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SKLEPI,

UGOTOVITVE

IN

STALIŠČA

DRŽAVNEGA ZBORA

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila letnega poročila Republiškega senata za
prekrške za leto 1993
2. Vladi Republike Slovenije se predlaga, da upošteva v poročilu vsebovane predloge v zvezi z dokončno ureditvijo
statusa, organiziranjem in financiranjem sodnikov za prekrške ter čimprej predloži v zakonodajni postopek predlog
zakona o prekrških.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25/5-1995
°t> obravnavi letnega poročila Republiškega senata za premike za leto 1993, na podlagi 173. člena poslovnika Državnoga zbora Republike Slovenije sprejel naslednje
SKLEPE:

3. Vlada Republike Slovenije naj upošteva tudi predlog za
dekriminacijo prekrškov v materialnih predpisih ter prenos
nekaterih prekrškov iz pristojnosti sodnikov za prekrške v
organski mandat.

»Letno poročilo Republiškega senata za prekrške za leto
1993« se sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi poročila o delu javnega pravobranilstva Republike
Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji za leto 1993
SKLEPA:
1. Sprejme se »Poročilo o delu Javnega pravobranilstva
Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v
Republiki Sloveniji za leto 1993«.
2. Vlada Republike Slovenije naj čimpreje predloži v zakonodajni postopek predlog zakona o državnem pravobranilstvu.

j^žavni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25/5-1995
?, Uravnavi poročila o delu javnega pravobranilstva Repuj> Jke Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji za leto 1993, na podlagi 173. člena poslovnika
davnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
Spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000
^žavni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
*®kona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 - prva obravnava, na 31. seji dne
nb /5-1995, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega
°ra Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP:
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 se ne sprejme.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah
Zbor je v zvezi z navedenim zakonom sprejel še naslednji

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o javnih cestah - druga obravnava, na 31. seji, dne
16. 5. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

DODATNI SKLEP:
Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republika
Slovenije, da zaradi zagotovitve in enotnosti sistema načrtovanja, graditve, vzdrževanja in upravljanja občinskih cest do
konca leta 1995 posreduje občinam teze za odlok o občinskih
cestah.

SKLEP
Predlog zakona o javnih cestah za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji
Državni zbor Repbulike Slvoenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - prva obravnava, na 31. seji dne 11/5-1995, na podlagi
173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

SKLEP:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dena*
cionalizaciji se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
\
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - prva obravnava na
31. seji dne 11. 5. 1995 na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel y naslednjem besedilu

blike Slovenije v skladu z naslednjimi
STALIŠČI:
1. Predlagatelj naj prouči in smiselno upošteva pripomb6
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP:

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravna^
prouči rešitev v prvem odstavku 7. člena in drug6^
odstavku 6. člena in sicer tako, da bi določil, da drža)"8
obvezno s svojim žigom zagotavlja, da ima izdelek iz P' "
menite kovine predpisano stopnjo čistine.

1. Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu-

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu Republike Slovenije za
ljubiteljske kulturne dejavnosti
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne
dejavnosti - prva obravnava, na 31. seji, dne 11.5. 1995 na
podlagi 185. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA:

a) ali se v skladu z naloženimi nalogami in pristojnost^
morda presegajo vloga in naloge, ki jih predvideva za ja^
sklad zakon o uresničevanju javnega interesa na podroOI
kulture in
b) ali naj ne bi utegnil javni sklad s svojo predlagano organi^
cijo območnih izpostav posegati tudi v pristojnosti
nih skupnosti, ki jih imajo te po ustavi in zakonu o loka1
samoupravi.

1. Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
■ 2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu z naslednjimi

2. Predlagatelj naj prouči ustreznost kriterijev za organih3'
nje območnih izpostav.

STALIŠČI:
3. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj Pre^
lagatelj upošteva varianto k 21. členu.

1. Predlagatelj zakona naj na podlagi mnenja Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve prouči predvsem:
poročevalec, št. 51
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin in določitvi njihovih območij - prva obravnava, na 31.
seji, dne 17. 5. 1995 na podlagi drugega odstavka 73. člena in
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

postopka spreminjanja območja občin določitvi kriterijev za
določitev izjem od 13. in 13.a zakona o lokalni samoupravi.

SKLEP:

DODATNI SKLEP:

Odločanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij se
odloži do prve seje Državnega zbora do zakonski ureditvi

Vlado Republike Slovenije se zadolži, da za obravnavo na 33.
seji Državnega zbora Republike Slovenije pripravi predlog
zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi in predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter določitvi
njihovih območij.

V zvezi z obravnavo navedenega zakona je zbor sprejel še
naslednji

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odlogu določenih davkov in
prispevkov
■
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov - prva
obravnava, na 31. seji, dne 17. 5. 1995 na podlagi 185. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji:

Zbor je v zvezi z obravnavo navedenega zakona sprejel tudi
naslednji

SKLEP:

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da predloži
predlog ukrepov za spodbujanje izvoza, zlasti neto izvoznikov.

DODATNI SKLEP:

Predlog zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov se
ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslancev mag. Jožeta Protnerja, mag.
Marjana Šetinca in Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama podjetij iz
57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka vinske kleti
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
Poslancev mag. Jožeta Protnerja, mag. Marjana Šetinca In
Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama podjetij
'z 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka vinske
kleti (Ur. I. RS, št. 13/92, 7/93), na 31. seji, dne 25/5-1995, na
Podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog poslancev mag. Jožeta Protnerja, mag. Marjana
Šetinca in Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama
podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka
vinske kleti (Ur. I. RS, št. 13/92, 7/93) se zavrne.

SKLEP
Državnega zbora ob obvezni razlagi predloga poslanca dr. Dimitrija Rupla za
sprejem obvezne razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
Poslanca dr. Dimitrija Rupla za sprejem obvezne razlage
drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravdanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, št.
49/92), na 31. seji, dne 23/5-1995, na podlagi 210. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog poslanca dr. Dimitrija Rupla za sprejem obvezne
razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS,
št. 49/92) se zavrne.
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UGOTOVITVE IN SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi Poročila o izvajanju programa dela DARS d.d. za
leto 1994, Poročila o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji od 1. 1. 1994 ter Programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d. za leto 1995
sredstev, zbranih po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
plasirajo v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije in
skladno z zakonom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 24/5-1995,
ob obravnavi: Poročila o izvajanju programa dela DARS d.d.
za leto 1994, Poročila o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 ter Programa dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1995, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
sprejel naslednje

5. V bodoče naj Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in
Vlada Republike Slovenije pripravljata ločeni poročili po 7.
členu zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. I. RS št. 57/93) in po 5. členu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 46/93). Gre namreč za
obveznost poročanja različnih subjektov (v enem primeru
Vlada, v drugem DARS) in tudi za izvajanje različnih zakonov. Razlika je tudi vsebinska, saj gre v enem primeru za
poročilo o izvajanju programa gradnje, v drugem pa za
nadzor nad porabo sredstev.

UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi 7. člena
zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in 5.
člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji seznanil s
poročilom o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji za leto 1994 in s poročilom o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994
ter ju sprejema.

6. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike
Slovenije oziroma Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, da pripravi in predloži Državnemu zboru tudi devetmesečno poročilo o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995, ki bo osnova za
morebitno prevrednotenje nacionalnega programa in programa dela družbe v letu 1995.

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da iz poročila
o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1994 do 31.
12. 1994 izhaja, da realizacija gradnje avtocestnega
omrežja v letu 1994 močno zaostaja za planirano.

7. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi
predlog rezervnega programa realizacije nacionalnega
programa gradnje avtocest za leto 1995, v kolikor bi načrtovana realizacija Programa dela Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji za leto 1995 zaradi objektivnih okoliščin kasnila.

3. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji korektno izvajala svoj
program za leto 1994, kljub dejstvu, da programa v znatnem delu ni realizirala zaradi nekaterih objektivnih okoliščin:

Rezervni predlog programa DARS za leto 1995 naj vključi
predvsem odseke med Selom in Ajdovščino, Divačo in
Kozino ter odsek med Arjo vasjo in Hočami.

- zamude pri pridobivanju gradbenih zemljišč zaradi neučinkovitih razlastitvenih, odškodninskih in denacionalizacijskih postopkov,

Predlog rezervnega programa DARS d.d. za leto 1995 naj
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru do 1julija 1995.

- zamude pri pripravi prostorske in izvedbene dokumentacije,

8. Državni zbor Republike Slovenije na osnovi 6. člena
zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji daje
soglasje na Programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995.

- slabih vremenskih in terenskih razmer na nekaterih odsekih, predvsem Šentilj-Pesnica in Šempeter-Selo.
4. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da se viški

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi poročila družbenih pravobranilcev samoupravljanja
v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene
lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 in poročila družbenega
pravobranilca Republike Slovenije ob stanju, pojavih in problemih na področju
varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994
blike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju
varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu
1994, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednje

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25/5-1995
ob obravnavi poročila družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 in poročila družbenega pravobranilca Repuporočevalec, št. 51

6

SKLEPE:

zakonodajo, ki ureja pravni položaj delavcev ter nemudoma sprejme ustrezne ukrepe na organizacijskem,
kadrovskem in materialnem področju za odpravo zaostankov na delovnih in socialnih sodiščih.

I.
1- Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v
Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 se sprejme.

4. Vlada naj upoštevajoč odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero je razveljavilo zakon o družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije, predloži Državnemu
zboru novo zakonsko ureditev, na podlagi katere bo družbenemi/ pravobranilcu v prehodnem obdobju omogočeno
nemoteno in učinkovito opravljanje nalog na področju
varstva družbene lastnine.

II.
2. Poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o
stanju, pojavih in problemih na področju družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994 se sprejme.

5. Vlada naj prouči ter po potrebi predlaga ustrezne dopolnitve oziroma spremembe zakonodaje, katere namen je preprečevanje oziroma onemogočanje kakršnihkoli oblik
oškodovanja družbenega premoženja.

3. Državni zbor ugotavlja, da je zaradi dolgotrajnih postopkov
na delovnih in socialnih sodiščih ogrožena pravna varnost
delavcev, zato nalaga vladi, da čimprej pripravi ustrezno
BELEŽKE
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Predlog

zakona

proračuna

o

izvrševanju

Republike

Slovenije

~ EPA 1311 - hitri postopek
nemu zboru Republike Slovenije, da odloča o predlogu
zakona na isti seji, na kateri bo sprejemal državni proračun. S tem bo namreč omogočeno izvrševanje proračuna
za leto 1996.

Vlada Republike Slovenije je na 170. seji dne 23. novembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE,

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

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije sprejme po hitrem
postopku, ker je uveljavitev tega zakona pogoj za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leto 1996, kar je
določeno tudi v predlogu proračuna za leto 1996.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Helena KAMNAR, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance.

Glede na to, da se s tem zakonom določa zadolževanje
države v letu 1996, ki je posledica v proračunu sprejetih
odhodkov. Vlada Republike Slovenije predlaga DržavI- UVOD

menimo, da je potrebno obstoječo zakonodajo spremeniti
tako, da se bo nanašala na izvrševanje proračuna v celoti, v
posebnostih pa na leto 1996, s čimer bo omogočeno razpolaganje s proračunskimi sredstvi v letu 1996.

'• 1. OCENA STANJA

Predlagamo, da bi bilo moč v letu 1996 sprejeti nov sistemski
zakon o proračunskih načelih, ki bi nadomestil sedanji zakon
o financiranju javne porabe, deloma pa tudi zakon o financiranju občin ter sedanji zakon o izvrševanju proračuna. Glede na
tematiko in obseg potrebnih sprememb je nujno, da bo sprejemanje potekalo po rednem postopku. Z novim zakonom bo
celovito zajeta ureditev na področju javnega financiranja, ki
pa bo morala biti tudi v bodoče, podobno kot v večini drugih
držav, podprta z letnim zakonom, ki bo urejal posebnosti
posameznega proračunskega leta. Predvsem bo tudi v
bodoče z zakonom o izvrševanju proračuna določen obseg
dovoljene letne zadolžitve, obseg garancijskega potenciala,
kakor tudi limiti pri izvajanju javnih naročil ali privatizaciji
državnega premoženja (kar že predvidevajo predlogi zakonov
s teh področij) in drugo.

Način oblikovanja proračuna, osnovna pravila za njegovo
[Jvrševanje, upravljanje z državnim premoženjem in državnim
dolgom, so določeni z zakonom o financirnaju javne porabe
(Uradni
list RS, št. 48/90,34/91,23/92,7/93 in 43/93) in z zakoni
0
Izvrševanju proračuna.
Pr
oračunsko financiranje je v letu 1995 urejal zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list
št. 26/94) in njegove dopolnitve in spremembe za leto
'995 (Uradni list RS, št. 40/95). Z omenjeno spremembo
j-akona je bil zakon o izvrševanju proračuna prilagojen proračunu leta 1995 na tak način, da so bila zadržana osnovna
[\ačela zakona iz leta 1994, sprejeta pa so bila tista dopolnila,
kir so omogočila nadaljnje izboljšanje proračunskega financianja. Dopolnitve za leto 1995 so bile pogojene tudi s spremembami, vezanimi na proračuna za leto 1995 (npr. obseg
Zadolževanja)
in nekatere sistemske spremembe (npr.
r
®forma lokalne samouprave).

I. 2. PREDLAGANE REŠITVE
Osnovna načela, ki so bila postavljena z zakonom o izvrševanju proračuna za leto 1994, in so veljala tudi za leto 1995, se
tudi s predlaganim zakonom ne spreminjajo. Predlagane so

Glede na to, da se zakon o izvrševanju proračuna nanaša na
Načelno ureditev razpolaganja s proračunskimi sredstvi,
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take spremembe, ki pomenijo nadaljevanje procesa izboljševanja proračunskega financiranja, zagotavljanje integralnosti
proračuna in prilaganjanje spremenjenim razmeram, ki vplivajo na proračunsko financiranje.

Taka ureditev predstavlja, v primerjavi z določili zakona za
leto 1995, restriktivnejši pristop do zadolževanja.
Določila v tem poglavju tudi urejajo izkazovanje državnega
premoženja, razpolaganje z njim ter pridobivanje na raznih
osnovah (konverzija dajatev, brezplačni prenos, odvzem itd.)

V poglavju splošnih določb je določeno, kako je sestavljen
proračun in pravila vključevanja posameznih vrst prihodkov
in odhodkov.

Na enak način kot do sedaj je tudi urejeno razpolaganje a
prostimi denarnimi sredstvi kot tudi upravljanje z računi.

V poglavju, ki ureja izvrševanje proračuna, so določila, ki
urejajo uporabo proračunskih sredstev ter odgovornost uporabnikov za zakonitost uporabe proračunskih sredstev.
Dopuščena je možnost prevzemanja predobremenitev, ki
bodo terjale odhodke proračuna v naslednjih letih, ob pogoju,
da je za ta namen že odprta postavka v proračunu tekočega
leta. in da prevzete obveznosti ne presegajo predpisanega
odstotka, ki je za posamezen namen določen v proračunu
tekočega leta.

Predvidene so nekatere spremembe na področju računovodstva. Upoštevaje predloge posebne delovne skupine je določeno, naj bi računovodstvo vodili sami proračunski uporabniki, kolikor ne bi Vlada na predlog Ministrstva za finance,
zaradi racionalnosti poslovanja, odločila drugače. V praksi to
pomeni, da bi Ministrstvo za finance še naprej vodilo računovodstvo za tiste uporabnike, za katere vodi že sedaj, ne bi pa
prevzemalo (vključno z delavci) računovodstev tistih uporabnikov (predvsem Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva
za obrambo, kot tudi Državnega zbora), ki imajo sedaj samostojna računovodstva. Da pa bi bila zagotovljena enotnost
računovodstva, kot tudi ustrezen nadzor, je določeno, da
minister za finance predpiše standardne računovodska
postopke in načine, kot tudi poročanje uporabnikov Ministrstvu za finance. Tovrstna določila pomenijo novost v primerjavi s sedanjim zakonom, ki je določal, da Ministrstvo za
finance s 1. 1. 1996 vodi računovodstvo za vse proračunska
uporabnike, razen za pravosodne organe.

Določila, ki urejajo lastno dejavnost in mesečne likvidnostne
načrte, ostajajo v primerjavi s sedanjo ureditvijo v bistvu
nespremenjena, vključeni so le nekateri redakcijski popravki.
Enako velja tudi za določila, ki urejajo prerazporejanje med
postavkami in uporabniki, kakor tudi določila, ki urejajo črpanje tekoče proračunske rezerve.
Na področju planiranja sredstev za plače, prispevke in druge
osebne prejemke ter izplačevanja sredstev za te namene so
predvidene nekatere spremembe, ki so delno že uveljavljene v
letu 1995 na podlagi navodila ministra za finance. S predlaganimi rešitvami bodo izplačila sredstev iz proračuna za te
namene potekala na podlagi dejanskih obračunov in ne več
akontativno kot doslej, hkrati pa bo mogoče zagotoviti
dosledno vračilo vseh prihrankov zaradi bolniških in porodniških izostankov v proračun. Predlagatelj ocenjuje, da bo s
predlaganimi rešitvami zagotavljan večji nadzor nad izplačevanjem plač zaposlenih v državnih in pravosodnih organih.

Pri kratkoročnem zadolževanju oziroma izdajanju kratkoročnih vrednostnih papirjev, kot tudi pri odplačevanju sukcesijskih obveznosti, se v proračunu tekočega leta izkaže le razlika
med prihodki in odhodki.
V posebnih določbah je predvideno, da se tudi v letu 1996
sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov,s
katerimi je določen poseben način financiranja posamezni"
javnih potreb, zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, z izjemo sredstev za graditev avtocest.

Določila, ki urejajo investicijske izdatke državnih organov,
ostajajo enaka kot doslej, s tem da se med organe, ki vladi
samostojno predlagajo plane nabav, vključuje tudi Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija. Med organe, ki samostojno določajo načrte nabav, pa je vključena tudi Agencija
RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. Zakon
predvideva, da v primeru investicijskih nabav iz sredstev
donacij ali kupnin niso potrebni posebni načrti nabav, ker so
navadno ta vprašanja že dorečena v pogodbi z donatorjem.
Posamezna določila predlaganih členov upoštevajo, da je
predlog zakona o javnih naročilih že prestal drugo branje,
zato so bila določila, ki so v dosedanjih zakonih o izvrševanju
proračuna podrobneje urejala področje javnih naročil, spremenjena, dodane pa so bile prehodne določbe, ki urejajo to
področje do sprejema posebnega zakona.

Zakon določa, da se v rezerve Republike Slovenije v letu 199®
izloči 1.760 milijonov tolarjev, ter da se Republika Slovenija
lahko zadolži v letu 1996 do višine 47 milijard tolarjev, kar
izhaja iz predloga državnega proračuna. V ta okvir pa se na
štejeta zadolžitev po posebnem zakonu za realizacijo razvojnih programov obrambnih sil ter zadolžitev za nabavo poslovnih prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev do
določene višine.
Pri izvajanju obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja naj bi država prevzela nekatera
obveznosti v zvezi s financiranjem. Državni proračun naj •>'
preko dajanja posojil, odkupovanja vrednostnih papirjev<
predčasnega vnovčevanja državnega dolga ter predčasnega
odplačevanja obveznosti po zakonu pripomogel k delovanj"
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ta'
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dvignjena je vrednost pogodb, za katere se zahteva predhodno soglasje Ministrstva za finance s sedanjih 2 milijonov
tolarjev na 15 milijonov tolarjev, kar bo privedlo do večje
operativnosti, Ministrstvu za finance pa omogočilo, da okrepi
predvsem svojo svetovalno funkcijo, dočim se nadzorna funkcija v večji meri prenese na proračunsko inšpekcijo in predvsem Računsko sodišče.

I. 3. FINANČNE POSLEDICE
Predlog zakona nima neposrednih finančnih posledic. Z uveljavitvijo zakona se bo omogočilo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije v letu 1996.

Proračunska sredstva se praviloma uporabljajo za plačilo že
opravljenih dobav, le izjemoma, ob primernem zavarovanju,
za predplačila. Pri sklepanju pogodb naj bi uporabniki upoštevali roke plačil, ki jih bo predpisal minister za finance,
glede na naravo pogodb. Kot skrajni rok za sklepanje pogodb
je predviden 15. november, medtem ko je potrebno zahtevo za
soglasje k pogodbi posredovati Ministrstvu za finance najkasneje 30. oktobra, kolikor gre za pogodbe, ki se nanašajo na
tekoče proračunsko leto.

II. BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

V poglavju zadolževanja in upravljanja z državnim premoženjem je posebej določeno, da se v času začasnega financiranja Republika Slovenija lahko zadolži le do višine, ki je
potrebna za plačilo dolgov v času začasnega financiranja, kar
pomeni, da v tem času ni možno deficitarno financiranje.
poročevalec, št. 51

1. člen
S tem zakonom se ureja način izvrševanja proračuna Rep"'
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravlja01
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s prihodki in odhodki proraćuna ter državnim premoženjem in
dolgovi.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se nabave za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil izkazujejo v skladu > posebnim zakonom, nabave poslovnih prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov pa
se izkazujejo v letnem finančnem načrtu v znesku, ki je enak
odplačilom najetih posojil.

2. član
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun
financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
prihodki iz davkov, carin, drugih dajatev in drugi prihodki ter
prihodki od upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem in načrtovani odhodki na ravni države, razen če je s tem
zakonom drugače določeno.

8. člen
Sredstva iz naslova pomoči, donacij in vplačanih kupnin po 4.
členu tega zakona, ki po posameznih proračunskih postavkah
niso bila porabljena do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in
zadolževanje države, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se
izkazujejo tudi načrtovane spremembe denarnih sredstev na
računih proračuna v teku proračunskega leta.

Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska
postavka, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se
zanje odpre nova postavka.
9. člen

3. člen

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
roke plačil, ki jih za posamezne namene predpiše minister za
finance.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih
dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma
na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance in ob
primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister za finance.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. člen
če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) znesek odhodkov za tak namen za tekoče leto v okviru pričakovanih prihodkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom.

10. člen

Proračun se poveča za znesek prihodkov iz naslova plačanih
kupnin in za znesek odhodkov po zakonu o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95).

Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz
naslova investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev v tekočem letu, iz naslova drugih namenov pa ne 25% teh
sredstev.
Uporabnik lahko prevzame obveznosti iz prejšnjega odstavka
po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Zneski prihodkov in odhodkov iz prejšnjih odstavkov so
sestavni del proračuna za tekoče leto.

Prevzete obveznosti iz prvega odstavka uporabniki vključijo v
proračun leta, na katerega se nanašajo.

£e med izvajanjem proračuna Republika Slovenija sprejme
pomoč ali donacijo, se za znesek prejete pomoči ali donacije
poveča proračun.

11. člen
Uporabniki sestavljajo bilanco prihodkov in odhodkov iz
naslova lastne dejavnosti, v kateri izkazujejo prihodke in
odhodke, ki so doseženi z lastno dejavnostjo uporabnika.

■I. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov iz prejšnjega odstavka ni
sestavni del proračuna.

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu z zakonom ne glede na znesek, ki je v proračunu
določen za posamezno vrsto prihodkov.

Uporabniki smejo uporabljati sredstva v bilanci prihodkov in
odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti v skladu z
realizacijo prihodkov in prevzetimi obveznostmi iz naslova
opravljanja lastne dejavnosti.

6. člen

Presežki prihodkov nad odhodki v bilanci iz prejšnjega
odstavka se tekoče vplačujejo v proračun.

Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna,
ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki sestavijo zaključni račun bilance prihodkov In
odhodkov iz naslova opravljanja lastnih dejavnosti za tekoče
leto in ga do zadnjega dne februarja prihodnjega leta predložijo Ministrstvu za finance.

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z
zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

Razlika med vplačanimi sredstvi iz četrtega odstavka tega
člena in ugotovljenim presežkom po zaključnem računu
bilance prihodkov in odhodkov se vplača v proračun do
zadnjega dne februarja prihodnjega leta.

7. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim
ietnim finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.

12. člen
Proračun se izvršuje na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna.

Uporabniki v svojem letnem finančnem načrtu izkažejo
celotno vrednost nabav.
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lahko vlada na predlog, ki ga pripravi Ministrstvo za finance v
soglasju s pristojnimi ministrstvi, odloči, da se ti odhodki
poravnajo s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk pri drugih uporabnikih.

13. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale
odhodek proračuna, 6e so za izpolnitev takšnih obveznosti na
razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu
proračuna in če je plačevanje obveznosti usklajeno z mesečnim načrtom za izvrševanje proračuna.

19. člen

14. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje uporabnika.

Uporabniki predložijo Ministrstvu za finance do 15. dne v
tekočem mesecu predlog mesečnega finančnega načrta za
prihodnji mesec po postavkah, določenih z letnim finančnim
načrtom.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega
odstavka odloča vlada.

Na podlagi predlogov mesečnih finančnih načrtov uporabnikov določi Ministrstvo za finance mesečni načrt za izvrševanje
proračuna za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem
mesecu pošlje uporabnikom.

Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za
njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

20. člen

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva
za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo
oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.

Če v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna niso upoštevani odhodki posameznega uporabnika po njegovem mesečnem finančnem načrtu, odloči o spornem vprašanju vlada na
predlog uporabnika.

21. člen

Če uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega
člena, določi mesečni finančni načrt za tega uporabnika Ministrstvo za finance.
15. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko
rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
- za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;

Uporabniki so dolžni tekoče spremljati uresničevanje načrtovane porabe sredstev po mesečnem načrtu za izvrševanje
proračuna in najkasneje 5 dni pred predvidenim izplačilom
obvestiti Ministrstvo za finance o spremembah pri rokih
porabe sredstev v okviru mesečnega načrta za izvrševanje
proračuna.

- za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu
niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

16. člen

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če
takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

Odhodki, ki niso predvideni v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna, ali odhodki, ki terjajo prekoračitev posameznih postavk v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna (v
nadaljnjem besedilu: nepredvideni odhodki), se lahko poravnavajo s soglasjem Ministrstva za finance.

O uporabi sredstev za tekočo proračunsko rezervo odloča
vlada na predlog Ministrstva za finance. Če je potrebno v
skladu z drugim odstavkom tega člena uporabiti več kot 20%
sredstev tekoče proračunske rezerve, odloča o uporabi teh
sredstev Državni zbor.

Ministrstvo za finance soglaša z izplačilom odhodkov iz prejšnjega odstavka, če izplačila izhajajo iz državnega dolga ali
temeljijo na drugih obveznostih, sprejetih z zakonom.

22. člen
Porabljena sredstva na postavki sprememb med letom se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
Sredstva na postavki sprememb med letom se razporejajo na
podlagi sklepov ministra za finance.

Ministrstvo za finance soglaša z izplačili iz prejšnjih odstavkov le v primeru, če se izplačila poravnajo z dodatnimi prihodki ali s prihranki na drugih postavkah mesečnega načrta
za izvrševanje proračuna.

23. člen

17. člen

V obdobju začasnega financiranja se sredstva razporejajo na
uporabnike po postavkah proračuna za leto, na podlagi katerega se vrši začasno financiranje.

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna
dodatna dela ali storitve za opravljanje nalog in dodatna
sredstva za socialne prejemke, ki jih ob sprejemanju proračuna ali sklepanju pogodbe ni bilo mogoče predvideti, so pa
nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitve, uporabnik prerazporedi sredstva v okviru istega namena, če to ni
mogoče pa v okviru vseh postavk finančnega načrta uporabnika.

Po preteku začasnega financiranja se razporejena sredstva
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo po postavkah tega proračuna.
24. člen
Vlada sprejme načrt delovnih mest za upravne organe.

Za dodatna dela in storitve morajo uporabniki skleniti z izvajalcem dodatek k pogodbi.
O poravnavanju nepredvidenih odhodkov iz prvega odstavka
tega člena odloča uporabnik v soglasju z Ministrstvom za
finance.
18. člen

V načrtu delovnih mest iz prejšnjega odstavka se določi
število delovnih mest v skladu s pravilniki o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in funkcij, število zasedenih
delovnih mest in funkcij po stanju na dan 31. julija v preteklem
letu in predvideno število novih zaposlitev in napredovanj do
konca preteklega leta in v tekočem letu.

Če se odhodki iz prejšnjega člena pri posameznem uporabniku ne morejo poravnati s prihranki pri istem uporabniku,

Sredstva za plače zaposlenih v upravnih in pravosodnih organih se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest

poročevalec, št. 51

12

na dan 31. julija v preteklem letu in v skladu z zakoni in
drugimi predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih v upravnih in pravosodnih organih.

32. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo v skladu s kolektivno pogodbo in v
skladu z zakonom.

Sredstva za nove zaposlitve in napredovanja v skladu z načrtom delovnih mest se zagotavljajo na proračunski postavki pri
Kadrovski službi vlade in se med letom prerazporejajo na
ustrezne postavke pri uporabnikih. Sredstva za nove zaposlitve v pravosodnih organih se zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

33. člen
Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informatizacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabav zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno s
pisarniško opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega
vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav).

25. člen
Sredstva za plače zaposlenih v Državnem zboru, Državnem
svetu, Uradu predsednika Republike Slovenije, Ustavnem
sodišču, Računskem sodišču, Agenciji Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Varuhu človekovih pravic in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti,
se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest na
dan 31. julija v preteklem letu in za predvidene nove zaposli*
•ve do konca preteklega leta in za tekoče leto v skladu z
zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih pri teh uporabnikih.

Vlada določi načrt nabav na predlog:
- Servisa skupnih služb vlade - za upravne organe, razen za
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in
Slovensko obveščevalno-vamostno agencijo;
- Ministrstva za zunanje zadeve - za diplomatsko-konzularna predstavništva;
- Ministrstva za pravosodje - za pravosodne organe in
kazensko-poboljševalne zavode;

26. člen
Sredstva za vrednotenje delovne uspešnosti zaposlenih v
upravnih organih se zagotavljajo na proračunski postavki pri
Kadrovski službi vlade in se med letom razporejajo na
ustrezne postavke pri proračunskih uporabnikih skladno z
merili, ki jih določi vlada.

- Ministrstva za notranje zadeve;

Sredstva za vrednotenje delovne uspešnosti zaposlenih v
pravosodnih organih, Državnem zboru, Državnem svetu,
Uradu predsednika Republike Slovenije, Ustavnem sodišču,
Računskem sodišču, Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Varuhu človekovih
Pravic in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, se zagotavljajo v okviru postavk teh uporabnikov.

Pri odločanju o načrtu nabav iz prejšnjega odstavka je vlada
dolžna upoštevati enotne standarde in normative.

- Ministrstva za obrambo in
- Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Državni zbor, Državni svet, Predsednik Republike Slovenije,
Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
Varuh človekovih pravic in Slovenska akademija znanosti in
umetnosti določijo načrt nabav in ga posredujejo vladi.

27. člen

Sredstva po načrtu nabav iz prve alinee drugega odstavka
tega člena se zagotavljajo na postavki Servisa skupnih služb
vlade.

Sredstva za delo preko polnega delovnega časa se za vse
uporabnike zagotavljajo na proračunski postavki pri Kadrovski službi vlade in se med letom razporejajo na ustrezne
Postavke pri uporabnikih, skladno z merili, ki jih določijo za to
Pristojni organi.

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvrševanja načrta nabav, morajo vlada, Državni zbor, Državni svet,
Predsednik Republike Slovenije, Ustavno sodišče, Računsko
sodišče, Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega problikovanja podjetij, Varuh človekovih pravic in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt nabav.

2$. člen
Sredstva za dodatke za posebne pogoje dela se zagotavljajo v
okviru postavk uporabnikov po merilih, ki jih določijo za to
pristojni organi.

Osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi načrta nabav, se
izkazuje v premoženjski bilanci'uporabnika, ki je osnovno
sredstvo pridobil.

29. člen
Podatke o zasedenosti delovnih mest in funkcij po uporabnikih po stanju 1. dne v tekočem mesecu uporabniki sporočajo
Kadrovski službi vlade, Kadrovska služba vlade pa jih posreduje Ministrstvu za finance do 15. dne v tekočem mesecu.

34. člen
Sredstva za informacijsko strojno in programsko opremo, za
vzdrževanje opreme in za usposabljanje delavcev se uporabljajo v skladu z načrtom informatizacije uporabnikov, ki ga
določi vlada na predlog Centra vlade za informatiko, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva
za finance, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Državnega zbora, Državnega sveta, Predsednika republike,
Ustavnega sodišča, Računskega sodišča, Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in Varuha človekovih pravic.

30. člen
Uporabniki smejo izplačevati plače delavcev in funkcionarjev
le v obsegu, ki jim pripada po določbah 24., 25., 26., 27. in 28.
Člena tega zakona.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se izplačujejo iz
Proračuna na podlagi dejanskih obračunov.
31. člen

Center vlade za informatiko pripravi načrt informatizacije
uporabnikov iz prejšnjega odstavka na podlagi programov
informatizacije posameznih uporabnikov.

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
zagotavljajo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo,
regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določijo za to pristojni organi.

K pogodbam, ki jih na podlagi načrta informatizacije sklenejo
uporabniki, razen k pogodbam, ki jih sklenejo Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska obveš13
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čevalrio-varnostna agencija, daje mnenja Center vlade za
informatiko. Center vlade za informatiko izda mnenje v desetih dneh.

III. ZADOLŽEVANJE DRŽAVE IN UPRAVLJANJE
Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM
43. člen

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvajanja
načrta informatizacije iz prvega odstavka tega člena, mora
vlada v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt
informatizacije.

Za kritje odhodkov proračuna in odplačilo dolgov se Republika Slovenija v posameznem letu lahko zadolži doma in v
tujini do višine, določene s proračunom, in sicer z najetjem
posojil ali z izdajo vrednostnih papirjev.

35. člen

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča vlada, pogodbe o
najetju posojil pa sklepa minister za finance.

Nabave, za katere so sredstva zagotovljena iz pomoči ali
donacij, niso sestavni del načrtov nabav iz 33. in 34. člena
tega zakona.

O zadolžitvah iz prvega odstavka tega člena vlada obvešča
Državni zbor.

36. člen

44. člen

Uporabnikom se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do
višine, ki je zagotovljena s proračunom.

Vpobdobju začasnega financiranja se lahko Republika Slovenija zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo dolgov v
obdobju začasnega financiranja

Uporabniki uporabljajo amortizacijo za namene iz 33. in 34.
člena tega zakona.
37. člen

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka je sestavni del proračuna za
tekoče leto.

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih in za
socialne prejemke se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje dejavnosti.

45. člen
Ministrstvo za finance daje v promet državne vrednostne
papirje in odloča o odkupovanju državnih vrednostnih papirjev.

Poraba sredstev za posamezno nalogo med uporabnikom in
prejemnikom sredstev se dogovori s pogodbo, če ni z zakonom drugače določeno. Pogodba mora biti sklenjena v pisni
obliki. Za nalogo, za katero zagotavlja sredstva več uporabnikov, je lahko sklenjena le ena večstranska pogodba.

Ministrstvo za finance kupuje in prodaja državne vrednostne
papirje neposredno ali preko organiziranega trga vrednostnih
papirjev.
46. člen

38. člen

Promet z državnimi vrednostnimi papirji za potrebe intervencij na trgu vrednostnih papirjev se izvaja preko posebnega
računa.

Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec
naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

Sredstva za intervencije pri trgovanju z državnimi vrednostnimi papirji na trgu vrednostnih papirjev se zagotovijo v
proračunu in izločijo na račun iz prejšnjega odstavka tega
člena.

39. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, subvencije in storitve oddajati s pogodbo v skladu
z zakonom, ki ureja javna naročila in tem zakonom.

Prihodki od obresti za sredstva na računu
odstavka tega člena se vplačajo na ta račun.

Sredstva na posebnem računu se do 31. decembra v tekočem
letu prenesejo v proračun.

40. člen

47. člen

Za nakup oborožitve, vojaške opreme, specialne operativne
tehnike oziroma drug nakup zaupne narave, je potrebno predhodno soglasje komisije, ki jo imenuje vlada.

Vlada lahko odloča o predčasnem vračilu, reprogramiranju
oziroma o zamenjavi državnih dolgov:

O nakupih iz prejšnjega odstavka vlada dvakrat letno obvešča
Državni zbor.

- če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega
ravnotežja,

41. člen

- če se s tem zmanjšajo stroški državnega dolga,

Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrževalna
dela ter storitve, ki bodo opravljene v tekočem letu, lahko
uporabniki sklepajo do 15. novembra tekočega leta.

- če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se pri tem skupna
zadolžitev države ne poveča.
Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa minister za finance.

Uporabniki lahko zahteve za izdajo soglasja k pogodbam, za
katere je potrebno soglasje Ministrstva za finance, predložijo
Ministrstvu za finance do 30. oktobra tekočega leta.

Reprogramiranje državnih dolgov se lahko opravi tudi z izdajo
novih državnih vrednostnih papirjev.

42. člen

O predčasnem vračilu, reprogramiranju in zamenjavi državnih
dolgov, vlada obvešča Državni zbor.

K finančnim določbam pogodb iz prejšnjega člena, katerih
vrednost presega 15.000.000 tolarjev, je potrebno soglas)e
Ministrstva za finance.

48. člen
Uporabniki izkazujejo v premoženjski bilanci državno premoženje, s katerim upravljajo.

O zahtevi za izdajo soglasja mora Ministrstvo za finance
odločiti v desetih dneh po vložitvi zahteve.
poročevalec, št. 51
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Za državno premoženje se štejejo stalna in gibljiva sredstva,
'«azana v aktivi premoženjske bilance in so v lasti države.

O pridobivanju in razpolaganju z deleži iz prejšnjega odstavka
odloča vlada.

49. člen

56. člen

Uporabniki sestavijo premoženjsko bilanco po stanju na dan
]- decembra v tekočem letu in jo do 30. septembra v prihodom letu predložijo Ministrstvu za finance.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih proračuna, računu
rezerve Republike Slovenije in na računih uporabnikov,
upravlja Ministrstvo za finance.

Na podlagi premoženjskih bilanc uporabnikov sestavi Ministrstvo za finance premoženjsko bilanco države in jo do 31.
6ce
mbra predloži vladi, vlada pa državnemu zboru do 31.
lanuarja naslednjega leta.

Uporabniki odpirajo in odpravljajo račune le s soglasjem
Ministrstva za finance; na predlog Ministrstva za finance se
računi uporabnikov odpravijo tudi po uradni dolžnosti.

3

Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na
razpolago, če se pokaže potreba.

Va 1Premoženjsko bilanco so vključena tudi sredstva, odvzeta
prepuščena državnim organom v prosto razpolaganje v
s
*ladu z zakonom.

Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.

50. člen

57. člen

0 upravljanju in razpolaganju z državnim premoženjem
odloča
vlada na predlog, ki ga pripravi uporabnik v soglasju s
K
°misijo, ki jo imenuje vlada.

Uporabnik lahko uporablja sredstva proračuna za dajanje
posojil le v primeru, če je tako določeno s posebnim zakonom.

^'nistrstvo za finance lahko predlaga vladi, da odloči o razpoaganju z delom državnega premoženja, če je to potrebno
paradi zagotavljanja prihodkov v bilanci prihodkov in odhodKov
Proračuna.

Uporabnik obvešča Ministrstvo za finance o ilaiamu posojil iz
prejšnjega :dsta.<a na način, ki ga predpiše minister za
fintnce.

51. član

IV. DRŽAVNA POROŠTVA

prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja ter
odškodnin iz naslova zavarovanj, ki se uporabijo za
"abavo
osnovnih sredstev v skladu s posebnim načrtom
n
abav, niso sestavni del proračuna.

58. člen
Vlada lahko daje poroštva za izpolnitev posojilnih in drugih
obveznosti domačih pravnih oseb skladno z zakonom o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 21/95). Vlada lahko v letu 1996 odloča o
dajanju poroštev za kreditne obveznosti domačih pravnih
oseb, pri katerih skupna višina glavnic ne presega
15.000.000.000 tolarjev.

^osebni načrt nabav iz prejšnjega odstavka določi vlada.
52. člen
^Porabnik, ki pridobi nepremičnino, mora pripraviti zemljikoknjižni predlog in ga poslati Javnemu pravobranilstvu
^Publike
Slovenije v 30 dneh po pridobitvi, če ni z zakonom
aru
9ače določeno.

O poroštvih iz prejšnjega odstavka obvešča vlada Dr avni zbor
vsakih šest mesecev.

^avno pravobranilstvo Republike Slovenije vloži zemljiškok"*nl predlog pri pristojnem sodišču.

O drugih poroštvih države odloča Državni zbor s posebnim
zakonom.

53. člen

59. člen

brezplačno pridobitev osnovnih sredstev, katerih lastnico ali uporaba bi povzročila nove stroške, je potrebno
°9'asje Ministrstva za finance.

54. člen

Če so bila za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali
drugih obveznosti, za katere je dala Republika Slovenija poroštva, uporabljena sredstva iz proračuna, izda Ministrstvo za
finance najpozneje v 75 dneh od izpolnitve obveznosti nalog
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, da prenese v dobro proračuna Republike Slovenije z računa dolžnika tolarska sredstva v višini izvršenega
plačila, povečanega za obračunane obresti in za druge stroške, nastale v zvezi z izpolnitvijo obveznosti.

^ r*®va lahko daje iz sredstev proračuna posojila ali kupuje
odnostne papirje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaruje Slovenije in Zavoda za zdravstvono zavarovanje Slo®nil8 zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidka ter zdravstvenega zavarovanja.

Vlada lahko odloči, da Ministrstvo za finance ne izda naloga iz
prejšnjega odstavka, ali ga izda v drugačnem roku, če so bila
sredstva proračuna uporabljena za izpolnitev obveznosti iz
posojilnih pogodb ali drugih obveznosti javnih podjetij, za
katere je dala poroštvo Republika Slovenija.

pravobranilstvo Republike Slovenije lahko vloži zemljiori°
predlog za vpis nepremičnine iz prejšnjega
ostavka le, če je predlogu priloženo soglasje Ministrstva za
"lance.

a an u
nif
i posojilodloča
ali kupovanju
' 9a' odstavka
vlada. vrednostnih papirjev iz prejš-

V. RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE

55. člen
60. člen

ava

?.^
lahko pridobiva deleže v gospodarskih družbah in
j^Orugah s konverzijo neplačanih davkov, prispevkov, carin
j drugih dajatev v postopkih prisilne poravnave v skladu z
®konom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, iz sredstev
°računa, brezplačno ali na podlagi drugih zakonov.

Osebe, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi pri uporabnikih, so odredbodajalci in odgovarjajo za zakonitost,
gospodarnost, upravičenost in namembnost uporabe proračunskih sredstev.
15
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61. člen

69. člen

Računovodsko izkazovanje se opravlja v računovodstvih uporabnikov.

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da so
bila sredstva uporabljena v nasprotju z zakonom in proračunom, lahko proračunski inšpektor začasno ustavi izplačevanje sredstev s postavk, s katerih so bila sredstva nenamensko
uporabljena.

Vlada lahko določi, na predlog Ministrstva za finance, zaradi
racionalnosti poslovanja, drugačno organiziranost računovodstev po uporabnikih.

Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvrši na podlagi odločbe, ki
jo izda proračunski inšpektor.

62. člen

70. člen

Minister za finance predpiše standardne računovodske
postopke in načine ter postopke poročanja uporabnikov Ministrstvu za finance.

Zoper odločbo proračunskega inšpektorja iz drugega
odstavka 68. člena in drugega odstavka 69. člena je dovoljena
pritožba na vlado v roku osmih dni od vročitve odločbe.

63. člen

Pritožba zoper odločbo proračunskega inšpektorja ne zadrži
njene izvršitve.

Vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v bilanco
prihodkov in odhodkov ter način enotnega vodenja poslovnih
knjig in letnih poročil za proračun in uporabnike proračunskih sredstev predpiše minister za finance.

71. člen
O opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah Ministrstvo
za finance obvešča vlado, vlada pa Državni zbor in Računsko
sodišče.

64. člen
Način vodenja analitičnih evidenc državnega premoženja in
metodologijo izdelave premoženjske bilance predpiše minister za finance.

VII. POSEBNE DOLOČBE

65. člen

72. člen

Pri kratkoročnem zadolževanju oziroma izdajanju kratkoročnih vrednostnih papirjev ter pri odplačevanju sukcesijskih
obveznosti se na koncu proračunskega leta izkaže le razlika
med prihodki in odhodki.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za izplačilo odškodnin
po 50. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/
91 in 31/93).
73. člen
Sredstva požarnega sklada iz naslova požarne takse se zagotavljajo v višini, določeni z zakonom ne glede na znesek, ki je
v proračunu določen za ta namen.

VI. PRORAČUNSKI NADZOR
66. člen

Sredstva požarnega sklada iz naslova požarne takse se v
višini 50% namenjajo za financiranje nalog požarnega varstva
v občinah v skladu z zakonom.

Nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad zakonitostjo in namembnostjo
porabe proračunskih sredstev opravlja Ministrstvo za finance.

74. člen

Naloge nadzora iz prejšnjega odstavka opravljajo proračunski
inšpektorji pri Ministrstvu za finance.

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih
javnih potreb, se v letu 1996 zagotavljajo v znesku, določenim
s proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom, razen za namen iz 77. člena
tega zakona.

67. člen
Uporabniki morajo proračunskim inšpektorjem omogočiti
opravljanje nadzora in nuditi vse zahtevane podatke, listine in
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski pregled.

75. člen

Proračunski inšpektorji lahko predlagajo uporabnikom spremembe in dopolnitve njihovega poslovanja.

Od prihodkov proračuna za leto 1996, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se izloči 1.760.000.000 tolarjev v
rezerve Republike Slovenije.

Proračunski inšpektorji so pri opravljanju nadzora dolžni
čuvati državno, vojaško, uradno in poslovno skrivnost.

Če se prihodki proračuna dosežejo v manjšem obsegu, kot je
predvideno v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu
financiranja, se lahko za kritje odhodkov uporabijo razpoložljiva sredstva rezerve.
Sredstva, ki se uporabijo po prejšnjem odstavku, se vračajo v
rezerve Republike Slovenije v naslednjem letu z dodatnim
izločanjem v višini 1% mesečnih prihodkov.

68. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za proračunske
inšpektorje ter za izvrševanje proračunskega nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravo, in predpisi o splošnem
upravnem postopku.
Če proračunski inšpektor pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon ter drug predpis ali akt,
katerega izvajanje nadzoruje, z odločbo naloži dejanja za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku.

76. člen
Vlada odloča o uporabi sredstev rezerve Republike Slovenije
do zneska 200.000.000 tolarjev v posameznem primeru za
namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne
porabe, če z zakonom ni drugače določeno.

Če proračunski inšpektor ugotovi, da imajo storjene nepravilnosti znake kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov ali prekrškov, predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška ali gospodarskega prestopka ali prijavi kaznivo dejanje.
poročevalec, št. 51

O uporabi sredstev iz prejšnjega odstavka vlada obvešča
Državni zbor.
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77. člen
Sredstva za graditev avtocest po 2. Clenu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v viSini.
določeni z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu
določen za ta namen.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko Republika
Slovenija v letu 1996 dodatno zadolži za nabavo poslovnih
prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc
veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, do višine 2.200.000.000 tolarjev. Posojila se lahko najamejo, če mesečna anuiteta posameznega posojila ne preseže
zneska mesečne najemnine za navedene prostore.

78. člen

83. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za plače v državnih
organih in javnih zavodih za dejanska izplačila v koledarskem
letu.

Glede upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem
odloča vlada skladno s predpisi, ki urejajo privatizacijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE

79. člen
Občine, ki prejemajo sredstva za finančno izravnavo, uporabljajo sredstva proračunov za kritje odhodkov iz naslova zagotovljene porabe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).

84. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika:

Vlada lahko na predlog pristojnega ministrstva ustavi nakazovanje sredstev za finančno izravnavo v občini, ki ne uporablja
sredstev proračuna za kritje odhodkov v skladu s prejšnjim
odstavkom.

- če uporabi sredstva proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu, ali če uporabi sredstva proračuna, če niso
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji
za uporabo sredstev (drugi odstavek 6. člena);

80. člen

- če odda dela v nasprotju s 86. členom tega zakona;

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če
Pogodbena vrednost ne presega 1.000.000 tolarjev.

- če daje iz sredstev proračuna posojila, ne da bi bilo tako
določeno s posebnim zakonom (prvi odstavek 57. člena).

81. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika:

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja se lahko:

- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta (14. člen);

- Republika Slovenija zadolži do zneska, potrebnega za izvalanje z zakonom predpisanih pravic,

- če proračunskim inšpektorjem ne nudi zahtevanih podatkov, listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijski pregled
(67. člen);

~~ predčasno vnovči državni dolg do Zavoda za pokojninsko
'n invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter

- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance premoženjske
bilance (49. člen).

~ predčasno poravnajo obveznosti Republike Slovenije po
zakonu o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, »t. 71/94).

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
85. člen

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko zadolžujeta le s soglasjem ministra za
"nance.

Minister za finance izda podrobnejše predpise o izvrševanju
proračuna.
86. člen
V
Do uveljavitve posebnega zakona iz 39. člena tega zakona se
glede nabavljanja opreme in oddajanja del in storitev uporabljajo določbe zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu
Republike Slovenije za leti 1994 in 1995 (Uradni list RS, št.26/
94 in 40/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/
94).

82. člen
Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1996 lahko zadolži do višine 47.000.000.000
tolarjev.
V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadol itev po
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih propramov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003
*n dodatna zadolžitev po prvem odstavku 81. člena tega
zakona, če je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja.

•7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

17

poročevalec, št. 51

OBRAZLOŽITEV
10. V 21. in 22. členu zakona so določeni nameni, za katere se
uporabljajo sredstva proračunske rezerve in dajeta vladi pooblastilo, da odloča na predlog Ministrstva za finance o koriščenju sredstev iz proračunske rezerve. Predvidena je tudi
omejitev v višini sredstev rezerve, o kateri lahko odloča vlada.

1. V splošnih določbah je predpisana vsebina bilance prihodkov in odhodkov kot tudi računa financiranja. Posebej je
opredeljeno, da se sredstva na računu izkazujejo v okviru
računa financiranja ter da je sprememba stanja tekom leta
sestavni del proračuna tekočega leta. Določeno je, da sredstva sprejetih donacij, pomoči in kupnin povečujejo sprejeti
proračun. Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, ki
pomeni nove obveznosti za proračun, določi Vlada Republike
Slovenije znesek odhodkov za tak namen, vendarle v obsegu,
ki ga je mogoče pokriti z ocenjenimi prihodki in s proračunom
določenim obsegom zadolžitve. Omenjeni odhodki so
sestavni del proračuna za tekoče leto in se izkažejo v zaključnem računu proračuna.

11. V 23. členu je določen način izvajanja proračuna v
obdobju, ko proračun za tekoče leto še ni sprejet.
12. V členih od 24. do 32. je urejeno področje planiranja in
izplačevanja sredstev za plače, prispevke, osebne prejemke,
nadurno delo in delovno uspešnost v upravnih in pravosodnih
organih in pri tistih proračunskih uporabnikih, ki niso vezani
na Kadrovko službo vlade.

2. Navedeno je, da se prihodki vplačujejo v proračun v skladu
s posebnimi zakoni, ne glede na v proračunu določen znesek
predvidenih prihodkov po posameznih vrstah.

13. V 33., 34. in 35. členu je določen način planiranja in
porabe sredstev za investicije v državnih in pravosodnih organih ter proračunske uporabnike, ki so ga dolžni pripraviti.

V 6. in 7. členu je določena stroga namenskost uporabe
proračunskih sredstev, zahtevo, da se v proračunu izkazuje
celotna vrednost kupljenega blaga ali storitev ter izjemo od
tega pravila za nabave v okviru posebnega zakona za realizacijo programov obrambnih sil in diplomatsko-konzularnih
predstavništev.

14. V 37. in 38. členu je določeno, da je potrebno naloge na
posameznih področjih prevzemati s pogodbo, predvidena pa
je tudi možnost sklepanja večstranskih pogodb. Izplačila iz
proračuna se izvajajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo
ali pa na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec. Le v primerih,
da gre za obveznosti za socialne transfere ali druge naloge, ki
so jasno in natančno določene z zakonom ali drugim predpisom, ni potrebno sklepati pogodb, izplačila pa se v tem
primeru izvajajo na podlagi letnih finančnih načrtov.

3. V 8. členu je določeno, da se neporabljena sredstva na
postavkah prejetih donacij in kupnin zaradi njihove stroge
namenskosti prenesejo na postavke proračuna za naslednje
leto.
4. V 9. členu je določeno, da se plačujejo že opravljene
dobave ali storitve; avansi so možni le izjemoma, ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance in zavarovanju predplačil
na način, kot ga predpiše minister za finance. Pri sklepanju
pogodb bo potrebno upoštevati roke plačil, ki jih bo določil
minister za finance glede na vrsto pogodbe.

15. V 39. členu je določeno, da se vse nabave opreme, investicije in vzdrževalna dela, subvencije in storitve oddajajo s
pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila in z
zakonom o izvrševanju proračuna. V 40. členu je predvideno,
da je za nakup oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, potrebno pridobiti soglasje posebne komisije
vlade, ter da mora vlada o tem obveščati državni zbor.

5. V 10. členu je določen prevzem proračunske obveznosti
tudi za prihodnja leta. Vendar pa so v samem členu vgrajene
omejitve v višini teh obveznosti. Za prevzem obveznosti je
potrebno izpolniti naslednje pogoje: pridobitev soglasja Ministrstva za finance, da v proračunu tekočega leta že obstoji
postavka, za katero se prevzema obveznost, in da bo proračunski uporabnik v prihodnjih proračunskih letih v svoj proračun vključil obveznosti, ki jih je predhodno prevzel.

16. V 41. členu so določeni novi roki glede sklepanja pogodb
in vlaganja zahtevkov za izdajo soglasij na pogodbe. Zaradi
zahtevnosti postopkov so dosedanji roki skrajšani, kar je
opravičljivo tudi zato, ker bo proračun sprejet na začetku leta
in tako ne bo ovir, da bi bile izpeljane vse aktivnosti, ki so
potrebne, da do sklenitve pogodbe pride pravočasno. Zaradi
narave subvencij in nujnosti, da potekajo kot kontinuiran
proces, zlasti na področjih aktivne politike zaposlovanja in
prestrukturiranja gospodarstva, so iz teh rokov izključene
pogodbe za subvencije.

6. V 11. členu je določen način planiranja in uporabe sredstev
iz naslova lastne dejavnosti. Podrobnjša določila glede lastne
dejavnosti so prepuščena podzakonskim aktom.

17. V 42. členu je določeno, da izdaja Ministrstvo za finance
soglasje na finančne določbe pogodb, katerih vrednost presega 15 mio SIT. Soglasje je potrebno izdati v 10 dneh.
Podrobnejše določanje finančnih določil pogodbe pa je prepuščeno podzakonskim aktom.

7. V členih od 12. do 16. je določeno mesečno oziroma
dnevno planiranje proračunskih odhodkov in obveznosti proračunskih porabnikov in Ministrstva za finance v zvezi s tem.
Določeno je sporočanje podatkov o dnevnih potrebah likvidnostnih sredstev in ravnanje v primerih, ko zahtevki za izplačila sredstev niso skladni z likvidnostnimi plani.

18. Poglavje, ki določa zadolževanje države, je skoraj v celoti
enako kot doslej: višina zadolžitve je določena z zakonom,
vladi pa je dano pooblastilo da odloča o zadolžitvah ter o tem
obvešča Državni zbor. Prav tako je Vladi dano pooblastilo, da
odloča o predčasnem vračilu in reprogramiranju oziroma
zamenjavi državnih dolgov, vendar le v primeru, da je to v
utemeljeno oziroma v interesu države. V času začasnega
financiranja je možno zadolževanje le do višine, ki je potrebna
za odplačilo dolgov.

8. V 16. in 17. členu je dano pooblastilo vladi iri proračunskim
uporabnikom oziroma Ministrstvu za finance, da odločajo o
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami znotraj istega proračunskega uporabnika in med proračunskimi
postavkami med različnimi proračunskimi uporabniki. Pooblastilo je omejeno s tem, da je prerazporeditev možna le v
primeru, da gre za naloge oziroma dela, ki jih ob sprejemu
proračuna oziroma sklepanju pogodb ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvrštitev
storitev. Predvideno je, da se v takih primerih sklene dopolnilo k osnovni pogodbi.

19. Tudi področje upravljanja državnega premoženja je urejeno na način kot doslej, vnešena so le manjša dopolnila.
Določeno je, kaj se šteje za premoženje države, kdaj so dolžni
uporabniki sestaviti premoženjske bilance in kdaj pripravi
Ministrstvo za finance celotno bilanco premoženja države. Za
upravljanje z državnim premoženjem je pooblaščena Vlada.

9. V 19. in 20. členu je določeno ravnanje oziroma način
zagotavljanja proračunskih sredstev v primeru, da se med
izvrševanjem ustanovi nov proračunski uporabnik, ali spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, ali pa se
ukine obstoječi proračunski uporabnik.
poročevalec, št. 51

Predvideni so postopki za pridobitev brezplačnega premoženja države in za pridobivanje deleža v gospodarskih družbah s
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konverzijo neplačanih davkov, prispevkov, carin in drugih
dajatev v postopkih prisilne poravnave.

kontrolira zakonitost in namembnost porabe. Določila povzemajo dosedanjo ureditev.

^ 56. členu je določeno, da Ministrstvo za finance upravlja s
prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna, računih
Proračunskih
uporabnikov in računu rezerv. Določeno je tudi,
da
so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Prihodek proračuna.

23. V posebnih določbah je določen obseg stalne proračunske rezerve ter pogoji njene uporabe. Sredstva rezerve se
lahko uporabijo za namene, ki so določeni z zakonom o
financiranju javne porabe ali pa s posebnim zakonom.
24. V 86. členu je določeno, da do uveljavitve posebnega
zakona o javnih naročilih veljajo določila sedanjega zakona o
izvrševanju proračuna in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil. •

20. V 58. členu predlog zakona določa, da lahko vlada v letu
1996 odloča o poroštvih v višini do 15 milijard SIT. O tem je
dolžna obveščati državni zbor.

21- V poglavju o računovodskem izkazovanju je urejena odgovornost odredbodajalcev ter način organizacije računovodskih služb. Dana je tudi osnova za podzakonske akte ministra
'a finance, ki podrobneje urejajo naloge, vezane na vodenje
Enotnega računovodstva pri proračunskih uporabnikih. Posebej so opredeljena pravila izkazovanja kratkoročnega zadolževanja in plačila sukcesijskih obveznosti.

25. V predlogu zakona so določeni nekateri ukrepi za nemoteno izvajanje pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Tako je v 54. členu določeno, da
država lahko daje posojila ali odkupuje vrednostne papirje. V
81. členu pa je nadalje določeno, da se država lahko tudi
zadolži, če je to potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za
pravice po teh zavarovanjih, predčasno vnovči državni dolg
do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predčasno
poravna obveznosti po zakonu t> poravnavanju obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.

22. V poglavju o proračunskem nadzoru je določeno, da ga
izvaja proračunska inšpekcija pri Ministrstvu za finance, ki

Morebitne zadolžitve iz teh dveh naslovov pomenita dodatno
zadolževanje proračuna.

^ 59. členu je zadržana ureditev, ki določa postopke vezane
izterjavo vnovčenih poroštev, zadržana pa je možnost, da
vlada ukrepa drugače, ko gre za obveznosti javnih podjetij.

\
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1995

- EPA 1312 - hitri postopek
Vlada
Republike Slovenije je na 170. seji dne 23. novembra
1
995 določila besedilo:

letošnjem letu, je zagotovitev sredstev po tem zakonu
nujna.

~ PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC NEURJA S POPLAVO, TOČO IN
burjo v letu 1995,

Hkrati vam pošiljamo tudi Poročilo o izvedenih aktivnostih
t; predlogi sanacijskih ukrepov za odpravo posledic majskih in junijskih neurij s točo in burjo in informacijo o
škodi, povzročeni zaradi naravnih nesreč v mesecih julij,
avgust in september s predlogi ukrepov, ki ju je pripravila
Državna komisija za oceno škode.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
"itrem postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
Po hitrem postopku zaradi nujnosti zagotovitve sredstev
z
a sanacijo naravnih nesreč, ki so v letu 1995 prizadele
širše območje Republike Slovenije in povzročile veliko
Materialno škodo. Glede na to, da posebnih virov za sanacijo v obdobju pravne praznine ni ter glede na dejstvo, da
je nekatera sanacijska dela, predvsem na področju vodnega gospodarstva, kmetijstva in prometa, potrebno
zaradi preprečitve še večje materialne škode izvesti še v

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Ostala škoda je povzročena predvsem na lokalni cestni infrastrukturi, na področju komunalnega in stanovanjskega
gospodarstva, manjši del škode pa je evidentiran tudi v industriji, elektrogospodarstvu in vodnem gospodarstvu.

uvod
1

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

1

Vlada RS je na 152. seji dne 6. julija 1995 ob obravnavi prvega
Poročila o posledicah majskih in junijskih neurij s točo in
burjo angažirala sredstva stalne proračunske rezerve v višini
150 mio SIT, kar je predstavljalo cca 3 % ocenjene škode.
Sredstva so bila usmerjena prizadetim občinam za sofinanciranje nujnih ukrepov za preprečitev nadaljne škode.

^eurje s točo in burjo je v mesecu maju in juniju povzročilo
škodo v 27 občinah. Verificirana škoda v pristojnosti občin
^aša 3.880.193.046,00 SIT, na državni ravni 47.560.000,00
blT
. skupno torej 3.927.753.046,00 SIT.

Zaradi omilitve posledic nastale škode povzročene s točo in
burjo je bil v mesecu septembru 1995 sprejet Zakon o začasni
oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih
pijač (Uradni list RS štev: 55/95). Finančni učinek tega zakona
predstavlja cca 10 % nastale škode.

^ugodne vremenske razmere so v letu 1995, predvsem v
juniju, juliju, avgustu in septembru povzročile večjo
9Hotno
škodo, v višini 13,9 mrd SIT. Predvsem na področju
v
°dnega gospodarstva, kmetijstva ter prometa.
- Neurja s točo in burjo v maju in juniju:

^ajbolj je bilo prizadeto področje kmetijstva, saj znaša obseg
®kode 3.659.765.025,00 SIT. Fizični obseg poškodovanih kmečkih površin je 23.343 ha oziroma 13.183 ha njivskih površin
^Pr trajnih nasadov. Prizadeto je 5.642 ha vinogradov, kar
edstavlja 26,4 % vseh vinogradov v R Sloveniji.

Na podlagi 33. člena Zakona o dohodnini bo izvršen tudi
odpis davkov na katasterski dohodek, katerega finančni učinek predstavlja cca 3,4 % celotne škode.
Upoštevajoč finančni učinek navedenih sistemskih ukrepov
21

poročevalec, št. 51

ter predlagano višino finančne pomoči predlagatelj ocenjuje,
da znaša pomoč države 30 % nastale škode.

stev, vsled eventuelne nenamenske uporabe je z zakonom
predvidena obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter
akceptne izjave še pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega programa. Namenskost uporabe sredstev po tem
zakonu bo tekoče kontrolirala posebna državna komisija. Z
zakonom je predvidena tudi denarna kazen za odgovorno
osebo ob eventuelno namenski porabi sredstev po tem zakonu.

Predlagatelj meni, da je v letu 1995 poleg že dodeljene akontativne pomoči v višini 150 mio SIT, potrebno zagotoviti občinam sredstva v višini 313.019.305,00 SIT in sicer za najnujnejšo delno sanacijo nastale škode
- v kmetijstvu za obnovo najbolj poškodovanih trajnih nasadov, nakup semena, dognojevanje zemlje, setev prezimnih
krmnih rastlin ter za varstvo rastlin,
- na cestni infrastrukturi za najnujnejša popravila zgornjega
cestnega ustroja, nujna nasutja ter utrditve, ter
- v komunali, na stanovanjskem področju za najnujnejša
popravila poškodb na objektih.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih,
predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.

V letu 1996 pa bodo s sredstvi državnega proračuna v višini
182.472.232,00 SIT, ter lastnimi viri oškodovancev v skladu s
sanacijskimi programi končana najnujnejša sanacijska dela.

Glede na to, da so z državnim proračunom v okviru stalne
proračunske rezerve sredstva omejena, drugih virov pa hi, saj
področje sanacije sistemsko še ni urejeno, bo potrebno v letu
1995 uporabiti razpoložljiva sredstva stalne proračunske
rezerve, medtem ko bo za sanacijo v letu 1996 potrebno
sredstva zagotoviti že z državnim proračunom za leto 1996.

2. Neurja s točo In poplavo v juliju, avgustu in septembru
1995

Zato se sredstva po tem zakonu zagotavljajo na podlagi
obstoječega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1995 v višini 965.050.221,00SIT, s proračunom
države za leto 1996 pa bo nujno potrebno zagotoviti sredstva
v višini 1.526.739.590,00 SIT.

Predlagatelj ugotavlja, da so neurja s točo in poplavo v
obdobju od julija do septembra 1995 po prvih ocenah povzročila škodo na širšem območju R Slovenije v višini
9.959.396.463,00 SIT. Najbolj prizadeto je področje vodnega
gospodarstva, saj znaša ocenjena škoda 5,147 mrd SIT, na
področju državne cestne infrastrukture 370 mio SIT, ter škoda
v pristojnosti občine 4,442 mrd SIT.

BESEDILO ČLENOV

Predlagatelj ocenjuje, da je obseg škode izjemen, ter da je
potrebno s sredstvi državne pomoči takoj pričeti z nujnimi
sanacijskimi ukrepi, upoštevajoč tudi dejstvo, da je do
nastanka naravnih nesreč prišlo po sprejemu proračuna za
leto 1995, zato uporabniki proračuna nimajo sredstev za
namen sanacije, prav tako pa so sredstva proračunskih rezerv
občin praktično že porabljena.

1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč države RS pri sanaciji
posledic neurja s poplavo in točo, ki je v mesecu maju, juniju,
juliju, avgustu in septembru 1995 (v nadaljevanju: neurje
1995) prizadelo širše območje Republike Slovenije ter se
določa njihova uporaba.

Za že izvedena in nujno potrebna dela na področju vodnega
gospodarstva znaša višina potrebnih sredstev za zagotovitev
prevodnosti in čiščenje naplavin 312,7 mio in na področju
republiške cestne infrastrukture 50 mio SIT.

2. člen
Skupni obseg sredstev s katerim se zagotavlja pomoč iz
prejšnjega člena znaša 2.491.789.811,00 SIT.

Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno za gramoziranje zgornjega ustroja poškodovanih cest, nujne ukrepe v kmetijstvu,
komunalnem in stanovanjskem gospodarstvu usmeriti, poleg
že dodeljenih akontativnih sredstev v višini 30 mio SIT še
289.259.536,00 SIT.

3. člen
Sredstva za sanacijo posledic neurja 1995 se zagotovijo:
- v letu 1995 v višini 965.050.221,00 SIT iz sredstev stalne
proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije in
- v letu 1996 v višini 1.526.739.590,00 SIT iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije.

Predlagatelj predlaga, da se na podlagi programov sanacije,
analogno ukrepom za odpravo posledic majskih in junijskih
neurij na prizadeta področja v globalu usmeri 30% sredstev
celotne škode, kar bi pomenilo, upoštevajoč predlagana sredstva akontativne pomoči leta 1995 na občinskem nivoju v letu
1996 še 419.712.229,00 SIT. Za sanacijo poškodb na področju
vodnega gospodarstva bi bilo potrebno z državnim proračunom za leto 1996 zagotoviti 621.378.797,00 SIT, za sanacijo
poškodb na državni cestni infrastrukturi pa 300.000.000,00
SIT.

4. člen
Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo, po dinamiki kot
sledi:
Občinam: za sanacijo kmetijstva, lokalne infrastrukture in
dejavnosti lokalnega pomena sorazmerno z njihovim deležem
v škodi v višini 1.204.463.302,00 SIT, od tega:
- v letu 1995
- v letu 1996

Ministrstvu za okolje ,in prostor: za sanacijo škode na
področju vodnega ospodarstva v višini 937.326.509,00 SIT, od
tega:

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za najnujnejšo
odpravo posledic neurij s točo in burjo in poplavo, ki so v letu
1995 prizadela širše območje Republike Slovenije.

- v letu 1995
- v letu 1996

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti
le po verifikaciji sanacijskih programov. Za namensko uporabo sredstev v občini je izrecno odgovoren župan, za sanacijo škode na državni ravni pa minister pristojen za prizadeto
področje. Za zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredporočevalec, št. 51

602.278.841,00 SIT in
602.184.461,00 SIT.

312.771.380,00 SIT in
624.555.129,00 SIT.

Ministrstvu za promet in zveze: za sanacijo državne cestne
infrastrukture
v višini 350.000.000,00 SIT, od tega:
- v letu 1995
- v letu 1996
22

50.000.000,00 SIT in
300.000.000,00 SIT.

5. člen

Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je odgovoren
župan oziroma minister.

Višino pomoči prizadetim občinam v posameznem koledarskem letu določi Vlada RS.

O poteku odpravljanja posledic neurja 1995 mora občina in
pristojno ministrstvo tekoče poročati komisiji iz 6. člena tega
zakona. Zaključno poročilo mora biti predloženo do 30. 7.

Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo brez obveznosti vračanja.
6. člen

9. člen
Za zavarovanje nakazila oziroma vračilo nenamensko uporabljenih sredstev po tem zakonu, občine izročijo Ministrstvu za
finance bianco akceptne naloge in akceptne izjave, pred
nakazilom sredstev za sanacijo.

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in pristojnim
Ministrstvom po predložitvi začasnega programa sanacije,
oziroma programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija, ki
1° imenuje Vlada RS.
Posamezni občini oziroma ministrstvu dodeli sredstva za
sanacijo državna komisija s sklepom s katerim določi namen
"Porabe.

10. člen
Z denarno kaznijo mnajmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v
nasprotju z 8. členom tega zakona.

7. člen
Sanacijska
dela se izvajalcem lahko oddajo na podlagi zbiran
ia ponudb po predhodni preveritvi referenc z neposredno
Pogodbo.

11. člen

8. člen
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja državna
komisija.

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

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo
Posledic neurja s točo, burjo in poplavo, ki so v mesecih od
Maja do septembra 1995 prizadele širše območje Republike
Slovenije.

nujno potrebno uporabiti 362.771.380,00 SIT, za izvedbo nujnih sanacijskih del v letu 1996 pa 924.555.129,00 SIT. Upoštevajoč navedeno bo z državnim proračunom za leto 1996 nujno
potrebno zagotoviti sredstva sanacije na področju vodnega
gospodarstva v višini 624.555.129,00 SIT in na področju prometa sredstva v višini 300.000.000,00 SIT.

Glede na izjemno velik obseg škode, ki jo je povzročilo obravnavano neurje, saj z naša škoda 13, 9 mrd SIT, ter glede na to,
da v letu 1995 ni zagotovljen vir za sanacijo naravnih nesreč,
I« za odpravo posledic potrebno uporabiti sredstva stalne
Proračunske rezerve leta 1995 ter sredstva državnega proračuna za leto 1996.

Glede na to, da z deli ni mogoče zavlačevati, zakon določa, da
se dela po sanacijskem programu lahko oddajo le s pridobitvijo ponudb in ne na podlagi javnih razpisov.
Prav tako zakon določa, da je za izvedbo sanacijskega programa odgovoren župan oziroma pristojni minister. Izvedbo
sanacije bo tekoče spremljala državna komisija, ki jo imenuje
Vlada RS.

Sestavni del te obrazložitve je pregled verificirane škode po
kurjih maj in junij, ter ocena škode povzročene po neurjih s
Poplavo in točo v obdobju julij - september.

Sredstva za sanacijo dejavnosti in infrastrukture, ki je v pristojnosti občine bodo vplačana šele po predložitvi sanacijskega programa, ki ga bo potrdila državna komisija ter predložitvi bianco akceptnega naloga in akceptne izjave, kot zavarovanja za eventuelno nenamensko uporabo.

Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno nekatere sanacijske
Posege pričeti izvajati takoj, saj se gradbena sezona zaključuje, neizvedba posegov pa bi lahko povzročila ob dodatnih
neugodnih vremenskih razmerah še večje materialne škode,
fredlagatej meni, da je za izvedbo nujnih sanacijskih del na
°bčinski ravni potrebno zagotoviti v letu 1995 602.278.841,00
ter v letu 1996 602.184.461,00 SIT, da bi lahko, upoštevajoč že
s
Prejete sistemske ukrepe, škodo sanirali do višine cca 30% v
Olobalu.

Odobrena sredstva bodo nakazovana direktno iz ustreznega
računa državnega proračuna na poseben račun občine.
S predlaganim zakonom za proračun Republike Slovenije v
letu 1995 ne bodo nastale nove obveznosti, saj bo za ta namen
uporabljena stalna proračunska rezerva, medtem ko bo za
leto 1996 potrebno v državnem proračunu za ta namen zagotoviti 1.526.739.590.,00 SIT.

Pr
av tako je že v letošnjem letu nujno potrebno zagotoviti
Prevodnost strug in prevoznost cest, zato je za državno infraMrukturo iz stredstev stalne proračunske rezerve leta 1995
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OBČINA
DATUM
2

1

*
O
3
m
z

1 SEMIČ
2 NOVO MESTO
3 KOPER
4 SEŽANA
5 ŠKOCJAN
6 RADEČE
7 VIDEM
8 SEVNICA
9 SLOV. BISTRICA
10 SLOV. KONJICE
11 PUCONCI
12 BREZICE
13 KRŠKO
14 LENART
15 DESTR.-TRN. VAS
16 ROGAŠKA SL
17 ŠMARJE P.JELŠ.
18 CRNA NA KOR.
19 AJDOVŠČINA
20 NOVA GORICA
21 PIRAN
?? BRDA
23 MIREN-KOSTANJ.
24 KANAL
25 ILIR. BISTRICA
26 HRPEUE-KOZINA
27 VIPAVA
28
SKUPAJ

3
31.5 in 4.6.-95
31.5 in 5.6.-95
4.in23.-Jun-95
6.6. in 23.6.-9£
31.5.in 5.6.-95
D4-Mar-95
30-May-95
31-May-95
31-May-95
31-May-95
01-Jun-95
D5-Jun-95
D5-Jun-95
06-Jun-95
06-Jun-95
09-Jun-95
D9-Jun-95
21-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95
23-Jun-95

v SIT
v SIT
SKUPAJ
Že usmerjena
ŠKODA V
sredstva
OBČINSKI
akontacije
PRISTOJNOSTI
/RSTA NN
4
N.T.P.
N.T.
N.P.T.B.
N.T.B.
N.T.
N.P.
N.T.P.
N.P.
N.T.P.
N.T.
N.T.
N.T.
N.T.P.
N.P.
N.P.
N.T.
N.T.P.
N.T.
B.
N.P.B.
N.B.
N.T.B.
B.
N.B.P.
N.P.
B.
N.B.T.
B.

LEGENDA:
N
B
T
P

:
:
:
:

Neurje
Burja
Toča
Poplava

poročevalec, št. 51
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5
25.096.142
64.123.710
379.433.800
25.849.250
15.322.788
34.818.810
5.561.756
218.920.942
31.879.104
58.676.416
11.436.152
421.681.490
961.747.168
37.375.089
20.302.769
40.547.131
22.649.035
1.159.710
219.096.806
382.060.313
3.479.888
220.104.561
101.599.152
15.591.270
285.123.800
23.352.058
239.084.210
14.119.726
3.880.193.046

7
0
2.748.000
22.596.000
4.432.000
0
0
1.259.000
11.938.000
4.503.000
5.513.000
Q
10.927.000
19.975.000
2.551.000
1.450.000
949.716
530.284
0
8.505.000
19.863.000
0
19.260.000
1.549.000
1.300.000
0
1.392.000
5.314.000
3.445.000
150.000.000

PRVA OCENA ŠKODE NA NEPREMIČNINAH
POVZROČENA Z NARAVNIMI NESREČAMI V

V PRISTOJNOSTI OBČINE
JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU
(v Sm

Zap
št.

OBČINA

Datum NN

Vrsta

NN

4
3
2
15-Jul-95 TOČA, DEZ
1 CRNA NA KOROŠKEM
07-Jul-95 POPLAVA
2 SLOVENSKE KONJICE
09-Aug-95 POPLAVA
3 LUČE
15-Sep-95 POPLAVA
4 SLOVENSKE KONJICE
14-Jul-95 TOČA
5 MAJŠPERK
15-Sep-95 MOČNO DEŽEVJE
6 MARIBOR
28-Aug-95 NEURJE-DEŽ
7 LOŠKA DOLINA
15-Sep-95 POPLAVA
8 PODVELKA-RIBNICA
03-Sep-95 NEURJE S POPLAVO
g OSILNICA
05-Jul-95 POPLAVA
10 LUČE
02-Jul-95 TOČA, VETER
11 GORNJI PETROVCI
09-Aug-95 TOČA
12 KOPER
15-Sep-95 MOČAN DEŽ
13 PESNICA
08-Sep-95 NEURJE SPOPLAVO
14 BRDA
28-Aug-95 MOČAN DEŽ
15 VIDEM
15-Jul-95 TOČA, POPLAVA
16 ŠMARTNO OB PAKI
15-Jul-95 POPLAVA
17 ŠOŠTANJ
03-Jul-95 VETROLOM
18 BLED
05-Jul-95 MOČAN DEŽ,TOČA
19 SEMIČ
SEPTEMBER POPLAVA
20 KAMNIK
09-Sep-95 NEURJE S TOČO
21 ROGAŠKA SLATINA
19-Aug-95 VETER
22 NOVO MESTO
06-Jul-95 poplava
23 SLOVENSKA BISTRICA
03-Sep-95 POPLAVA
24 LOŠKI POTOK
06-Sep-95 NEURJE S POPLAVO
25 KANAL
02-Jul-95 TOČA
26 PUCONCI
05-Jul-95 POPLAVA
27 ZAVRČ
02-Aug-95 TOČA
28 MEDVODE
29 ČRNA NA KOR.
09-Aug-95 POPLAVA
15-Sep-95 MOČAN DEŽ
30 LAŠKO
05-Jul-95 POPLAVA
31 RAČE - FRAM
07-Aug-95 toča, poplava
32 GORNJA RADGONA
15-Sep-95 POPLAVA
33 MAJŠPERK
močan dež,poplava
03-Sep-95
34 KOČEVJE
POPLAVA
15-Sep-95
35 PODČETRTEK
15-Sep-95 NEURJE S POPLAVO
36 ŠENTJUR PRI CELJU
37 GORENJA VAS-POUANE 08.in20.-Sep-9 NEURJE S POPLAVO
14-Sep-95 POPLAVA
38 SLOVENSKA BISTRICA
09-Aug-95 POPLAVA
39 SLOVENJ GRADEC
09-Aug-95 POPLAVA
40 ŠOŠTANJ
08.in20.-Sep-9 NEURJE S POPLAVO
41 CERKNO
28-Aug-95 TOČA
42 BREŽICE
D8.in20.-Sep-9 NEURJE S POPLAVO
43 ŽELEZNIKI
08-S6D-95 NEURJE S POPLAVO
44 TOLMIN
SKUPAJ

1
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VIŠINA
ŠKODE
5
1.000.000
2.000.000
2.650.037
3.860.000
6.860.748
7.496.160
10.000.000
14.104.720
15.880.000
18.377.295
19.994.800
21.281.000
28.735.089
29.000.000
30.000.000
35.000.000
36.377.941
38.114.615
38.215.100
41.500.000
43.338.000
46.076.800
52.533.462
55.000.000
55.875.000
58.271.000
60.972.600
63.767.078
63.874.626
75.000.000
89.753.262
94.361.924
95.612.661
97.226.500
112.300.000
148.162.290
153.374.800
198.734.000
326.851.674
374.649.742
375.406.044
400.000.000
493.648.000
506.886.495
4.442.123.463

(v SIT)
_
.
ZE PREJETA
SREDSTVA
PRORAČUNA RS
V LETU 1995
6

4.000.000

2.000.000

6.000.000
8.000.000
10.000.000
30.000.000
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4.500 SIT/ha za nakup sadik oziroma dognojevanje poškodovanih posevkov

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
S PREDLOGI SANACIJSKIH UKREPOV
ZA ODPRAVO POSLEDIC MAJSKIH IN
JUNIJSKIH NEURIJ S TOČO IN BURJO

b). Promet:
- sredstva za nakup gramoza

I. UVOD
Državna komisija za oceno škode je pripravila predmetno
poročilo z namenom, da ga obravnava Vlada RS in sprejme
predlagane ugotovitve in sklepe.

c). Interventno čiftčenje naplavin

Vlada RS je na svoji 152. seji dne 6. 7. 1995 obravnavala prvo
poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje o posledicah
majskih in junijskih neurij s točo in burjo.

1.2 Problematika uporabe akontativnih sredstev:

Pregled usmeritve sredstev občinam po posameznih področjih je razviden iz priloge 1.
Pri pregledu porabe akontativnih sredstev ugotavljamo, da so
občine, ker za namensko uporabo teh sredstev niso bile
zavezane, da so prejeto pomoč dodeljevale na podlagi različnih meril:

Za sofinanciranje nujnih ukrepov za preprečitev nadaljnje
škode je Vlada RS zagotovila sredstva v višini 150 mio SIT iz
sredstev stalne proračunske rezerve proračuna Republike
Slovenije. Škodo je prijavilo 20 občin, ki je po prvih ocenah
znašala v višini 5,255 mio SIT.

- usmeritvam Ministrstva za okolje in prostor je sledilo le
nekaj občin,

Za verifikacijo škodo je bila zadolžena državna komisija za
oceno škode v sestavi:

- nekatere občine so akontativna sredstva delile v sorazmerju
z ocenjeno škodo. Pri tem zasledimo povračila nastale škode
v višini 2,5% do 8.47 % na končno oceno škod,

predsednica Sonja Beseničar
člani: Ervin Vivoda, Janez Čepljak, Tomo Zevnik, Dušan Garzarolli, Marko Magister, Milivoj Lapuh, Toni Božidar.

- nekatere občine so delno upoštevale navodila ministrstva,
delno pa delile sredstva v sorazmerju z nastalo škodo,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ministrstvo za promet in zveze ter Ministrstvo za obrambo so bili zadolženi, da na podlagi končne
verificirane škode predlagajo dolgoročne ukrepe za odpravo
posledic neurij in burje. Za uskladitev ukrepov je bila zadolžena imenovana državna komisija.

- v posameznih primerih ugotovimo, da oškodovanci, ki so
utrpeli škodo izpod 200.000.- SIT, sredstev niso prejeli. Akontativna sredstva so bila razdeljena v sorazmerju z nastalo
škodo,

II. PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI

- v nekaterih občinah so sredstva dodelili upravičencem v
gotovini, ponekod pa v obliki dobropisov za nakup repromateriala (gnojila, semena in zaščitna sredstva),

- v nekaterih občinah so bila interventna sredstva uporabljena tudi za stroške, nastale z oceno škode, oziroma objavo
razpisov za zbiranje prijav zaradi škode,

1. Razporeditev sredstev stalne proračunske rezerve
1.1. Osnove za izračun dodelitve akontativnih sredstev

- v nekaterih občinah akontativnih sredstev niso razdelili in
jih hranijo na svojih računih,

Sredstva stalne proračunske razerve v višini 150 mio SIT so
bila angažirana z namenom, da se izvedejo najnujnejši ukrepi
v trajnih nasadih in na kmetijskih površinah, odstranijo naplavine, vzpostavi pretočnost vodotokov, ter vzpostavi prevoznost na lokalnih in krajevnih cestah.

- v nekaterih občinah so pripravili razdelilnike akontativnih
sredstev, vendar zaradi nizkih zneskov le-teh niso usmerili,
temveč bi to opravili po eventualni dodelitvi dokončnih sanacijskih sredstev.

Predlog državne komisije za razdelitev sredstev akontativne
pomoči je bil medresorsko usklajen, sprovedlo pa ga je Ministrstvo za finance. Z namenom, da bi zagotovili enakopravno
delitev sredstev vsem oškodovancem, je Ministrstvo za okolje
in prostor 10.7.1995 obvestilo prizadete občine o višini akontativnih sredstev in o kriterijih, ki so bili upoštevani pri pripravi
izračuna akontativne pomoči, ki pa za delitev sredstev do
oškodovancev niso bili obvezni, ker državna komisija ni
dobila pooblastila za izdajo sklepov o namenski uporabi
akontativne pomoči.

Kot je razvidno iz priloženih tabel, so razlike med prvimi
ocenami škode (20 občin - 5,2 mrd) in verificiranimi škodami
velike (27 občin - 3,8 mrd).
1.3 Pregled po občinah
1.3.1. AJDOVŠČINA (Prva ocena - 226.087.000,00)
(Verificirana - 219.096.806,00)
Neurje z močnim vetrom (burjo), ki je po podatkih merilnih
postaj HMZ-ja dosegel hitrost do 140 km/h, je v dneh 22., 23.
in 24. junija povzročilo škodo v kmetijstvu predvsem v vinogradih in sadovnjakih. Škoda je nastala na skupno 1090 ha
kmetijskih površin. Povprečni izpad kmetijske proizvodnje na
prizadetih površinah je 46%.

Pri izračunu akontativne pomoči so bila uporabljena naslednja izhodišča:
a). Kmetijstvo:
- za preprečevanje škode v vinogradništvu
10.700 SIT/ha za eno dodatno škropljenje ter dušično dognojevanje

Občina je prejeta sredstva akontacije v višini 8.505.000 - SIT
usmerila oškodovancem v skladu s sledečimi kriteriji:
a/vinogradništvo
b/ostalo

- pri preprečevanju škode v sadjarstvu:
4.500 SIT/ha za eno dodatno škropljenje s captanom,

643 individualnih oškodovancev je prejelo sredstva v skupni
višini 7.703.538.- SIT. Sredstva v višini 150.000 - SIT so
namenili pokrivanju stroškov, nastalih z ocenjevanjem škode
(nadure), ostali del sredstev v višini 651.462,- SIT je še na žiro
računu občine.

- pri žitaricah in poljščinah:
4.500 SIT/ha za nakup semena krmnih dosevkov,
- pri krompirju in vrtninah:
poročevalec, št. 51

10.700,-SIT/ha
4.500- SIT/ha
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1.3.2. BRDA (Prva ocena - 318.150.000,00)
(Verificirana - 220.104.561,00)

Močna burja ter neurje s točo je v dneh 22., 23. in 24. junija
povzročilo na skupni površini 248 ha škodo na kmetijskih
pridelkih, v sadovnjakih in vinogradih ob povprečnem izpadu
kmetijske proizvodnje v višini 35%.

V dneh 23. in 24. junija je na območju občine Brda divjala
burja ter povzročila škodo na kmetijskih pridelkih predvsem v
vinogradništvu. Povprečni izpad proizvodnje na skupno 1800
ha vinogradov je 31%.

Akontativna sredstva v višini 1.392.000,00 SIT ali 4,78 % ocenjene škode so bila dodeljena le oškodovancem, ki imajo
izračunano odškodnino nad 2.000,00 SIT.

Občina je prejeta sredstva akontacije v višini 19.260.000,00
usmerila v skladu s sledečimi merili:
a/vinogradništvo
b/ostalo

1.3.7. ILIRSKA BISTRICA (Verificirana - 285.123.800,00)

10.700.-SIT/ha
4.500.-SIT/ha

Neurje z močnim deževjem je v dneh 22., 23. in 24. junija
povzročilo materialno škodo na področju kmetijstva, cestne
infrastrukture, komunalnega, vodnega in elektro gospodarstva.

Na podlagi tako oblikovanih kriterijev so bila usmerjena sredstva v skupni višini 9.856.156.- SIT.

Občina ni prejela akontativnih sredstev, ker v prvem poročilu
škoda ni bila zajeta.

Preostanek sredstev v višini 9.403.844.- SIT je bil razdeljen
oškodovancem v sorazmerju razpoložljivih sredstev in deležem v škodi.

1.3.8. KANAL OB SOČI (Ocena »kode - 22.750,000,00)
(Verificirana - 15.591.270,00)

1.3.3. BREŽICE (Prva ocene - 728.505.000,00)
(Verificirana - 421.681.490,00)

Močni veter in deževje sta na območju občine povzročila
škodo na cestni infrastrukturi (predvsem so prizadete gozdne
ceste), elektrogospodarstvu ter 169 ha kmetijskih površinah.

Dne 5. junija je območje občine Brežice prizadelo neurjfe s
točo, ki je povzročila škodo v kmetijstvu, predvsem v trajnih
nasadih, vinogradih, kot tudi v sadovnjakih. Neurje je prizadelo skupaj 832 ha kmetijskih površin ter povzročilo izpad
proizvodnje v povprečni višini 57%.

Občina je prejeta sredstva v višini 1.300.000 - namenila:
- 1.000.000 - SIT za sanacijo cestne infrastrukture ter
- 300.000.- za izvedbo nujnih interventnih ukrepov na
področju kmetijstva.

Občina je sredstva akontacije v višini 10.927.000,00 usmerila
oškodovancem, ki so utrpeli škodo nad 200.000,- SIT, kar v
dodeljeni pomoči znaša več kot 5.000.- SIT na oškodovanca.
Po tem merilu je bilo deležnih pomoči 390 oškodovancev od
skupno 609. Dodeljena pomoč predstavlja 2,5% ocenjene
škode.

Za sanacijo cestne infrastrukture je bilo v celoti porabljeno
794.710.00 SIT. Na področju kmetijstva pa bi potrebovali za
usmeritev na podlagi meril (a/ vinogradništvo 10.700,- SIT/
ha, ter b/ ostalo 4.500.- SIT/ha) 822.713.- SIT.
Glede na to. da prihaja do negativne razlike v višini 317.423,00
SIT, sredstev za sanacijo v kmetijstvu upravičencem še niso
razdelili.

13.4. ČRNA NA KOROŠKEM (Verificirana - 1.159.710,00)
Ob neurju s točo in močnim dežjem je dne 21. junija v zaselku
Jazbina nastala škoda na kmetijskih površinah 339 ha. Kmetije so hribovske in težko obdelovalne. Škoda je nastala na
zemljišču, kot tudi na samih kulturah.

1.3.9. KOMEN (Ocena škode - 69.923.450,00)
(Verificirana - 14.119.726,00)
Na območju občine je v dneh 22., 23. in 24. junija divjala burja,
ki je povzročila škodo v kmetijstvu, predvsem v vinogradništvu. Neurje je prizadelo 161 ha, od tega 133 ha vinogradov,
ter v povprečju uničilo pridelek v višini 33%.

Akontativnih sredstev občina ni prejela, ker v prvem poročilu
škoda ni bila zajeta.
1.3.5. DESTERNIK - TRNOVSKA VAS
(Ocena škode — 20.000.000,00)
(Verificirana
~ 20.302.769,00)
Dne 6. junija je prišlo na območju občine do večje količine
intenzivnih padavin v zelo kratkem času. Potok Rogoznica je
narasel in poplavil del območja občine. Voda je spodkopala in
Poškodovala ceste. Škoda je nastala na kmetijskih pridelkih in
kmetijskem zemljišču na prizadeti površini skupaj 61 ha ter
cestni infrastrukturi.

Akontativna sredstva v višini 3.445.000,00 so bila usmerjena
individualnim oškodovancem v obliki zaščitnih sredstev in
gnojil in sicer glede na ocenjeno škodo in razpoložljiva sredstva. Tako so oškodovanci prejeli 5,15% ocenjene škode.
Sredstva v višini 80.950 - SIT so namenili pokrivanju stroškov
delovanja občinske komisije.
1.3.10. KOPER (Ocena škode - 617.392.000,00)
(Verificirana - 379.433.800,00)

Prejeta sredstva akontacije v višini 1.450.000 - SIT so bila
namenjena izvedbi interventnih ukrepov na področju cestne
infrastrukture v višini 1.000.000.- SIT ter izvedbi interventnih
ukrepov na področju kmetijstva v višini 450.000.- SIT.

V noči 3./4. junij je neurje z močnim dežjem povzročilo škodo
na območju KS Šmarje-Krkavče. V dneh 22., 23. in 24. je
burja z močnim dežjem in točo povzročila škodo na cestni
infrastrukturi in v kmetijstvu na celotnem območju občine. V
kmetijstvu je prizadeto skupaj 1047 ha, od tega je pretežni del
škode nastal v vinogradništvu in sicer na 648 ha s povprečnim
izpadom pridelka v višini 35%.

Občina je sredstva na področju kmetijstva razdelila upravičencem po sledečih kriterijih in sicer:
a/vinogradništvo
b/ostalo

10.700.-SIT/ha
4.500.- SIT/ha

Interventna sredstva v skupni višini 22.596.000.- SIT so bila
usmerjena v odpravo posledic burje in toče na področju
kmetijstva v višini 18.596.000 - SIT ter namenjena odstranjevanju naplavin na območju KS Krkavče v višini 4.000.000,SIT. Na področju kmetijstva so bila usmerjena sredstva po
sledečih kriterijih:

Zaradi nizkih zneskov akontativne pomoči (od 135.- SIT do
5.400.- SIT) dobropisi upravičencem niso bili posredovani.
Oškodovanci, ki so utrpeli škodo izključno na travinju, so bili
v
tej fazi izpuščeni iz usmeritve interventnih sredstev.

vinogradništvo:
10.700.-SIT/ha
sadjarstvo
4.500,- SIT/ha
Sredstva so bila usmerjena namensko za nakup zaščitnih
sredstev, gnojil in semen.
«

1.3.6. HRPELJE KOZINA (Ocena škode ^ £3 352 058 00)
'
'
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Na območju KS Krkavče so bila sredstva usmerjena za sanacijo cestne infrastrukture ter čiščenje naplavin s kmetijskih
zemljišč.

c/ oškodovancem, ki so bili prizadeti v višini 70%, se znesek
poveča za 100%
d/ oškodovancem, ki so utrpeli škodo, nižjo kot 1.000.- SIT,
se sredstva ne nakažejo in se izločijo iz dodelitve pomoči.

1.3.11. KRŠKO (Ocena škode - 1.265.000.000.00)
(Verifikacija
961.747.168,00)

Iz sredstev akontacije so pokriti tudi stroški objave razpisa za
prijavo škode.

Območje občine je dne 5. junija prizadelo neurje s točo in
močnim deževjem ter povzročilo škodo na cestni infrastrukturi in v kmetijstvu. Na področju kmetijstva je škoda nastala
na skupno 5067 ha površin s povprečnim izpadom v višini
50% pričakovanega pridelka.

1.3.15. NOVO MESTO (Ocena škode - 101.000.000,00)
(Verificirana - 64.123.710,00)
Neurje s točo je dne 31. maja in 5. junija na območju mestne
občine Novo Mesto povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih
in površinah ter cestni infrastrukturi. Skupaj prizadete površine v kmetijstvu znašajo 623,5 ha, na katerih je povprečni
izpad pričakovanega pridelka 53,5 %.

Akontativna sredstva v višini 19.975.000,00 so bila usmerjena
posameznim oškodovancem v sorazmernem deležu nastale
škode in razpoložljivih sredstev. Od 735 prijavljenih oškodovancev so bila akontativna sredstva usmerjena 709 oškodovancem.

Občina še ni usmerila prejetih akontativnih sredstev v višini
2.748.000,00.

1.3.12. LENART (Ocena škode - 55.091.000,00)
(Verificirana - 37.375.089,00)

1.3.16. PIRAN (Verifikacija - 3.479.888,00)
V dneh 22., 23. in 24. junija je območje občine prizadelo
npurje z burjo in močnim deževjem, ki je povzročilo škodo na
cestni infrastrukturi, ter elektroenergetskih objektih.

Dne 6. junija je neurje z močnimi padavinami na območju KS
Voličina povzročilo škodo na cestni infrastrukturi predvsem s
proženjem zemeljskih plazov ter v kmetijstvu na niže ležečih
kmetijskih površinah s poplavljanjem oziroma zasutjem z
naplavinami. Prizadetih je 55 ha kmetijskih površin.

Akontativnih sredstev občina ni prejela, ker je bila le-ta
naknadno prijavljena.

Občina je prejela akontativna sredstva v višini 2.551.000.SIT. Od tega je bilo namenjeno interventnim ukrepom na
področju cestne infrastrukture 2.000.000,- SIT ter interventnim ukrepom na področju kmetijstva 551.000,- SIT.

1.3.17. PUCONCI (Verifikacija - 11.436.152,00)
Dne 1. junija je neurje s točo prizadelo območja vasi Beznovci, Strnkovci in Zenkovci. Škoda je nastala na kmetijskih
pridelkih na površini 151,5 ha.

Na področju cestne infrastrukture so bila sredstva v višini
1.100.000.- SIT namenjena izvedbi ukrepov na lokalnih
cestah ter v višini 900.000.- SIT izvedbi ukrepov na krajevnih
cestah.

Akontativnih sredstev občina ni prejela, ker v prvem poročilu
ni bila zajeta.
1.3.18. RADEČE (Verifikacija - 34.818.810,00)

Na področju kmetijstva so bila sredstva usmerjena v delno
pokrivanje stroškov odvoza zemlje z dveh plazov na kmetijskih zemljiščih in sicer v višini 112.000.- SIT. Ostala sredstva
so bila proporcionalno razdeljena med ostale oškodovance v
višini 439.000 - SIT ali 8,47% glede na ocenjeno škodo.
'1.3.13.

MIREN

-

Neurje z obilnim deževjem med 3. in 6. marcem je povzročilo
škodo na območju občine na področju kumunalnega gospodarstva, družbenih dejavnosti, cestne infrastrukture in kmetijstva.

KOSTANJEVICA
(Ocena škode - 103.285.500,00)
(Verificirana
- 101.599.152,00)

Akontativnih sredstev občina ni prejela, ker v prvem poročilu
ni bila zajeta.
1.3.19. ROGAŠKA SLATINA (Verifikacija - 40.547.131,00)

Neurje z burjo je v dneh 22., 23. in 24. junija povzročilo škodo
v kmetijstvu ter elektrogospodarstvu.
Akontativna sredstva 1.549.000,00 SIT so bila na področju
kmetijstva usmerjena 65 posameznim oškodovancem po
naslednjih merilih:

Območje občine je dne 9. junija prizadelo neurje s točo in
močnimi nalivi, ki je povzročilo škodo na cestni infrastrukturi
in v kmetijstvu'na skupni površini 103 ha s povprečnim izpadom pričakovanega pridelka v višini 55%.

a/ vinogradništvo
b/ostalo

Občina še ni prejela sredstev akontacije, ker ni bila-zajeta v
prvem poročilu.

10.700,-SIT
4.500.-SIT

1.3.20. SEMIČ (Verifikacija - 25.096.142,00)

1.3.14. NOVA GORICA (Ocena škode - 622.658.900,00)
(Verificirana - 382.060.313,00)

Občino je 31. maja in 4. junija prizadelo neurje s točo, ki je
poškodovalo predvsem kmetijske pridelke ter cestno infrastrukturo. Do škode je prišlo tudi v tovarni ISKRA-Semič
zaradi zalitja spodnjih proizvodnih prostorov. Na področju
kmetijstva znaša povprečni izpad v višini 48% pričakovanega
pridelka na skupni površini 225 ha.

V dneh 23. in 24. junija je območje občine prizadelo neurje z
burjo in močnim deževjem, ki je povzročilo gmotno škodo v
kmetijstvu, cestni infrastrukturi ter na elektro in PTT napeljavi. Skoda je nastala predvsem na področju kmetijstva pri
516 individualnih oškodovanih in 4 družbenih podjetjih, kjer
je bilo skupno prizadetih 3379 ha ob povprečnem 40 % izpadu
pridelka.

Akontativnih sredstev občina ni prejela, ker ni bila zajeta v
prvem poročilu.
1.3.21. SEVNICA (Ocena »kode - 461.000.000,00)
(Verifikacija - 218.920.942,00)

Sredstva akontacije v višini 19.863.000,00 so bila po sklepu
občinske komisije z dne 17. 10. 95 usmerjena vsem prijavljenim (516 individualnih prijav in 4 družbena podjetja) po sledečih merilih:
a/ vinogradništvo
b/ ostale kulture
poročevalec, št. 51

Dne 31. maja je občino prizadelo neurje z močnimi padavinami ter povzročilo škodo na cestni infrastrukturi in v kmetijstvu. Na cestni infrastrukturi je nastala škoda predvsem zaradi
zemeljskih plazov in naplavin ter odnešenega zgornjega

21.400.-SIT/ha
9.000.- SIT/ha
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ustoja makadamskih cestišč. V kmetijstvu je skupaj 326 ha
prizadetih površin.

Občini je bila dodeljena akontacija za škodo v višini
1,259.000.-.
Poročila o porabi sredstev še ni.

Občina je prejela sredstva akontacije v višini 11.938.000.- SIT
od tega je bilo namenjeno nujnim intervencijskim ukrepom na
področju cestne infrastrukture 5.000.000,- SIT, ter
6.938.000.- SIT ukrepom na področju kmetijstva.

1.3.27. VIPAVA (Ocena škode - 267.070.000,00)
(Verifikacija - 239.084.210,00)
Ob neurju z viharnim vetrom in točo je nastala škoda v
kmetijstvu, predvsem na trajnih nasadih. Od 864 ha skupno
prizadetih površin je nastala škoda v vinogradih na 444 ha v
povprečni višini 71 % izpada pričakovanega pridelka ter v
sadovnjakih na 15 ha v poprečni višini 65% izpada pričakovanega pridelka.

Za usmeritev sredstev na področju kmetijstva je bil upoštevan
kriterij sorazmernega deleža v škodi glede na razpoložljiva
sredstva, kar predstavlja 3.72% nastale škode.
Občina je sredstva usmerila podjetju Merkator Sevnica d. o. o.
kot največjemu oškodovancu, saj njegova škoda v celotni
škodi občine predstavlja 72.5%. Ostalim oškodovancem
občina sredstev do sedaj še ni usmerila. Za stroške dela
ocenjevalne komisije je občina namenila 2% prejetih akontativnih sredstev.

Prejeta sredstva akontacije v višini 5.314.000 so v občini
usmerili 460 oškodovancem na podlagi sledečih meril:
a/vinogradništvo
b/ostalo

1.3.22. SEŽANA (Ocena škode - 132.635.700,00)
(Verifikacija
- 25.849.250,00)

10.700.- SIT/ha
4.500.-SIT/ha

1.3.28. ŠKOCJAN (Verifikacija - 15.322.788,00)

V dneh 6. in 7. junija ter 22., 23. in 24. junija je območje občine
zajelo neurje z viharnim vetrom (burja) in točo. Povzročena
škoda v kmetijstvu je na skupno prizadetih 263 ha kmetijskih
površin.

Neurje s točo je 31.5. on 5.6. letos povzročilo škodo predvsem
v kmetijstvu na 189 ha kmetijskih površin.

Poročila o porabi sredstev v višini 4.432,000 še nismo prejeli.

III. OCENA NASTALE ŠKODE

1.3.23. SLOV. BISTRICA (Ocena škode - 50.904.810,00)
(Verifikacija - 31.879.104,00)

1. Potek verifikacije

Akontativnih sredstev občina ni prejela.

Prizadete občine so v skladu z navodilom o enotni metodologijo o cenitvi škode pripravile končna poročila o nastali škodi.

Neurje s točo in močnimi padavinami je 31. maja in 2. do 6.
junija povzročilo škodo na področju kmetijstva in cestne
infrastrukture.

Državna komisija je prejela 27 zahtevkov za odpravo posledic
nastale škode.

Občina je prejela sredstva v višini 4.503.000,- SIT in jih s
sklepom usmerila v kmetijstvo v skupni višini 3.500.000,- SIT,
kar predstavlja 77,7% prejetih akontativnih sredstev. Usmerjena pomoč v povprečju znaša 5% nastale škode pri oškodovancih. Upravičencem so sredstva dodeljena v obliki regresa
za repromaterial.

Občine so večinoma upoštevale predvsem pri pričakovanih
pridelkih v kmetijstvu višje ocene od triletnih povprečij, prav
tako pa so upoštevale različne cene kmetijskih pridelkov.
V postopku verifikacije so člani državne komisije opravili
ogled nastale škode na terenu v večini prizadetih občin ter
dali ustrezne napotke za oceno škode in izdelavo končnega
poročila.

1.3.24. SLOV. KONJICE (Ocena škode - 104.620.000,00)
(Verifikacija
- 58.676.416,00)
Neurje s točo je v dneh 30. in 31. maja povzročilo škodo na
413 ha kmetijskih površin. Pretežni del škode je nastal v
trajnih nasadih, kjer je povprečni izpad 55% pričakovanega
pridelka, medtem ko je na poljedelskih kulturah povprečni
izpad pričakovanega pridelka v višini 30%.

1.1. Izhodišče
•Državna komisija je zaradi zagotavljanja enakega pristopa k
oceni škode verificirala škodo na enotnih izhodiščih za vse
občine.

Občina je akontativna sredstva pomoči v višini 5.513.000 SIT
usmerila upravičencem po sledečih kriterijih:
a/vinogradništvo
b/ ostalo

Sprejeta so bila naslednja izhodišča:
1.1.1. OcenaV škode na rodnem lesu v trajnih nasadih

10.700,-SIT/ha
4.500,- SIT/ha

Burja in neurja s točo v maju in juniju so v trajnih nasadih
prizadela asimilacijsko listno površino. Neposredni vpliv na
pridelek je viden že v letošnjem letu. Poleg prizadetih grozdičev in nastavljenih plodov je bil poškodovan tudi rodni les
tako, da je vinska trta pričela odganjati iz spečih očes na
starem lesu, v sadovnjakih pa je zaradi poškodb povečana
nevarnost pojava drevesnega raka. Zaradi sanacijske dodatne
rezi v trajnih nasadih (izrezovanje polomljenih in zelo poškodovanih rozg oz. vej) je že za naslednje leto zmanjšan obseg
rodnega lesa in otežkočeno ob[ikovanje vzgoje trajnih nasadov.
V izračunu škode je pri vseh občinah, ki so imele škodo v
trajnih nasadih zaradi poškodb na rodnem lesu in posledično
dodatnem izpadu pridelka, uporabljena naslednja lestvica:

Ker je občina glede na merila prejela več sredstev, kot je bilo
upravičencev, je preostali del sredstev namenila podjetju Zlati
grič, ki je utrpel največjo škodo v vinogradništvu.
1.3.25. ŠMARJE PRI JELŠAH (Ocena škode - 28.435.000,00)
(Verifikacija - 22.649.035,00)
Neurje s točo in močnimi padavinami je dne 9. junija povzročilo škodo na cestni infrastrukturi ter v kmetijstvu. Skupno je
bilo prizadetih 107 ha površin.
Poročila o prejetih akontativnih sredstvih v višini 1.480.000,00
še nismo prejeli.

- Povprečni triletni pridelki

1.3.26. VIDEM (Ocena škode - 16.000.000,00)
(Verifikacija
- 5.561.756,00)

Upoštevani so povprečni triletni pridelki po starih občinah za
leto 1989,1990 in 1991 iz podatkov Zavoda RS za statistiko (št.
6/1995). Za novonastale občine so upoštevani povprečni pridelki občin, iz katerih so nastale. Upoštevani so uradno objav-

Neurje s točo in močnimi nalivi je dne 30. maja povzročilo
škodo na cestni infrastrukturi in sicer na cesti Zakl - Rodni
vrh. Ravno tako je povzročena škoda v kmetijstvu 109 ha.
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Ijeni povprečni pridelki kultur: pšenica, rž, ječmen, oves,
koruza, grozdje, si. pesa, krmno korenje, fižol. Za ostale
nenavedene kmetijske kulture se je privzet občinsko ocenjeni
pridelek.
% poškodovanosti

Na področju industrije je bilo upoštevano načelo, da se za
verifikacijo škode upošteva samo direktno škodo, neposredne (indirektne) ne upošteva.

poškodovanost

IV. PREDLOGI UKREPOV

4%
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Upoštevajoč sklep Vlade RS je državna komisija posredovala
verificirano škodo vsem prizadetim občinam in odgovornim
ministrstvom s prošnjo, da se pripravijo predlogi za odpravo
posledic neurij v mesecu maju in juniju. Predlog ukrepov je
posredovalo le Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (priloga 3).
Upoštevajoč dejstvo, da je država za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 1994 zagotavljala 30 % pomoč, ter dejstvo,
da predstavlja finančno ovrednotenje Zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih
pijač, zaradi omilitve posledic škode, povzročene z neurjem s
točo in burjo ca 10 % nastale škode, Zakona o dohodnini od 3
- 4 %, je bil na državni komisiji sprejet sklep, da predlaga
Vladi RS usmeritev finančne pomoči oškodovancem v višini
16,64 % od verificirane škode. S takim ukrepom bi dosegli 30
% sanacijo v globalu.

1.1.2. cene kmetijskih pridelkov
Zaradi velikih cenovnih odstopanj tudi znotraj nekaterih prizadetih območij so v izračunih za verifikacijoo bile za posamezne kmetijske pridelke uporabljene naslednje cene:
pridelek
pšenica
ječmen
oves
krompir
krm. rastline
buče
koruza
sil. koruza
trav. seno
oljke
si. pesa
vrtnine
fižol
kumare
zelje
paradižnik
paprika
solata
čebula
grozdje
cepljenke
hmelj
jabolka
hruške
breskve
marelice
slive
aktinidije
lupin, sadje
ost. sadje
matičnjak
jagodičevje

cena (v SIT/kg)

S predlagano višino državne pomoči bi:

27
20
20
30
20
300
19
6,5
15
200
7
80
200
65
30
40
150
40
40
70
80
570
70
75
70
130
130
150
300
70
10
200

1.1. - na področ|u kmetijstva
pri posameznih kmetijskih kulturah omogočili, glede na stopnjo poškodovanosti, izvedbo naslednjih del:
žita - v jesenskem času bo omogočen nakup semena, priprava in spomladansko dognojevanje zemlje, za 2.347 ha
prizadetih površin.
krompir - zaradi prizadetih 907 ha krompirjevih nasadov je
tudi kakovost krompirja slabša, zato je izpad doma pridelanega krompirjevega semena večji. Sanacijska sredstva so
namenjena za spomladanski nakup semenskega krompirja in
gnojil za dognojevanje.
krmne rastline - zaradi izpada krme se bodo sanacijska
sredstva namenila za setev prezimnih krmnih rastlin oz. za
spomladansko setev in dognojevanje za 341 ha.
koruza - za nadomestilo izpada v pridelavi te kulture na 2.061
ha bodo sanacijska sredstva namenjena za nakup semena za
spomladansko setev in dognojevanje.
vrtnine - prizadetih 381 ha bo sanirano glede na stopnjo
poškodovanosti, predvsem s pripravo zemlje in sadik oz. s
spomladansko setvijo in dognojevanjem.
travinje - izpad ene košnje bo saniran glede na poškodovanost z dognojevanjem prizadetih 10.349 ha površin.
grozdje - glede na stopnjo poškodovanosti bo sanacija 5.644
na poleg ostalih ukrepov dognojevanje in uporaba sredstev za
varstvo rastlin še v letošnjem letu.

1.1.3. Verifikacija na cestni infrastrukturi
Ocena škode ni bila izkazana na enoten način, kar je predstavljalo problem pri enotnem pristopu za verifikacijo škode
na celotnem prizadetem območju. Zato je državna komisija
pri verifikaciji škode na cestni infrastrukturi povzela cenik
Direkcije RS za državne ceste.

sadje - obseg poškodovanih 1.529 ha sadovnjakov bo saniran glede na stopnjo poškodovanosti z dognojevanjem in
sredstvi za varstvo rastlin.

1.1.4. Verifikacija na področju komunalnega In stanovanjskega gospodarstva, industrije In na področju elektrogospodarstva

1.2. na cestah:
Poškodovane lokalne, krajevne in gozdne ceste bodo glede
na obseg poškodovanosti oškodovanci sanirali le s popravilom zgornjega cestnega ustroja, nujnimi nasutji in utrditvami.

Pri verifikaciji so upoštevani kriteriji enotne metodologije za
oceno škode, cene na tržišču in potrebna dela za vzpostavitev
komunalnih naprav za normalno delovanje.

1.3. v komunali, na stanovanjskem področju In na področju
elektrogospodarstva
pa bodo izvršena najnujnejša popravila poškodb na objektih.

Enak postopek je bil uporabljen pri stanovanjskih objektih in
na področju elektrogospodarstva.
poročevalec, št. 51
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neviht z močnimi padavinami, vetrom in točo, ki so jo beležili
na področju Gorenjske (meteorološka postaja Vaše pri Medvodah).

INFORMACIJA O ŠKODI POVZROČENI ZARADI
NARAVNIH NESREČ V MESECIH JULIJ,
AVGUST IN SEPTEMBER S PREDLOGI
UKREPOV

7. 8. 1995
Dne 7. 8.1995 so bili naši kraji pod vplivom nevihtne fronte, ki
je povzročila pooblačitve in krajevne nevihte. Po podatkih
strelcev, ki izvajajo obrambo pred točo na področju severovzhodne Slovenije, so beležili pojav toče na Ivanjem vrhu in
Selnici. Glede na vremensko situacijo je ob nevihti lahko
padala tudi na področju Gornje Radgone.

I. UVOD
Vlada RS je na svoji seji dne 19. septembra 1995 obravnavala
Informacijo Republiške uprave za zaščito in reševanje o
posledicah deževja v septembru 1995 s predlogi sklepov in
sklenila, da se za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov v
najbolj prizadetih občinah iz sredstev stalne rezerve Republike Slovenije zagotovi 30 mio SIT.

9. 8.1995
Dne 9.8.1995 so bili naši kraji pod vplivom hladne fronte, ki je
povzročala oblačno vreme z močnimi padavinami. Po podatkih meteorološke postaje v Slovenj Gradcu je padlo v 24 urah
32,9 mm.

Prav tako je Vlada RS sklenila, da bo o morebitnih drugih >
ukrepih za odpravo posledic deževja razpravljala, ko bo izdelana končna ocena škode.

19. 8. 1995

V skladu s sklepi Vlade RS z dne 8. septembra 1995 podaja
državna komisija za oceno škode naslednje ugotovitive:

Dne 19. 8.1995 se je nad severnim Sredozemljem zadrževalo
višinsko jedro hladnega zraka, z jugovzhodnimi vetrovi pa je
dotekal nad naše kraje vlažen zrak. Ta vremenska situacija je
povzročala tekom dneva nastanek neviht z močnimi padavinami, lokalno tudi močnim vetrom. Po podatkih meteorološke
postaje v Novem mestu je padlo v enem dnevu kar 53,0 mm
dežja.

1. Informacija o posledicah deževja in neviht v septembru
1995 je le delna saj zajema časovno obdobje 3.,4. in 8.
septembra in ne navaja vseh poškodovanih občin.
2. Po podatkih Hidrometeorološkega zavoda so neugodne
vremenske razmere povzročale škodo še v dneh 2.7.,3.7.,
5.7., 6.7.,7.7., 14.7.,15.7., 2.8., 7.8., 9.8., 19.8., 28.8, 3.9, 8.9.,
13.9., 14.9., 15.9., 19.9.

28. 8. 1995

3. Vse prizadete občine so ocenile škodo in naslovile na
državno komisijo zahteve za dodelitev interventnih sredstev za sanacijo.

Dne 28. 8.1995 so bili naši kraji pod vplivom hladne fronte, ki
je povzročala oblačno vreme z močnimi ohladitvami in padavinami, predvsem kot nevihtami. Na meteorološki postaji v
Novi vasi na Blokah so izmerili v 24 urah 107,3 mm padavin.

4. Velika gmotna škoda je nastala predvsem na vodotokih.

3. 9. 1995

5. Prizadeta je bila državna cestna infrastruktura.

Dne 3. 9. 1995 je bilo nad večjim delom Evrope območje
nizkega zračnega pritiska. Naše kraje je prešla hladna fronta,
ki je povzročala močne padavine. Posledica so bile poplave 4.
9. 1995 ob Kolpi in Ljubljanici.

6. Nujno potrebno je zagotoviti sredstva za izvedbo najnujnejših sanacijskih posegov ter za vzpostavitev normalnih
pogojev za življenje in delo na prizadetih območjih.

8. 9. 1995

■I. HIDROMETEOROLOŠKO POROČILO

Dne 8.9.1995 je bilo nad zahodno in srednjo Evropo območje
nizkega zračnega pritiska. Naše kraje je prešla hladna fronta,
ki je povzročala močne padavine. Posledica so bile poplave
Sore in Soče.

2. 7.1995
Dne 2. 7.1995 so nad naše kraje z zahodnimi vetrovi dotekale
tople, vlažne ter nestabilne zračne mase, ki so povzročale
nastanek termičnih neviht. Na področju severovzhodne Slovenije so na nekaterih merilnih mestih ob nevihtah beležili
pojav toče (Kančevci, Mačkovci).

13. 9.1995,14. 9.1995,15. 9. 1995
Naši kraji so bili pod vplivom prehodov hladnih front, ki so
povzročale močne padavine. Posledica so bile poplave Sore
(13. 9.), Dravirtja (14. 9.), Savinja (15. 9.), Mirna (15. 9.), Temenica (15. 9.), Krka (15. 9.), potok Devin (15. 9.), Rogatnica (15.
9.), Črnec (15. 9.), Rogoznica (15. 9.), Mestinščica (15. 9.).

3. 7.1995
Z jugozahodnimi vetrovi so tega dne k nam dotekale tople in
Vlažne zračne mase, ki so pogojevale nastanek krajevnih
neviht. Opazovalec na Bledu je zabeležil popoldne nevihto z
viharnim vetrom 8 Beaufortov.

19. 9. 1995
Dne 19. 9. 1995 je naše kraje dosegla topla fronta. Z jugozahodnimi vetrovi v višinah je k nam pritekal vlažen zrak. Posledica močnih padavin so bile poplave Sore, Ljubljanice, Savinje in Soče dne 20. 9. 1995.

5. 7. 1995
Dne 5.7.1995 so bili naši kraji pod vplivom hladne fronte, ki je
povzročala močne padavine, deloma kot nevihte. V Lučah so
Izmerili v 24 urah kar 87,8 mm dežja, v Framu pa 108,0 mm. V
Beli Krajini, v Vinomeru je ob nevihti padala tudi toča.

III. PREGLED NASTALE ŠKODE

6. 7. 1995
Poplave tega dne so bile rezultat padavin 5. 7. 1995

1. škoda v občinski pristojnosti:

2.8.1995 .

Iz tabele 1 je razviden pregled prvih ocen po občinah.

Dne 2. 8. 1995 je bilo nad severno Evropo območje visokega
zračnega pritiska, nad Sredozemljem pa plitvo ciklonsko
območje. Od severa je pritekal k nam hladnejši zrak. Vremenska situacija je povzročala nastanek kopaste oblačnosti ter

Skupna škoda znaša 4.442.123.463,00 SIT.
Najbolj je prizadeto področje lokalne cestne infrastruktur
škoda ter kmetijstva. Sporženih je tudi več plazov..
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1.1. Opis poškodb v občinah:

najnujnejših ukrepov za prevoznost cest na lokalni cestni
mreži. Ker je območje občine prizadelo v letošnjem letu več
naravnih nesreč (toča, plazovi, poplava) pričakujejo s strani
države pomoč pri izvedbi nujnih ukrepov.

1.1.1. OBČINA PUCONCI
Neurje s točo je 2.7.1995 povzročilo Škodo na kmetijski proizvodnji v naseljih Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas v višini
58.271.000,00 SIT. Iz prve ocene je razvidno, da je poškodovano sadno drevje, vinogradi in poljedelske kulture.

Neurje v noči 14.9.1995, je zajelo ožji predel okolice mesta
Slovenska Bistrica in povzročilo škodo na krajevnih in lokalnih cestah ter komunalni infrastrukturi, kmetijskih površinah,
objektih in opremi.

1.1.2. OBČINA GORNJI PETROVCI

Skupna škoda je ocenjena v višini 198.734.000,00 SIT.

Močan veter • točo ]• 2.7.1995 prizadel kraje Križevci, Kukeč,
Košarovci in Panovci. Povzročena je škoda na trajnih nasadih,
koruzi, pšenici, ječmenu, bučah in krmni pesi. Škoda še ni
ocenjena. Občina pričakuje, da bo pri posevkih, ki so v intenzivni rasti prišlo do regeneracije, pri pšenici in trajnih nasadih
pa so poškodbe nenadomestljive.

1.1.8. SLOVENSKE KONJICE
Močni nalivi so v noči od 5. - 6. 7. 1995 poplavili štiri
stanovanjske objekte. Ocenjena je škoda v višini 2 mio SIT.
Neurje s poplavo, ki je zajelo občino Slovenske Konjice v
dneh 14. in 15. september 1995 je povzročilo škodo na
poljščinah, travinju, plazovih in cestah. Ocena škode po
neurju zanada 3.860.000,00 SIT.

1.1.3. OBČINA LUČE
Dne 5.7.1995 se je razbohotilo neurje na področju PodvolovIjeka in Podveže, ki je zaradi razrahljanosti brežin hudourniških vodotokov, ki so v letu 1990 povzročili katastrofo in niso
bili sanirani. Škoda v višini 18 mio je nastala na gozdnih
cestah.

1.1.9. OBČINA ŠOŠTANJ
Na področju Šentvida in Uršje gore se je dne 15.7.1995 utrgal
oblak. Velike količine vode so preplavile vsa hudourniška
korita (Velunjo in Pečovnico s pritoki). Odtrganih, zasutih ali
močno poškodovanih je bilo več krajevnih cest ter del kmetijskih površin. Škoda je ocenjena na 36 mio SIT.

Občina opozarja, da brez državne pomoči problematike ne bo
uspela sanirati.
Poškodbe povzročene v neurju 9. avgusta 1995 je močno
poškodovalo gozdne ceste tako, da je ocenjena škoda na
2,650.037,- SIT. Požar, ki ga je povzročila strela je popolnoma uničil gospodarsko poslopje, za katerega pa ocene
škode še ni.

Neurje dne 9. avgusta 1995 je povzročilo škodo v občini na
kmetijstvu, gozdnih cestah in ribjem zarodu za 53,380.704.SIT škode. Škoda na lokalnih cestah je ocenjena na
121.269.038 - SIT. Plaz, ki se je sprožil nad kmetijo Copar je
ocenjen na 150,000.000.- SIT in poškodbe na stanovanjskem
objektu KEP v vrednosti 50,000.000,- SIT. Skupna škoda v
občini je ocenjena na 374.649.742,- SIT.

1.1.4. OBČINA RAČE FRAM
V noči od 5. - 6. julij je neurje prizadelo hriboviti del občine
Rače Fram. Poškodovane so lokalne in komunalne ceste te
gradbeni objekti, sprožili so se tudi plazovi. Prva ocena škode
znaša 89 mio SIT.

1.1.10. ŠMARTNO OB PAKI
Huda nevihta z neurjem in točo je 15. 7. 1995 prizadela
območja naselij Skorno, Gorenje, Slatina, Veliki Vrh, Mali vrh,
Gavce in Šmartno ob Paki. Največ škode je nastalo na cestah
in plazovih, prizadeti pa so tudi nasadi poljščin. Prva ocena
škode znaša 35 mio SIT.

1.1.5. OBČINA ZAVRČ
Zaradi hudih padavin v nači iz 5. na 6. julij 1995 je poplavilo
dolino Drenovec - Zavrč. Občina opozarja, da je do trde
podlage uničena večina lokalnih in krajevnih cest v dolžini od
14 do 15 km. V poplavljeni dolini so uničeni posevki in
travniki, sproženi so plazovi. Občina opozarja, da je plaz
švabovo v Hrastovcu potrebno sanirati. Pripravljena je le
ocena škode za zagotovitev prevoznosti in ovrednotenje
škode na koruzi ter travinju. Ostalih podatkov ni.

1.1.11. ČRNA NA KOROŠKEM
Močno neurje z dežjem in točo je 15.7.1995 povzročilo škodo
na območju Javorja. Poškodovana je bila travna ruša, krompir
in vrtnine. Višina škode je majhna, cca 1 mio SIT.
V občini je 9. 8. 1995 divjalo neurje. Skupno ugotovljena
škoda znaša 253,592.027.- SIT. Vodotoki so ocenjeni na
149,397.400.- SIT škode. Poškodbe na lokalnih in občinskih
cestah znašajo 9,725.000.- SIT. Regionalna cesta R-342
Črna - Št. Vid je bila poškodovana v vrednosti 40,320.000 SIT. V kmetijstvu so bile poškodbe ovrednotene za poškodbe
na gozdnih cestah na 50,921.725.- SIT na kmetijskih površinah za 2,292.902.- SIT in ribjem zarodu za 935.000.- SIT.

1.1.6. OBČINA SEMIČ
Neurje s točo je dne 5. 7. 1995 prizadelo področja Osojnik,
Brezova Reber in Malin.
Na kmetijski proizvodnji so poškodovane naslednje kulture:
vinogradi, koruza, pšenica in vrtnine. Poškodovana je LC
Štrekljevec - Jugorje, gozdne ceste ter ostale javne površine.
V gozdnem gospodarstvu navajajo škodo zaradi zemeljskih
plazov in podiranja dreves, na stanovanjskih objektih
poškodbe streh. Manjšo škodo prikazujejo tudi na PTT in
elektro omrežju. Ocena škode znaša 38,2 mio SIT.

1.1.12. MEDVODE
Neurje s točo dne 2.8.1995 je prizadelo kmetijske površine in
povzročilo na 591,53 ha za skupno 63.767.078,- SIT škode.
Prizadeti so bili individualni kmetovalci za 49.232.558 - SIT in
družbeni pridelovalci za 14.534.520.- SIT.

1.1.7. SLOVENSKA BISTRICA

1.1.13. GORNJA RADGONA

Neurje je v noči iz 5. - 6.7.1995 prizadelo krajevne skupnosti
Zgornja Polskava, Studenice ter Šmartno na Pohorju. Iz poročila je razvidno, da je nastala škoda na zemljišču, gradbenih
objektih in dolgoletnih nasadih v višini 74 mio SIT. Občina je
dostavila popis del in predizmere sanacije škode iz katerih je
razvidno, da namerava poleg izkopa zasutih odvodnih jarkov
dobaviti gramoz za gramoziranja poškodovanega vozišča in
odstraniti nanose zemlje. Občina dostavlja tudi situacijo v
višini 6,4 mio SIT za opravljena vzdrževalna dela pri odpravi
poročevalec, št. 51

Neurje s točo dne 7. avgusta 1995 je povzročilo v občini na
kmetijskih površinah in poljščinah občutno škodo v višini
87,261.924,- SIT. Močan naliv pa je prizadel tudi krajevne
ceste po oceni za 4,600.000.- SIT škode in sprožil na KC
Police-Zbigovci plaz po oceni 2,500.000 - ocenjene škode.
Skupna škoda znaša 94.361.924,- SIT, prizadete pa so KS
Spodnja ščavnica z naselji Zagrajski vrh, Plitvički vrh, Lasto32

- lokalni cesti Davški most-Davča;
- krajevnih in gozdnih cestah v KS Davča, KS Sorica in KS
Železniki;
- obrežjih strug Selške Sore in pritokov
- vodovodnih, čistilnih napravah
- telefoniji
- stanovanjskih hišah
- športnih objektih

merci in KS Crešnjevci z naselji Zbigovci, Orehovci, Orehovski
vrh, Rodmožci, Ptujska cesta in Police.
1-1.14. SLOVENJ GRADEC
V neurju 9. 8. 1995 je bila povzročena škoda v občini, ki je
ocenjena na skupno vrednost 1,403.910.490.- SIT. Po
področjih pa je največja škoda na vodotokih Suhadolnica
558,303.680,- SIT, Velunja 307,000.000.- SIT in Razborca za
221,866.600,- SIT. Skupaj na vodotokih je škoda ocenjena na
1,087.170.280.- SIT. Ocena škode v kmetijstvu je ovrednotena na skupno vrednost 218,385.562,- SIT. Poškodbe na
lokalnih in krajevnih cestah znašajo 74,649.795,- SIT. Gospodarski in stanovanjski objekti so utrpeli za 17,597.428.- SIT
škode in na vodovodu za 6,107.425,- SIT povzročenih poškodb.

Vremenska ujma je v noči na sredo 20. 9. 1995 je ponovno
zajela občino Železniki in povzročila ogromno škodo na vodotokih, lokalnih, krajevnih in gozdnih cestah na področju prednje in zadnje Smoleve, to je vasi Martinj vrh.

1-1.15. NOVO MESTO

1.1.22. OBČINA KANAL

Hudo neurje dne 19. avgusta 1995 je močno poškodovalo
hmeljišče v naselju Srebrniče. Podrlo je del hmeljskega
nasada na 7,5 ha in je skupna škoda ocenjena na
46,076.800.- SIT. V vsoti je upoštevan tudi strošek reševanja
Preostalega pridelka, prizadetega ob porušitvi žičnice.

Dne 8. 9. je neurje v Občini Kanal z ogromno količino meteorne vode sprožilo precej plazov, nekaj krajev, do katerih
vodijo posamezne dostopne poti je zaradi zdrsa zemlje in
kamenja na cesto ostalo odrezanih, kleti in pritličja hiš v Ajbi,
Avčah in v Kanalu je poplavilo. Groba ocena škode zaradi
neurja 8. 9. 1995 znaša 55.875.000,00 SIT.

Na podlagi ocene občinske komisije znaša celotna škoda
na tem območju 1.129.414.000,00 SIT.

1-1.16. OBČINA LOŠKA DOLINA

1.1.23. OBČINA BRDA

Neurje 28. avgustu 1995 na območju Loške doline je povzročilo veliko škode na lokalnih in gozdnih cestah, poplavljene
Pa so bile tudi tri kmetije. Po prvi oceni znaša skupna škoda
10.000.000,00 SIT. Škoda na prizadetih območjih se še ocenjuje.

Neurje z močnim dežjem je v noči od 7. na 8. september v
občini Brda povzročilo šoškodbe in plazove na cestah krajevnega, lokalnega in regionalnega značaja. Groba ocena škode
na cestah po neurju z dne 7. in 8. septembra znaša
29.000.000,00 SIT.

1-1.17. BREŽICE

1.1.24. OBČINA CERKNO

V občini je neurje s točo dne 26. 8. 1995 prizadejalo nasade
sadja in vinograde. Ocenjena škoda v skupni vrednosti je
400,000.000,- je nastala na 300 ha površine vinogradov in na
20.000 drevesih sadja.

škoda, ki jo je povzročila vodna ujma v Občini Cerkno dne
8.9. In v noči iz 19. na 20.9. je najbolj prizadela magistralne,
lokalne in krajevne ceste, kamor so hudourniki na izredno
strmih pobočjih odložili veliko prodnatnega materiala. Na
celotnem območju občine se je sprožilo preko 100 plazov, ki
so dodatno onemogočali dostop do odročnih zaselkov in
domačij. Ocenjena škoda po neurju 8.9. In v noči iz 19. na 20.
9. znaša 618.901.554,00 SIT.

1.1.18. OBČINA KOČEVJE
Neurje, ki |e bilo v noči od nedelje 3. 9. na ponedeljek 4. 9.
1995 je v občini Kočevje povzročilo veliko škode na infrastrukturnih objektih in kmetijstvu. Ocena škode znaša
97.226.500,00 SIT.

1.1.25. OBČINA TOLMIN
Neurje s poplavo 8. 9. 1995 v občini Tolmin je povzročilo
veliko škodo na cestah, vodnem gospodarstvu, kmetijskih
zemljiščih, gozdovih, elekrogospodarstvu, industriji in stanovanjskih objektih..

1-1.19. OBČINA LOŠKI POTOK
Neurje s hudimi nalivi v dneh od 3. - 4. septembra 1995 so v
občini povzročili škodo predvsem na cestni infrastrukturi.
Skoda je nastala tudi na komunalnih objektih in napravah.
Naplavine so povzročile škodo predvsem na kanalizaciji.

Celotna škoda je ocenjena na 1.239.290.495,00 SIT.

Cestišča so poškodovana najbolj na relacijah:
~ Cesta Črni Potok-most-Hrvaška
~ Cesta Trava-Pugert
~ Cesta Zgornja Podplanina
r Cest Podplanina-izvir Čabranke
Skoda je ocenjena v višini 55.000.000,00 SIT.

Neurje s točo v Rogaški Slatini dne 9. septembra 1995 je
povzročilo škodo na kmetijskih kulturah, kmetijskih zemljiščih, in cestni infrastrukturi. Skupna škoda po neurju 9. 9.
1995 je ocenjena v-višini 43.338.000,00 SIT.

1-1.20. OBČINA OSILNICA

1.1.27. OBČINA PODČETRTEK

Neurje, ki je bilo v noči od nedelje 3.9. na ponedeljek
4.9.1995 v Občini Osilnica je povzročilo veliko gmotno škodo
na infrastrukturnih objektih, kmetijskih površinah in stanovanjskih objektih.

Močan naliv in poplavljanje na celotnem nižinskem območju
v Občini Podčetrtek v noči iz četrtka na petek 15. 9.1995 je
povzročil škodo v kmetijstvu in sicer na koruzi za siliranje,
izpadu košnje trave, ter strnišnih dosevkih. Ocenjena škoda
po nalivu in poplavah 15. 9. 1995 je ocenjena v višnl
112.300.000,00 SIT.

1.1.26. ROGAŠKA SLATINA

Na podlagi poročila o škodi v Občini Osilnica znaša skupna
•koda 183.880.050,00 SIT.

1.1.28. OBČINA KAMNIK

1-1.21. OBČINA ŽELEZNIKI

Zaradi obilnega dežja v septembru 1995, ki je v občini
Kamnik povzročilo škodo na lokalnih cestah, nekategoriziranih cestah, vodovodih, stanovanjskih in gospodarskih objektih.. Skupna škoda povzročena, z dežjem v septembru 1995
je ocenjena v višini 41.500.000,00 SIT.

Vremenska ujma, ki je dne, 8. 9. 1995 v dopoldanskih urah
zajela področje občine Železniki, je povzročila veliko škodo
na:
~ regionalni cesti Železniki-Petrovo Brdo;
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Voglajne in ob Slomščici so bile poplavljene tudi stanovanjske hiše. Po prvi oceni znaša nastala škoda 148.162.280,00
SIT.

1.1.29. MAJŠPERK
Močno deževje s poplavami na območju Občine Majšperk
od 14.7. In 15. 9. 1995 je povzročilo škodo na kmetijskih
zemljiščih, cestah (lokalnih, krajevnih) stanovanjskih in
gospodarskih objektih. Prva ocena ikode znaša
102.473.409,00 SIT.

2. Pregled škode na področju vodnega gospodarstva

1.1.30. OBČINA PODVELKA-RIBNICA

Javne vodnogospodarske službe Uprave RS za varstvo narave
so za posamezna prizadeta povodja pripravile poročila o
nastali škodi v neurjih 9. in, 28. 8. ter 8. 9. 95.

Neurje dne 14. in 15. septembra 1995 v občini Podvelka-Ribnica je povzročilo škodo v kmetijstvu.

Iz poročia in popisov o nastali škodi je razvidno, da je škoda
naslednja:.

Nastala ikoda je ocenjena na 14.104.720,00 SIT.

Izpostava LJUBLJANA

1.1.31. PESNICA

Hudourniško območje neurje 8. 9. 1995

Neurje z močnim dežjem dne 15.09.1995 je na območju
občine Pesnica povzročilo škodo predvsem na cestnem
omrežju. Za dogramoziranje cest bi potrebovali cca 3000 m3
gramoza. Na področju KS Pernica je prišlo do dodatnega
drsenja in povečanja že obstoječih zemeljskih plazov na
cestah v Dragučovi in v Vukovju. V oceno škode dodatno
drsenje ni vključeno. Nastala škoda je ocenjena na
28.735.089.- SIT

Hudournik Krvavec (občina Kamnik)
Hudournik Brezovški graben
(obč. Cerklje na Gor.)
Hudournik Lukenjski graben
(obč. Cerklje na Gor.)

20.855.000,00
14.650.000,00
27.750.000,00

Neurje 4. 9.1994 v dolini Kolpe
Skoda skupaj:
Belca, Boisljeva Loka, Grintovec, Mirtoviči, Rački potok,
Fara, Potok pod žago, Kolpa-jez v Lobiču
Občina Osilnica in Kočevje
Skupaj:
56.000.000,00

1.1.32. BLED
Vsled neurja z močnim vetrom je dne 03.07.1995 na območju
občine povzročena materialna škoda zaradi vetroloma v okoliških gozdovih ter na javnih površinah (parki) ter strešni
konstrukciji na stavbi občine Bled. Škoda je ocenjena na
38.114.615.- SIT

Večja škoda na pritoku Kolpe:
Ribjek (občina Osilnica)
Potok v žagi (občina Kočevje)

1.1.33. GORENJA VAS - POLJANE
V dneh 08.09.1995 in 20.09.1995 je območje občine zajelo
neurje s poplavo ter povzročilo gmotno škodo na področju
cestne infrastrukture, kmetijstva in vodnega gospodarstva.
Sprožilo se je večje število zemeljskih plazov, ki ogrožajo
stanovanjske objekte.

64.000.000,00
66.000.000,00

Izpostava CELJE
vodna ujma na Velunji s pritoki 9. 8.1995

Škoda je ocenjena na 153.374.800.- SIT.

škoda na vodotokih in vodnogospodarskih objektih je skupaj
ocenjena za občino Slovenj Gradec 307 mio SIT in občino
Šoštanj 184 mio SIT

1.1.34. KOPER

(detajlni popisi škod je razviden iz priloge)

Dne 09.08.1995 je na območju KS Gradin toča povzročila
materialno škodo na področju kmetijstva. Pretežni del škode
je nastal v vinogradništvu. Škoda je ocenjena v višini
21.281.000.- SIT.

Skupaj:

Večja škoda je na območju Šoštanja bila popisana še
naknadno in je za potok Strmina in potok Bečovnica
skupaj:
142.000.000,00

1.1.35. MARIBOR

Izpostava KRANJ

Dne 15.09.1995 se je vsled močnega deževja sprožil plaz nad
domačijo Krel. Plaz je poškodoval dovozno pot k sadovnjaku
in ogrozil stanovanjski objekt ter vodno zajetje za domačijo
Krel. Ocenjena škoda znaša 7.496.180.— SIT

Povodje Kokre neurje 9.8.95
33.600.000,00
povodje Kokre neurje 28.8.95
63.850.000,00
(občina Kranj, Preddvor, Šenčur) povodje Soče
neurje 8. 9. 95 na nižinskem delu povodja
(občina Železniki)
381.800.000,00

1.1.36. OBČINA VIDEM
Vsled močnega deževja konec avgusta se je sprožilo večje
število plazov, ki so onemogočili prevoznost cest na območju
KS Leskovec in KS Podlehnik. Prva ocena škode znaša
30.000.000,00 SIT
1.1.37. OBČINA LAŠKO

Povirni del povodja Sore:
Zadnja Sora
Sorški potok (Sora)
Davča
Zgornji del-gorvodno od izliva Zale

•

62.898.000,00
33.834.000,00
60.110.000,00
62.926.000,00

Izpostava MARIBOR

V noči 14. na 15. september je del območja občine prizadelo
neurje. Narasla voda Savinje je poplavila več cest ter kletne
prostore v Zdravilišču Laško in v Kulturnem centru Laško.
Neurje je sprožilo večje število zemeljskih plazov. Po prvih
podatkih znaša groba ocena nastale škode 75.000.000,00
SIT

Območje Koroške s središčem na območju Uršlje gore-neurje 9. 8. 1995 povodje Mislinje s pritoki Suhadolnica, Jazbicna, Javorski potok, Razborica
930.000.000,00
Območje Dravinje, Drave in Pesnice-neurje 15. 9 1995

1.1.38. OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

Dravinja
pritoki Dravinje
pritoki Drave
Pesnica s pritoki

Vsled neurja z močnimi nalivi 15. septemra, se je na območju
občine sprožilo večje število zemeljskih plazov. V dolini
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491.000.000,00
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1.354.000 000,00
270 000.000,00
245.000.000,00
137.000.000,00

Izpostava NOVA GORICA

1.4. stanovanjski objekti:

Prizadeto območje Bače in Cerknice-neurje 8. 9. 1995

najnujnejši posegi za zagotovitev normalnega bivanja

Bača in Cerknica ocena škode detajlni
Popis škode je v izdelavi

1.5. industrija

Skupno ocenjena škoda znaša

630.000.000,00

najnujnejši posegi za normalizacijo proizvodnje

5,147.273.000,00 SIT

1.6. plazovi

3. škoda na področju državne cestne Infrastrukture

priprava dokumentacije oziroma zavarovanje pred nadaljno
širitvijo škode.

Zaradi neurja 3. 4. septembra so nastopile težave v prometu
na regionalni cesti R 364, ki preko komaj zgrajene ceste
Mirtoviči -Petrina ali preko hrvaškega ozemlja povezuje
občino Osilnica z ostalim delom Slovenije.

2. Državna infrastruktura:
2.1. ceste

Omenjena cesta R 364 je bila s plazovi zasuta ali drugače
poškodovana na najmanj petanjst krajih na razdalji 9 km
ceste, kar je pomenilo popolno zaporo za ves promet.

Za vzpostavitev prevoznosti so bili takoj izvedeni ukrepi za
označitev poškodovanih odsekov, postavitev stalnih zapor in
tabel za označitev obvozov, čiščenje nanosov, zavarovanje
brežin s skalometi, postavitev provizoričnih ograj za zavarovanje.

Močno poškodovani sta bili tudi lokalni cesti Petrina-Mirtoviči in Kočevska Reka-Borovec-Briga M 6.
Zaradi izjemno močnega dežja 8. 9. so nastale težave na
regionalni cesti med Novo Gorico in Tolminom. Najhuje je
bilo v Baški Grapi in ob poteku selške Sore.
■V. PREGLED NAJNUJNEJŠIH POTREBNIH UKREPOV

Do danes so vse ceste razen Petrovo Brdo - Podrošt prevozne za osebna vozila (vsaj enosmerno), za promet s tovornimi .vozili pa se ponekod uporabljajo lokalne ceste. Cesta
Petrovo Brdo - Podrošt je zaprta za ves promet, saj jo je voda
večkrat odtrgala v celotni širini.

1- Na nivoju občine:

2.2. vodotoki:

1-1. cestna infrastruktura:

Zaradi nujnosti interventnih del na povodjih bi bilo potrebno
zagotoviti sredstva za nujna interventno stabilizacijska dela, v
kar so vključena nujna sanacijaska dela to je vzpostavitev
dostopnosti in prehodnosti prizadetih dolin in nujni ukrepi, ki
jih je potrebno izvesti, da se prepreči drastično poslabševanje
že nastalih razmer in širjenje teh poškodb ob naslednjih
jesenskih deževjih.

Zagotovitev prevoznosti na lokalnih cestah in krajevnih poteh
z najnujnejšimi posegi pri usadih in plazovih.
1-2. kmetijstvo:
V trajnih nasadih je potrebno takoj izvesti najnujnejše škrop'jonje in dognjojevanje, v poljedeljstvu in zelenjadarstvu pa
nadomestno setev oziroma dognojevanje.

V. PREDLOG NADAUNIH AKTIVNOSTI

1*3. komunala

1. Prizadete občine so dolžne do 31.11.1995 pripraviti končna
poročila o oceni škode s predlogi sanacijskih ukrepov,

najnujnejši posegi na komunalni infrastrukturi - delovanje
vodovodov in kanalizacije.

2. Državna komisija je dolžna postopek verifikacije zaključiti
do konca decembra 1995.

■'
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Predlog

zakona

dopolnitvah

o

spremembah

zakona

o

varstvu

in

okolja

- EPA 1310 - skrajšani postopek
Poslanec Ivan Verzolak je dne 16/10-1995 predložil v
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - prva obravnava (EPA
1265), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (skrajšani postopek), ki ga je predložila v
obravnavo Vlada Republike Slovenije. Ker zakonodajni
postopek o predlogu zakona, ki ga je vložil poslanec Ivan
Verzolak še ni končan, je predsednik Državnega zbora
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki
ga je Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 24. novembra
1995 določila besedilo:

nitve zakona v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Repubike Slovenije.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA,

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

ki ga pošilja v obranavo in sprejem na podlagi 204.a člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku za izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1

- dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor,

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
Po skrajšanem postopku, ker gre za spremembe in dopol-

- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Predlagatelj zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu okolja predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z zgoraj navedeno
odločbo Ustavnega sodišča. Podlaga za skrajšani postopek je
prvi odstavek 204. a člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I.
RS, št. 40/93 in 80/94), kjer je dana možnost za skrajšani
postopek za sprejem zakona, kadar gre za spremembe in
dopolnitve zakonov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča.

glavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno
javnosti v odločbi št. U-l-32/95-20 z dne 30. 6. 1995 (Ur. I.
j *' St. 44/95) odločilo, da je zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS,
'■ 32/93; v nadaljevanju ZVO) v neskladju z Ustavo, kolikor ne
'®ia pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi
d Javne zakonodaje pravice rabe ali izkoriščanja na naravnih
Vso r'nah. ki so v lasti Republike Slovenije in kolikor ne ureja
pbine
pravnega instituta »lokacijska pogojenost konce16
■« Ustavno sodišče RS je naložilo zakonodajalcu, da mora
9°tovljeno neskladnost odpraviti do 1. 12. 1995.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
37
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okolja je, da se ZVO uskladi z Ustavo Republike Slovenije v
delu, kjer je Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladnost.

skupnosti, se uresničuje v obsegu, na način in pod pogoji,
določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je bila pridobljena.

Glede ureditve pravnega položaja subjektov, ki so si na podlagi veljavne področne zakonodaje pridobili pravico do rabe
ali izkoriščanja naravnih dobrine, ki so v lasti Republike
Slovenije ali lokalnih skupnosti, predlog zakona določa, da se
te pravice do uveljavitve nove področne zakonodaje izvajajo v
obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v pravnomočnem
aktu, s katerim so bile pridobljene. Pridobitev novih pravic
upravljanja, rabe ali izkoriščanja pa ne sme posegati v obstoječe. S predlagano ureditvijo je do sprejetja nove področne
zakonodaje zagotovljena pravna varnost subjektov, ki so si
pridobili pravice do rabe ali izkoriščanja naravne dobrine na
podlagi veljavne področne zakonodaje.

(2) Pri podeljevanju koncesij po določbah 21. člena ali pri
podeljevanju dovoljenj po določbah 22. člena tega zakona se
ne sme posegati v pravico iz prejšnjega odstavka.
111. b člen
Za pravico iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona
se šteje pravica, ki je bila pridobljena z:
1. vodnogospodarskim dovoljenjem za rabo voda iz 49. člena
zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 15/91),

Pravni institut »lokacijska pogojenost koncesije« iz tretjega
odstavka 21. člena ZVO je predlagatelj opustil. Ker je bila
edina pravna posledica lokacijske pogojenosti koncesije izključitev javnega razpisa za pridobitev koncesionarja, je v predlogu zakona določeno, da je javni razpis vedno potreben,
razen če posamični zakoni s področja naravnih dobrin glede
na specifičnost področja tega ne bodo uredili drugače. Do
uveljavitve novih področnih zakonov pa je določil tri primere,
ko javni razpis zaradi narave stvari ni smiseln.

2. aktom o vpisu vodne pravice iz 71. člena zakona o vodah
(Uradni list SRS, št. 16/74) v vodno knjigo,
3. vodnogospodarskim soglasjem za stalni odvzem mivke,
peska, proda in kamna iz 2. člena strokovnega navodila o
načinu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna (Uradni list
SRS, št. 27/84),
4. dovoljenjem za gospodarski ribolov iz 14. člena zakona o
morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87),

Predlagatelj je tudi jasneje določil institut prednostne pravice,
ki jo ima lastnik zemljišča v postopku podeljevanja koncesije,
kadar nastopa kot potencialni koncesionar, saj obstoječa
ureditev ni bila povsem jasna, kot je ugotovilo Ustavno
sodišče v obrazložitvi citirane odločbe.

5. aktom o oddaji v uporabo območja, na katerem je dovoljeno postavljati priprave za gojitev in lov rib in drugih morskih živali iz 23. člena zakona o morskem ribištvu,

III. FINANČNE POSLEDICE

6. dovoljenjem za športni ribolov iz 12. člena zakona o morskem ribištvu,

Uveljavitev predloženega zakon ne bo imela za posledico
obremenitev državnega proračuna.

7. aktom o izročitvi v upravljanje ribiškega okoliša iz 19. člena
zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in
42/86),

IV. BESEDILO ČLENOV

8. aktom o oddaji ribiškega okoliša ali njegovega dela za
intenzivno gojitev rib iz 22. člena zakona o sladkovodnem
ribištvu,

1. člen

9. aktom o izročitvi lovišča v upravljanje iz 23. člena zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list
SRS, št. 25/76 in 29/86),

V tretjem odstavku 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list Republike Slovenije, št. 32/93) se v zadnjem stavku besedilo »razen, če javen razpis ni smiselen zaradi lokacijske
pogojenosti koncesije.« nadomesti z besedilom »če zakon ne
določa drugače «.

10. aktom o dodelitvi obale, pripadajočih zemljišč in morja v
upravljanje za uporabo za opravljanje luške dejavnosti iz 5. in
20. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77 in 29/86).

2. člen

11. dovoljenjem za raziskovanje rudnin iz 15. člena zakona o
rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89),

(1) V sedmem odstavku 21. člena se črta besedilo tretjega in
četrtega stavka.

12. dovoljenjem za izkoriščanje rudnin iz 26. člena zakona o
rudarstvu in

(2) Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Vlada predpiše primere in pogoje, pod katerimi se lahko
na demografsko ogroženih območjih koncesija na naravni
dobrini podeli brezplačno.«

13. dovoljenjem za pridobivanje drugih rudnin iz 54. člena
zakona o rudarstvu.
111. c člen

3. člen

Do uveljavitve zakonov iz 16., 17. in 18. člena tega zakona se
koncesija lahko podeli brez javnega razpisa:

V prvem odstavku 101. člena se 2. točka spremeni tako, da se
glasi:

1. izvajalcu javne službe,

»2. primere in pogoje za brezplačno podelitev koncesije na
demografsko ogroženih območjih (osmi odstavek 21.
člena):«.

2. imetniku koncesije na naravni dobrini za podaljšanje časa
trajanja koncesije ali za povečanje njenega obsega in

4. člen

3. imetniku obstoječe pravice upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine za njeno podaljšanje ali za povečanje
njenega obsega.«

Za 111. členom se dodajo novi 111. a, 111. b in 111. c člen, ki
se glasijo:
111. a člen

5. člen

»(1) Obstoječa pravica upravljanja, rabe ali izkoriščanja
naravne dobrine, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne
poročevalec, št. 51

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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G'ede na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-32/95-20
'jfr. '• RS, št. 44/95) je potrebno Zakon o varstvu okolja (Ur. I.
"S, št. 32/93; v nadaljevanju ZVO) spremeniti tako, da se
°predeli pravni institut lokacijska pogojenost koncesije in da
se uredi pravni položaj subjektov, ki imajo na podlagi veljavne
zakonodaje pravice rabe ali izkoriščanja na naravnih dobrinah, ki so v lasti Republike Slovenije.

tus pravic, ki se pridobijo na podlagi veljavnih področnih
zakonov in njihovo razmerje do pravic, pridobljenih po ZVO.
Glede na to, da je ZVO sistemske narave, z njim ni mogoče v
celoti urediti prehoda obstoječih pravic upravljanja, rabe ali
izkoriščanja naravnih dobrin v nov pravni režim. Dokončna
ureditev pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi
veljavne zakonodaje pravice do upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin v lasti Republike Slovenije ali lokalne
skupnosti, bo predmet novih področnih zakonov.

'• Paradi obsežnosti in specifike urejanja rabe in varovanja
Posameznih vrst naravnih dobrin samo s spremembami ali
1dopolnitvami ZVO ni možno urediti vseh podrobnosti glede
okacijske pogojenosti koncesije. Ker je pravna posledica
Ugotovljene lokacijske pogojenosti v izključitvi javnega razPisa, je v zakonu ohranjen institut javnega razpisa kot splošno
načelo; glede na različne položaje pri rabi in izkoriščanju
Posameznih naravnih dobrin pa je predlagatelj ocenil, da
Popusti posamezne možne primere izključitve javnega razP'sa novim zakonom, ki bodo urejali rabo, izkoriščanje in
v
arstvo posamezne vrste naravne dobrine.

Poleg ZVO posamezne pravice do upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in način njihove pridobitve urejajo
zakon o vodah, zakon o rudarstvu, zikon o sladkovodnem
ribištvu, zakonu o morskem ribištvu, zakon o varstvu, gojitvi
in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč. Te pravice so bile
pridobljene oziroma se lahko pridobijo z izdajo dovoljenj,
soglasij ali drugih upravnih aktov pristojnih organov v upravnem postopku na podlagi navedenih zakonov. Vse omenjene
zakone je treba na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije še uskladiti z Ustavo
Republike Slovenije.

Odlagana rešitev je predmet določbe 1. člena Zakona o
'Premembah In dopolnitvah zakona o varstvu okolja.
2 Iz obrazložitve izreka odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da
[Udi določbe sedmega odstavka 21. člena ZVO niso povsem
<nasne, predvsem njegov tretji stavek v povezavi z drugim, saj iz
lih, citiramo, »izhaja, da se mora tudi nosilec obstoječe
Pravice koncesijskega značaja za pridobitev koncesije potegovati na javnem razpisu«. Predlagatelj je preučil predmetne
določbe
in ugotovil, da prvi stavek sedmega odstavka 21.
'ena ZVO v povezavi z drugim stavkom določa, da lahko
*flno lastnik zemljišč uveljavlja prednostno pravico pri prido"'M koncesije, če se prijavi na javni razpis in izpolnjuje
Podpisane pogoje. Ker je ta pravica podeljena povsem določnemu
subjektu (lastniku zemljišča, ki se je prijavil na javni
r
azpis in izpolnjuje predpisane pogoje) in v tem ne more priti
n
Pr. do vprašanja, ali ima lahko hkrati prednostno pravico še
kdo drug, se je predlagatelj odločil, da črta besedilo tretjega
stavka. Predlagatelj smatra, da instituta prednostne pravice ni
Potrebno dodatno in podrobneje urejati s predpisom Vlade na
Podlagi kriterijev, ki s samim obstojem te pravice nimajo
n
'kakršne zveze in je ne morejo odvzeti ali spremeniti ipd.

Zato je predlagatelj s tem zakonom začasno, do uveljavitve
nove področne zakonodaje, uredil pravni položaj subjektov,
ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje obstoječe pravice
upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin v lasti Republike Slovenije tako, da se le-te do uveljavitve nove področne
zakonodaje uresničujejo v obsegu, na način in pod pogoji,
določenimi s pravnomočnimi akti, s katerimi so bile pridobljene. Predlagatelj je tudi določil, da v te pravice s podelitvijo
novih pravic upravljanja, rabe ali izkoriščanja do uveljavitve
nove področne zakonodaje ni možno posegati.
Omenjene rešitve ao predmet 111. a člena Iz 4. člena
Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o varstvu
okolja.
5. Zaradi jasnosti je predlagatelj taksativno naštel primere
pravic upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin, ki so
v lasti države ali lokalne skupnosti oziroma pravne akte, s
katerimi jih je možno pridobiti na podlagi veljavne področne
zakonodaje.

Zaradi nomotehničnih razlogov se je predlagatelj odločil
j*trti stavek sedmega odstavka 21. člena ZVO preoblikovati v
0v
samostojni odstavek.

Omenjene rešitve ao predmet 111. b člena Iz 4. člena
Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o varstvu
okolja.

predlagana rešitev Je predmet določbe 2. člena Zakona o
*Premembah In dopolnitvah zakona o varatvu okolja.

6. Ne glede na določbo 1. člena zakona o spremembah
zakona o varstvu okolja, s katerim je določeno, da se koncesija lahko podeli le na podlagi javnega razpisa, je za obdobje
do uveljavitve novih področnih zakonov smiselno določiti
primere, ko se lahko koncesija podeli brez javnega razpisa.
Po oceni predlagatelja takšen položaj nastopi v primeru, če se
koncesija podeli izvajalcu javne službe, v primeru, da gre za
podaljšanje obstoječe pravice na določeni naravni dobrini ali
za povečanje njenega obsega in v primeru, če se imetniku
koncesije le-ta podaljša, ali če se poveča njen obseg.

3

- Spremembe v sedmem odstavku 21. člena ZVO so poslefi. no narekovale spremembo 2. točke prvega odstavka 101.
°iena prehodnih in končnih določb ZVO, ki se nanaša na
Predpise,
ki jih bo sprejela Vlada, saj predpis Vlade v spremen
ienem sedmem odstavku ni več predviden.
predlagana rešitev je predmet določbe 3. člena Zakona o
Premembah In dopolnitvah zakona o varstvu okolja.
*- Na podlagi ZVO so posamezne vrste naravnih dobrin, ki so
"e
pred njegovo uveljavitvijo v družbeni lasti, postale
r
*avna last. Za njihovo upravljanje, rabo ali izkoriščanje je
**°nodajalec, izhajajoč iz nove narave lastnine, določil tudi
°ve pravne instrumente za upravljanje, rabo ali izkoriščanje
Posamezne naravne dobrine (koncesija, dovoljenje). Ker
ai/avni področni zakoni, ki izhajajo iz družbene lastnine
Posameznih naravnih dobrin, določajo za pridobitev pravic do
prPravljanje, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin drugačne
avne instrumente kot ZVO (soglasje, dovoljenje ali drug
Pravni akt) in drugačen način njihove pridobitve, je treba za
"dobje do uveljavitve novih področnih zakonov določiti sta-

Predlagana rešitev Je predmet določb 111. c člena iz 4. člena
Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o varstvu
okolja.
7. Ustavno sodišče je v citirani odločbi določilo, da mora
zakonodajalec ugotovljene neskladnosti z ustavo odpraviti do
1. 12. 1995. Zaradi tega je predlagatelj določil, da prične
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta določba Je predmet 5. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu okolja.
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Merila in način uveljavljanja prednostne pravice predpiše
Vlada, pri čemer upošteva zlasti potrebe lokalnega prebiovalstva, demografsko ogroženost območja in pretekle ter obstoječe pravice koncesijskega značaja. Vlada predpiše tudi primere in pogoje, pod katerimi se lahko na demografsko ogroženih območjih koncesija na naravni dobrini podeli brezplačno.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO IN
DOPOLNJUJEJO
21. člen
(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so s tem zakonom določeni
za poseg v okolje in za zavarovanje naravnega bogastva.
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa,
razen če javni razpis ni smiseln zaradi lokacijske pogojenosti
koncesije.
(7) Pri podelitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se lahko
uveljavlja prednostna pravica. Prednostno pravico pridobitve
koncesije ima lastnik prostora, na katerem je naravna
dobrina, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.

poročevalec, št. 51

101. člen
(1) Vlada najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega
zakona določi ali predpiše:
2. merila in način uveljavljanja prednostne pravice pri pridobitvi koncesije ter primere in pogoje za brezplačno podelitev
koncesije na demografsko ogroženih območjih (sedmi odstavek 21. člena).
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predlog
in

zakona

dopolnitvah

o

spremembah

zakona

o

vojaški

dolžnosti
EPA 799 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 170. seji dne 23. novembra
'995 določila besedilo:

Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - tretja obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI*AH ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI,
^ ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
®^epa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
16/11-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije za 37. sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

- Jelko KACIN, minister za obrambo,
- mag. Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Miran BOGATAJ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo amandmaje Vlade

vojaškega roka, služenju v rezervni sestavi, vojaško strokovnem usposabljanju, podelitvi čina, povišanju oziroma odvzemu čina, priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski, o
kaznovanosti ter bivanju v tujini nad tri mesece.

1. člen
SD^ll0nu 0 vojaški dolžnosti (Ur. I. RS, št. 18/91) se 6. člen
•"sni tako, da se glasi:

Podatke iz vojaške evidence poleg Ministrstva za obrambo
hranijo in uporabljajo vojaška poveljstva in enote za vojaške
obveznike, ki so pri njih v vojaški službi ali imajo pri njih vojni
razpored ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije za državljane, ki pri njih opravljajo nadomestno civilno
službo oziroma se usposabljajo za zaščito in reševanje v
skladu s tem zakonom.
V
Ministrstvo za notranje zadeve hrani in uporablja podatke za
vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so razporejeni
v rezervno sestavo policije. Podatki iz vojaške evidence se
uničijo po poteku 10 let, ko državljanu preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o času trajanja vojaškega roka in opravljanja vojaške službe, ki se hranijo trajno.«.

obvezn k
Pravlr^'
' ' imajo med opravljanjem vojaške službe
v0liucV° nemotenega izpovedovanja svoje vere. Po svoji
6
ko ne oprav, a udeležujejo verskih obredov v prostem času in
nimai'° pravice
i i°do
nalog
v zvezi
z vojaško službo,
katerih
izhoda
iz poveljstva,
enote alizaradi
zavoda.

Pr'a^'er za obrambo predpiše postopek za uresničevanje
tem 12 preišniega odstavka in dolžnosti poveljnikov v zvezi s
2. člen
odstavku 7. člena se besedilo prvega stavka spreko, da se glasi:

ni ta

°b°!®ško evidenco vseh vojaških obveznikov z območja
°bran?hVOdv ' Pr's,°ina organizacijska enota Ministrstva za
m
obra^h
nadaljnjem
besedilu
upravni
organ,
pristojen za
°ne' zadevfe)
po kraju
njihovega
stalnega
prebivališča.«.

4. član
V 11. členu se črta četrti odstavek.
5. člen

8. j,

3. člen
n

V 15. členu se črta tretji odstavek.

se spremeni tako, da se glasi:

6. člen

p°(ja?'Klažki evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni
določeni z zakonom ter podatki o naboru, služenju

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
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sestavi policije v skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od
vojaškega roka določenega s tem zakonom:
4. ki je končal visokošolsko izobraževanje doma ali v tujini, vki
se šteje za šolo za častnike in opravil predpisano stažiranje
Slovenski vojski.«.

»Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se
bodo usposabljali za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom.«.
7. člen

15. člen

V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Nabornik, pri katerem je prišlo po naboru do spremembe
zdravstvenega stanja, ki vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo, je lahko na lastno prošnjo ali na poziv upravnega
organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslan na ponovni
zdravniški pregled, da se oceni njegovo sposobnost za vojaško službo.«.

»Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je služenja vojaškega roka
oproščen tudi državljan Republike Slovenije, ki ima tudi
državljanstvo druge države in ima v drugi državi tudi stalno
prebivališče.«.

8. člen

16. člen
V prvem odstavku 31. člena se na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in doda 8. točka, ki se glasi:

19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi kandidati
za šolo častnikov vojne sestave na podlagi njihovega soglasja.

»8. kategoriziranemu športniku ali članu državne rep reze"'
tance, zaradi priprav, nastopov ali udeležbe na mednarodnihv
tekmovanjih, vendar najdlje do konca koledarskega leta,
katerem dopolni 27 let.«.

Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za obrambo.«.

17. člen

9. člen

V 38. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki s®
glasita:

V prvem odstavku 20. člena se na koncu črta pika in doda
besedilo »ali če se spremeni status posameznika v smislu
civilnega služenja.«.

»Ugovor vesti vojaški dolžnosti pod pogoji iz prvega in prejšnjega odstavka lahko uveljavlja tudi vojaški obveznik meo
služenjem ali po služenju vojaškega roka v skladu s terri
zakonom. Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojašk'
dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, je dolžan opraviti 30
dnevno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in reševanja.

10. člen
V drugem odstavku 22. člena se besede »Predsedstvo Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »Predsednik Republike Slovenije«.

Program usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen 23
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.

11. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

18. člen

»Vojaški rok se služi v vojaških enotah in zavodih. Temeljno
usposabljanje za določene vojaške evidenčne dolžnosti se
lahko izvaja tudi izven učnih vojaških centrov.

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje
sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in
nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno in huma"''
tarno ali drugo dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in
organizacije določi minister, pristojen za upravo, po njihove^
predhodnem' soglasju.«.

Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje
minister za obrambo.«.
12. člen
Črta se 24. člen.

19. člen

13. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti ob
pozivu pristojnega organa na nabor ali obveznosti v zveziaV*
naborom, vloži prošnjo najkasneje do dneva nabora pri upf "
nem organu, pristojnem za nabor.

»Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izobrazbo in izpolnjujejo
druge pogoje, določene za šolanje častnikov vojnih enot,
lahko služijo vojaški rok v šoli za častnike vojne sestave.
Njihove posebne pravice določajo predpisi o vojaški službi.«.

Pri organu iz prejšnjega odstavka lahko naborniki, ki s
opravili nabor pred 5. 5. 1991 in niso služili vojaški roj*;
uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti najkasneje 15 d"
po prejemu poziva na služenje vojaškega roka.

V drugem odstavku se besede »gojence šol za rezervne častnike« nadomestijo z besedami »šolo za častnike vojne
sestave«.
14. člen

Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznani®
ugovora vesti vojaški dolžnosti pri pristojni upravi 1
obrambo. Vojaški obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, vio*
prošnjo pri upravnem organu, pristojnem za obramt>n
zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci.

26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi vojaški obveznik:
1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve
leti;
2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano
stažiranje v vojaških enotah, najkasneje do konca septembra
koledarskega leta, v katerem dopolni 27. leto starosti;
3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni
poročevalec, št. 51

V prošnji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega l
mora vojaški obveznik navesti razloge, zaradi katerih prosi
_
priznanje ugovora vesti. V času obravnave prošnje za Pr'zn..
nje pravice ugovora vesti vse obveznosti nabornika in vol*
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^ega obveznika, ki je že odslužil vojaški rok, v zvezi z vojaško
dolžnostjo mirujejo. Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški
ooveznik med služenjem, ne vpliva na izvrševanje obveznosti
*vezi z vojaško dolžnostjo«.«

Tretji odstavek postane četrti odstavek.
23. člen
V prvem odstavku 49. člena se za besedami »obveznost služenja vojaškega roka« postavi pika. besedilo do konca stavka pa
se črta. '

20. člen
^ stavek drugega odstavka 43. Člena se spremeni tako, da
se glasi:

Četrti in peti odstavek se črtata.

*y komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo socialni delapsiholog in zdravnik, ki niso v rednem ali pogodbenem
Blovnem
razmerju z organi, pristojnimi za obrambne zadeve,
r
® Predstavnika upravnih organov, pristojnih za notranje
"deve in za obrambo ali za zaščito in reševanje.«.

24. člen
Drugi stavek prvega odstavka 50. člena se črta.
Drugi odstavek se črta.

tretjem
odstavku se beseda »nabornika« zamenja z bese1713
»vojaškega obveznika«.

V prvem odstavku 51. člena se na koncu prvega stavka črta
pika in doda besedilo »oziroma z vpoklicem v vojaško službo
v vojno sestavo Slovenske vojske«, besedilo do konca stavka
pa se črta.

četrti odstavek se spremeni tako da se glasi:
"Komisija mora o prošnji odločiti v šestih oziroma v treh
®secih, če gre za vojaka med služenjem vojaškega roka, od
"ev.a, ko je bila vložena. Pri odločitvi komisija upošteva želje
j'oslica,
v kateri službi ali organizaciji želi opraviti nadoL 6s!n? civilno službo, če je to mogoče. Zoper odločitev
ornisije lahko prosilec vloži pritožbo v 15 dneh, od dneva, ko
Prejel odločitev komisije.«.

Peti in šesti odstavek se črtata.
26. člen
V 52. členu se tretji, četrti in peti odstavek črtajo.

^°da se nov peti odstavek, ki se glasi:

27. člen

jj^.9ovora
vesti vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu,
'*a dovoljenje za nošenje ali posest orožja, ki je bil kaznosto Zarad
' nele9alne posesti orožja ali kaznivega dejanja
n 9a z nasi|
deiJavnost,
® ki je povezana
jem, oziroma
tistemu, ki opravlja pridobitno
z orožjem.«.

V 3. točki prvega odstavka 53. člena se podpičje črta in doda
besedilo:
»oziroma, če ima v času vojaških vaj neodložljiv izpit, kolokvij
ali drugo neodložljivo šolsko obveznost do naslednjega vpoklica na vojaške vaje;«.

21. člen
2a nPrvim
• odstavkom 45. člena se doda nov drugi odstavek, ki
56
9lasi:

28. člen
55. člen se črta.

pavijan, ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem
^laškega roka in se je odločil za nadomestno civilno službo,
s služen a
odat
i civilno
vojaškega
roka
v skladu
j®,avkom napoti na
službo
za in
toliko
časa, sdaprejšnjim
skupno

29. člen
V 57. členu se črtajo besede »rezervnih starešin v organizacijah zveze rezervnih starešin in drugih organizacijah.«.

VO

oci.» rok in civilna služba ne presegata časa iz prvega
'avka 22. člena tega zakona.«.

30. člen

Dru

SJi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

V 60. členu se drugi odstavek črta.

22. člen
9'asita

drU9 ods,avek 47

'

t
25. člen

V tretjem odstavku se črtata besedi »in drugega«.
31. člen

Cena se spremenita tako, da se

Prvi in drugi odstavek 63. člena se nadomesti z novim prvim
odstavkom, ki se glasi:

ki opravi civilno službo, se mora v 15. dneh po
službe oziroma usposabljanja zglasiti pri upravv"em
0"\° 9 u, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi v
civn ki evidenci, ki mu v vojaško knjižico vpiše, da je opravil
i> v "° službo oziroma predpisano usposabljanje in ga izbriše
°iaške evidence.
Dri
obijana,
ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po
ener
Pri t ,en
n vojaškem roku, pošlje pristojni upravni organ,
jaJ°l za obrambne zadev, na 30 dnevno usposabljanje za
9a n 'n re^evanje v ustrezno izobraževalno organizacijo ter
p «° izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, odlaganje,
v
®niB 8®'nsmiselno
obveznosti
med usposabljanjem
zaščitoki inurejajo
reševoJ;,
uporabljajo
določbe tega za
zakona,
i«ske vaje.«.
Don° se nov tretji odstavek, ki se glasi.
civilne
r an

»Odločbo v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti' izda
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki izdaja tudi
odločbe v zvezi z ureditvijo služenja vojaškega roka za vse
vojake v enotah in zavodih na območju, za katerega je krajevno pristojen.«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in drugega«.
Tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti
odstavek.
32. člen
V 66. členu se besedilo »4.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »30.000 tolarjev«.

Oivi, ovijan iz Prvega 'n prejšnjega odstavka se po opravljeni
ra
8l bi
oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje
n *Dr.' V*
iu , 'v Civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reševa-

1. in 2. točka se spremenita tako, da se glasita:
»1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez
opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen
43
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kraj zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug
pregled oziroma preiskavo, na nabor, na vojaške vaje ali
kakšno drugo vojaško obveznost, na katero je klican s posamičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti in šesti
odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51.
člena, prvi odstavek 64. člena);
2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno
zapusti zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo', nabor
ali vojaške vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51.
člena);«.

38. člen
Določbe tega zakona o napotitvi na služenje vojaškega roka,
odlaganju in prekinitvi vojaškega roka, pravicah in obvezno;
stih med služenjem vojaškega roka, o služenju v rezervni
sestavi, vojaških vajah, odlaganju vaj in pozivanju se smiselno
uporabljajo tudi za usposabljanje vojaških obveznikov za
naloge v rezervni sestavi policije, pri čemer upravne zadeve
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
Minister za notranje zadeve predpisuje programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka ter ureja druge pogoje za izvajanje
usposabljanja.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek tudi državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo v
kateri opravlja civilno službo oziroma, če se ne odzove na 30
dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje ali če tako
usposabljanje samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 41.
člena, drugi odstavek 47. člena).«.

Vojaški obvezniki, ki so opravili usposabljanje iz prvega
odstavka tega člena, se praviloma razporedijo v rezervno
sestavo policije.
39. člen

33. člen

Zdravstveno sposobnost za vojaško službo ugotavljajo zdravniki, ki so pooblaščeni v skladu s tem zakonom.

V 67. členu se besedilo »2.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »30.000 tolarjev«.

40. člen

3. točka se spremeni tako, da se glasi:

V vseh določbah zakona se besedilo »republiški upravnj
organ, pristojen za obrambne zadeve« nadomesti z besedami
»Ministrstvo za obrambo« v ustreznem sklonu, besede republiški upravni organ z besedo ministrstvo v ustreznem sklonu,
besedilo upravni organ občine, pristojen za obrambne zadeve
pa z besedilom upravni organ, pristojen za obrambne zadeve
v ustreznem sklonu.

»3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za
zaščito in reševanje ne zglasi pri pristojnem organu v skladu s
prvim odstavkom 47. člena;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. če ne pride k sporočitvi vojnega razreda ali če ne prinese s
seboj osebne in druge vojaške opreme, kadar je to določeno s
pozivom pristojnega organa (50. člen, prvi odstavek 64.
člena);«.

V vseh določbah zakona se besede »Predsedstvo Republike
Slovenije« nadomestijo z besedami »Predsednik Republike
Slovenije«, besede Izvršni svet Republike Slovenije pa sev
nadomestijo z besedami »Vlada Republike Slovenije«
ustreznem sklonu.

5. točka se črta, 6. točka pa postane 5. točka.
34. člen

V vseh določbah zakona se črta besede »neposredna vojna
nevarnost«, »rezervni vojaški uslužbenec«, »zveza rezervnih
vojaških častnikov« in beseda »gojenec«, besedi »oborožene
sile« se nadomestita z besedama »Slovenska vojska« v ustreznem sklonu, beseda »podjetje« pa z besedama gospodarska
družba v ustreznem sklonu.

V 68. členu se besedilo »4.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »100.000 tolarjev«.
V 2. točki se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
35. člen

41. člen

V prvem odstavku 69. člena se besedilo »30.000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »200.000 tolarjev«.

Čas, ki so ga gojenci vojaških šol pred 25.6.1991 prebili v
vojaški šoli, se šteje za vojaški rok. V vojaški rok se ne šteje
prvo leto šolanja na srednji vojaški šoli.

V drugem odstavku se besedilo »3.000 dinarjev« nadomesti z
besedilom »50.000 tolarjev«.

Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka, ki niso odslužili
vojaškega roka v dolžini, določeni s tem zakonom, se pošljejo
na doslužitev, če jim je do konca vojaškega roka ostalo več
kot 30 dni.

36. člen
V 70. členu se besedilo »4.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »50.000 tolarjev«.

42. člen

37. člen

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

71., 72., 73., 74. in 75. člen se črtajo.

OBRAZLOŽITEV
obravnavi. Tako je bil črtan 1. člen predloga zakona in vS
ostali členi preštevilčeni. V 3. členu je dodan četrti odstavek
Novo je besedilo 7. člena. Dopolnjeno je besedilo 9. člen*
Dodan je 10. člen. Spremenjeno je besedilo v 11. členu.
Dopolnjeno je besedilo v 14. členu in dodan je nov 16. člen,re
ureja odlaganje vojaškega roka vrhunskim športnikom. Sp .
menjeno je besedilo v 18. in v 19. členu. Dopolnjeno le
besedilo prvega odstavka 20. člena ter četrte točke 33. člen*0
V 40. členu je v skladu s sprejetim amandmajem spremenjen
besedilo drugega odstavka.

Državni zbor je na 36. seji opravil drugo obravnavo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti ter naložil predlagatelju, da ga pripravi za tretjo obravnavo. Obenem je sprejel sklep na podlagi drugega odstavka
194. člena poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS št. 40/93 in
. 80/94), da bo tretjo obravnavo opravil na 37. seji Državnega
zbora.
Predlagatelj, Vlada Republike Slovenije, je v besedilu predloga zakona upoštevala vse amandmaje, sprejete v drugi
poročevalec, št. 51
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I
^flandmuji
k predlogu zakona o spremembah In dopolniah
zakona o vojaški dolžnosti - tretja obravnava

obveznosti nabornika v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo.
Obravnava prošnje, ki jo je vložil vojaški obveznik med služenjem vojaškega roka oziroma vojaški obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z
vojaško dolžnostjo.«.

^ k 16. členu
^

členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

Obrazložitev

"V ntretjem odstavku 31. člena se besede »naborniku iz 2., 4.,
-•ln
! 7. točke« nadomestijo z besedami »naborniku iz 2., 4., 5.,
• točke«.«

V drugi obravnavi predloga zakona je bila sprejeta tudi
določba četrtega odstavka 19. člena, po kateri v času obravnave prošnje za priznanje ugovora vesti vojaški dolžnosti,
vojaškega obveznika, ki je dolžan služiti v rezervni sestavi, vse
obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo. Taka
določba ni ustrezna in lahko povzroči v praksi številne probleme. Vsak državljan, ki bo poklican na vojaške vaje ali druge
oblike vojaškega usposabljanja, bo imel itiožnost vložiti prošnjo za priznanje ugovora vesti in se ne bo dolžan odzvati
vpoklicu na vojaške vaje oziroma druge oblike usposabljanja.
Dejstvo je, da že v dosedanjem sistemu izvajanja zakona o
vojaški dolžnosti, na vojaških vajah sodeluje v povprečju okoli
80% obveznikov, okoli 20% pa zaprosi za odložitev vojaških
vaj iz različnih razlogov. To pomeni, da se le delno izvaja
usposabljanje popolnih vojnih enot. S predmetno dopolnitvijo
42. člena zakona o vojaški dolžnosti pa bi omogočili izigravanje zakonske obveznosti služenja v rezervni sestavi Slovenske
vojske. Obstoječa zakonska ureditev odlaganja vojaških vaj je
sicer zelo liberalna in omogoča odlaganje vojaških vaj tako
zaradi osebnih, kot tudi službenih razlogov. Nobenih utemeljenih razlogov ni, da bi jo še dodatno spreminjali. Tudi v
normativnih ureditvah primerljivih držav s parlamentarno ureditvijo nimajo takih rešitev kot so določene v četrtem
odstavku 42. člena zakona, ki je bil sprejet v drugi obravnavi.

°brazložitev
obravnavi predloga zakona je bil k prvemu odstavku
v ; ''ena zakona sprejet amandma, po katerem se služenje
°iaskega roka lahko odloži na prošnjo nabornika tudi kataor n ku a
Zarra'Zf?''ranemu
t ' ali ''udeležbe
Slanu na
državne
reprezentance
Priprav, šP
nastopov
mednarodnih
tekmov
n
v|a ' . V tretjem odstavku 31. člena se ureja postopek za
aganje prošnje, za odložitev vojaškega roka, za vse primere
t CKo
P^.93 odstavka. Glede na dopolnitev prvega odstavka z 8.
je treba uskladiti tudi tretji odstavek navedenega člena.
^ ^ 19. členu
J9. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka tako, da
Oglasi:
Prošnji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena,
prj ra vojaški obveznik navesti razloge, zaradi katerih prosi za
an,e u ovora
0Sn
orni
vestiugovora
vojaški dolžnosti.
V času
obravnave
ie za 9priznanje
vesti vojaški
dolžnosti,
vse
beležke
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I

Predlog

zakona

Pravnih

oseb

za

o

odgovornosti

kazniva

dejanja

EPA 537 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije

Republike Slovenije dne 26/10-1995),

V prilogi pošiljamo:

s katerim nadomeščamo besedilo zakona, ki smo vam ga
pomotoma poslali v napačni verziji z dopisom št. 713-03/
94-1/2-8 z dne 27/10-1995. Besedilo amandmajev k navedenemu zakonu ostane nespremenjeno.

~n, Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazva deiania - druaa obravnava (sorejet na 166. seji Vlade

(2) Domača in tuja pravna oseba sta po tem zakonu odgovorni
tudi za kaznivo dejanje, storjeno v tujini, če ima pravna oseba
na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali pa na njem
opravlja svojo dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno
proti Republiki Sloveniji, njenemu državljanu ali domači
pravni osebi.

Besedilo členov
'Hmeljne določbe
1. član
J^azniva dejanja se poleg storilcev kaznujejo tudi pravne

II. SPLOŠNI DEL
j^^akon
določa, za katero kaznivo dejanje in s kakšno
n
'|o se pravna oseba kaznuje.

1. POGOJI, POD KATERIMI JE PRAVNA OSEBA ODGOVORNA ZA KAZNIVO DEJANJE«

tako
L3L*Ceezakon
se pravni osebi lahko poleg kazni
io tudi drugedoloča,
sankcije.

TEMELJI ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE
4. člen

Sl^ITVE
PRI ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZ*IVA DEJANJA

(1) Pravna oseba je kazniva, če vpliva na storilca, da izvrši
kaznivo dejanje, ali mu omogoči izvršitev kaznivega dejanja
ali razpolaga s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim
dejanjem, ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanjem.

2. član
epub|
PrJ?ne
ika

Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti kot
osebe ne odgovarjajo za kaznivo dejanje.

(2) Če so podani temelji za kaznivost iz prejšnjega odstavka,
se pravna oseba kaznuje ne glede na to, ali je storilec za
storjeno kaznivo dejanje kazensko odgovoren.

'«hkn pravne
osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku,
v0r°e *vak°n določi, da so za določeno kaznivo dejanje odgose ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb.

(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za kaznivo
dejanje ne glede na to, ali je bilo storjeno pred uvedbo
stečajnega postopka ali med njim, vendar pa se ji ne izreče
kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi ali varnostni
ukrep odvzema predmetov.

lahko

določi, da se nekatere pravne osebe zaradi
'ua . !astnosti kaznujejo z manjšo ali večjo kaznijo kot
"• ki takih lastnosti nimajo.

d

Kraj

evna VELJAVNOST ZAKONA

KAZENSKA ODGOVORNOST PRAVNE OSEBE

3. člen
it

5. člen

zakonu so domače in tuje pravne osebe odgovorne
a dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije.

(1) Pravna oseba je kazensko odgovorna, če kaznivo dejanje
izhaja iz njenega načrtovanega delovanja ali je storjeno z

niv
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izvršitvijo sklepov njenih organov ali po njihovem nalogu ali z
njihovim pristankom (odobritev) ali če njeni organi oziroma
člani niso s potrebno vestnostjo nadzirali zakonitosti storilčevega ukrepanja v njenem imenu in za njen račun (nevestnost).

SPLOŠNI RAZLOGI ZA MILEJŠE KAZNOVANJE ALI ODPUSTITEV KAZNI

(2) Za kazniva dejanja, ki jih storilec stori iz malomarnosti, je
pravna oseba lahko kazensko odgovorna le v pomenu nevestnosti.

(1) Če pravna oseba po storitvi kaznivega dejanja prostovoljno naznani storilca, se sme kaznovati mileje.

11. člen

(3) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi bil
upravičen nadzirati storilca, je pravna oseba kazensko odgovorna v mejah storilčeve krivde.

(2) Pravni osebi, ki po storitvi kaznivega dejanja prostovoljk1
in takoj vrne pridobljeno protipravno premoženjsko korist a'
odpravi povzročene škodljive posledice ali sporoči podatke o
temeljih kaznivosti za druge pravne osebe, se sme kaze"
odpustiti.

NEZNATNOST PRISPEVKA

2. KAZNI IN DRUGE SANKCIJE ZA PRAVNE OSEBE

6. člen

VRSTE KAZNI

Pravna oseba ni kazniva poleg storilca za kaznivo dejanje, ki
sicer ni majhnega pomena, če je sama le neznatno prispevala
k storilčevi storitvi ali opustitvi in od tega ni imela oziroma ni
mogla imeti koristi.

12. člen
Za kazniva dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednja
kazni:
1) denarna kazen;
2) odvzem premoženja;
3) prenehanje pravne osebe.

SKRAJNA SILA
7. člen

DENARNA KAZEN

(1) Pravna oseba ni odgovorna, če je storilec izvršil kaznivo
dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno nevarnost
škode, ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali državnih organov, pri tem pa je škoda, ki je grozila, večja od škode,
povzročene s kaznivim dejanjem.

13. člen
(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od
500.000 (petsto tisoč) tolarjev in ne sme biti večja od
150,000.000 (stopetdeset milijonov) tolarjev.

(2) V primerih, ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti, se tudi
pravna oseba sme kaznovati mileje oziroma se ji sme kazen
odpustiti.

(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne ose''®
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna oseba
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko najveći®
mera izrečene denarne kazni 2.000 (dva tisoč) kratni znese*
takšne škode ali koristi.

POSKUS

ODVZEM PREMOŽENJA

8. člen

14. člen

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
dokončal, se kaznuje za poskus tudi pravna oseba, ki je
vplivala na storilca ali mu je omogočala začeto kaznivo dejanje, pri tem pa je bila podana njena kazenska odgovornost v
pomenu odobritve.

(1) Pravni osebi se lahko odvzame polovico ali več premo*®'
nja ali celotno premoženje.
(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja,za
katera je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen.

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokončano kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje.

(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečen®
kazni odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odv"
žetega premoženja.

(3) Pravni osebi, ki storilcu prostovoljno prepreči dokončanje
začetega kaznivega dejanja, se sme kazen odpustiti.

PRENEHANJE PRAVNE OSEBE
NADALJEVANO KAZNIVO DEJANJE

15. člen

9. člen

(1) Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dej8*'
nost pravne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena z
izvršitev kaznivih dejanj.

Če je pri pravni osebi podan isti temelj odgovornosti glede
več istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj enega ali
več storilcev, taka pravna oseba odgovarja, kakor da bi bilo
storjeno eno kaznivo dejanje.

(2) Sodišče lahko izreče prenehanje pravne osebe tudi, če j®
pravna oseba odgovorna za nadaljevano kaznivo dejanje ®
za stek kaznivih dejanj ali pri večkratnem povratku, ko »jj
storilcu kaznivega dejanja lahko izreče kazen petih let zapo'
ali hujša kazen.

SOSTORILSTVO PRAVNIH OSEB
10. člen

(3) Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče S®
kazen odvzema premoženja.

(1) Dvoje ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju v
sostorilstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev kaznivosti iz 4. člena tega zakona.

(4) Z izrečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče pre<*
laga začetek likvidacijskega postopka.

(2) Pri sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna
oseba kaznuje tako, kakor da bi bila edina poleg storilca
odgovorna za kaznivo dejanje.
poročevalec, št. 51

(5) Iz premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena ka*®"
prenehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki.
48

ODMERA kazni

(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev
do petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe.

16. člen

ZASTARANJE

H) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg
Plošnih pravil za odmero kazni iz 41. člena kazenskega
*akonika Republike Slovenije še stopnjo odgovornosti in
9°spodarsko moč pravne osebe.
s

21. člen
(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se
šteje glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu
kaznivega dejanja.

(2) Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni
Podpisana tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri
odmeri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice premoženja pravne osebe.

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče:

p

OGOJNA OBSODBA

1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni;
17. člen

2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni
prenehanja pravne osebe.«

0) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namero denarne kazni pogojno obsodbo.
v

(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara:

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravnr osebi
jjenarno kazen do 50,000.000 (petdeset milijonov) tolarjev in
"krati izreče, da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga
določi sodišče in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od
Petih let (preizkusna doba) ne bo storila novega kaznivega
dejanja.

1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s
katero je bil izrečen ukrep objave sodbe;«
2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepovedi
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.«

varnostni ukrepi

UPORABA SPLOŠNEGA DELA KAZENSKEGA ZAKONIKA
18. člen

22. člen

kazniva dejanja pravnih oseb se smeta poleg varnostnega
"*r®pa odvzema predmetov po 69. členu kazenskega zakola Republike Slovenije izrekati kot varnostna ukrepa:

Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela
kazenskega zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

I

) objava sodbe;

III. POSEBNI DEL

Prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

KAZNIVA DEJANJA PRAVNIH OSEB

°bjava sodbe

23. člen
19. člen

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in za
druga kazniva dejanja, če zakon tako določa.

!1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko
•j'b .bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi
j lava sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za
^ljenje
ali zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali
K
&kšna korist gospodarstva.

KAZNIVA DEJANJA IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in
Potrebo, da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi v
'®*u, radiu ali televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega
obveščanja
hkrati in ali naj se objavi njena obrazložitev v
Jjel°ti ali v izvlečku; sodišče pri tem upošteva, da bo z načiI on
objave
omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih
,6r
esu je treba sodbo objaviti.

24. člen
Pravne osebe odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz
posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije:
1) iz šestnajstega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153.,
154. ter 158. do 160. členu;«
2) iz dvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191.
do 196. člena;«
3) iz dvaindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. in
208. in 209. členu;«
4) iz triindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 218. in 222.
členu;«
5) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 231. do
243. in po 246. do 254. členu;«
6) iz devetindvajsetega poglavja za kaznivo dejanje po 309.
členu;«
7) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 317., 318., 320.
členu;«
8) iz enaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 326. in
327. členu;«
9) iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 333. do
345. členu.«

j^EPOVED
DOLOČENE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
*rAVNI OSEBI
20. člen
Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavosti je v tem, da je pravni osebi prepovedano proizvajati
. oiofiene proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da ji
i Pfepovedano
ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga
s
<oritev ali z drugimi gospodarskimi posli.
n?
ukrep
se lahkoz izreče
pravni
osebi, če bidejavbilo
J®nVarnostni
o nadaljnje
ukvarjanje
določeno
gospodarsko
®stjo nevarno za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za
j°5Podarsko ali finančno poslovanje drugih pravnih oseb ali
l..gospodarstvo ali če je bila pravna oseba v zadnjih dveh
"h že kaznovana za enako ali podobno kaznivo dejanje.
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zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je P°
zakonu o kazenskem postopku upravičen obdolženec.

KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA
25. član

(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastop"
nika.

(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe
kaznujejo:

(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svojega zastoj
nika.

1) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen do treh let zapora, z denarno kaznijo do 75,000.000
(petinsedemdeset milijonov) tolarjev ali do zneska 1.000 (en
tisoč) kratne povzročene škode ali pridobljene premoženjske
koristi s kaznivim dejanjem; .

(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnik'
obdolžene pravne osebe in njegovo upravičenost za zašto*
panje.
DOLOČITEV ZASTOPNIKA

2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen treh let zapora ali hujša kazen z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 (dva milijona petsto tistoč) tolarjev ali do
največ zneska 2.000 (dva tisoč) kratne povzročene škode ali
pridobljene protipravne premoženjske koristi s kaznivim dejanjem.

30. člen
(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je P°
zakonu, po aktu pristojnega državnega organa ali po statut"'
aktu o ustanovitvi ali drugem aktu pravne osebe upravic®"
zastopati.

(2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne
kazni lahko izreče kazen odvzema premoženja.

(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki
njeno podružnico.

(3) Za kazniva dejanja iz prvega odstavka tega člena se namesto denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne
osebe, če so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega zakona.

(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuj*
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te iz<T,e°
sebe določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča n
storijo ali v danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča,
izmed njih določi sodišče.

IV. POSTOPEK
ENOTNOST POSTOPKA

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdo!**"®
pravno osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugefl ,
Pooblastilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik P
sodišču.

28. člen
(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo
praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom
zoper storilca.

IZLOČITEV ZASTOPNIKA
31. člen

(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba.

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor |®v
isti stvari povabljen za pričo.

(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče
uvesti oziroma izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa
je bil zoper njega že izveden.

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti tisti, z°P^
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejanja, raz*
če je edini član obdolžene pravne osebe.

SMOTRNOST UVEDBE POSTOPKA

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega
sodišče pozove obdolženo pravno osebo oziroma podružnic
obdolžene tuje pravne osebe, da pristojni organ obdolže
domače ali tuje pravne osebe določi drugega zastopnika i"
določenem roku o tem pisno obvesti sodišče.

27. člen
Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo
zahteval uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera
kažejo, da to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne
osebe pri storitvi kaznivega dejanja nepomembna, ali ker
pravna oseba nima premoženja ali je to tako majhno, da ne bi
zadoščalo niti za pokritje stroškov postopka, ali ker je bil
zoper njo začet stečajni postopek ali ker je storilec kaznivega
dejanja edini lastnik pravne osebe, zoper katero bi bilo
potrebno uvesti postopek.

(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil pnst°i®J
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obve
sodišča, koga je določila za zastopnika, ga določi sodišč*VROČANJE PISANJ ZASTOPNIKU
32. člen
Pisanja, namenjena zastopniku, se vročajo obdolženi Pravn'
osebi oziroma podružnici obdolžene tuje pravne osebe.

KRAJEVNA PRISTOJNOST
28. člen

PRIVEDBA ZASTOPNIKA

V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu o
kazenskem postopku odvisna od prebivališča obdolženca,
postopek pa teče samo zoper obdolženo pravno osebo, je
pristojno sodišče, na območju katerega ima obdolžena
pravna oseba svoj sedež oziroma kjer ima obdolžena tuja
pravna oseba podružnico.

33. člen
o6

Če pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne ose^?w
pride in izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti priveo"
STROŠKI ZASTOPNIKA

ZASTOPNIK OBDOLŽENE PRAVNE OSEBE

34. člen

29. člen

med
Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo <y~<0
stroške kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplflCW

(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravno osebo
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2) v izreku sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdoižena
pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
in njen sedež ter odločbo, s katero se obdoižena pravna
oseba spozna za odgovorno dejanja, ki ga je obdoižena, s
katero se oprosti obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba
zavrne.

'* sredstev organa, ki vodi kazenski postopek, samo za
zastopnika, postavljenega na podlagi četrtega odstavka 31.
'lena, 6e obdoižena pravna oseba nima sredstev, iz katerih bi
i'n bilo mogoče izterjati.
^govornik
35. člen

DELNA RAZVELJAVITEV SODBE SODIŠČA PRVE STOPNJE

(1) Obdoižena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi
^govornika.

39. člen
Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo tudi samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da
ta del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.

(2) Za obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku o obvezni obrambi.

UKREP ZAVAROVANJA

(3) Obdoižena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika
*ot obdolženec.

40. člen

v

sebina obtožbe

(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali
odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog
upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi
začasno zavarovanje po določbah o izvršbi in zavarovanju
terjatev. V takem primeru veljata smiselno drugi in tretji odstavek 108. člena zakona o kazenskem postopku.

36. člen
Obtožba zoper obdolženo pravno osebo mora poleg sestavin,
Predpisanih z zakonom o kazenskem postopku, vsebovati
'"tli firmo oziroma ime, s katerim obdoižena pravna oseba v
»Kladu s predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež,
°Pis
kaznivega dejanja in temelj odgovornosti obdolžene
Pfavne osebe.

(2) Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo obdoižena
pravna oseba ponovila dejanje, katerega je utemeljeno osumljena, ali storila podobno dejanje, s katerim grozi, lahko
sodišče po enakem postopku poleg ukrepov iz prejšnjega
odstavka obdolženi pravni osebi začasno prepove opravljati
eno ali več določenih gospodarskih dejavnosti.

Kušanje in končna beseda
37. člen

UPORABA ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU

1
<5el
>Na

glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec,
® potem zastopnik obdolžene pravne osebe.

41. člen

Po konćanem

wL
dokaznem postopku ter besedi tožilca in
oškodovanca
dobi besedo najprej zagovornik obdolžene
Pfavne osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za
I"" zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec.

Če ni v tem zakonu'drugače določeno, se v kazenskem
postopku zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo
zoper pravno osebo.

P|

SNA IZDELAVA SODBE

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
38. člen

42. člen

j°le9 tega, kar je predpisano s 362. členom zakona o kazenKem postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi
^slednje:

Kazniva dejanja iz prvega odstavka 392. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije veljajo tudi za pravne osebe s
kaznimi, predpisanimi v 25. členu tega zakona.

Jj'v na
uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdoižena
I ay oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
"len sedež ter ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil
av
*oč na glavni obravnavi;
*

43. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.

OBRAZLOŽITEV
Dr*
zt>or
onpravil prvo
Republike Zakona
Slovenije
je na 19. seji pravnih
dne 6.4.1994
obravnavo
o odgovornosti
oseb
niva
Pri Brna odla
dejanja
in
pri
tem
ocenil,
da
je
predlagani
zakon
(em na ?
9a za pripravo zakona za drugo obravnavo, pri
*bo ter
imnen
Predlagatelj
upošteva sklepe in stališče Državnega
"odia in
konkretne
pripombe
Sekretariata
tiir,01ain°~Pravne
zadeve,
Komisije
Državnega
sveta za
zazakopolisistem in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Državnega sveta za politični sistem in Vrhovnega sodišča, je
predlagatelj upošteval na naslednji način:
I. Glede na to, da sta Kazenski zakonik Republike Slovenije in
Zakon o kazenskem postopku v veljavi že od 1.1.1995 dalje,
sočasna uveljavitev celotne zakonodaje s področja kaznovalnega prava ni več mogoča. Pri pripravi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je predlagatelj zato upošteval sočasnost s predlogom Zakona o prekrških, ki je bil
poslan v prvo obravnavo Državnemu zboru in z Zakonom o
izvrševanju kazenskih sankcij, katerega osnutek je za to pripravljen. Vsebinsko je Zakon o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja usklajen z ostalimi zakoni s kazenskopravnega področja. Podlaga zakona je določba 33. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja. Zakon tudi napotuje na smiselno
uporabo določb splošnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in Zakona o kazenskem postopku, če v zakonu

star*x9a,e
lj i° Pr' PriPravi predloga za drugo branje upošteval
,n sk,0 e
Se/r far,afa
P Državnega zbora, mnenja in pripombe
' Komisije
sveta obliki
za politični
sistem
in
i°^ega
sodišča
RS,Državnega
v amandmajski
predlagal
dolo^0e vsebinske spremembe zakona ter besedilo tudi redakcijin sklepe Državnega zbora, ki vsebujejo tudi napotilo
Poštevanje mnenj in pripomb Sekretariata, Komisije

u
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ni drugače določeno. Za storilca kaznivega dejanja in odgovorno pravno osebo se izvaja enoten postopek in izda skupna
odločba. Izrazi, uporabljeni v zakonu, so jezikovno in pojmovno usklajeni z izrazi, uporabljenimi v ostalih zakonih s
kazenskopravnega področja. Posebno pozoren je bil predlagatelj na to, da nobena izmed določb zakona ni v nasprotju z
določbami ostalih zakonov s tega področja. Na ta način je
predlagatelj upošteval sklep Državnega zbora o nujnosti
uskladitve ter sočasne uveljavitve zakonodaje, ki vsebuje
nove rešitve na področju kaznovalnega prava.

sti), tako mora imeti poseben položaj država, državni organiu>
lokalne samoupravne skupnosti kot pravne osebe v Zakonu o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ni si mogo&
predstavljati, da bi bila državi aH državnemu organu po ugolO4
vitvi, da je odgovorna za kaznivo dejanje, izrečena npr. kaZ^
prenehanja pravne osebe ali morda varnostni ukrep preP0'
vedi opravljanja neke dejavnosti. Če ne prej, bi nedvotnn"
prišlo do neenakosti z drugimi, »običajnimi« pravnimi os*
bami pri izrekanju sankcij. Zato predlagatelj vztraja pri s'?'
lišču, da je potrebno izključiti odgovornost nekaterih pravni"
oseb za kazniva dejanja.

II. V zvezi z določbami drugega člena zakona predlagatelj
vztraja pri stališčih, navedenih že v obrazložitvi predloga
zakona za prvo obravnavo. Pravne osebe, ki so nosilci oblasti,
po notranjem pravu ne morejo odgovarjati za kazniva dejanja,
saj bi to nedvomno negativno vplivalo na mehanizem delovanja države, tako na splošni državni ravni, kot na ravni lokalnih
skupnosti. Enakosti pred zakonom, na kakršno opozarja mnenje Komisije za politični sistem Državnega sveta, v tem primeru ne more biti. Določeni subjekti morajo že zaradi svojih
posebnih lastnosti in pravne narave (v konkretnem primeru
oblastne, državnotvorne) imeti v zakonu poseben položaj.
Tako kot ima na primer otrok, ki še ni dopolnil 14 let, poseben
položaj v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (in seveda
podobnega po vsem svetu) zaradi svojih lastnosti (nedoraslo-

Dopustiti je potrebno tudi možnost, da zakon za določeno
vrsto pravnih oseb omeji odgovornost za kazniva dejani*
Primer tovrstne pravne osebe bi lahko bila agencija, upra^"1
organizacija v sestavi, ustanovljena za izvajanje neoblasin "
funkcij, ki sama nastopa v pravnem prometu in ji je
podelil lastnost pravne osebe. Takšen organ zaradi sWD
»paradržavne narave« za določena kazniva dejanja rte
mogel odgovarjati.
III. Ostale pripombe Sekretariata za zakonodajnopra
zadeve, Komisije Državnega sveta za politični sistem in Vrho<_
nega sodišča je predlagatelj preučil in smiselno upošteval
naslednji način:

kazen, sedaj nad 3 leta). Ob izpolnjenih restriktivnih pogoji11 |Z
15. člena je takšen tudi namen te norme.

1. Pripombe Sekretariata:
a) Za upravne organizacije, ki imajo po novi ureditvi Zakona o
upravi lahko lastnost pravne osebe, je glede na naravo pravne
osebe moč uporabiti tako določbo prvega odstavka 2. člena
(vključeni tudi državni organi - pripomba Vrhovnega
sodišča) kot določbo drugega odstavka navedenega člena, če
gre za organizacijo, ki ne izvaja oblastnih funkcij in ki relativno samostojno nastopa v pravnem prometu.

g) Prvi odstavek 30. člena je predlagatelj popravil tako, d®jj
namesto besed »drugem splošnem aktu« uporabil le bese
»drugem aktu« in s tem redakcijsko uredil besedilo, na
način pa upošteval tudi pripombo Sekretariata.

b) Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata v zvezi z
napačnim sklicevanjem na 2. člen namesto na 4. člen v 10.
členu zakona in besedilo tega člena ustrezno popravil, tako
da se sedaj sklicuje na 4. člen.

Predlagatelj se ne strinja z mnenjem Komisije, da d°lo^
tretjega odstavka 14. člena in petega odstavka 15. t'e 0
zakona nista kompatibilni z določili 8. oddelka Zakon®c
gospodarskih družbah, ki zagotavljajo upnikom pop'®
vseh terjatev. Navedeni določbi sta temelj, iz katerega vnlKs
čajnem ali likvidacijskem postopku izhajajo pravice up j
za poplačilo vseh terjatev v celoti, z zakonskimi obres'";
Določbi ne onemogočata upnikom uveljavljanja in zagoni
nja pravic do poplačila v stečajnem in likvidacijs*
postopku, uveljavljanje teh pravic pa je že urejeno v Zakon .
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Iz določbe četrt
odstavka 15. člena Zakona o odgovornosti pravnih °s® ,jjkazniva dejanja je jasno razvidno, da je predlagatelj likvid®' .
skega postopka sodišče, ki je^v tem primeru tudi edinor sP v
stojno za izvedbo likvidacije. 180. člen Zakona o p ' 8
poravnavi, stečaju in likvidaciji podobno kot 383. člen ZaKO
j
o gospodarskih družbah določa, da mora likvidacijski upr.
telj ob odločanju o predlogu za začetek likvidacijsK™,
postopka ali kadarkoli med potekom postopka takoj Pre
gati začetek stečajnega postopka, če ugotovi, da so z® ^
izpolnjeni pogoji. Predlagatelj meni, da te tematikei
potrebno dodatno urejati v Zakonu o odgovornosti PraV
oseb za kazniva dejanja.

2) Pripomba Komisije Državnega sveta Republike Slove11'''
za politični sistem

c) Osnutek Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij predlagatelj usklajuje s predlogom Zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij je pripravljen in bo v kratkem poslan Državnemu zboru v
prvo branje, v njem bo urejeno izvrševanje novih kazni, ki se
lahko izrečejo pravnim osebam.
d) Predlagatelj je v celoti upošteval opozorilo Sekretariata, da
se denarne kazni v predlogu zakona povečujejo znatno več
kot za tretjino v primerjavi s kaznimi za pravne osebe po
Zakonu o gospodarskih prestopkih. Dejanski namen predlagatelja je bil, da se kazni povečajo približno za tretjino, zato je
v pričujočem predlogu temu ustrezno prilagodil njihovo
višino, tako v 13. členu, kot tudi v 17. in 25. členu, ki se
navezujeta na temeljne določbe o višini denarne kazni.
Splošni minimum je sicer v primerjavi z Zakonom o gospodarskih prestopkih višji kot za tretjino, vendar je to potrebno
zaradi določitve razmerja s kaznimi, ki jih za pravne osebe
določa predlog Zakona o prekrških. Splošni maksimum pa v
celoti sledi stališču, sprejetemu v obrazložitvi predloga
zakona za prvo obravnavo.

3. Pripombi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Predlagatelj je upošteval pripombo Vrhovnega! sodišča in^*
drugi točki prvega odstavka 25. člena besedilo »treh I®
hujša kazen« nadomestil z besedilom »kazen nad tri v
Upoštevaje dejstvo, da državni organi niso pravne os 8
zakon pa govori o odgovornosti pravnih oseb za kaz^
dejanja, predlagatelj« državnih organov« ni uvrstil med s 0
jekte prvega odstavka 2. člena, ki ne odgovarjajo za kaz
dejanje.

e) Predlagatelj je pojem »večji del premoženja« v prvem
odstavku 14. člena terminološko uskladil z drugimi določbami
zakona tako, da je namesto njega uporabil izraz »polovico ali
več premoženja« in s tem sledil stališču Sekretariata.
t) Predlagatelj ni upošteval pripombe Sekretariata glede
določbe tretjega odstavka 25. člena, saj se ta nanaša na vsa
kazniva dejanja, za katera lahko odgovarjajo pravne osebe in
tako vsebuje tudi dejanja, za katera je predpisana kazen 5 let
zapora ali več (2. točka prvega odstavka - 3 leta ali hujša
poročevalec, št. 51

IV. Predlagatelj je besedilo zakona redakcijsko uredil
način, da je namesto prejšnje dikcije: »pravna oseba j®
niva«, na vseh mestih v zakonu (razen v členih, ki
52

;

amandmaji v celoti spremenjeni ali izpuščeni), uporabil besedilo: »pravna oseba je odgovorna za kaznivo dejanje« ali
smiselno »pravna oseba odgovarja za kaznivo dejanje«.
Takšno besedilo je nedvomno bolj primerno, tako terminolopo kot tudi vsebinsko. Pojem »odgovornosti« se uporablja
tudi v drugih zakonih s področja kaznovalnega prava in opredeljuje odnos subjekta do storjenega dejanja, kar je tudi
lamen njegove uporabe v tem zakonu. »Kaznivost« je pomensko drug in ožji pojem, pripisuje se dejanjem - npr. »kaznivo
dejanje« in ne subjektom, kot npr. »kaznivi storilec«. Z dikcijo

»odgovornost za kaznivo dejanje« je napravljena tudi
potrebna razlika med to odgovornostjo in »kazensko odgovornostjo« storilca, ki po našem pojmovanju zajema prištevnost in krivdo storilca kaznivega dejanja.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU
*AKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA
DEJANJA
đru
ga obravnava

v imenu, na račun ali v korist domače pravne osebe. Primer
take situacije je npr., ko predstavnik slovenskega podjetja v
tujini da darilo direktorju tujega podjetja ali podkupnino
tujemu državnemu uradniku. Za storilca - fizično osebo se
uporabijo določbe trinajstega poglavja Kazenskega zakonika,
ki ob izpolnjenih pogojih omogočajo pregon in kaznovanje
storilca po določbah Kazenskega zakonika (Republike Slovenije). Nobenega razloga proti ni in prav je, da za zgoraj
opisano ravnanje, ob izpolnjenih pogojih iz tega zakona,
odgovarja tudi domača pravna oseba, katere vodstveni ali
nadzorni organi so na storilca vplivali ali mu omogočili... (glej
4. člen), da je storil kaznivo dejanje. Na tak način se za
domače pravne osebe še dodatno vzpostavlja in utrjuje
ustavno načelo enakosti pred zakonom. Na tovrstno rešitev
pa napotujejo tudi nekateri mednarodni akti in priporočila
mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z protikorupcijskimi
ukrepi in »nadteritorialno jurisdikcijo«.

Redakcijsko so sedaj urejeni tudi členi Kazenskega zakonika
Republike Slovenije, citirani v zakonu. Členi so bili po opravljeni prvi obravnavi zakona preštevilčeni, zato je bilo to
potrebno upoštevati tudi pri pripravi tega predloga.

K1. členu:
^en se spremeni tako, da se glasi:
>1. člen
1

< ) Ob pogojih, ki jih v skladu s 33. členom Kazenskega
*akonika
Republike Slovenije določa ta zakon, je za kaznivo
ae
ianje poleg storilca odgovorna tudi pravna oseba.
(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje je lahko odgovorna pravna oseba in kakšna kazen oziroma druga kazenskega sankcija se ji lahko izreče.«

Pravna oseba je po zgoraj predlagani ureditvi za kaznivo
dejanje lahko odgovorna tudi v primeru, ko niso izpolnjeni vsi
pogoji za uporabo Kazenskega zakonika (Republike Slovenije) zoper storilca - fizično osebo, če se storilca ne zaloti na
ozemlju Republike Slovenije ali se ji ga ne izroči, se postopek
zoper pravno osebo lahko izvede po tretjem odstavku 26.
člena tega zakona, enako tudi, če se storilec ne preganja iz
razlogov po drugem odstavku 124. člena Kazenskega zakonika. Izjema - izključitev odgovornosti pravne osebe se
nanaša le na situacije, ko dejanje po zakonu države, v kateri je
bilo storjeno, ni kaznivo (tretji odstavek 124. člena Kazenskega zakonika) in če minister za pravosodje ne dovoli pregona storilca (peti odstavek 124. člena Kazenskega zakonika).

b

° 'azložltev
U Prvem odstavku je potrebno zaradi dosledne izpeljave
[•ačela zakonitosti jasno začrtati okvir, v katerem poleg stožca za kaznivo dejanje odgovarja tudi pravna oseba.
j^ugi odstavek pomeni oblikovno in vsebinsko zaokrožitev in
Pojitev prejšnjih drugega in tretjega odstavka.
* členu:
trti8 se tretji odstavek.

K 4. členu:
Člen se spremeni tako, da se glasi:

' ■ 11 o ž 11 e v
^ani tretji odstavek dejansko nakazuje na kršitev ustavnega
ena
df*
kosti pred zakonom. Posebne lastnosti, ki posleCno pomenijo milejše (manjše) ali strožje (večje) kaznovale, so v vseh materialnih zakonih (tudi v tem) že upoštevane v
določbah
izbiri in odmeri
kazni. Prav
Lie *at°, da
zakon ov kaznovanju,
temeljnih določbah
ne vzpostavlja
še
"datne,
nepotrebne
diferenciacije
med
subjekti
(pravnimi
os
®bami).
0b

»4. člen
Za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali
v korist pravne osebe, je ta odgovorna:
1. če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega
sklepa, naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih
organov.

* '• členu:
Čl ®nu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca
ali mu omogočili, da je storil kaznivo dejanje

"Romata pravna oseba je po tem zakonu odgovorna tudi za
znivo dejanje, storjeno v tujini proti tuji državi, tujemu
pavijanu ali tuji pravni osebi, pri čemer odgovornost pravne
0d«» ni odv'sna od pogojev, določenih v 122. in drugem
ifc/ Vku 123. člena Kazenskega zakonika in posebnih pogoZa re
r»>8n
P 9°n storilca iz 124. člena Kazenskega zakonika,
pogojev iz tretjega in petega odstavka tega člena.«

4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev«

3. če razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko
koristjo ali uporablja predmete, nastale s kaznivom dejanjem

Obrazložitev

br

°

Novi 4. člen uvodoma povzema normo Kazenskega zakonika
Republike Slovenije, ki je temelj tega zakona in ki tudi sama
določba osnovne pogoje odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje (storilec mora dejanje izvršiti v imenu, na račun
ali v korist pravne osebe).

«*ložltev

fc^emba ne pomeni širitve krajevne veljavnosti zakona ali
Odn0rT16ščan
ia tuie represivne oblasti z našo v državah, kjer
0rn
arrin 23°sti pravnih oseb za kazniva dejanja ne poznajo,
la? nivarazširitev
odgovornosti
domače pravne osebe tudi
ki h e
oseh°a) storildesicer
Janja.v tujini
i' Ini nastorilec
ali tuja vendar
fizična
škodo (domača
tujega elementa,

Člen v nadaljevanju v štirih točkah določa ostale pogoje, pod
katerimi je pravna oseba odgovorna za storjeno kaznivo deja53
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nje. Pogoji so opredeljeni bolj jasno in precizno kot v prejšnjem tekstu, ko so se kot dokaj nerazumljiva in s pravno
osebo pojmovno neskladna kazenska odgovornost nadaljevali in izpeljali Se v prvem odstavku 5. člena.

nespremenjeni in že obrazloženi, razlika je v tem, da je sodan)|
prvi odstavek 5. člena prenešen iz prejšnjega 4. člena. 0ru9'
odstavek je nov, vključen v zakonski tekst zato, da izključiv*1
morebitne dvome o neobstoju kazenske odgovornosti fizifi""
ali odgovornih oseb poleg odgovornosti pravne osebe. Odg0*
vornost je poudarjeno kumulativna, za storjeno kaznivo del*
nje so lahko odgovorne skupaj ena ali več fizičnih os«:
(storilcev) oziroma ena ali več odgovornih oseb, kot tu"1
pravna oseba, v okviru katere je bilo dejanje storjeno.

Zaradi čim večje jasnosti pri razumevanju in uporabi zakona
je potrebno opredeliti organe, ki s svojim ravnanjem (storitvijo
ali opustitvijo) lahko povzročijo, da je za storjeno kaznivo
dejanje odgovorna celotna pravna oseba. PrejSnji tekst je bil v
tem pogledu nedvomno pomanjkljiv, saj je s tem, ko ni opredelil organov pravne osebe, katerih storitve ali opustitve (vplivanja na storilca, omogočanje izvršitve kaznivega dejanja,
razpolaganje s premoženjsko koristjo ipd.) posledično pomenijo odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje, dopustil
možnost ekstenzivne razlage in različnih tolmačenj. Zato
predlagatelj v tem (in smiselno tudi v vseh nadaljnjih amandmiranih členih) pojem pravne osebe, povezan z njenim delovanjem, storitvijo, opustitvijo, razpolaganjem, izdajanjem
sklepov ali nalogov ipd. nadomešča s pojmom »vodstveni ali
nadzorni organ pravne osebe«. Vodstveni ali nadzorni organi
pravne osebe so lahko različnih vrst in oblik, v vseh primerih
pa je njihova značilnost, da vodijo, odločajo in nadzirajo, v
prispodobi predstavljajo »glavo« pravne osebe. Samo organi
pravne osebe s temi lastnostmi lahko s svojim ravnanjem
povzročijo, da je za kaznivo dejanje poleg storilca odgovorna
tudi pravna oseba.

K 6. členu:
Člen se spremeni tako, da se naslov in besedilo tega čle"4s*
celoti črtata in nadomestita z novim naslovom in členom, Id
glasita:
»ODGOVORNOST PRI SPREMEMBI STATUSA PRAVN*
OSEBE
6. člen
(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko odgovorna#
kaznivo dejanje ne glede na to ali je bilo storjeno pred uvedt><j
stečajnega postopka ali med njim, vendar se ji ne izf*r1
kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi ali varnost'
ukrep odvzema predmetov.
1
(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim kazej
'
z
skim postopkom prenehala obstajati, se jo lahko spozna
.
raV
odgovorno, kazen in druge sankcije pa se izrečejo P ^
osebi, ki je njen pravni naslednik, če so njeni vodstveni *
nadzorni organi pred prenehanjem obsojene pravne ose"*
vedeli za storjeno kaznivo dejanje.

Na kratko je pravna oseba torej odgovorna za kaznivo dejanje,
storjeno v njenem imenu, na njen račun ali v njeno korist ob
dodatno izpolnjenem enem ali več pogojih iz prve do četrte
točke tega člena, ki pomenijo aktivni ali pasivni prispevek
njenih odločujočih organov k storitvi kaznivega dejanja.
Prejšnji 2. odstavek 4. člena je v nespremenjeni obliki sedanji
prvi odstavek spremenjenega 5. člena, prejšnji tretji odstavek
pa prav tako v enaki obliki sedanji prvi odstavek novega 6.
člena.

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik obsojene PraV"!
osebe, njeni vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli z
storjeno kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženja*
koristi ali varnostni ukrep odvzema predmetov.

K 5. členu:

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomO#1®
končanim kazenskem postopku se izrečena sankcija Izvrt^
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena

Spremeni se naslov člena, ki se sedaj glasi:
»MEJE ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE ZA KAZNIVO DEJANJE«

Obrazložitev

Člen se spremeni tako, da se glasi:

1. Ob delno spremenjenem konceptu odgovornosti, kot izM'J
iz novega 4. člena, predstavlja določba 6. člena, ki 9oV°riu
neznatnosti prispevka pravne osebe k storjenemu kaznive'''
dejanju, preveliko »subjektivizacijo« vloge pravne ose\L
Poleg tega je pojmovno praktično nemogoče uporabiti kaj
rega izmed kriterijev iz 1. do 4. točke četrtega odstavka *
podlago za odgovornost pravne osebe, pri tem pa reči, da J,
pravna oseba le »neznatno« vplivala na storilca, da je s'°
kaznivo dejanje. Če so odločujoči organi pravne osebe
storilca vplivali v tolikšni meri, da je storil kaznivo dejanje
'
izpolnjen temelj odgovornosti in tedaj razglabljanje o ri0ZCl%
nosti prispevka v celoti izgubi svoj pomen, tako, kot ga izfl"
v primeru, če je bil vpliv tako neznaten, da storilec kaznive^
dejanja sploh ni storil. Ali je bil za to, da je storilec
kaznivo dejanje, potreben velik ali samo neznaten vP
pravne osebe, je v domeni psiholoških komponent storile®
kazenske odgovornosti in ne odgovornosti pravne osebe
kaznivo dejanje.«

»S. člen
(1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna
za kaznivo dejanje tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje
ni kazensko odgovoren.
(2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske odgovornosti fizičnih oziroma odgovornih oseb za storjeno kaznivo dejanje.
(3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna
oseba lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke 4. člena tega
zakona. V tem primeru se sme pravno osebo kaznovati mileje.
(4) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi
lahko vodil ali nadziral storilca, odgovarja pravna oseba za
storjeno kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde.«

Dodaten argument za opustitev te določbe je tudi možnost.
je v 27. členu zakon daje državnemu tožilcu (smotf1-^
uvedbe postopka). Kriteriji v tem členu so tudi take nara
(objektivnejši), da se nedvomno lažje aplicirajo na Pra
osebo.«
I«|(|
0
2. Novi 6. člen podrobneje ureja tematiko statusnih sprem
'
kazn
pravne osebe in s tem povezano odgovornostjo za
ov
dejanje, izrekanje in izvrševanje kazni in varnostnih ukrep
oV
Določba prvega odstavka je v nespremenjeni obliki P *0tji
vsebina prejšnjega tretjega odstavka 4. člena. Drugi i" r6'f
odstavek opredeljujeta situacijo, ko je pravna oseba P13 ^
hala obstajati pred pravnomočno končanim kaze'

Obrazložitev
Ker so temelji odgovornosti pravne osebe sedaj v celoti
natančno opredeljeni v 4. členu, je bilo potrebno spremeniti
naslov in delno tudi vsebino 5. člena. Okoliščine iz prejšnjega
prvega odstavka 5. člena so vsebinsko zajete v novem 4.
členu, zato je prvi odstavek v celoti izpuščen, s tem pa je tudi
naslov člena »kazenska odgovornost pravne osebe« izgubil
smisel in ga je potrebno nadomestiti z novim, vsebini primernejšim.
Sedanji 5. člen opredeljuje meje odgovornosti pravne osebe
za kaznivo dejanje. Prvi, tretji in četrti odstavek so vsebinsko
poročevalec, št. 51
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Postopkom in določata, da se jo lahko spozna za odgovorno;
^ločilno za izrekanje kazni in drugih sankcij pravnemu
nasledniku pa je dejstvo, če so vodstveni ali nadzorni organi
Pravnega naslednika vedeli za storjeno kaznivo dejanje.«

pravnih oseb za kazniva dejanja ni potrebno še posebej urejati.
K 11. členu:

P9,rti odstavek obravnava položaj, ko je pravna oseba v času,
° Ji je bila izrečena sankcija, še obstajala in prenehala
ostajati šele po pravnomočno končanem kazenskem
Postopku. V tem primeru se za izvršitev izrečene sankcije
Porabi analogija z določbami drugega in tretjega odstavka
®9a člena.«

Člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega
dejanja prostovoljno naznani storilca, se sme pravna oseba
kaznovati mileje.

K členu:
Prvi

(2) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega
dejanja prostovoljno in takoj odredi vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive posledice ali sporoči podatke o temeljih odgovornosti za
druge pravne osebe, se sme pravni osebi kazen odpustiti.«

odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če
je storilec
začel, pa ya
ga lil
ni
j , IMOV/ naklepno
IlatMopiIU kaznivo
rvatmvu dejanje
uojaiijo tauoi,
oKončal, je za poskus pod pogoji iz 4. člena tega zakona
ugovorna tudi pravna oseba, če je v zakonu določeno, da je
Poskus kazniv.«

Obrazložitev

^etji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Sprememba je vezana na obrazložitev razmerja pravna oseba
- odločujoči organi, kot pri 4. členu zakona.

*^e vodstveni ali nadzorni organ storilcu prostovoljno pren,el'. dokončanje začetega kaznivega dejanja, se sme pravni
s®«! kazen odpustiti.«

K 15. členu:
Črta se drugi odstavek.

b

° 'azložI tev

Obrazložitev

Odgovornost pravne osebe za poskus je opredeljena v skladu
amandmiranim 4. členom zakona, ob obveznem dodatnem
9°ju, da je poskus kaznivega dejanja po zakonu (na pod9' splošne ali posamičnih določb) kazniv.

Kazen prenehanja pravne osebe z vsemi posledicami, ki jih
lahko prinese, naj bo res le izjemna; izreka naj se le v primerih, ko je bila dejavnost pravne osebe v celoti ali v pretežni
meri izrabljena za izvrševanje kaznivih dejanj. Drugi odstavek
15. člena je dopuščal preširoko uporabo te kazni, zato ga
predlagatelj z amandmajem izpušča iz zakonskega besedila.

®Prememba drugega odstavka je obrazložena že pri 4. členu,
„ ® Za nadomestitev »pravne osebe« s pojmom »vodstveni ali
Vzorni organ«.

K 16. členu:

K

»- členu:

V prvem odstavku se izpustijo besede: »stopnjo odgovornosti
in«.

r

®P emeni se naslov člena tako, da se glasi:

Obrazložitev

"Kolektivno kaznivo dejanje«
čl en se spremeni tako, da se v drugi vrstici črtata besedi
ne
9a ali«.

Po splošnih pravilih iz 41. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije je stopnja odgovornosti eden izmed temeljnih
kriterijev za odmero kazni, zato ni potrebno, da se kriterij
podvaja s konkretnim napotkom in še z napotkom na normo,
ki ta kriterij že vsebuje. Poudarjanje »stopnje odgovornosti«
pomeni tudi podobno preveliko »subjektivizacijo« vloge
pravne osebe, kot je to bilo že povedano pri opustitvi inštituta
»neznatnosti prispevka« pravne osebe k storitvi kaznivega
dejanja. Iz navedenih razlogov je »stopnja odgovornosti«
izpuščena iz zakonskega teksta.

°b'azložltev
>erneiši pojem - naslov za vsebino člena je »kolektivno
^nivo dejanje«.
a 6Vano
stek
''
oblika časovnem
realnega
reveže
sekaznivo
na enegadejanje
storilca,jeki posebna
je v določenem
izvršil veC
teorn ,n
.
istovrstnih dejanj in je kot tako opisano v
ne
uveljavljeno v sodni praksi. V tem zakonu bi mu bil
bilo
•udi '[J16™0 Popisati drug, širši pomen, s tem, ko bi zajemalo
tl6 Ukazniva dejanja večih storilcev, kot je opredeljeno v
QSeh ' katerega naslov se spreminja. Situacije, ko je pri pravni
4a nPodan isti temelj odgovornosti glede več istovrstnih in
nad°| ° povezanih kaznivih dejanj v čih storilcev, definicija
gre ,,evane
ga kaznivega dejanja ne zajema. V tem primeru
samosto nih
se ok Već
| . četudi istovrstnih kaznivih dejanj, ki
'ahkn 'Stem teme,iu odgovornosti in časovni kontinuiteti
»k0,° opredelijo kot eno, vendar ne »nadaljevano« ampak
ektivno« kaznivo dejanje.

K 24. členu:
Pri 3. točki se za št. 205 besedilo: »in 208. in 209. členu;«
nadomesti z besedilom: »do 209. členu;«
Za točko 5 se dodata novi točki 6 in 7, ki se glasita:
»6) iz šestindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 268. in
269. členu;
7) iz osemindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 292. in
293. členu;«
Prejšnje točke 6 do 9 postanejo točke 8 do 11.

9 ćlena s,a
°staii i pogo
'
Izpuščeni besedici »enega ali«, ki z
'*c »t vei i' smiselno opredeljujeta situacijo, ko isti storiPsihi?, odnos
istovrstnih in časovno povezanih dejanj. Enoten
'sten ,erne storilca do dejanja bo v tem primeru posledica
tudi (f
lja kaznivosti pravne osebe, navedeno pa skupaj,
dv0rT° ndefiniciji eno, nadaljevano kaznivo dejanje. Nobenega
tuai p avna
't da bo v tem primeru, ob upoštevanju akcesornosti
2ara?r
oseba lahko odgovorna le za eno kaznivo dejanje.
01
navedenega te tematike v Zakonu o odgovornosti

Obrazložitev
Iz naštevanja kaznivih dejanj, ki so po svoji obliki lahko
storjena v imenu, na račun ali v korist pravne osebe in za
katera je lahko odgovorna pravna oseba, so pomotoma
izpadla kazniva dejanja po členih 206, 207, 268, 269, 292 in
293 Kazenskega zakonika.
55
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pravni osebi začasno prepove opravljati eno ali več določeni"
gospodarskih dejavnosti «

K 30. členu:
Členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

Členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»Če pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom
pravna oseba preneha obstajati, sodišče določi zastopnika
obdolžene pravne osebe.«

»Če je zoper pravno osebo uveden kazenski postopek, lahW
sodišče na predlog državnega tožilca ali po uradni dolžnosti'
sklepom prepove statusne spremembe, ki bi povzročile izb"®
obdolžene pravne osebe iz sodnega registra. Prepoved *
vpiše v sodni register.«

Obrazložitev
Tudi pravna oseba, ki je pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom prenehala obstajati, je lahko na podlagi
določb 6. člena tega zakona odgovorna za kaznivo dejanje.
Sodišče ji mora zato določiti zastopnika, ki jo bo zastopal do
konca kazenskega postopka.

Obrazložitev
Tekst drugega odstavka je spremenjen zato, da je v zakonij
vzpostavljena enaka stopnja in oblika odgovornosti pfavn
osebe za kaznivo dejanje. V spremembi je poudarjena ak<£
sornost, pravna oseba je lahko le odgovorna za kaznivo del1'
nje storilca, ne more pa sama ponoviti dejanja, katerega I 1
utemeljeno osumljena ali storiti podobnega dejanja, s kateri"
grozi.

K 34. členu:
V tretji vrsti se za besedama »na podlagi« doda besedilo:
»petega odstavka 30. člena in«.

Tretji odstavek ureja dodaten ukrep zavarovanja za uspe$1j
izvedbo kazenskega postopka, in sicer prepoved statusni
sprememb, zaradi katerih bi bila izpeljava kazenske?
postopka in izvršitev sodne odločbe otežena ali onemog^n
čena. Ukrep se izvrši z vpisom v sodni register, po urao
dolžnosti ali na predlog državnega tožilca.

Obrazložitev
Sprememba je povezana z amandmajem k 30. členu. V primeru, ko sodišče že neobstoječi pravni osebi določi zastopnika, se morajo tudi stroški takega zastopanja izplačati vnaprej iz sredstev organa, ki vodi postopek, saj bo postavljenemu zastopniku le tako zagotovljena pravica do poravnave
stroškov zastopanja.

K 43. členu:
Člen se spremeni tako, da se glasi:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem
Republike Slovenije.«
Obrazložitev

»Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo v okviru obdolžene pravne osebe ponovljeno dejanje, za katerega obstaja
utemeljen sum, da je zanj odgovorna pravna oseba ali se s
storitvijo podobnega dejanja grozi, lahko sodišče po enakem
postopku poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka obdolženi

Določba, da začne zakon veljati s 1.1.1995, je zaradi Prete^
tega roka sedaj brezpredmetna. Glede na vsebino in obsjj
zakona je moč oceniti, da je trimesečni »vacatio legis« P",0al
ren rok, v katerem se bodo lahko vsi »uporabniki« 9
zakona dodobra seznanili z njegovo vsebino.

K 40. členu:
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Predlog
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izdelkih

kovin

Epa 740 - draga obravnava

V'ada Republike Slovenije je na 166. seji dne 26/10-1995
določila besedilo:

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

-PREDLOGA ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH
kovin,

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- dr. Bogdan TOPIC, direktor Urada Republike Slovenije
za standardizacijo in meroslovje,
- Nataša MEJAK-VUKOVIČ, dipl. iur., svetovalka direktorja Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališe in sklepov 31. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 11/5-1995 in 187. člena poslovnika Državnoga zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o izdelkih iz
Plemenitih kovin - druga obravnava.

916 tisočink (916/1000)
900 tisočink (900/1000)
840 tisočink (840/1000)
800 tisočink (800/1000)
750 tisočink (750/1000)
585 tisočink (585/1000)
500 tisočink (500/1000)
417 tisočink (417/1000)
375 tisočink (375/1000)
333 tisočink (333/1000)

Sp

LOŠNE DOLOČBE
1. člen

sm v'z rome
P,emenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki)
Dr«H°-)isane
P s t samo, če po čistini ustrezajo zahtevam, ki so
siti i s tem tem
zakonom, in če so preskušeni in označeni v
7flknnnm
2. člen

2. srebrni izdelki

jj^elki po tem zakonu so mišljeni nakit, okraski in drugi
PalacT'Ja'zoziroma
^e'an' vizcenjihovih
lot' ali delno
zlitin. iz zlata, srebra, platine ali

999 tisočink (999/1000)
925 tisočink (925/1000)
835 tisočink (835/1000)
800 tisočink (800/1000)

II. ST

OPNJA ČISTINE IZDELKOV

3. platinasti izdelki

3. člen

999 tisočink (999/1000)
950 tisočink (950/1000)
900 tisočink (900/1000)
850 tisočink (850/1000)

St p
o,° "ia čistine zlata, srebra, platine in paladija v izdelkih je
acena v tisočinkah njihove mase (X/1000).
Morajo imeti eno od naslednjih stopenj čistine:
a,i

*'

4. paladijski izdelki

izdelki

999 tisočink (999/1000)
950 tisočink (950/1000)
500 tisočink (500/1000)

gjjisočink
(999/1000)
u
"sočink (990/1000)
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4. člen

11. člen
Preskus in označitev nista obvezna:

Če stopnja čistine izdelka presega posamezno, v prejšnjem
členu določeno stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje višje
stopnje, se šteje, da ima čistino nižje stopnje.

1. za izdelke, ki so namenjeni za izvoz
2. za aparate in instrumente, ki so namenjeni za raziskave, te'
za aparate ininstrumente, ki se uporabljajo v zdravstvene
namene
3. za izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z loščem, dragi'"
kamenjem, biseriali z drugimi nekovinskimi prevlekami
4. za izdelke starejše izdelave, ki imajo znanstveno, umetniško, zgodovinsko ali kulturno vrednost
5. za okovje na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih'
pri katerih je masa plemenite kovine neznatna
6. za izdelke, namenjene za zobozdravstvo ali za druge medicinske namene
7. za izdelke za znanstvenein tehnične namene
8. za glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, i*1
so izdelani iz plemenitih kovin
9. za zakonska plačilna sredstva, spominske kovance s"
medalje, ki so izdelani iz plemenitih kovin
10. za ingote in zrnca iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo *
bančnem prometu
11. za izdelke, ki so prevlečeni s plemenitimi kovinami

III.ZAGOTAVUANJE SKLADNOSTI IZDELKOV
5. člen
Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti s
svojim znakom. Če gre za tujega izdelovalca, mora izdelek
označiti s svojim znakom izdelovalčev zastopnik s sedežem v
Republiki Sloveniji oziroma uvoznik.
Znak izdelovalca, izdelovalčevega zastopnika oziroma uvoznika (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) mora biti registriran
pri Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad).
6. člen
Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj zagotoviti njegovo skladnost z zahtevami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov glede stopnje čistine ter označiti izdelek z
znakom čistine ter ga predložiti Uradu zaradi označitve
izdelka z državnim žigom.

12. člen
Izdelki, ki so predelani, morajo biti znova označeni z znakom
dobavitelja in z znakom čistine.

Dobavitelj, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede opreme in
vodi predpisano dokumentacijo, ni dolžan izdelka predložiti
Uradu zaradi označitve z državnim žigom.

Prepovedano je prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka
na drugega.

Pogoje glede predpisane opreme in vrste dokumentacije, ki jo
mora voditi dobavitelj, predpiše minister, pristojen za izdelke
iz plemenitih kovin.

Ko je izdelek označen, mu ni več dovoljeno dodajati drugi"
dodatkov, ki jih ni mogoče videti in razločiti.

7. člen

13. člen

Dobavitelj vloži zahtevo za oprostitev označitve izdelka z
državnim žigom pri Uradu.

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih plemenitih kovin, mora)"
imeti oznako čistine na vsakem sestavnem delu.

Če Urad ugotovi, da vložnik zahtevka iz prejšnjega odstavka
izpolnjuje predpisane pogoje, navedene v drugem odstavku
prejšnjega člena, izda odločbo o oprostitvi označitve izdelka z
državnim žigom.
•
8. člen '

Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz
drugih materialov, morajo imeti oznako čistine plemenij1
kovine na delih iz plemenitih kovin. Deli izdelkov iz drug
materialov morajo biti zlahka razpoznavni.
Izdelki,
oznako
prodaji
podatki

Dobavitelj, ki ne pridobi odločbe o oprostitvi označitve
izdelka z državnim žigom, vloži pri Uradu zahtevo za preskus
skladnosti izdelka s postavljenimi zahtevami in za njegovo
označitev z državnim žigom.

14. člen

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj priložiti pisno
prijavo in v njej navesti vrsto izdelkov, njihovo število in maso
ter stopnjo čistine in sestavo zlitine.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov*
znakom dobavitelja, znakom čistine in državnim žigom, se n
nanašajo na:
i«
- izdelke, ki so tako majhni ali občutljivi, da je nanj«
tehničnih razlogov težko vtisniti ustrezne oznake,
- polizdelke,
...h
- tiste dele izdelkov, sestavljenih iz različnih plemen'n
kovin, na katere je iz tehničnih razlogov težko vtisniti ustrez
oznake.

Namesto prijave, navedene v prejšnjem odstavku, lahko uvoznik zahtevi priloži carinsko deklaracijo.
9. člen
Če Urad pri preskusu ugotovi, da ima priloženi izdelek stopnjo čistine, navedeno v prijavi, ga označi z državnim žigom.

Za izdelke iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj, ki je Pr'~?"
bil odločbo o oprostitvi označitve izdelka z državnim žigjp j
izdati certifikat o skladnosti. Za izdelke, za katere je v sklad" .
8. členom tega zakona vložena zahteva za preskus skladno
s postavljenimi zahtevami in označitev z državnim žigom, '*
certifikat Urad.

Če Urad ugotovi, da predloženi izdelek ne dosega v prijavi
navedene stopnje čistine, zavrne zahtevo za označitev z
državnim žigom.
10. člen

15. člen

Stroške preskušanja in označitve izdelkov z državnim žigom
plača predlagatelj.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, pr®dp'w
oblike znakov dobavitelja, obliko znakov za označevanj
čistine, obliko državnih žigov, obliko in vsebino certifikat*1
skladnosti ter način določanja in označevanja stopnje čist"

Višino in način plačevanja povračila stroškov in pristojbin
predpiše Vlada Republike Slovenije na predlog Urada.
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ki so prevlečeni z drugimi kovinami, morajo i",®'|
čistine plemenite kovine, iz katere so izdelani- "
takih izdelkov mora biti kupcu izročena listina
o vrsti prevleke.
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-promet z izdelki

22. člen (prejšnji 19. člen)
16. član

Če tržni inšpektor ugotovi, da so kršene določbe tega zakona,
ki se nanašajo na promet z izdelki, izda odločbo, s katero
prepove prodajo do odprave nepravilnosti. En izvod odločbe
pošlje tudi Uradu.

'zclelKi iz plemenitih kovin morajo biti v prodajalnah posebej
°značeni in ločeni od drugega blaga.
17. član

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.

Izdelovalci, popravljalci, predelovalci in prodajalci izdelkov
Jj!b0rai° imeti v svojem poslovnem prostoru na vidnem mestu
° Javljene slike oznak za označevanje izdelkov in preglednico
«°penj čistine plemenitih kovin iz 3. člena zakona. V poslov"erTI prostoru morajo biti interesentom za nakup, popravilo aii
Predelavo izdelkov na voljo povečevalna stekla in drugi pripomočki,
s katerimi je mogoče znake dobaviteljev in oznake
,0
Penj čistine jasno videti in razločevati.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

V

' NADZORSTVO

1. če da v promet izdelke, ki glede čistine ne ustrezajo predpisanim zahtevam (1. člen)

18. člen (prejšnji 20. člen)

2. če da v promet izdelke, ki niso na predpisan način označeni
(prvi odstavek 5. člena in prvi odstavek 6. člena)

Urad opravlja kontrolne preglede izdelkov v prometu.
j|r' opravljanju nadzorstva imajo pooblaščeni delavci Urada
Pravico
brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja
Pfavne osebe ali posameznika, katerega poslovanje je predmet nadzorstva, vstopati v prostore, v katerih se izdelki dajejo
Promet ali hranijo, pripravljeni za promet.

3. če prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi
odstavek 12. člena)
4. če po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni
mogoče videti in razločiti (tretji odstavek 12. člena)

j.e mora pooblaščeni delavec Urada pri opravljanju nadzorna pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih se

Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

da
r
t«
'®i° v Pnasprotuje,
omet ali hranijo,
pa
o -hU zavezanec
se morapripravljeni
za pregledza
tehpromet,
prostorov
pridobiti odločba pristojnega sodišča.

24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

j*®, Pooblaščeni delavci Urada ugotovijo neskladnost izdelka
tiroma nepravilno označitev, izdajo odločbo o začasni prePovedi njegove prodaje in odredijo, da je treba izdelek predlov označitev.

1. če znaka dobavitelja ne registrira pri Uradu (drugi odstavek
5. člena)

Pooblaščeni delavci Urada ugotovijo, da dobavitelj, ki je bil
«i odločbo Urada oproščen označitve izdelka z državnim
0d|Om' ne izPolniuie več predpisanih pogojev, Urad razveljavi
iz dru
a
tu<i
odstavka 7.delavci
člena tega
To stori
. vk°
Pr'meru.9®9
da pooblaščeni
Uradazakona.
pri opravljanju
aazorstva najmanj dvakrat ugotovijo, da dobavitelj izdelke
ie
Pravilno označuje.

2. če predelanih izdelkov ne označi v skladu s prvim odstavkom 12. člena
3. če izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih plemenitih kovin ali
iz delov iz plemenitih kovin in delov iz drugih materialov, ali
če izdelkov, ki so prevlečeni z drugimi kovinami, ne označi z
oznako čistine na predpisan način (13. člen)

^vršit'53 zoper 0{,,oCbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene

4. če izdelkov iz plemenitih kovin v prodajalni nima posebej
označenih inločenih od drugega blaga (16. člen)

19. člen (prejšnji 21. člen)
Jrgan,
ani a no,ran
do?>
i® zadeve
morajoukrepov,
v okviru kisvojih
pravic inv
„driu'znosti* suaeiovan
sodelovati
pri izvajanju
izvajanju
so določeni
pri
unrepov,
9em in tretjem odstavku
prejšnjega
člena.ki

5. če nima v svojem poslovnem prostoru objavljenih slik
oznak za označevanje izdelkov in preglednice stopenj čistine
plemenitih kovin ali če nima ali če ne da na voljo sredstev za
razločevanje oznak na izdelkih (17. člen)
6. če pooblaščenim delavcem Urada ne dovoli nadzorstva ali
jih pri tem bvira (drugi in tretji odstavek 18. člena)

20. člen (prejšnji 22. člen)
u^b'aščeni
delavci
Urada, ki opravljajo nadzorstvo, imajo
dn
o izkaznico.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

^ehS,erin
' Pris,°i®n za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše
ur«2dn,,° obliko uradne izkaznice ter način evidence izdanih
h izkaznic.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. a. člen

21. člen (prejšnji 18. člen)
Izvi an
n®' i® 16. in 17. člena, ki se nanašata na promet z izdelki,
zoruje tržna inšpekcija.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, izda predpise, za katere je pooblaščen s tem zakonom, v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
25. člen

nadzorstvu iz prejšnjega odstavka izvajajo tržni inšpektorji
n t.®P®<1 za katere so pooblaščeni s tem zakonom in s predpisi
inšpekciji.

Do sprejema predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo
naslednji predpisi:
59
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- Odredba o načinu označevanja čistote na predmetih iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82);
- Odredba o obliki znaka proizvajalca (Uradni list SFRJ, št.
30/82, 68/82 in 48/91);
- Odredba o oblikah žigov za označevanje stopnje čistote
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82);

- Odlok o višini in načinu plačevanja stroškov za preizkušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list
SFRJ, št. 17/91)
- Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave
ustrezati predmeti iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/
82 in 2/88);
- Pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82 in 2/88);

26. člen
Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo
tega zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti.

- Pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete
zobne protetike in načinu njihove kontrole (Uradni list SFRJ,
št. 30/82);

27. člen

- Pravilnik o vsebini in obliki uradne izkaznice delavcev, ki
kontrolirajo brezhibnost ter nadzorujejo brezhibnost in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin v prometu ter o evidenci
izdanih uradnih izkaznic (Uradni list SFRJ, št. 30/82);

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
Zakon o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list
SFRJ, št. 59/86, 20/89 in 9/90).
28. člen

- Pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 23/88);

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

OBRAZLOŽITEV
nodajo in pravne zadeve, ki je zadevala nadzorstvena pooblastila delavcev Urada tako, da je te delavce dosledno preciziral
kot pooblaščene delavce Urada. Taka ureditev je primerljiva z
analogno rešitvijo v 23. členu zakona o meroslovju (Ur. list
RS, 1/95).

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 11. 5. 1995
obravnaval predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin in
ugotovil, da je ustrezna podlaga za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je ob tem
naročil, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva sklepe in stališča, izražene ob prvi obravnavi predloga zakona v Državnem zboru Republike Slovenije.

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve, ki se nanaša na določanje prekrškov. Tako
je povsod tam, kjer so opisi prekrškov vsebovali zgolj splošne
navedbe, opisno podal ustrezne znake oziroma elemente prekrška.

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve v zvezi z razmejitvijo nadzora nad izdelki iz plemenitih
kovin v prometu med Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad) ter tržno
inšpekcijo. Pri tem je na prvo mesto postavil Urad, ki ima
pravico opravljati kontrolne preglede izdelkov iz plemenitih
kovin v prometu. Tržna inšpekcija pa nadzoruje uporabo
določb zakona, ki se nanašajo na promet z izdelki. Gre za
nadzor nad izvajanjem obveznosti, ki izhajajo iz IV. poglavja
predloga zakona. Taka rešitev je po mnenju predlagatelja
optimalna, saj organi tržne inšpekcije že sedaj v glavnem
nadzorujejo izvajanje tovrstnih obveznosti. Zaradi doslednosti v izpeljavi navedene spremembe je spremenjen tudi vrstni
red členov, tako, da se poglavje o nadzorstvu začne z določili,
ki se nanašajo na nadzorstvena pooblastila Urada.
Precizirana so tudi pooblastila pooblaščenih delavcev Urada
pri opravljanju nadzorstva.

Upoštevano je bilo tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve v zvezi s pripombo, da bi bilo treba navesti
roke, do katerih naj bi bili izdani podzakonski predpisi, na
katere je vezano izvajanje tega zakona. Tako naj bi pristojni
minister izdal podzakonske akte najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi zakona.
Predlagatelj je ponovno proučil pripombo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s tem, da je derogacija v
prehodnih in končnih določbah nejasna in omogoča različno
tolmačenje. Zato so v sedanjem predlogu le taksativno našteti
vsi podzakonski akti, ki se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.
Predlagatelj je besedilo zakona tudi redakcijsko popravil.

Predlagatelj je upošteval tudi pripombo Sekretariata za zako-
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Obrazložitev:

V'andmaji
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o
de|
kih iz plemenitih kovin - druga obravnava

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 6.
členu.

1t a

"»andma k 3. členu:

koncu prvega odstavka 3. člena se črta pika in doda
®sedil0, ki se glasi:

4. amandma k prvemu odstavku 8. člena:

*9lede na skupno maso zlitine.«

V prvem odstavku 8. člena se besedilo »pridobi odločbe o
oprostitvi označitve izdelka z državnim žigom, vloži« nadomesti z besedilom, ki se glasi:

^razložite v:

»poda izjave v smislu drugega odstavka prejšnjega člena,
mora vložiti«

D

^eđlagatelj je pri pripravi zakona za drugo obravnavo upora
u«'
zpravo v Odboru za znanost, tehnologijo in razvoj in
s,r
ezneje definiral čistino v 3. členu predloga zakona.

Tretji odstavek 8. člena se črta.

t

Obrazložitev:

4

"iandma k 6. členu:

Sprememba v prvem odstavku 8. člena je potrebna zaradi
uskladitve z amandmajem k 6. členu.

Prve

K m odstavku 6. člena se za besedami »z znakom čistine«
postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta. Drugi in tretji
°stavek se črtata, dodajo pa se novi drugi, tretji in četrti
0đs,
avek, ki se glasijo:

Tretji odstavek 8. člena se črta, ker se predlagana rešitev v
praksi ne bi pokazala za smiselno. Carinska deklaracija
namreč ne vsebuje relevantnih podatkov, potrebnih za označitev izdelka z državnim žigom.

'dobavitelj, ki ob vložitvi zahteve za registracijo znaka dobavlja poda pisno izjavo, da bo vodil takšno tehnično doku®ntacijo, ki bo omogočala nadzor nad skladnostjo izdelka s
tei, z jenimi zahtevami, ni dolžan predložiti izdelka v označidržavnim žigom.

5. amandma k 9. točki 11. člena:
V 9. točki 11. člena se pred besedilom »spominske kovance ali
medalje« doda beseda »državne«.

in naćin voden a
Dro!?
i dokumentacije
H Bđ
Piše minister, pristojen
za izdelke iziz prejšnjega
plemenitih odstavka
kovin.

Obrazložitev

°dločbe o registraciji znaka dobavitelja mora biti razvidno,
obstaja dolžnost dobavitelja, da svoje izdelke predloži v
n
ačitev z državnim žigom.«

Gre za uskladitev s spremembo predloga smernice Evropske
zveze o izdelkih iz plemenitih kovin (94/C 209/04 z dne 29. 7.
1994).
6. amandma k drugemu odstavku 14. čl.na:

°b,a*ložitev

V drugem odstavku 14. člena se besedilo »ki je pridobil
odločbo o oprostitvi označitve izdelka z državnim žigom«
nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 6. člena«

p^'aaatelj je v skladu s sklepom državnega zbora posebej
tih l možnost obveznega označevanja izdelkov iz plemeni0Vin 2 državnim
Pfed|
žigom.
Predlagatelj
je že prirešitvam,
pripravi
Itj:j?'°9a zakona za prvo
obravnavo
sledil mogočim

Obrazložitev:

ponu
Plsrl!eni
ia

predlog smernice Evropske zveze o izdelkih iz
tih kovin (93/C 318/06 z dne 18.10.1993 in 94/C 209/04
V skladu s tem je bil prvotni predlog
"im Y° '
d sedanjo ureditvijo, ko je označitev z državicer*'.9°m
obvezna
za vse izdelke iz plemenitih kovin, in
sarn 'tvij° Evropske zveze, kjer ima dobavitelj možnost, da
*aht Poskrbi za skladnost svojega izdelka s postavljenimi
n^ami ali pa izdelek predloži v označitev tretji strani, ki je
Ođh0ru Slednjo rešitev je smiselno podprla tudi razprava v
bi|e
za znanost, tehnologijo in razvoj ter pripombe, ki so
% ^?Sred°vane tako s strani Gospodarske zbornice SloveV Obrti, zbornice Slovenije kot tudi gospodarskih subjekSe ukvar a
*ato 1nen
i i° z zlatarsko dejavnostjo. Predlagatelj je
lirn v
ia' da bi ohranitev obveznega označevanja z držav"itve
Pomenila bistveno odstopanje od načrtovane ureta|(0 ^Evropski zvezi. Po sedanjem predlogu zakona dobiva
r^tir * avni ž'9 z90,j subsidiaren pomen. Dobavitelj se
Zag0, vil,'ahko ob registraciji svojega znaka odloči, ali bo sam
bo j ° skladnost izdelka s postavljenimi zahtevami ali pa
Severi a
Podložil Uradu v označitev z državnim žigom.
Grad, v Pa bo moral dobavitelj, ki izdelkov ne bo predložil
do^ označitev z državnim žigom, voditi takšno tehnično
Sar
>irrrentacii°' ki bo omogočila državni nadzor nad predpizahtevami. Predlagatelj je pri pripravi predloga za
doiQ?. eobravnavo glede na povedano ponovno pretehtal
° o nadzorstvu in jih ustrezno spremenil.
S tak
Or
Ur
^oi?niirn
®ditvijo
se bozakonodajam
Slovenija že članic
popolnoma
približala
nacionalnim
Evropske
zveze.

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 6.
členu.

2 7}

1 7
'
1994)
m s me

7. amandma k 15. članu:
V 15. členu se za besedo »dobavitelja« dodajo besede »postopek njegove registracije,«
Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 6.
členu.
8. amandma k prejšnjemu 20. čl.na:
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »prometu« črta
pika in se doda besedilo, ki se glasi:
»in nadzor nad predpisano dokumentacijo«
V 20. členu se v četrtem odstavku besedilo spremeni tako, da
se glasi:
»Če pooblaščeni delavci Urada ugotovijo neskladnost izdelka
oziroma nepravilno označitev, nemudoma izločijo izdelek iz
prometa in najkasneje v roku treh dni izdajo odločbo, s katero
odredijo kemijsko analizo izdelka in prepovejo njegovo prodajo. Zoper to odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo,
pristojno za izdelke iz plemenitih kovin.«

' 8,ri8ndma k 7. členu:

V 20. členu se črta peti odstavek in se doda nov peti odstavek,
ki se glasi:

Sedil

° 7. člena se črta.
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»Če pooblaščeni delavci Urada ugotovijo, da dobavitelj iz
drugega odstavka 6. člena ne vodi predpisane dokumentacije,
Urad določi, da je dobavitelj dolžan predložiti Uradu vse
izdelke v označitev z državnim žigom.«

2. a. točka
»če kljub izjavi ne vodi predpisane dokumentacije (drugi
odstavek 6. člena)«
2. b. točka

V 20. členu se v šestem odstavku beseda »prejšnjega« spremeni tako, da se glasi:
»četrtega in petega«

»če ne vloži pri Uradu zahteve za preskus skladnosti izdelka
zaradi označitve z državnim žigom, čeprav je to dolžan storiti
(prvi odstavek 7. člena)«

Obrazložitev:

V prvem odstavku 23. člena se za prejšnjo 5. točko doda nova
5. a. točka, ki se glasi:
5. a. točka

Predlagatelj je ponovno proučil določbe o nadzorstvu glede
na predlagani liberalnejši pristop k načinu zagotavljanja
skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Predlagatelj meni, da
je lahko deregulacija trga uspešna le, če država z učinkovitim
izvajanjem nadzorstva zagotovi varovanje pravil poštenega
poslovanja. Zato je bilo treba določbe predloga zakona, ki se
nanašajo na samo nadzorstvo, ustrezno spremeniti tako, da
bo ob siceršnjem krčenju obsega državnega vmešavanja na
tem področju v praksi dosledno zagotovljeno varstvo potrošnikov. Predvideno je, da pooblaščeni delavci Urada izdelek,
za katerega so ugotovili, da je neskladen oziroma nepravilno
označen, nemudoma izločijo iz prometa in najkasneje v roku
treh dni izdajo odločbo, s katero odredijo kemijsko analizo
izdelka in prepovejo njegovo prodajo. Predlagatelj je tudi
mnenja, da bi navedena odločba kakor tudi odločba o obvezni
predložitvi izdelkov Uradu v označitev z državnim žigom,
imela pomen le, če pritožba ne bi zadržala izvršitve.

»če v treh mesecih od uveljavitve predpisov iz tretjega
odstavka 6. člena in 14. člena ne registrira svojega znaka *
skladu z novimi predpisi (predlagani 25. a člen)«
Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve kazenskih določb z
amandmajem k 6. in 8. členu in k amandmaju za nov 25. a
člen.
10. amandma za nov 25. a. člen:
Za 25. členom se doda nov 25. a. člen, ki se glasi:
25. a. člen
Dobavitelji, ki že imajo registriran znak dobavitelja, so doli"'
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve predpisov iz tretjega
odstavka 6. člena in 14. člena tega zakona registrirati svoj
znak v skladu z novimi predpisi.

Zaradi uskladitve z amandmajem k 6. členu je bilo treba v
prvem odstavku 20. člena navesti, da Urad opravlja tudi nadzor nad predpisano dokumentacijo.

Obrazložitev:
9. amandma k 23. členu:

Glede na to, da se s predlaganimi amandmaji spreminja tudi
sama narava znaka dobavitelja, je bilo treba določiti, da
morajo dobavitelji v določenem roku po uveljavitvi novih
predpisov ponovno registrirati svoj znak.

V prvem odstavku 23. člena se dodata novi 2. a. in 2. b. točki,
ki se glasita:
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predlog
in

zakona

dekomisiji

o

zaprtju

nuklearne

elektrarne

Krško
"* EPa 1274 - prva obravnava

^r- Leo Šešerko, poslanec

tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

i podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/
*2) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
jpora
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94)
V|
agam

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vam tudi sporočam, da
bom kot predlagatelj sodeloval na sejah delovnih teles in
Državnega zbora.

^EDLOG ZAKONA O ZAPRTJU IN DEKOMISIJI NUKLE*rNE ELEKTRARNE KRŠKO
'n 9a pošiljam v prvo obravnavo in sprejem na podlagi

Leo Šešerko, l.r.

področju krške ravnine ter glede nekaterih okoliščin izgradnje jedrske elektrarne. Glede na vojaško politične napetosti
na teritoriju nekdanje Jugoslavije ni mogoče povsem izključiti
možnosti vojaškega napada na jedrsko elektrarno. Nenehni
napadi na civilne cilje in civilno prebivalstvo kažejo na izpostavljenost nevojaških ciljev. Katastrofalne posledice vojno- terorističnega napada na jedrsko elektrarno Krško bi glede
na majhno površino naše države občutili v celotni Sloveniji,
• kar bi zelo otežilo reševalne akcije in vzpostavitev prvotnega
stanja.

'• UVOD
°c®na stanja In razlogi za •prejem zakona
Slovenija in Hrvaška oziroma njuni elektrogospodeloJ",.s,a 29radili jedrsko elektrarno Krško, ki je pričela
1981 Vsaka 0(1 n u
9'adn' 'netadelovan
• a
i'i i® krila polovico stroškov
'jene i '
i elektrarne in prejema polovico pridobil, b|
® ®ktrične energije. Elektrarna stoji na ozemlju Repuovenije in zanjo veljajo slovenska ustava in zakoni.
Potem
!edrsk elektrarna
'e bi'° odločeno,
da naj bo v Krškem zgrajena
i«drsč®i,
> so se P°9led' na smotrnost in varnost
elek,rarn
"®ktr 0,
tedanjih izvedb spremenili v škodo takšnih
Irarn^naPosebno po katastrofalnih nesrečah v jedrskih elekSosJ"
Otoku
treh
milj (ZDA) in v Černobilu (Ukrajina). V
lfarn nl' državi Republiki Avstriji je bila zgrajena jedrska elekija | , '^entendorf,
nato pa pred začetkom njenega delovabi| ® ,97
8
izveden
splošni
ljudski referendum, na katerem je
v $(w?Sovan sklep o zaprtju in dekomisiji te elektrarne. Tudi
,r
Re ub| ki |tal
P '
'j> so bile zgrajene tri jedrske elekr ®rne J?''
8'er ■ so bile zaprte z odločitvijo državljanov na ljudskem
mu v
*aprti,,nobeni od obeh teh sosednjih držav po
6rier
9i|Q6drSkih elektrarn ni bilo težav pri oskrbi z električno

Izrabljenost vitalnih delov Jedrske elektrarne Krško, začepljenost parageneratorjev in zapolnjenost bazena z visokoradioaktivnim iztrošenim gorivom leta 2003 po sedanjih kriterijih
uporabe, konstrukcijske napake in tudi pomanjkljivosti v
izvedbi bodo zahtevale v prihodnjih letih obsežne rekonstrukcije jedrske elektrarne in dopolnitve sistemov nadzora in
vodenja. Pred sprejetjem takšnih finančnih odločitev je smiselno in potrebno na splošnem ljudskem referendumu sprejeti najpomembnejšo odločitev o zaprtju in dekomisiji ali
nadaljnjem delovanju jedrske elektrarne Krško. Ne obstaja
trajno odlagališče jedrskih odpadkov niti celovita rešitev za
odpadke, nobena slovenska občina pa ni pripravljena dati na
razpolago lokacije za takšno odlagališče.
Nekdanja Skupščina Republike Slovenije je na podlagi izida
problemske konference SZDL »Ekologija, energija, varčevanje«, kjer so bili izraženi dvomi o varnosti sedanjih izvedb
jedrskih elektrarn, sprejela leta 1987 Zakon o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (Ur. I. SRS, št. 45/87). S tem
zakonom je bila v Sloveniji odložena gradnja nadaljnjih jedrskih elektrarn oziroma priprav na takšne gradnje.

Nihanje industrijski rabi jedrske energije je pri nas
tvijo 0 P '®no s spoznanji o usodni povezanosti med odloči«kst6nZlv
'gradnji jedrske elektrarne in nadaljnjim energetsko
tih |n Se,Tnim razvojem nekaterih vej industrije v sedemdeseMi jiL.. r idesetih letih in z vse večjimi dvomi glede ustrezno® lokacije jedrske elektrarne na seizmično aktiVnem

Med pripravami na prve svobodne volitve leta 1990 je večina
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scenariji izbrani tudi glede na obe možni predpostavki: da Jč
Krško obratuje ali da se ustavi in opravi njena dekomisij'
Osnovni opis in rezultati študije so v brošuri, ki jo je izdalo1
Ministrstvo za energetiko: Energija za Slovenijo - možnost
razvoja.

političnih strank na osnovi spoznanja o tveganosti industrijske rabe jedrske energije in javnega mnenja o tej tveganosti
podprla potrebo po zaprtju jedrske elektrarne in smiselnost
ljudskega referenduma o tem vprašanju. Koalicija političnih
strank Demos je sprejela ljudski referendum ter zaprtje in
dekomisijo jedrske elektrarne Krško v svoj program.

V celotni oskrbi z električno energijo v Sloveniji predstavlj'
jedrska elektrarna Krško okoli 22% porabljene električna
energije v elektroenergetskem sistemu, glede na razpoložljiv"
moč 15%. Ob morebitnih zaustavitvah zaradi različnih tohnic*
nih ali zunanjih vzrokov se izpadla proizvodnja nadomešča i
obratovanjem drugih elektrarn v Sloveniji ali z uvozom.

Tudi program osamosvojitvene vlade iz leta 1990 je vseboval
sklep, da naj jedrska elektrarna Krško preneha obratovati leta
1995. V programskih usmeritvah vlade je bilo sprejeto stališče, da bo Vlada Republike Slovenije pripravila zakonske
podlage za ustavitev in dekomisijo JE Krško z oceno vseh
posledic.

Zaradi neposredne zainteresiranosti je Republika Avstrija P"'
pravljena sofinancirati dejavnosti za zmanjšanje onesnažev*'
nja okolja in tudi zmanjšanje energetske porabe, ki '
posredni vzrok onesnaževanja. Hkrati ima Republika Avstrij'
akumulacijske hidroelektrarne in druge možnosti, s kateri?'
je pripravljena zagotavljati zanesljivo oskrbo Slovenije "J
Hrvaške v primeru zaprtja in dekomisije JE Krško v primaru
odločitve na ljudskem referendumu za takšno opcijo.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur.
1. RS 75/94) s katerim je določil postopek financiranja odstranitve in končnega odlaganja vseh radioaktivnih delov in materialov, ki morajo biti dekontaminirani in varno spravljeni.
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS 15/94)
določa, da se na zakonodajnem referendumu volilci lahko
vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Državni
zbor mora razpisati zakonodajni referendum, če to zahteva
najmanj tretjina poslancev. Državni zbor je vezan na izid
referenduma in mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, sprejeto na predhodnem referendumu.

Ob trajni ustavitvi je za bolj gospodarno nadomestitev treba
zgraditi nekatere nadomestne vire električne energije. Nado*
mestni viri, ki naj bi nadomestili izpadlo moč 632 MW, od te9°
samo za Slovenijo 316 MW in možnosti za izgradnjo elektrarn
v Republiki Hrvaški, bodo izbrani med: rekonstrukcijo v tar*
moelektrarnah s predgraditvijo plinskih turbin (v Šoštanju na
blokih 4 in 5 skupno 160 MW), gradnjo industrijskih in kraja^
nlh termoelektrarn - toplarn (TE-TO) (na identificiranih loj*
cijah v industriji okoli 90 MW, krajevne TE-TO do 100 MW ^
nadaljevanjem gradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Sa»
(Zidani Most - Brežice) s skupno močjo 220 MW (pozimi le"®
70 MW). Ponujena je tudi izgradnja dodatne enote za 200
v Trbovljah na uvoženi premog. Nujna sestavina vseh goSR?j
darsko in ekološko ugodnih scenarijev pa je bolj učinkovH
raba vseh oblik energije, s programom za bolj učinkovito rat>
energije, ki vključuje tudi naložbe in rekonstrukcije v biva'
nem okolju, gospodarstvu in negospodarstvu. Za optima'"
nadomestitev jedrske elektrarne Krško kot vira elektricn
energije za Slovenijo je potrebno v obdobju 1996-2000 v*
gati v energetski podsistem Republike Slovenije (v pridobivK
nju in porabi energije) okoli 950 milijonov ECU-jev več, °.
če jedrska elektrarna obratuje tudi po letu 2005. Ker so
navedenimi naložbami doseglo tudi znatno izboljšanje^',
kovitosti rabe energije, računamo že v obdobju 1996-2000 n
prihranek okoli 350 mio ECU-jev pri porabljenih gorivih, ta*
da bo čista razlika med nejedrskim in jedrskim scenarija
okoli 600 mio ECU-jev. Neposredni stroški popolne dekor"
sije JE Krško so ocenjeni na 270 mio ECU-jev (celotni str®^
obeh partnerjev). Primerjava gospodarnosti dveh referenc"
scenarijev (z oz. brez JE Krško) v dolgoročnem obdoDI
1991 -2020 je nekoliko presenetljivo dala enake gospodara"
pokazatelje. Razlaga za to je, da se povečani stroški zar'
dekomisije jedrske elektrarne pokrijejo s prihranki pri 0°r ^L|i
če se v prvem obdobju opravijo dodatna vlaganja v ° .
učinkovito rabo energije, kot je navedeno zgoraj. Član ain*
škega kongresa slovenskega rodu James L. Oberstar ug°'®
Ija, da bo ameriška vlada kmalu spremenila stališče do viso*
aktivnih odpadkov in omogočila vrnitev teh odpadkov iz
ske elektrarne Krško proizvajalcu elektrarne v ZDA. Neres*'
še ostaja vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktiv"
odpadkov, ki se začasno skladiščijo v skladišču NSRAO zn .
traj ograje jedrske elektrarne Krško. Eden od pogojev,
zapiranje elektrane bo tudi rešitev tega vprašanja, pri t>e&
se s spremembo stališča ameriške vlade do tega vpraa0^.
perspektivno odpira tudi možnost vrnitve teh odpadkov P'°
vajalcu elektrarne.

Temeljno načelo, po katerem bo urejeno zaprtje in dekomisija
JE Krško, je suverena pravica Republike Slovenije, da odloča
o prenehanju industrijske uporabe jedrske energije na svojem
ozemlju, če presodi, da je ta uporaba lahko škodljiva za
zdravje ljudi in okolje. Iz tega izhaja, da je treba spremeniti
tista določila predpisov v zvezi z JE Krško, ki so v nasprotju s
to pravico.
Zato morata državi Slovenija in Hrvaška urediti vse obveznosti, ki bodo povezane z zaprtjem in dekomisijo JE Krško, z
enakopravnim obojestranskim sodelovanjem, ki obsega prevzem in skladiščenje radioaktivnih odpadkov in razstavitev
elektrarne vse do vzpostavitve prvotnega stanja.
Podlaga za takšno postopanje je pogodba med elektrogospodarstvi obeh republik (Pogodba o združevanju sredstev zaradi
skupne izgradnje in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne Krško, Krško 22.3.1974), ki med drugim določa, da
pogodbeni stranki nosita skupni rizik v primeru prenehanja
Obratovanja elektrarne, ki je posledica varnostnih ukrepov,
len 17.4.1.1 navaja: »Sopogodbenika nosita skupni riziko v
primeru propada stvari, ustanovitve dela elektrarne zaradi
ukrepov varnosti ali po nalogu zveznih organov, oziroma
zaradi ustavitve dela elektrarne, nastale brez krivde podjetja
NE Krško, oziroma sopogodbenikov.«
(Opomba: v citiranem originalnem slovenskem tekstu člena
pogodbe je očitno napačno »ustanovitve dela«; v hrvaškem
tekstu je obakrat: »obustava rada«.)
Na osnovi te pogodbe obstaja možnost, da bosta republiki
nosili breme zaprtja elektrarne iz varnostnih razlogov.
Z ustavitvijo in dekomisijo JE Krško bo onemogočeno, da bi
se zgodila nesreča v elektrarni iz kakršnega koli vzroka. S tem
bo odpravljena možnost nesreče, ki je med delovanje ni
mogoče izključiti, s čemer bi prišlo do ogrožanja in škode za
zdravje ljudi in okolja. Po zaprtju jedrske elektrarne bodo
preostali nizko, srednje in visokoradioaktivnl odpadki, za
katere je potrebno najti ustrezno rešitev.
2. Cilji in poglavitne rešitve zakona

Z ozirom na to, da je JE Krško skupni objekt elektrogospo^ ,|
skih organizacij Slovenije in Hrvaške, je potrebno upoštav*
tudi vpliv prenehanja obratovanja JE Krško na Hrvaško 1
roma zahteve, ki bi jih hrvaška stran postavila v zve*
odločitvijo o predčasni ustavitvi NEK. Pomisleki o varn"'
jedrske elektrarne veljajo enako za Hrvaško oziroma je oz80"
Ije Hrvaške in njeno prebivalstvo zaradi bližine Zagreb
prevladujočih zahodnih vetrov.

Več alternativnih scenarijev energetske oskrbe Slovenije je
bilo obravnavanih v obsežni študiji Analiza razvojnih možnosti energetike Slovenije v obdobju od leta 1990 do leta 2000.
Poleg energetskobilančnih prikazov so bile obravnavane tudi
gospodarske posledice posameznih scenarijev, delno pa tudi
prostorski in socialni vidiki posameznih smeri razvoja. Zaradi
dvoma o smotrnosti nadaljnjega obratovanja JE Krško so bili
poročevalec, it. 51
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primeru prenosa tega stroška v ceno električne energije bi se
povprečna cena električne energije v Sloveniji povečala za
okoli 1,5 Pf/kWh oziroma 17 % (upoštevajoč sedanjo izjemno
nizko raven prodajne cene okoli 9 pf/kWh).

Na obvestilo Vlade Republike Slovenije o odločenosti, da
£Pelje referendum o zaprtju in dekomisiji jedrske elektrarne
^sko, je izhajajoč iz drugačnih gospodarsko-energetskih
°«oliščin, vlada Republike Hrvaške že odgovorila 21.1.1991. V
govoru sporoča, da bo v primeru enostranske ustavitve JE
KrSko zahtevala ustrezno odškodnino oziroma nadomestno
oskrbo z energijo.

3. Finančne In druge posledic«
Za optimalno pripravo na zaprtje JE Krško do leta 2005 bi bilo
potrebnih okoli 950 milijonov EClI-jev dodatnih vlaganj v
energetiko (na strani proizvodnje in porabe) v obdobju do leta
2000. V kasnejših letih se bodo te naložbe povrnile kot prihranki pri gorivih in pokrile tudi del ali vse stroške za razstavitev jedrske elektrarne, tako da je možno pretežni del navedenega zneska pokriti z viri naložbenega kapitala. Ocenjeno je,
da je treba okoli 25% potrebnih vlaganj v letih 1996-2000 (950
mio ECU-jev) zagotoviti v obliki finančnih transferov, kar
znaša okoli 240 milijonov ECU-jev. T® je izvedljivo s povečanjem davka na električno energijo od sedanje znižane stopnje
10% na zakonsko določeno stopnjo 20%.

^sklepanju p0g0dt)e o gradnji in delovanju JE Krško ni bil
Jjoločen datum zaprtja in dekomisije. V primeru zaprtja in
aekomisije JE Krško na podlagi odločitve državljanov Republike Slovenije na splošnem ljudskem referendumu gre za
JJPravičeno zaščito varnosti prebivalstva in preprečitev ogromnosti okolja v Republiki Sloveniji, ki temelji na novih spoznanjih o omejeni varnosti jedrskih elektrarn (izkušnje z Otoka
ut mi,i 'n Černobila) ter novih spoznanj o naravnih danostih
Okacije JE Krško in okoliščin izgradnje. V primeru spora z
Republiko Hrvaško je odločitev negotova, vendar člen
'
iz citirane pogodbe med elektrogospodarstvi obeh
epubiik z dne 22.3.1974 izključuje možnost, da bi vse breme
ustavitve
delovanja elektrarne zaradi varnostnih ukrepov
m
°rala nositi zgolj Republika Slovenija.

V navedenih stroških ni upoštevano odplačilo kreditov, najetih za izgradnjo NE Krško in stroškov nadomestnih objektov
za JE za hrvaško stran.

y. Primeru najmanj ugodne razsodbe oziroma sporazuma, ki
' dal hrvaški strani največje ugodnosti, bi Slovenija morala
ovati Hrvaško z nadomestno električno energijo v
e|
otni preostali teoretični življenjski dobi elektrarne.

4. Nove naloge In izvršilni predpisi
Pozitivni izid referenduma bo naložil Državnemu zboru RS
nalogo, da sprejme ustrezne akte. Državni zbor je z ustavo
Republfke Slovenije vezan na izid referenduma. Smotrno je,
da se večina nalog opravi projektno, pri čemer se ne širijo
službe ali stalni organi, temveč se za opravljanje nalog vzpostavijo pogodbeni odnosi z izvajalci. Državni in občinski
organi ne bodo obremenjeni z bistveno večjim obsegom
nalog kot v primeru, da je izid referenduma negativen. Za
trajno zagotavljanje proračunskega dela potrebnih sredstev,
ki jih je treba vložiti predvsem v obdobju 1996-2006, in za
usklajeno potekanje vseh aktivnosti je primerno za celotno
aktivnost, ki jo označujemo kot energetsko prestrukturiranje
Slovenije z ustavitvijo in dekomisijo JE Krško, sprejeti poseben zakon ter ustrezne podzakonske predpise. Bistveni element tega prestrukturiranja je prehod iz državnega oz. proračunskega financiranja na tržno samofinanciranje elektrogospodarstva. Nove predpise bo treba sprejeti tudi o varnosti
pred ionizirajočim sevanjem oziroma jedrski varnosti med
razgradnjo JE Krško in odstranjevanjem ostankov elektrarne
in odpadkov.

na s,roSkov
bl?t
k' bi jihustavitve
utrpelo elektrogospodarstvo
RepuJ'*e Hrvaške v 'primeru
JEK je negotova, vendar
je
"|02no kot srednjo oceno razlike stroškov nabave električne
nergije (uvoza) in stroškov obratovanja jedrske elektrarne
oceni« na 4Pf/kWh, kar pri letni količini za Hrvaško (1900
Wh) predstavlja letni strošek 76 mio DEM. Za takšno odloči. v Pa ne bi bila nepomembna okoliščina, da Republika Hrvata ni prevzela nikakšnega bremena za zaprtje Rudnika urana
c. ovski vrh, ki je oskrboval JE Krško z gorivom. Republika
ovenija je morala v tem primeru v celoti nositi stroške
opiranja RUŽV sama.

P®ianski vir za nadomestitev izpadle proizvodnje JE Krško za
^/vaško je odvisen od medsebojnega sporazumevanja. Poleg
°*a električne energije, ki je povsem izvedljiva opcija, saj se
* splošno v Evropi in tudi v vzhodno-alpskem prostoru
Dn Ve,!a Pomembna mednarodna menjava električne energije
[I adn'kosti
10 krat večja od moči JE Krško, je možna tudi
Skr! 'a nadomestnih elektrarn na obeh straneh. Tehnoloy ° 'zvedijiva in ekonomsko sprejemljiva opcija je tudi konI rzija NEK v plinsko-parno elektrarno, ki bi glede na tehno-

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O ZAPRTJU IN
DEKOMISIJI NUKLEARNE ELEKTRARNE
KRŠKO

MwfreSiteve
'mela moč celo večjo od sedanje NEK (n. pr. 900
Re ub,ika
rih motna
P
Hrvaška razpolaga tudi z lokacijami, na kateDnif rna izgradnja elektrarn na uvožen premog, kar bi bila
,
®
dopolnitev
oskrbovalnih opcij za obe republiki. Ne
na
ne

rno» ' so tudi v Republiki Hrvaški na razpolago številne
koli^°st' za bo'i učinkovito rabo energije z zmanjševanjem
train1 0 in Poveć0vanjem učinka rabe energije, s čimer bi se
ln i ? zmanjšala tudi količina potrebne nadomestne energije
emi 8lriami
' d°seglo
pomembno
izboljšanje
iz obstoječih
energetskih
virov.obremenitev okolja z

1.člen
Jedrska elektrarna Krško se zapre najpozneje 23. 12. 2005. Z
dnem uveljavitve tega zakona se začenja postopek za ustavitev njenega delovanja, njeno odstranitev in končno odlaganje
vseh radioaktivnih delov ter materialov. Ob zaključku dekomisije morajo biti vsi deli elektrarne dekontaminirani in varno
shranjeni.

jpce„®krajni oceni ekonomskih posledic zaprtja in dekomisije
Krško sta:
™ pravočasne priprave in soglasnega stališča o
Slou
KrSko,
je potrebno
v obdobju 1996 do 2000 vložiti v
ECU već v
"kr»p*b°|j
'' oko
" 950 m'0rabe
energetski
in v
C
učinkovite
in podobno
vsoto na sistem
strani Hrvav,0;Pr' ,em pa je to vsoto možno smatrati kot investicijski
nad®* Y energetsko prestrukturiranje in se znesek povrne v
25 ,etlh skozi
Prest
prihranke. Program energetskega
9oJruk,urirania bi lahko predstavljal del osnove za ponoven
»POdarski vzpon v Sloveniji.
Prlme

2. člen

?al

Vlada Republike Slovenije pripravi načrt zaprtja in dekomisije
Jedrske elektrarne Krško s projektom zaustavitve, zaprtja in
dekomisije Jedrske elektrarne Krško, ki bo obsegal energetske, ekonomske in ekološke rešitve tega ukrepa. Ta načrt
vlada predloži parlamentu kot zakon do 23. 12.1996.
Vlada začne pogajanja z Republiko Hrvaško o ureditvi pravic
in dolžnosti v zvezi z elektrarno.

s

Poror'meru "»zadostnih priprav In najmanj ugodnega izida
r>adn~ mevania oz- spora z Republiko Hrvaško je potrebno
uvoziti celotno količino električne energije iz JE Krško iz
0Oda,tni°2- drugih nadomestnih virov, pri čemer so ocenjeni
stroški okoli 4Pf/kWh oz. okoli 150 mio DEM letno. V

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Nadaljnje izkoriščanje jedrske elektrarne Krško za pridobivanje električne energije ni možno, če sta obremenjevanje okolja in ogrožanje prebivalstva z možnimi posledicami nesreč
nad sprejemljivo ravnijo. Čeprav JE Krško obratuje brez večjih
okvar in v svetovni primerjavi z visoko zanesljivostjo, je pri
prebivalstvu Slovenije močno izraženo stališče, da sta obremenjevanje okolja in tveganje zaradi obratovanja JE Krško na
nesprejemljivo visoki ravni v primerjavi z ugodnostmi oskrbe z
električno energijo iz te elektrarne.

Slovenija in Hrvaška bosta uredili vse obveznosti, ki bodo
povezane z zaprtjem JE Krško, z enakopravnim obojestranskim sodelovanjem, ki obsega prevzem in skladiščenje radioaktivnih odpadkov in razstavitev elektrarne vse do vzpostavitve prvotnega stanja.
Za optimalno nadomestitev JE Krško kot vira električne energije za Slovenijo je treba v obdobju 1996 - 2005 vlagati *
energetski podsistem Republike Slovenije (v pridobivanju in
porabi energije) okoli 950 milijonov ECU-jev več, kot če
jedrska elektrarna obratuje tudi po letu 2005. Ker bo z navedenimi naložbami doseženo tudi znatno izboljšanje učinkovitosti rabe energije, računamo že v obdobju do leta 2005 na
prihranek okoli 350 mio ECU-jev pri porabljenih gorivih, tako
da bo čista razlika med nejedrskim in jedrskim scenarijern
okoli 600 mio ECU-jev. Neposredni stroški popolne razstavitve JE Krško so ocenjeni na 270 mio ECU-jev (celotni strošek
obeh partnerjev). V primeru najmanj ugodne razsodbe oziroma sporazuma, ki bi dal hrvaški strani največje ugodnosti,
bi Slovenija morala oskrbovati Hrvaško z nadomestno električno energijo v celotni preostali teoretični življenjski dobi
elektrarne.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in s
tem ustvaril eno od pomembnih pravnih podlag za zaprtje in
dekomisijo te elektrarne.
Temeljno načelo, po katerem bo urejeno zaprtje JE Krško, je
suverena pravica Republike Slovenije, da odloča o prenehanju uporabe jedrske energije na svojem ozemlju, če presodi,
da je njena uporaba lahko škodljiva za zdravje ljudi in okolje.
Iz tega izhaja, da je treba spremeniti tista določila predpisov v
zvezi z JE Krško, ki so v nasprotju s to pravico. Republiki
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREŠERNOVI NAGRADI,
ki Vam ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

odpisana poslanca na podlagi 19. člena zakona o poslanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92) ter prvega
Ostavka 174. člena in 175. člena poslovnika Državnega
Oora Republike Slovenije (Uradni list Republike SloveSp8''
in 80/94) vlagava v prvo obravnavo in

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega zbora RS Vam sporočava, da bova pri obravnavi
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega
zbora RS sodelovala oba predlagatelja.
Danica SIMŠIČ, l.r.
Tone PERŠAK, l.r.

UVOD

skladu RS za ljubiteljske dejavnosti) takšno rešitev že vključuje.

•°cena STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ski
a Re
*«kon PreSernovi
PUblike Slovenije je decembra leta 1991 sprejela
VioV° na rade in nagradi. Ta zakon poleg opredelitve Pre»os,0 ! a za
9
nagrade Prešernovega sklada, pogojev ter
lago y
njuno podeljevanje predstavlja tudi pravno poddelovan e
gan ac
i Prešernovega sklada ter določa njegovo
sk|a(J '* rijsko
strukturo in vir finančnih sredstev za delo
avni
Ponk® J? *
proračun). Za odločanje o nagradah zakon
upravni odbor Prešernovega sklada, omogoča pa
van; 'Rvanje strokovnih komisij. Zakon določa način imenor a
u ravn
" nda» nov
P
ega odbora sklada in trajanje njihove
na
dobe hkr
'in
h
'
ati Pa predvideva, da pravice, dolžnosti in
0r
8,3 u ravn
^ nisi
P
ega odbora, način oblikovanja strokovnih
kanJ » Področja njihovega dela, postopek predlaganja
ter naćin
statUtT ga
podeljevanja nagrad podrobneje določi
?boro'm i
v soglasju s Skupščino RS (sedaj Državnim
Tiehgj? °S) sprejema upravni odbor sklada. Zakon torej med
u
u ra
Pravn
P vljanja Prešernovega sklada omenja zgolj
nadjo a' odbor (in strokovne komisije), ne rešuje pa vprašanja
nad delom teh organov.
Da •
WRak0ns
ka opredelitev novega nadzornega organa Pre9anjem 9a
.sklada,
s tem pa vzpostavitev nadzora nad razpolago m 2 javnimi sredstvi, nujna, je v svojem odgovoru na
u
9otoviiSec' zas<avljeno poslansko vprašanje Danice Simšič,
•udi Uq'° samo Ministrstvo za kulturo, ki je hkrati navedlo
strs
tva ^
• da so s'cer m°žnosti ministra oziroma mini"»inir^ai uć'nkovito interno kontrolo nad delovanjem sklada
'npr že sprejeti
^'nistrstvo
v svoje novejše
projekteo
zakon o filmskem
skladu inzakonske
predlog zakona

Dodatno v prid dopolnitvi zakona v smeri, ki bi znotraj Prešernovega sklada omogočila imenovanje nadzornega organa,
pričajo številne kritike, ki so bile naslovljene na upravni odbor
in zapleti ob letošnji osrednji prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Očitki so se nanašali predvsem na
izvedbo letošnje proslave, še zlasti pa na visoke honorarje
sodelujočih pri izvedbi prireditve.
Zakonske določbe, ki se nanašajo na organizacijsko strukturo
upravljanja Prešernovega skladaj so precej skope. Omejujejo
se namreč na opredelitev, da je za odločanje o Prešernovi
nagradi in nagradi Prešernovega sklada pristojen petnajstčlanski upravni odbor, ki ga na predlog vlade iz vrst umetniških, kulturnih in znanstvenih ustvarjalcev za dobo štirih let
imenuje državni zbor, mandat predsednika (njega izvolijo
člani izmed sebe) in članov pa se lahko ponovi samo še
enkrat. Z zakonom je določen le postopek imenovanja, ne pa
tudi možnost morebitnega prenehanja mandata članov upravnega odbora pred potekom dobe, za katero je bil član imenovan. Takšna določba bi poleg zagotovitve večje jasnosti
postopanja pristojnih organov v primerih morebitnih novih
odstopov pomenila tudi utrditev odgovornosti članov organov
Prešernovega sklada v primerih ugotovljenih kršitev zakona,
statuta ali sklepov upravnega oziroma nadzornega odbora.
Odločanje o slednjem mora seveda biti v domeni subjektov, ki
imajo po zakonu dolžnost sodelovati v postopku predlaganja
in imenovanja članov ter nadzirati delovanje sklada, to pa sta
seveda državni zbor in vlada.
Zakon določa, da je delo Prešernovega sklada javno, javnost
dela pa zagotavlja upravni odbor tako, da objavi javni poziv za
67
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predlaganje kandidatov, objavi sestavo strokovnih komisij ter
objavi poročilo o svojem delu. Način zagotavljanja javnosti
naj bi podrobneje določil statut. Ta poleg v zakonu navedenih
mehanizmov zagotavljanja javnosti dela predvideva le še možnost predsednika upravnega odbora (ki jo lahko izkoristi ali
ne), da na seje, na katerih se obravnavajo pomembna vprašanja sklada, vabi tudi predstavnika Ministrstva za kulturo in
druge zainteresirane, ki nimajo pravice glasovanja. Z ničemer
pa ni opredeljen postopek izbora organizatorja in izvajalca
osrednje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, kar bi
bilo po najinem mnenju nujno urediti v zakonu. Na ta način bi
bilo mogoče poiskati tako po kakovosti kot po ceni najbolj
* sprejemljivega organizatorja in izvajalca, hkrati pa se izogniti
Očitkom (kakršnim smo bili priča ob letošnji proslavi v počastitev Prešernovega dne) da izbira teče po javnosti popolnoma neznanih kriterijih.

področje umetnosti predstavlja vsaj en član upravnega
odbora. Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izm«"
sebe.
Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja štiri
leta in se lahko ponovi samo še enkrat«
11. člen:
»Prešernov sklad ima statut, ki podrobneje določa pravice |n
dolžnosti ter način dela upravnega odbora, način oblikovani8
strokovnih komisij in področja njihovega dela, način predla*
ganja kandidatov ter način podeljevanja nagrad.
Statut sprejme upravni odbor v soglasju s Skupščino Rep"'
blike Slovenije.«

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

12. člen:

Ambicija predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Prešernovi nagradi je v prvi vrsti dopolniti strukturo
upravljanja Prešernovega sklada z nadzornim odborom, ki ga
veljavni zakon doslej ni predvideval ter jasno opredeliti primere prenehanja mandata članov pred iztekom (štiriletne)
dobe, za katero so bili imenovani in postopke v takšnih
primerih. Zagotovil naj bi tudi nov način izbora organizatorja
in izvajalca osrednje prireditve ob slovenskem kulturnem
prazniku, in sicer preko javnega anonimnega natečaja, na
katerem bi se izbralo najcenejši in najbolj kakovosten program. To hkrati pomeni, da bi lahko kot potencialni organizatorji proslave na natečaju sodelovali vsi kraji in mesta v
Sloveniji s primerno infrastrukturo za izvedbo večjih prireditev, kot izvajalci pa samostojni kulturni ustvarjalci in pravne
osebe, registrirani za ustvarjanje kulturnih programov (producenti).

»Delo Prešernovega sklada je javno. Upravni odbor zagotavlj®
javnost delovanja tako, da:
- objavi poziv za predlaganje kandidatov za nagrado,
- objavi sestavo strokovnih komisij,
- objavi poročilo o svojem delu.
Statut Prešernovega sklada podrobneje določa način zag°'
tavljanja javnosti.«
BESEDILO ČLENOV:
1. čl*n
Za 6. členom zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RePu
blike Slovenije, št. 29/91) se doda nov 6. a člen, ki se glasi

Prepričana sva, da bi bilo tako mogoče dosledneje uresničevati obveznost smotrne uporabe proračunskih sredstev, s
katerimi razpolaga Prešernov sklad (v lanskem letu je bilo po
podatkih ministrstva za delo sklada, nagrade in izvedbe proslave porabljenih 11.875.000 SIT) ter načelo odgovornosti
članov upravnega (in nadzornega) odbora za poslovanje Prešernovega sklada, hkrati pa nagrajencem tudi v finančnem
smislu nameniti več pozornosti kot so je bili deležni doslej.

6. a člen
»Prešernov sklad ima naslednje organe:
- upravni odbor,
- nadzorni odbor in
- strokovne komisije.«
2. člen

V predlog sprememb in dopolnitev uvrščava tudi določbi, s
katerima bi zakon upravni odbor, ki (v soglasju z Državnim
zborom RS) sprejema statut sklada, zavezal, da določbe slednjega uskladi z zakonom najkasneje v roku treh mesecev po
sprejemu novele, vlado pa, da v roku dveh mesecev imenuje
tričlanski nadzorni odbor.

V drugem odstavku 7. člena se besedilo »Skupščina R0P[J,
blike Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine ReP
blike Slovenije« nadomesti z besedilom »Državni zbor R«P
blike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije«
3. člen

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Za 7. členom se dodata nova 7. a in 7. b člen, ki se glasita-

Sprejem predlaganega zakona ne bi povzročil nikakršnih
novih obremenitev proračuna Republike Slovenije.

7. a člen
»Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih za dobo štirih let ■rr,en!!!{j
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstev, pristoj"
za kulturo in finance, enega člana pa predlagajo poklicna
strokovna društva ali združenja s področja kulture ozi'0<"
Kulturniška zbornica Slovenije.

4. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJA
ALI DOPOLNJUJE
6. člen:
»Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada se
posmrtno praviloma ne moreta podeliti.

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad zakonitostjo dela Prer^'0
novega sklada in njegovem finančnem poslovanju ter mo a
svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati Vladi Rep
blike Slovenije in odboroma Državnega zbora Republike •>
venije, pristojnima za kulturo ter nadzor proračuna in d'°"
javnih financ.

Izjemoma se lahko podelita samo, če je ustvarjalec še živel
med sprejemanjem odločitve o podelitvi nagrade.7. člen:

7. b člen

-O Prešernovih nagradah in nagradah Prešernovega sklada
odloča upravni odbor Prešernovega sklada (v nadaljnjem
besedilu Upravni odbor).

Članu upravnega ali nadzornega odbora lahko predčasn"
preneha mandat z odstopom ali z razrešitvijo.

Upravni odbor ima petnajst članov, ki jih imenuje Skupščina
Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije iz vrst umetniških, kulturnih in znanstvenih ustvarjalcev, pri čemer naj sleherno pomembnejše
poročevalec, št. 51

Član upravnega ali nadzornega odbora mora o svo]®[J
odstopu obvestiti organ, ki ga je imenoval, v pisnem obves
o odstopu pa ima pravico obrazložiti tudi razloge za odst°P
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ć'&n upravnega ali nadzornega odbora je lahko predčasno
grešen, če Vlada Republike Slovenije ali odbor Državnega
«°ra Republike Slovenije iz drugega odstavka prejšnjega
Cler
>a ugotovi, da je ravnal v nasprotju z zakonom, statutom
tiroma sklepi upravnega ali nadzornega odbora. V postopku
^rešitve
mora biti članu upravnega ali nadzornega odbora
°ana možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki se
Jjanašajo na razlog razrešitve. O razrešitvi odloča organ, ki je
C|
ana upravnega ali nadzornega odbora imenoval.

5. člen
V prvem odstavku 12. člena se za drugo alineo doda nova
tretja alinea, ki se glasi:
»- razpiše anonimni natečaj za izbor organizatorja in Izvajalca osrednje proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.

^.0vi član upravnega ali nadzornega odbora, ki opravlja funkpreostanek mandatne dobe, mora biti imenovan najkasv dveh mesecih po odstopu oziroma razrešitvi prejšnjega
ciana.«

6. člen
Upravni odbor mora uskladiti določbe statuta s tem zakonom
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
7. člen

4. člen

Nadzorni odbor mora biti imenovan najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

ru9em odstavku 11

0c
oHK

Cena
se za besedama
»upravnega
>bora« dodajo besede- »in
nadzornega
odbora,«.

8. člen

Jf.^ugem odstavku 11. člena se besedilo »v soglasju s Skupš®'[>o Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »v soglasju
"davnim zborom Republike Slovenije«.

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

OBRAZLOŽITEV
nadzora nad zakonitostjo dela in finančnega poslovanja Prešernovega sklada, o svojih ugotovitvah pa bi bil dolžan vsaj
enkrat letno poročati vladi ter odboroma državnega zbora,
pristojnima za kulturo in nadzor proračuna in drugih javnih
financ.

.Vlagatelja sva pri pripravi predloga zakona o spremembah
popolnitvah zakona o Prešernovi nagradi v prvi vrsti izhap '* predpostavke, da je potrebno strukturo upravljanja
Jamovega sklada dopolniti z novim organom, ki bi oprav2 nadzor nad delovanjem in finančnim poslovanjem sklada.
Nujnostjo imenovanja nadzornega odbora je v svojem odgooru na poslansko vprašanje Danice Simšič z dne 29.3.1995
aSa/o tudi M n strstv0 za
od?'
i i
kulturo, kipredloga
pa se doslej
še ni
p'očilo za oblikovanje
zakonodajnega
v tej smeri,
o leg tega naj frj zakon na novo opredelil tudi primere in
>ystopek v primerih predčasnega prenehanja funkcije člana
9 1 sklada
krajiem
** * času (predlagava
' določil dolžnost
pristojnega
v čim
rok dveh
mesecev)organa,
imenujedanovega

Predlog zakona v 3. členu predvideva tudi dopolnitev zakona
z novim 7. b členom, ki se nanaša na možnost predčasnega
prenehanja mandata člana upravnega oziroma nadzornega
odbora zaradi odstopa ali razrešitve. V prvem primeru gre za
prenehanje funkcije na pobudo člana samega (odstopov je
bilo v tem mandatu že nekaj). Član bi bil po najinem predlogu
dolžan o svoji odločitvi pisno obvestiti organ, ki ga je imenoval (torej Državni zbor RS, če gre za člana upravnega odbora,
oziroma Vlado RS, če odstopi član nadzornega odbora), po
lastni presoji pa v tem obvestilu navesti tudi vzroke za odstop.
Razrešitev pa pomeni predčasno prenehanje funkcije člana
upravnega ali nadzornega odbora, kadar se ugotovi, da je pri
svojem delu ravnal v nasprotju z zakonom, statutom sklada ali
sklepi organov sklada. Predlog omogoča, da se v takšnem
primeru član, katerega razrešitev je predlagana, pisno opredeli do vseh okoliščin, ki zadevajo razloge razrešitve. O razrešitvi odloča organ, ki je člana imenoval, slednjemu pa je
zaradi zagotavljanja kontinuitete dela v (čim bolj) popolni
sestavi naloženo, da v dokaj kratkem obdobju dveh mesecev
imenuje novega člana, ki opravlja funkcijo preostanek mandatne dobe.

tut"8, °Prav'ia funkcijo do izteka mandata ter uvedel instii' lenega anonimnega natečaja za izbor organizatorja in
lalca
nlt
osrednje proslave v počastitev slovenskega kulturna praznika.
h
***> 1- člena, s katerim naj bi se v osnovni zakon uvrstil
a 6,en
v« 9 sW
- predstavlja splošno navedbo organov Prešerno0n f6 ?c'a. med njimi tudi nadzornega odbora, ki ga zakon
i ni predvideval.
*'®nu predlagana sprememba drugega odstavka 7. člena
>*vnega zakona (ki sicer določa sestavo in postopek imeprltnia članov upravnega odbora) je redakcijske narave in
da se
Ski,udeva
poimenovanje
RS in Izvršni svet
Pščine 'RS uskladi
z veljavno Skupščina
zakonodajo.

Določba 4. člena v svojem prvem odstavku dopolnjuje
veljavno besedilo 11. člena zakona tako, da skladno z uvedbo
nadzornega odbora, statutu prepusti tudi podrobnejšo določitev pravic in dolžnosti ter načina dela tega organa Prešernovega sklada. Drugi odstavek pa je (tako kot 2. člen) izključno
redakcijske narave in določa uskladitev poimenovanja državnega organa, ki daje soglasje k statutu Prešernovega sklada, z
veljavnimi predpisi (torej namesto Skupščine RS Državni zbor
RS).

^an°a6ba 0 sestav'- trajanju mandatne dobe, postopku imenouJ članov in pristojnostih nadzornega odbora sklada je
<Jvert»fena v okvir 3- 6,ena Podloga zakona, ki predvideva
ki k novega 7. a člena. Nadzorni odbor naj bi štel tri člane,
Po 'llh za dobo štirih let imenovala vlada, sestavljali pa bi ga
tere Precls
tavnik ministrstev, pristojnih za kulturo in finance
v *v " ?'2an 'z vrst ustvarjalcev s področja kulture. Zaradi težav
začetkom delovanja Kulturniške zbornice Slovenije
p0J sprejeti zakon o uresničevanju javnega interesa na
nai'«ju kulture določa, da je ta mogoč, ko se vanjo vključi
zrt ^pet7Poklicnih ali strokovnih društev z več kot sto člani
ustvarUŽen
i več kot dvesto člani ali najmanj sto posameznih
ilan . Jalcev
s področja kulture, ki sicer izpolnjujejo pogoje za
v
rne njih) predlagava, da se predlaganje enega člana
dri)t? 9a odbora omogoči tudi poklicnim ali strokovnim
niCo °rn in združenjem, ki niso združena v Kulturniško zbor■ " pristojnost nadzornega odbora bi sodilo opravljanje

Dopolnitev 12. člena, ki jo predlagava v 5. členu, uvaja dolžnost upravnega odbora, da poleg že predvidenih načinov
zagotavljanja javnosti (poziva za predlaganje kandidatov za
nagrado, objave sestave strokovnih komisij in objave poročila
o svojem delu) razpiše anonimni natečaj za izbor organizatorja in izvajalca osrednje proslave. Na ta način bi bilo možno
na kar naiboli racionalen način (in seveda v skladu z veliav69
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nimi predpisi o oddaji del, financiranih s strani republiškega
proračuna) opraviti izbor najbolj kakovostnih in najcenejših
programov, organizatorjev in izvajalcev te prireditve.

tuta. Enak značaj ima določba 7. člena, s katerim se PretK
suje vladi dolžnost, da v dveh mesecih od uveljavitve nort"
zakona imenuje nadzorni odbor.

Besedilo 6. člena ima naravo prehodne določbe in nalaga
upravnemu odboru, da v treh mesecih po uveljavitvi novele
zakona uskladi z novimi zakonskimi rešitvami določbe sta-

Z 8. členom predlagana končna določba kot dan uveljavi}"'
zakona predvideva petnajsti dan po objavi v Uradnem ',5'
Republike Slovenije.

BELEŽKE
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- EPA 1290
Vlada Republike Slovenije je na 166. seji dne 26. oktobra
1995 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU NA PODROČJU
VETERINARSKE MEDICINE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Jernej LENIČ,pomočnik direktorja Veterinarske uprave,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

drugih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo kužne bolezni.

1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
*!ado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine, podpisan 24. novembra 1994 v Budimpešti.

2. člen
Pristojni veterinarski organi pogodbenic bodo skupaj izdelali
potreben dogovor o pogojih, ki se nanašajo na izvoz, uvoz in
tranzit živali, živil živalskega izvora in odpadkov živalskega
izvora ter predmetov, ki spadajo pod veterinarsko-sanitarni
nadzor.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:

3. člen

Sp

ORAZUM

1. Pristojni veterinarski organi pogodbenic se obvezujejo, da:

Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžaro sodelovanju na področju veterinarske medicine
^lada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
n^ljnjem besedilu: pogodbenici) sta z namenom razvijanja
J*aaljnjega sodelovanja na področju veterinarske medicine s
j^bnim poudarkom na preprečevanju vnosa in zatiranju
in e kužnih bolezni ter preprečevanju širjenja teh bolezni
m e\ * 'i' PO sklenitvi sporazuma na področju veterinarske
dicine sklenili tale sporazum:

- se bodo nemudoma medsebojno obvestili o tistih kužnih
boleznih, ki so navedene v listi »A« Kodeksa Mednarodnega
urada za kužne bolezni (O.I.E.), oziroma o tistih kužnih boleznih, ki na območju Republike Slovenije in Republike Madžarske do zdaj še niso bile ugotovljene ali pa se že več let niso
pojavile,

Ke

- bo obvestilo vsebovalo vrsto in število obolelih živali, kraj
ugotovitve bolezni, vrsto in način diagnoze in vse ukrepe za
izkoreninjenje bolezni, pri slinavki in parkljevki pa tudi tip
izoliranega Virusa,

1. člen
*® adi preprečevanja vnosa povzročiteljev kužnih bolezni in
av u
S|/ i škodljivih živil živalskega izvora in odpadkov živalZau 3 '2voradanabosta
območje
držav pogodbenic,
se pogodbenici
^fujeta,
sodelovali
pri izvozu, uvozu
in tranzitu
al
'. živil živalskega izvora in odpadkov živalskega izvora ter

- bodo obvestila pošiljali vse do takrat, dokler se bolezen
popolnoma ne izkorenini,

r

- se bodo medsebojno obveščali o kužnih boleznih, ki so
naštete na listi »B« Kodeksa Mednarodnega urada za kužne
bolezni (I.O.E.).
71
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1

2. 6« m pojavi na ozemlju ene od držav pogodbenic Katerakoli kužna bolezen iz prvega odstavka 3. člena, si bosta
pogodbenici na željo ene od pogodbenic medsebojno izmenjali izolirane viruse povzročitelja te kužne bolezni.

bodo pristojni veterinarski organi pogodbenic reševali
neposrednimi pogovori in ukrepi.

3. Pristojni organi pogodbenic si bodo medsebojno redno
pošiljali mesečna poročila o gibanju kužnih bolezni, ki spadajo v obvezno prijavo v eni od držav pogodbenic.

Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko veljati veterinarski
konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ i"
Vlado ljudske Republike Madžarske podpisana v Hevizu H
marca 1981.

7. člen

4. člen

8. člen

V interesu zdravstvenega varstva živali se pogodbenici medsebojno obveščata o uporabi praktičnih veterinarsko-medicinskih spoznanj za preprečevanje kužnih, parazitarnih in
drugih bolezni.
5. člen

Pogodbenici sklepata ta sporazum za dobo 5 let in njegov*
veljavnost se samodejno podaljša za dobo 5 let, če katera od
pogodbenic najpozneje 6 mesecev pred iztekom sporazum'
ne odpove v pisni obliki.

Pogodbenici bosta zaradi medsebojnega razvijanja veterinarsko-medicinskega sodelovanja in povečanja učinkovitosti
znanstvenega raziskovanja omogočali:

Ta sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu s svojim'
notranjimi predpisi in začne veljati 30. dan po izmenjavi not o
odobritvi.

- sodelovanje med veterinarsko-medicinskimi znanstvenimi
In diagnostičnimi ustanovami,
- izmenjavo strokovnih revij in drugih strokovnih časopisov
v zvezi z veterinarsko medicino,
- izmenjavo veterinarsko-medicinskih predpisov in medsebojno obveščanje o organizacijskih spremembah veterinarske stroke,

Sestavljeno v Budimpešti, dne 24. nov. 94 v dveh izvirnikih *
slovenskem in madžarskem jeziku, besedili v obeh jezikih sta
enako verodostojni.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

- medsebojno obveščanje o strokovnih prireditvah in udeležbi strokovnjakov pogodbenic na njih.

4. člen

•.člen

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

Sporna vprašanja pri uresničevanju določil tega sporazuma

OBRAZLOŽITEV
Sporazum ureja tudi podlage za pripravo vseh dokumentov^
postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita iz, v oziro
preko ozemlja držav pogodbenic.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike
Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine
(v nadaljnjem besedilu sporazum) je bil podpisan v Budimpešti, dne 24. novembra 1994. Podpisala sta ga minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, dr.
Jote Osterc za Vlado Republike Slovenije in minister za kmetijstvo Republike Madžarske, dr. Lakos Laszlo za Vlado Republike Madžarske.

Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in st&
kovno sodelovanje na področju veterinarske medicine z izf1*
njavo strokovnih publikacij in veterinarskih strokovnih del**'
cev. Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vpraštW
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakon*0
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republik
Slovenije.

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izvajanja ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje
teh ukrepov so principi iz Kodeksa bolezni Mednarodnega
urada za epizootije v Parizu.

Sporazum prinaša finančne obveznosti na področju i#"*
njave strokovnjakov v predvideni višini 1,5 milijona SIT le,n°

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju kužnih bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in
varstvo lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni.

poročevalec, it. 51

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajon>
zahteva njene prilagoditve.
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POPRAVEK
Podpisana poslanca sva dne 21. novembra 1995 vložila
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
PreSernovi nagradi, vendar je zaradi tehnične napake
izpadel del teksta na 6. strani, s tem pa tudi iz besedila
tretjega odstavka 7.b člena, ki ga predlagava v okviru 3.
člena predloga zakona.
Danica Simčič, l.r.
Tone Peršak, l.r.

Poslanska skupina
Demokratske stranke
Slovenije - DS
popravek
PREDLOGA zakona o spremembah in dopolnitvah
fAKONA O PREŠERNOVI NAGRADI
(Prva obravnava)

zbora Republike Slovenije iz drugega odstavka prejšnjega
člena ugotovi, da je ravnal v nasprotju z zakonom, statutom
oziroma sklepi upravnega ali nadzornega odbora. V postopku
razrešitve mora biti članu upravnega ali nadzornega odbora
dana možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki se
nanašajo na razlog razrešitve. O razrešitvi odloča organ, ki je
člana upravnega ali nadzornega odbora imenoval.

^»edllo 7.b člena se pravilno glasi:
»7.b člen
A. nu"
® upravnega ali nadzornega odbora lahko predčasno
9n
eha mandat z odstopom ali z razrešitvijo.
upravnega ali nadzornega odbora mora o svojem
u
o nn
°bvestiti
ga je imenoval,
v pisnemzaobvestilu
°dstopu
pa imaorgan,
pravicoki obrazložiti
tudi razloge
odstop.

Novi član upravnega ali nadzornega odbora, ki opravlja funkcijo preostanek mandatne dobe, mora biti imenovan najkasneje v dveh mesecih po odstopu oziroma razrešitvi prejšnjega
člana.«

upravnega ali nadzornega odbora je lahko predčasno
""•Sen, če Vlada Republike Slovenije ali odbor Državnega
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