.596 

130 221.398.430 
2.636 

odobrene 0 0 
0 

46 17.974.080 
250 

74 114.571.040 
1.364 

Zadružna 
gradnja 

popolne 0 0 
0 

159 223.673.389 
3.107 

82 164.101.200 
1.954 

odobrene 0 0 
0 

93 38.049.120 
528 

55 89.954.720 
1.071 

OSTALO 

Preureditev 
podstrešja 

popolne 0 0 
0 

0 0 
0 

40 67.591.266 
805 

odobrene 0 0 
0 

0 0 
0 

40 56.799.696 
676 

Rekonstrukcija 
(prenova) 

popolne 0 0 
0 

46 56.467.910 
1.046 

13 25.538.000 
304 

odobrene 0 0 
0 

25 12.745.240 
236 

13 20.856.000 
248 

Adaptacija popolne 0 0 
0 

1179 721.237.632 
29.572 

0 0 
0 

odobreno 0 0 
0 

559 116.503.456 
4.706 

0 0 
0 

* V 1. razpisu nismo zbirali podatkov o namenih porabe sredstev, ker je bil glavni kriterij neH 

dotedanjih posojil; zato strukturni podatki niso navedeni. 



Tabela 3: Starost družine 

vloge L RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m-* št. SIT in m2 

št. SIT in m-4 

mlada 
družina 

popolne 913 655.767.173 
12.698 

2478 3.277.537.938 
53.158 

406 793.641.038 
9.448 

odobrene 913 648.539.969 
12.558 

2366 1.504.285.233 
23.408 

374 646.756.090 
7.699 

drugo popolne 2625 1.701.588.707 
32.947 

2119 2.480.360.333 
46.629 

407 778.266.785 
9.265 

odobrene 2582 1.260.207.482 
24.401 

750 405.629.411 
6.265 

272 428.234.269 
5.098 

Tabela 4: Kratnost (stopnja) reševanja 

vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m1 št. SIT in mA št. SIT in m1 

prvič popolne 2987 1.942.149.678 
37.605 

2315 3.476.985.151 
50.738 

600 1.180.101.268 
14.049 

odobrene 2945 1.578.709.058 
30.568 

2291 1.627.987.178 
23.658 

547 923.872.013 
10.998 

ponovno popolne 551 415.206.202 
8.040 

2282 2.280.913.120 
49.049 

213 391.806.555 
4.664 

odobrene 550 330.038.393 
6.390 

825 281.927.466 
6.015 

99 151.118.346 
1.799 

Tabela 5: Vrsta družine 

vloge I. RAZPIS in. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m* št. SIT in št. SIT in mJ 

družina popolne 2876 1.920.330.174 
37.183 

3604 4.716.700.278 
78.519 

618 1.202.725.243 
14.318 

odobrene 2853 1.547.482.571 
29.964 

2574 1.617.693.578 
24.689 

493 828.374.553 
9.862 

razširjena 
družina 

popolne 207 125.103.518 
2.422 

387 467.800.818 
10.267 

117 252.786.206 
3.009 

odobrene 207 118.788.419 
. 2.300 

167. 72.622.470 
1.580 

86 156.709.886 
1.866 

nepopolna 
družina 

popolne 174 111.787.197 
2.164 

183 177.225.064 
3.660 

25 41.796.246 
498 

odobrene 174 106.188.525 
2.056 

92 66.587.460 
1.045 

22 35.293.536 
420 

samski popolne 281 200.134.991 
3.875 

423 396.172.111 
7.341 

53 74.600.128 
888 

odobrene 261 136.287.935 
2.639 

283 153.011.136 
2.359 

45 54.612.384 
650 



Tabela 6: Starost in vrsta družine 

vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m1 št. SIT in m1 št. SIT in mi 

mlada družina 

družina popolne 736 537.352.842 
10.405 

2031 2.783.846.764 
44.026 

308 609.085.570 
7.251 

odobrene 736 533.724.037 
10.334 

1991 1.304.141.917 
19.943 

285 499.998.080 
5.952 

razširjena 
družina 

popolne 42 27.365.154 
530 

163 199.795.756 
4.213 

50 108.335.226 
1.290 

odobrene 42 27.208.994 
527 

110 41.219.440 
1.000 

43 83.509.306 
994 

nepopolna 
družina 

popolne 23 16.014.721 
310 

44 49.449.955 
860 

11 20.687.218 
246 

odobrene 23 15.946.793 
309 

42 34.932.100 
539 

11 19.050.240 
227 

samski popolne 112 75.034.456 
1.453 

240 244.445.463 
4.058 

37 55.533.024 
661 

odobrene 112 71.660.145 
1.388 

223 123.991.776 
1.926 

35 44.198.464 
526 

drugo 

družina popolne 2140 1.382.977.332 
26.778 

1573 1.932.853.514 
34.493 

310 593.639.673 
7.067 

odobrene 2117 1.013.758.534 
19.629 

583 313.551.661 
4.747 

208 328.376.473 
3.909 

razširjena 
družina 

popolne 165 97.738.364 
1.892 

224 268.005.062 
6.054 

67 144.450.980 
1.720 

odobrene 165 91.579.425 
1.773 

57 31.403.030 
580 

43 73.200.580 
871 

nepopolna 
družina 

popolne 151 95.772.476 
1.854 

139 127.775.109 
2.799 

14 21.109.028 
251 

odobrene 151 90.241.732 
1.747 

50 31.655.360 
506 

11 16.243.296 
193 

samski popolne 169 125.100.535 
2.422 

183 151.726.648 
3.283 

16 19.067.104 
227 

odobrene 149 64.627.791 
1.251 

60 29.019.360 
432 

10 10.413.920 
124 

Tabela 7: Kratnost (stopnja) reševanja in vrsta družine 

vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m1 št. SIT in m1 št. SIT in xnr_ 

prvič _ 

družina popolne 2432 1.576.712.730 
30.529 

1895 2.928.524.052 
42.253 

436 863.895.137 
10.284_ 

odobrene 2410 1.280.787.152 
24.800 

1892 1.369.153.688 
19.724 

406 693.057.96 / 
8.251, 

razširjena 
družina 

popolne 178 109.412.845 
2.119 

100 170.115.794 
2.845 

100 219.487.800 
2.613, 

odobrene 178 103.654.361 
2.007 

98 56.321.670 
986 

83 152.492.280 
1.815, 



nepopolna 
družina 

popolne 120 75.294.301 
1.458 

70 90.977.665 
1.414 

19 32.933.701 
392 

odobrene 120 71.573.635 
1.386 

70 59.978.460 
884 

19 30.506.656 
363 

sauna ki popolne 257 180.729.802 
3.500 

250 287.367.640 
4.225 

45 63.784.624 
759 

odobrene 237 122.693.910 
2.376 

231 142.533.360 
2.065 

39 47.815.104 
569 

^Ponovno 

Iružina popolne 444 343.617.444 
6.653 

1709 1.788.176.226 
36.266 

182 338.830.106 
4.034 

odobrene 443 266.695.419 
5.164 

682 248.539.890 
4.965 

87 135.316.586 
1.611 

ra2širjena 
družina 

popolne 
t 

29 15.690.673 
304 

287 297.685.024 
7.422 

17 33.298.400 
396 

odobrene 29 15.134.058 
293 

69 16.300.800 
594 

3 4.217.600 
50 

nepopolna 
družina 

popolne 54 36.492.896 
707 

113 86.247.399 
2.245 

6 8.862.545 
106 

odobrene 54 34.614.890 
670 

22 6.609.000 
161 

3 4.786.880 
57 

samski popolne 24 19.405.189 
376 

173 108.804.471 
3.116 

8 10.815.504 
129 

odobrene 24 13.594.026 
263 

52 10.477.776 
294 

6 6.797.280 
81 

Tabel, a 8: Zdravstveni problem 

da 

»t 

vloge I. RAZPIS m. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in mi št. SIT in m1 št. SIT in mJ 

popolne 85 41.445.352 
802 

83 94.620.728 
1.935 

25 50.169.504 
597 

odobrene 85 41.029.192 
794 

81 40.759.120 
768 

23 41.041.440 
489 

popolne 3453 2.315.910.528 
44.842 

4514 5.663.277.543 
97.851 

788 1.521.738.319 
18.116 

odobrene 3410 1.867.718.259 
36.164 

3035 1.869.155.524 
28.906 

623 1.033.948.919 
12.309 

9; Delovna doba prosilca 

^173 V3 dobe 

vloge 

popolne 

odobrene 

popolne 

odobrene 

I. RAZPIS 
Jt.—šir- in m* 

1609 

1566 

1.172.617.660 
22.705 

927.904.894 
17.967 

1929 

"1929" 

1.184.738.220 
22.940 

980.842.557 
18.992 

m. RAZPIS 
it. ~5Tt in m' 

IV. RAZPIS 
št. "SIT in m* 

3102 4.090.077.007 
66.983 

2597 1.640.308.003 
25.347 

1495 

~W 

1.667.821.264 
32.804 

269.606.641 
4.326 

527 1.013.321.790 
12.063 

444 750.035.146 
8.929 

286 

202 

558.586.033 
6.650 

324.955.213 
3.868 

tr^lo c 
105 



Tabela 10: Število otrok 

1 
vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 

št. SIT in mi št. SIT in m1 št. SIT in m1 

0 popolne 630 440.616.746 
8.532 

1063 1.109.813.274 
20.025 

182 308.509.326 
3.673 

odobrene 596 287.360.084 
5.564 

746 420.399.396 
6.444 

145 209.316.572 
2.492 

1 popolne 1060 753.097.123 
14.582 

1742 2.213.633.549 
37.548 

281 534.417.094 
6.362 

odobrene 1055 644.589.807 
12.481 

1331 856.293.268 
13.238 

227 389.233.904 
4.634 

2 popolne 1589 993.737.588 
19.241 

1526 2.020.001.804 
34.781 

290 594.076.203 
7.072 

odobrene 1585 823.589.052 
15.947 

881 530.493.629 
8.276 

217 370.865.803 
4.415 

3 popolne 228 150.304.146 
2.910 

219 324.094.509 
5.850 

49 105.481.200 
1.256 

odobrene 228 134.882.366 
2.612 

135 84.031.391 
1.404 

46 81.853.280 
974 

4 popolne 26 17.053.783 
330 

36 68.004.200 
1.125 

7 20-492.000 
244 

odobrene 26 16.245.487 
315 

17 12.844.320 
201 

7 15.268.80U 
182 

3 popolne 5 2.546.494 
49 

7 12.890.135 
254 

4 8.932.00U 
106. 

odobrene 
i 

5 2.080.654 
40 

3 1.297.440 
36 

4 S.452.000 
101 

6 popolne 0 o 
0 

3 6.460.800 
163 

0 « 
0 

odobrene 0 o 
0 

2 1.555.200 
33 

0 " 
0 

7 popolne 0 o 
0 

1 3.000.000 
42 

0 u 

0 
.     

odobrene 0 0 
0 

1 3.000.000 
42 

0 * 
0 

Tabela 11: Število zaposlenih 



Tabela 12: Dohodek na družinskega člana 
povprečni dohodek na člana; 1. razpis: 10.000,00 - 20.000,00 

3. razpis: 20.000,00 - 40.000,00 
4. razpis: 20.000,00 - 40.000,00 

vloge I. RAZPIS in. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m* št. SIT in m1 št. SIT in mJ 

podpovprečen popolne 942 551.931.653 
10.687 

2165 2.810.035.945 
49.715 

278 556.141.951 
. 6.621 

odobrene 942 512.008.873 
9.914 

1447 886.180.209 
14.108 

235 393.940.043 
4.690 

povprečen popolne 1909 1.264.301.273 
24.480 

2063 2.532.956.572 
43.304 

398 760.686.012 
9.056 

odobrene 1909 1.057.881.433 
20.484 

1416 882.009.779 
13.482 

307 517.830.840 
6.165 

nadpovprečen popolne 687 541.122.954 
10.478 

369 414.905.754 
6.767 

137 255.079.860 
3.037 

odobrene 644 338.857.145 
6.561 

253 141.724.656 
2.083 

104 163.219.476 
1.943 

413a: Občine - prvi del 

Namen porabe vloge I. RAZPIS m. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m1 št. SIT in m'l št. SIT in m1 

J 

Sss~  

popolne 3538 2.357.355.880 
45.645 

4597 5.757.898.271 
99.787 

813 1.571.907.823 
18.713 

odobrene 3495 1.908.747.451 
36.959 

3116 1.909.914.644 
29.673 

646 1.074.990.359 
12.797 

popolne 

odobrene 

1.985.731 
38 

1.942.067 
38 

28 40.713.600 
614 

23 12.368.640 
177 

10.070.400 
120 

8.624.800 
103 

popolne 

odobrene 

10 5.049.010 
98 

23 27.363.199 
481 

17 37.030.026 
441 

10 4.439.695 
86 

13 6.069.966 
114 

14 23.428.746 
279 

popolne 46 21.798.300 
422 

121 162.972.672 
2.668 

20 

odobrene 46 

[OT^CA 

18.782.115 
364 

74 37.512.967 
580 

18 

46.532.403 
554 

35.964.963 
428 

popolne 

odobrene 

154 85.128.253 
1.648 

40 52.674.400 
915 

7.472.800 
89 

154 72.477.834 
1.403 

25 12.020.000 
195 

3.618.720 
43 

popolne 

odobrene 

4.195.820 
81 

3.107.906 
60 

65 93.260.829 
1.472 

11 24.578.400 
293 

42 22.010.480 
327 

15.656.160 
186 

0^1 
4.33 

popolne 225 169.090.408 
3.274 

141 194.572.525 
3.107 

15 

odobrene 222 137.532.771 
2.663 

111 75.648.400 
1.120 

14 

30.501.600 
363 

23.350.240 
278 

107 



007 
DRAVOGRAD 

popolne 8 1.475.727 
29 

18 25.080.710 
374 

5 1U.»« 

odobrene 8 1.435.171 
28 

12 5.047.430 
78 

3 3'11 

  
008 
GORNJA RADGONA 

popolne 32 7.746.376 
150 

45 62.860.823 
994 

10 i«5, 

 .r4l 
odobrene 32 7.067.135 

137 
26 11.077.920 

174 
5 ^ 

009 
GROSUPLJE 

popolne 254 154.344.671 
2.988 

81 90.913.787 
1.681 

10 W 

  
odobrene 252 131.032.053 

2.537 
62 30.902.240 

493 
9 

010 
HRASTNIK 

popolne 5 2.903.620 
56 

24 29.672.800 
482 

8 

—rrfi 
odobrene 5 2.194.766 

43 
14 7.088.480 

98 

7 iO.O 

011 
IDRIJA 

popolne 13 4.030.094 
78 

56 63.179.866 
1.016 

2 

 ffH 
odobrene 13 3.786.835 

73 
38 17.748.680 

280 
1 2'C 

Tabela 13b: Občine - nadaljevanje 

Namen porabe vloge 

012 
ILIRSKA BISTRICA 

013 
IZOLA 

014 
JESENICE 

popolne 

odobrene 

popolne 

odobrene 

1. RAZPIS 
ItT SIT in m2 

III. RAZPIS 
IT SIT in m1 

IV. RAZP}S 
št. SIT inj? 

560.653 
11 

448.522 
9 

11 7.494.936 
145 

10 5.520.712 
107 

popolne 

odobrene 

015 
KAMNIK 

popolne 

odobrene 

016 
KOČEVJE 

017 
KOPER 

018 
KRANJ 

popolne 

odobrene 

popolne 

odobrene 

4.218.023 
82 

3.549.241 
69 

149 106.446.623 
2.061 

149 89.893.637 
1.741 

30 37.010.536 
580 

20 9.617.280 
146 

42 42.393.422 
986 

28 16.900.640 
292 

37 36.465.562 
772 

22 11.099.840 
184 

69 87.898.069 
1.411 

53 29.671.406 
458 

1 2. 

2. 

15-916°; 

7. 

~~3 3 

14 23.050' 

9 12.41^ 

142 79.296.034 
1.535 

142 69.139.507 
1.339 

35 34.508.190 
668 

35 26.816.187 
519 

popolne 

odobrene 

62 36.092.960 
699 

62 27.321.901 
529 

37 43.233.300 
719 

25 11.902.560 
195 

125 170.375.784 
2.786 

94 90.340.100 
1.303 

163 171.325.044 
3.479 

106 55.214.080 
920 

.473.« 13 24. 

To nroš£ 

45 85.505- 
t 

38 67.61' d 

11 23.C 

8 14.61 

108 
pO' $ k 



U19 

krško 
popolne 11 3.857.603 

75 
37 45.945.131 

765 
21 43.399.200 

517 
odobrene 11 3.405.151 

66 
29 12.812.160 

216 
16 28.235.680 

336 
020 
laško 

popolne 4 1.007.439 
20 

40 59.420.184 
985 

5 8.450.000 
101 

odobrene 4 917.578 
18 

27 13.687.520 
213 

5 7.219.920 
86 

021 
Lenart 

popolne 6 2.685.574 
52 

16 21.073.600 
326 

4 8.500.000 
101 

odobrene 6 2.118.697 
41 

11 4.754.880 
78 

3 5.556.320 
66 

0« 

Lendava 
popolne 25 10.571.420 

205 
53 71.200.875 

1.174 
14 26.252.400 

313 
odobrene 25 7.628.887 

148 
34 16.454.400 

258 
8 13.380.800 

159 
"023 
litija 

popolne 61 37.543.311 
727 

79 99.596.981 
1.751 

17 35.159.200 
419 

odobrene 60 29.413.011 
570 

51 28.751.600 
456 

12 20.068.160 
239 

libela 13c: Občine - nadaljevanje 

Namen porabe 

*024 

^UBLJANA BEŽIGRAD 

vloge L RAZPIS 
št. SIT in mr 

III. RAZPIS 
št. SIT in m* 

IV. RAZPIS 
št. SIT in m* 

A 

4 
1 

4 

h 

$ 

popolne 

odobrene 

301 310.376.517 
6.010 

203 241.402.117 
4.100 

24 33.900.515 
404 

025 

^UBLJANA CENTER 

293 235.784.228 
4.565 

135 117.361.414 
1.734 

19 23.807.028 
283 

popolne 

odobrene 

57 50.898.866 
986 

90 106.211.812 
1.963 

6 11.107.200 
132 

57 41. 

026 

^UBLJANA MOSTE-POLJE 

725.636 
808 

62 53.898.854 
819 

6 9.758.080 
116 

ir 

^tJBLJANA ŠIŠKA 

popolne 

odobrene 

266 228.713.380 
4.428 

222 259.728.266 
4.637 

17 38.788.572 
462 

259 179.363.349 
3.473 

136 113.138.839 
1.730 

15 27.216.922 
324 

popolne 

odobrene 

292 259.740.583 
5.029 

263 319.104.648 
5.636 

32 61.643.525 
734 

282 205.329.084 
3.976 

177 151.585.656 
2.267 

27 46.293.760 
551 

^UBLJANA VIĆ-RUDNIK 
popolne 

odobrene 

310 253.839.771 
4.915 

229 274.196.650 
5.132 

20 43.556.976 
519 

304 202.606.775 
3.923 

173 128.465.000 
2.019 

16 31.486.896 
375 

^UTOMER 
popolne 

odobrene 

53 11. 

53 

331.203 
219 

715.322 
188 

51 74.019.388 
1.082 

19 32.484.000 
387 

36 22.896.400 
323 

12 15.571.360 
185 

52 

**alec 109 



030 
LOGATEC 

popolne 98 53.753.225 
1.041 

18 16.885.799 
315 

4 7.078.40« 
84 

odobrene 98 45.637.287 
884 

15 9.796.560 
155 

4 5.500.3») 
65 

064 
MARIBOR 

popolne 52 33.776.466 
654 

234 294.794.546 
5.267 

38 83.831.8»u 

998 

odobrene 51 28.124.629 
545 

169 114.995.080 
1.800 

32 57.239.^ 
681 

065 
MARIBOR PESNICA 

popolne 4 1.365.458 
26 

22 23.354.052 
431 

7 13.692.4W 
163 

odobrene 4 1.055.007 
20 

12 6.754.320 
106 

4 7.831^ 
93 

068 
MARIBOR RUŠE 

popolne 5 2.205.135 
43 

10 10.574.720 
242 

5 8.631.48' 
m 

. —rST 
odobrene 5 1.429.889 

28 
7 2.936.880 

59 

034 
METLIKA 

popolne 0 0 
0 

33 34.556.584 
742 ° ; 

—5T 
odobrene 0 0 

0 
19 11.552.160 

199 j) 
 -sss* 

035 
MOZIRJE 

popolne 42 12.839.206 
249 

36 49.074.284 
820 

15 27.646.^ 

-S odobrene 42 11.041.282 
214 

23 11.623.920 
187 

10 17.024.M 

Tabela 13d: Občine - nadaljevanje 

Namen porabe vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS^ 
št. SIT in m1 

št. SIT in m2 št. SIT in *0 

036 
MURSKA SOBOTA 

popolne 68 18.709.783 
362 

112 137.580.251 
2.305 

36 70.764.800 

-iS odobrene 68 16.546.507 
320 

73 34.183.760 
538 

30 51.687.6Ci) 
615, 

037 
NOVA GORICA 

popolne 56 29.860.031 
578 

71 92.579.372 
1.566 

16 29.448. 
351 

odobrene 56 23.942.113 
464 

48 33.254.360 
506 

7 12.785.92" 
isj| 

038 
NOVO MESTO 

popolne 76 37.906.047 
734 

226 235.798.131 
4.643 

51 72.693.3U0 

Ji odobrene 75 32.654.818 
632 

Xt»0 64.811.791 
1.168 

45 60.670.16° 
722, 

039 
ORMOŽ 

popolne 18 3.590.498 
70 

32 45.503.200 
781 

9 13.900.0°° 
165 

odobrene 18 3.088.529 
60 

23 9.563.840 
160 

6 7.811.»^ 

J 
040 
PIRAN 

popolne 11 9.508.920 
184 

32 35.502.800 
716 

5 11.397.3W' 
_JŽ 

odobrene 11 6.459.096 
125 

19 16.656.000 
253 

5 8.349.'°® 

JI 
041 
POSTOJNA 

popolne 11 3.931.939 
76 

32 36.363.600 
792 

2 3.387.7» 

4 odobrene 11 3.902.206 
76 

21 8.726.080 
175 

2 2.657.^ 
32, 

10 
       .—      -———   —■ ^ ^ 

poro? j 



042 
PTUJ 

popolne 32 13.001.739 
252 

177 245.085.836 
4.007 

23 40.775.200 
485 

odobrene 32 10.694.658 
207 

136 67.461.060 
1.049 

18 29.211.200 
348 

043 
Radlje ob dravi 

popolne 23 7.944.632 
154 

57 73.030.700 
1.248 

17 37.727.200 
449 

odobrene 23 7.788.497 
151 

34 17.522.720 
252 

12 19.771.360 
235 

044 
Radovljica 

popolne 25 17.773.710 
344 

76 107.475.399 
1.732 

12 23.506.400 
280 

odobrene 24 11.375.889 
220 

58 37.534.560 
561 

8 14.362.720 
171 

045 
Ravne na koroškem 

popolne 16 4.313.843 
84 

69 109.658.943 
1.704 

8 14.775.200 
176 

odobrene 16 3.418.872 
66 

43 23.069.400 
355 

7 10.655.680 
127 

046 
Ribnica 

popolne 68 29.612.263 
573 

15 14.124.870 
248 

5 9.500.000 
113 

odobrene 68 26.892.357 
521 

8 4.088.640 
65 

4 6.482.880 
77 

047 
Sevnica 

popolne 16 7.389.233 
143 

47 59.302.170 
965 

9 20.026.400 
238 

odobrene 15 5.349.235 
104 

29 12.843.680 
203 

7 14.539.680 
173 

A 

Tabela 13e: Občine - nadaljevanje 

Namen porabe vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS 
št. SIT in m1 št. SIT in m1 št. SIT in m2 

048 
Sežana 

popolne 6 3.023.735 
59 

54 76.871.350 
1.274 

4 8.000.000 
95 

odobrene 6 2.699.366 
52 

40 20.413.120 
326 

3 4.751.840 
57 

049 
SLOVENJ GRADEC 

popolne 39 11.073.369 
214 

66 90.287.709 
1.525 

13 30.237.600 
360 

odobrene 39 10.370.511 
201 

43 21.730.880 
328 

11 19.921.920 
237 

050   
SLOVENSKA BISTRICA 

    — 

popolne 13 3.468.902 
67 

103 138.864.570 
2.283 

11 20.513.600 
244 

odobrene 13 3.325.178 
64 

77 32.661.840 
515 

11 15.743.360 
187 

m ~   

slovenske konjice 

k— 

popolne 16 3.728.871 
72 

28 40.927.850 
620 

5 12.045.600 
143 

odobrene 16 3.192.621 
62 

21 10.840.320 
159 

5 10.768.800 
128 

052 
' Šentjur pri celju 

/ 

' ^— 

popolne 10 4.848.577 
94 

48 62.508.650 
1.125 

8 17.330.400 
206 

odobrene 10 3.651.018 
71 

26 14.093.280 
209 

7 13.722.400 
163 

«53 
f ŠKOFJALOKA 

1 

popolne 23 10.305.632 
200 

118 157.445.920 
2.483 

41 80.440.818 
958 

odobrene 23 9.066.713 
176 

82 48.691.400 
716 

35 58.172.240 
693 

te  111 



054 
Šmarje pri jelšah 

popolne 27 9.209.838 
178 

95 108.064.992 
2.175 

30 60.277.60U 
718 

odobrene 26 7.762.145 
150 

58 30.482.400 
512 

22 36.740.16U 
437 

055 
TOLMIN 

popolne 6 1.778.350 
34 

13 17.286.493 
240 

2 2.889.60° 
34, 

odobrene 6 1.606.330 
31 

10 6.416.640 
89 

2 2.889.6UU 
34 

056 
TRBOVLJE 

popolne 4 1.920.631 
37 

27 33.172.000 
586 

4 8.194.400 
98 

odobrene 4 1.412.598 
27 

16 9.850.560 
151 

4 7.277.70U 
87) 

— h 
057 
TREBNJE 

• 

popolne 35 20.687.976 
401 

52 72.826.058 
1.102 

12 21.996.970 l 
262 . 

odobrene 35 19.765.451 
383 

33 15.465.600 
224 

11 17.838.410 
__212J 

058 
TRŽIČ 

popolne 6 3.375.648 
65 

28 37.672.056 
612 

9 21.904.8UU 

odobrene 6 2.701.852 
52 

19 8.295.360 
127 

5 10.308.48*) pr 

jSr 
059 
VELENJE 

popolne 39 11.636.824 
225 

77 99.655.400 
1.612 

10 17.085.W 

jat. 
odobrene 39 9.825.706 

190 
41 23.469.280 

381 
t u.r >, 

1jof 

.... to 

Tabela 13f: Občine - konec 'r 

Namen porabe vloge I. RAZPIS III. RAZPIS IV. RAZPIS, 
št. SIT. in m1 št. SIT in m* št. SIT in rnj ^ 

060 
VRHNIKA 

popolne 94 70.712.014 
1.369 

41 49.326.405 
910 

1 3.427.200 l( 
41 

odobrene 94 55.123.047 
1.067 

27 13.906.000 
242 

1 2.056.33« E 

jik  ^, 
061 
ZAGORJE OB SAVI 

popolne 8 4.805.244 
93 

36 45.670.192 
784 

6 7.980.8UJ t 
96 

odobrene 8 4.438.632 
86 

25 13.542.000 
239 

6 7.240.10® rt 

  
062 
ŽALEC 

popolne 33 12.367.045 
239 

84 102.206.789 
1.847 

16 27.180.8U" \ 
32J, s 

odobrene 33 9.909.640 
192 

52 26.633.321 
416 

13 21.469.0$ 
256J"r6 h« 

rA 

Pr 
■5 

6>ti 

- -I '6 

obrat"nava vsake tn mMece - Ži ro raču n: Državni zbor Republike Sloveni|e, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naroininske zadeve: telelon (061) 12 61-222 (215)'r 

(061) 12 58-173. - -  ' 
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