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DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
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ZAHTEVA 
skupine poslancev, da Državni zbor RS razpiše predhodni zakonodajni referendum 
v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni 
zbor (ZVDZ-B), ki je predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo (EPA 1286) 
ODLOK 
Državnega zbora RS o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor 
SKLEP 
Državnega sveta RS o pobudi Državnemu zboru RS, da razpiše posvetovalni referendum 
v zvezi z možnostjo odpoklica poslanca 
GRADITEV OBJEKTOV 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-A) 
- EPA 1443 - skrajšani postopek 

SPREMEMBE POSLOVNIKA 
Predlog spremembe poslovnika Državnega zbora RS (PoDZ-?) 
- EPA 1458 - skrajšani postopek 

POROŠTVO RS ZA EKOLOŠKI PROJEKT 
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju 
posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt ' 
- zmanjšanje onesnaževanja zraka (ZNPZOZ) 
- EPA 1455 - hitri postopek 
NAJETJE POSOJILA ZA EKOLOŠKI PROJEKT 
Predlog zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj 
za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS) 
- EPA 1456 - hitri postopek 
VOLILNA KAMPANJA 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (ZVolK-A) 
- EPA 1375 - druga obravnava 
KOMUNALNE TAKSE 
Predlog zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D) 
- EPA 14£^ - prva obravnava 
POROČILO 
Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1995 in finančni načrt Banke Slovenije 
za leto 1996 (OdLOBS95) (OdFBNS96) 
- EPA 1441 - 
MNENJE IN INFORMACIJA VLADE , 
Mnenje Vlade Republike Slovenije o ugotovitvah primerjalne analize o višini obdavčitve 
slovenskih igralnic v primerjavi z obdavčitvijo v Republiki Hrvaški, Republiki Italiji 
in Republiki Avstriji 
Informacija o postopkih v zvezi z oškodovanjem družbenega premoženja zaradi 
nedovoljenega lastninjenja 
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ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV, DA 

DRŽAVNI ZDOR RS RAZPIŠE 

PREDHODNI ZAKONODAJNI 

REFERENDUM V ZVEZI S PREDLOGOM 

ZAKONA O SPREMEMDAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V 

DRŽAVNI ZDOR (ZVDZ-B), KI JE 

PREDLOŽEN DRŽAVNEMU ZRORU V 

PRVO OBRAVNAVO 

- EPA 1286 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena ustave Republike 
Slovenije ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(ZRLI, Uradni list RS, št. 15/94 in 13/95 - odločba US) skupina 
poslancev državnega zbora 

■ sorazmerno zastopanost političnih interesov v državnem 
zboru, na podlagi katerega je število mandatov sorazmerno 
številu osvojenih glasov« 

in sicer po naslednjih načelih: 
ZAHTEVA, 

da Državni zbor Rrepublike Slovenije razpiše predhodni 
zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor 
(ZVDZ-B), ki je predložen državnemu zboru v prvo obrav- 
navo (EPA 1286). 

1 Odporavi se možnost, da politične stranke določijo t. i. 
nacionalne liste, po katerih se določeno število poslanskih 
mandatov dodeli kandidatom s teh list neodvisno od volje 
volilcev. 

Predhodni referendum se nanaša na vprašanje, ali naj se s 
predlaganim zakonom volilni sistem uredi drugače, kot je 
predlagano, in kako naj se uredi (tretja alinea 18. člena ZRLI). 

2. V vsaki volilni enoti se izvoli enako število poslancev, tako 
da so vse volilne enote enakomerno zastopane v državnem 
zboru. 

Vprašanje, ki se daje na referendumu, se glasi: 

3. Za poslance so izvoljeni tisti kandidati z list kandidatov v 
posamezni volilni enoti, ki so dobili največjo podporo volilcev 
v volilni enoti, nastopajoč po volilnih okrajih. 

Aii ste za to, da se zakon o volitvah v Državni zbor spremeni 
tako, da bo zagotovil: 

4. Volilni količnik, ki pove, koliko glasov je potrebnih za 
pridobitev enega poslanskega mandata v volilni enoti, se 
zmanjša tako, da bo čim več mandatov razdeljenih nepo- 
sredno v volilni enoti in da bodo imeli večjo možnost izvolitve 
tudi neodvisni kandidati. 

■ neposreden vpliv volilcev na izbiro poslancev; 
■ enakomerno zastopanost prebivalcev po območjih in 

Obrazložitev zahteve 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voli- 
tvah v državni zbor (ZVDZ-B) - EPA 1286 spreminja veljavni 
volilni sistem zlasti v naslednjem: 

visne poslance in tiste liste kandidatov, ki bi dobile nepo- 
sredne mandate v volilnih enotah, niso pa dosegle v celi 
državi najmanj 5% glasov. 

S tem predloženi zakon izključuje iz delitve mandatov neod- 

~ odpravlja neposredno delitev mandatov v volilnih enotah in 
uvaja delitev mandatov samo na ravni države. 
~ uvaja prag za vstop v parlament v višini najmanj 5% glasov, 
dobljenih v celi državi. 

Predloženi zakon sicer odpravlja nesporno napako veljav- 
nega volilnega sistema, ki je v tem, da se pri delitvi mandatov 
na ravni države upoštevajo ostanki glasov istoimenskih list v 
posameznih volilnih enotah in ne skupno število glasov, ki so 
jih dobile istoimenske liste v celi državi. Ne upošteva pa 
drugih zahtev, ki izhajajo iz kritik veljavnega volilnega si- 
stema. 
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Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. I. št. 44/92) je v Sloveniji 
uzakonil proporcionalni volilni sistem. Temeljni) značilnosti 
veljavnega volilnega sistema so v tem, da: 

• je delitev mandatov po proporcionalnem sistemu korigi- 
rana z nekaterimi elementi večinskega sistema, ki se kažejo 
zlasti skozi glasovanje o posamičnih kandidatih v volilnih 
okrajih ter skozi prag za vstop v parlament; 

• se poslanci volijo po volilnih enotah (osem), ki imajo pri- 
bližno enako število volilcev; 
• se voliici ne opredeljujejo o listah kandidatov kot celoti, 
temveč glasujejo o posameznih kandidatih z list kandidatov 
po posameznih volilnih okrajih, s čimer se izpostavlja tesnejša 
povezanost volilcev s poslanci in neposreden vpliv volilcev na 
osebno sestavo državnega zbora, saj so iz strankarskih list 
kandidatov v državni zbor izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo 
relativno največjo število glasov volilcev; 
• da odstop od zgornjega načela predstavljajo t. i. naci- 
onalne liste, saj se lahko največ polovica tistih mandatov, ki 
se delijo pri drugi delitvi mandatov na ravni države, dodeli 
kandidatom z nacionalne oz. državne liste, ki jo določi poli- 
tična 6tranka; 
• je nesporna napaka volilnega sistema druga delitev man- 
datov, kjer se ti delijo na podlagi ostankov glasov, ki so 
imaginarna kategorija, nepovezljiva z volilnimi glasovi in kar 
ima lahko za posledico, da večje število osvojenih glasov 
rezultira v manjšem številu dodeljenih mnandatov ter celo da 
istoimenske liste kandidatov, ki osvojijo manjše število gla- 
sov, lahko pridobijo tudi bistveno večje število kandidatov od 
uspešnejših list. 

Z referendumskim vprašanjem zasnovana rešitev sprememb 
sedanjega volilnega sistema ima za cilj odpraviti navedeno 
napako v drugi delitvi mandatov, še zlasti pa je njen smisel v 
še večjem poosebljenju volitev in zagotovitvi mnogo večjega 
vpliva volilcev na izvolitev poslancev in s tem na sestavo 
državnega zbora. To naj bi se doseglo z odpravo nacionalnih 
list in s tem odpravo možnosti političnih strank, da bi mimo 
dejanskega rezultata volitev in skozenj izražene volje volilcev 
v parlament bili izvoljeni kandidati stranke, ki ne bi dobili 
zadostne podpore volilcev. Odprava nacionalne liste bi zago- 
tovila sestavo državnega zbora, ki bi v celoti personalno 
odgovarjal oddanim glasovom volilcev. 

Odprava nacionalne liste bi tudi zagotovila v državnem zboru 
enakomerno zastopanost vseh volilnih enot tako, da bi iz 
vsake bilo dejansko izvoljenih 11 poslancev z razliko od 
zdajšnjega sistema, ki omogoča rezultate, po katerih je lahko 
iz posamezne volilne enote več kot 11 iz druge pa manj kot 11 
poslancev. Tudi na ta način bi se zagotovila večja in dosled- 
nejša povezanost med voliici in poslanci v državnem zboru. 

Zdaj veljavna zakonska rešitev postavlja kot prag za nepo- 
sredno izvolitev poslanca v volilni enoti eno enajstino osvoje- 
nih glasov (ca 9,1%). Cilj z referendumskim vprašanjem zajete 
ideje pa je v tem, da bi se z znižanjem praga za osvojitev 
neposrednega mandata zagotovila še večja personalizacija 
volitev in še večje število poslancev, ki bi v državnem zboru 
dobili direktne mandate, torej že po prvi delitvi mandatov. 
Znižanju praga za neposredno izvolitev poslanca pa tudi 
precej poveča možnosti za izvolitev strankarsko neodvisnih 
kandidatov, kot tudi kandidatov tistih političnih strank, ki 
nastopajo zgolj v eni volilni enoti. 

Skupina poslancev 
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ODLOK DRŽAVNEGA ZDORA RS O 

RAZPISU ZAKONODAJNEGA 

REFERENDUMA ZA VUUTVE V DRŽAVNI 

ZDOR 

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o referendumu in o ljudski 
iniciativi (UL RS, št. 15/94 in 13/95 - odločba Ustavnega 
sodišča) je Državni zbor na seji dne sprejel 

ODLOK 

o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni 
zbor 

Na zahtevo 35 poslancev se razpiše predhodni zakonodajni 
referendum o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah v Državni zbor (EPA 1286). 

II. 

Vprašanje, ki se daje na referendum se glasi: 

»Ali ste za to, da se zakon o volitvah v Državni zbor spremeni 
tako, da bo zagotovil: 

- neposreden vpliv volilcev na izbiro poslancev; 
- enakomerno zastopanost prebivalcev po območjih in 
- sorazmerno zastopanost političnih interesov v Državnem 
zboru, na podlagi katerega je število mandatov sorazmerno 
številu osvojenih glasov, 

in sicer po naslednjih načelih: 

i 1. Odpravi se možnost, da politične stranke določijo t.i. naci- 

onalne liste, po katerih se določeno število poslanskih man- 
datov dodeli kandidatom s teh list neodvisno od volje volilcev. 

2. V vsaki volilni enoti se izvoli enako število poslancev, tako 
da so vse volilne enote enakomerno zastopane v Državnem 
zboru. 

3. Za poslance so izvoljeni tisti kandidati z list kandidatov v 
posamezni volilni enoti, ki so dobili največjo podporo volilcev 
v volilni enoti, nastopajoč po volilnih okrajih. 

4. Volilni količnik, ki pove, koliko glasov je potrebnih za 
pridobitev enega poslanskega mandata v volilni enoti, se 
zmanjša tako, da bo čimveč mandatov razdeljenih nepo- 
sredno v volilni enoti in da bodo imeli večjo možnost izvolitve 
tudi neodvisni kandidati « 

III. 

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za 
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 23. 
maj 1996. 

. IV. 

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo 30. junija 
1996. 

V. 

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

OBRAZLOŽITEV 

Skupina 35-tih poslancev je dne 17. aprila 1996 na podlagi 
drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije ter 
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi poslala Držav- 
nemu zboru zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega 
referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor, ki je predložen 
Državnemu zboru v prvo obravnavo (EPA 1286). 

Na podlagi 19. člena zakona o referendumu in o ljudski 
iniciativi mora Državni zbor razpisati predhodni referendum 
najkasneje v 30-tih dneh po vložitvi zahteve za razpis referen- 
duma. 

Državni zbor razpiše referendum z odlokom, v katerem določi 

vrsto referenduma, akt, o katerem se odloča na referendumu, 
besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa 
referenduma in dan glasovanja na referendumu. Akt o razpisu 
referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
(30. člen). 

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za 
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se predlaga 
23. maj 1996. 

Od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči 
manj kot 30 in ne več kot 45 dni, zato se za dan izvedbe 
glasovanja na referendumu predlaga nedelja, 30. junija 1996. 

5 poročevalec, št. 14 
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SKLEP DRŽAVNEGA SVETA RS O 

POBUDI DRŽAVNEMU ZBORU RS, DA 

RAZPIŠE POSVETOVALNI REFERENDUM 

V ZVEZI Z MOŽNOSTJO ODPOKLICA 

POSLANCA 

Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji 17. aprila 1996 
na podlagi prvega odstavka 86. člena poslovnika državnega 
sveta (Uradni list RS št. 44/93) sprejel 

posvetovalni referendum v zvezi z možnostjo odpoklica po- 
slanca. 

Predmet referenduma bi lahko bilo naslednje 
SKLEP, 

da da]e državnemu zboru pobudo, 

da na podlagi 26. člena Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi (Ur. I. RS št. 15/94, odločba US 13/95), zaradi raci- 
onalnosti istočasno s predhodnim zakonodajnim referendu- 
mom o spremembah volilnega sistema razpiše 

VPRAŠANJE 

»Ali ste za to, da se z zakonom uredi odpoklic poslanca?' 

OBRAZLOŽITEV 

Poslanec mora svojo funkcijo opravljati odgovorno in pri tem 
uresničevati program, na podlagi katerega so mu volilci izka- 
zali zaupanje in ga izvolili, kar izkazuje v nenehnem stiku z 
volilci. 

referendumskim vprašanjem o zakonu o volitvah, ampak 
predlagamo posvetovalni referendum. Tako bodo volilci 
lahko izrazili svojo voljo, pristojni organi pa bodo potem 
razčistili ustavnopravne dileme in predlagali potrebne rešitve, 
po potrebi tudi iniciativo za spremembo ustave. Zakon bi moral dati volilcem možnost, da odpokličejo 

poslanca, če niso zadovoljni z njegovim delom in se je izneve- 
ril programu, na podlagi katerega je bil izvoljen. Ta posvetovalni referendum se zaradi racionalnosti lahko (na 

podlagi 32. člena zakona) časovno izvede Istočasno s pred- 
hodnim zakonodajnim referendumom, vendar pa realizacija 
rezultata referenduma ni časovno vezana na spremembo 
zakona o volitvah poslancev, zlasti ker državni zbor ni vezan 
na izid posvetovalnega referenduma. 

V javnosti je bilo postavljenih veliko zahtev, da je potrebno 
urediti odpoklic, vendar pa obstajajo različne razlage, ali je na 
podlagi ustave (82. člen) sploh možno izvesti odpoklic. Zaradi 
tepa vprašanja odooklica nismo povezali z zakonodajnim 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV (ZGO-A) 

- EPA 1443 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 191. seji dne 4. aprila 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da navedeni predlog zakona obrav- 
nava in sprejme po skrajšanem postopku, kar utemeljuje z 
naslednjim: 

- Večina predlaganih sprememb in dopolnitev je potreb- 
nih zato, ker je Ustavno sodišče Republike Slovenije raz- 
veljavilo določbe druge alinee prvega odstavka 26. člena 
in druge alinee prvega odstavka 50. člena obstoječega 
zakona o graditvi objektov (ZGO) zaradi prekomernega 
omejevanja svobodne gospodarske pobude na področju 
opravljanja gradbene dejavnosti in projektiranja. Zaradi 
tega na področju projektiranja in izvajanja del pri gradnjah 
obstaja zakonska praznina in nekatere nejasnosti, ki jih je 
treba odpraviti. Stanje po navedenih ustavnih razveljavi- 
tvah so tudi že pričele izkoriščati nekatere osebe, ki brez 
ustreznega zagotavljanja varnosti opravljajo posle pri gra- 
ditvi objektov. 

- Temeljni pogoj za izmenjavo gradbenih storitev in 
gradbenih proizvodov z državami Evrope je usklajenost 
slovenskih predpisov o graditvi objektov z zahodnoevrop- 
skimi, podlago za to pa vsebuje Smernica EGS št. 89/106 z 
dne 21/12-1988 o gradbenih proizvodih, ki je upoštevana 
tudi v predlaganem ZGO-B s posebnim poglavjem o grad- 
benih proizvodih. ZGO-B se v tem delu navezuje na Zakon 
o standardizaciji iz leta 1995 in je z njim usklajen. 

- V obstoječem zakonu, ki je bil uveljavljen v letu 1984, 
prevladujejo tehnične vsebine. Ker pa je zakon nastal v 
pogojih družbene lastnine in v obdobju družbenega plani- 
ranja, ima zato nekatera bremena prejšnjega sistema. Z 
ukinitvijo družbene lastnine je ekonomska upravičenost 
investicije postala stvar in odgovornost investitorja. Zato 
zasebnetnu sektorju ni niti potrebno niti mogoče predpi- 
sovati, kakšne postopke mora izvajati, preden se odloči za 
graditev, za porabnike proračunskih sredstev pa se to 
določa s finančnimi predpisi. 

- Opravljanje dejavnosti projektiranja in z njim poveza- 
nega tehničnega svetovanja ter opravljanje gradbene 

dejavnosti je potrebno v povezavi z registracijskimi pred- 
pisi navezati na Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti, zaradi utemeljene skrbi za kako- 
vost gradenj pa tudi uvesti individualizacijo odgovornosti 
zlasti projektantov v okviru inženirske zbornice. 

- Kot eno od temeljnih vprašanj posodabljanja prostor- 
ske in gradbene zakonodaje je v Sloveniji že dalj časa 
prisotno vprašanje, kako združiti lokacijsko in gradbeno 
dovoljenje v eno samo. Ker vsebinsko sicer ni mogoče 
odpraviti prostorske in'gradbeno tehnične presoje name- 
ravane graditve, ki se pđ sedanjih predpisih opravita naj- 
prej v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja, nato pa še 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kateregakoli od 
obeh dovoljenj nI mogoče enostavno ukiniti, možna in 
nujna pa je takšna dopolnitev, da se v enem samem 
upravnem postopku (kadar so za to izpolnjeni predpisani 
pogoji) namesto obeh dovoljenj izda enotno dovoljenje za 
gradnjo. 

- Nekateri dogodki v preteklosti (n.pr. tudi delna poruši- 
tev Kolizeja v Ljubljani) narekujejo poostritev pogojev za 
izvajanje rekonstrukcijskih del, ob hkratnih olajšavah v 
postopku za pridobitev dovoljenj za rekonstrukcije (brez 
prehodnega lokacijskega dovoljenja). V obstoječem ZGO 
je določeno, da se pri projektiranju morajo upoštevati 
ukrepi za odpravo grajenih ovir, neupoštevanje te določbe 
pa ni sankcionirano. V obstoječem ZGO je predpisana tudi 
pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt ali napravo, 
vendar pa uporaba objekta ali naprav brez uporabnega 
dovoljenja ni sankcionirana. 

- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
določa, da proizvodnjo gradbenih proizvodov nadzira 
inšpektorat pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, 
graditev objektov pa inšpektorat v Ministrstvu za okolje in 
prostor. Ker se mora sistemsko predvidena in v praksi že 
uveljavljena delitev dela med inšpektorji odražati tudi v 
zakonu o graditvi, z obstoječim ZGO pa so tudi sicer 
možnosti za inšpekcijsko ukrepanje nerazumno omejene, 
je potrebno tudi poglavje o inšpekcijskem nadzoru 
ustrezno spremeniti. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da so izpolnjeni s 
poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije pred- 
pisani razlogi za sprejemanje ZGO-B po skrajšanem 
postopku - zaradi ustavnih razveljavitev dveh določb ZGO 
in uskladitve ZGO z drugimi zakoni - ter ker je tudi sicer 
glavni razlog za nujno izdajo predloženega zakona ven- 
darle skrb države za varnost graditve v spremenjenih 
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sistemskih razmerah in v nujni uskladitvi slovenske grad- 
bene zakonodaje z enako evropsko zakonodajo. 
Hkrati vam pošiljamo kot delovni pripomoček prečiščeno 
besedilo zakona o graditvi objektov. 

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

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolie in Drostor, 

- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- Rajo JAVORNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor, 
- Niko VLADIMIROV, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za okolje in prostor, 
- Tomaž M. JEGLIČ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za okolje in prostor, 
- Alenka De JONG-NEMANIČ, svetovalka ministra za oko- 
lje in prostor, 
- Mateja T. FAJS, svetovalka ministra za okolje in pro- 
stor. 

I. UVOD: 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Graditev objektov ureja zakon o graditvi objektov, ki je bil 
uveljavljen leta 1984. V splošnem delu zakon opredeljuje 
temeljne pojme, kot so graditev, objekt, gradnja in rekon- 
strukcija objekta. V posameznih poglavjih zakon ureja teh- 
nično dokumentacijo (III. poglavje), pogoje za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (IV. poglavje), gradnjo in strokovni 
nadzor nad gradnjo (V. in VI. poglavje), pogoje za pridobitev 
uporabnega dovoljenja (VII. poglavje), inšpekcijski nadzor (X. 
poglavje). V zakonu prevladujejo tehnične vsebine, v praksi 
pa je potrjeno, da je njihova ureditev večinoma ustrezna. 

Vendar pa je zakon nastal v pogojih družbene lastnine in v 
obdobju družbenega planiranja in ima zato nekatera bremena 
prejšnjega sistema, ki so nezdružljiva z veljavno pravno uredi- 
tvijo v Sloveniji. 

Tako n. pr. deli investitorje glede na vrsto lastnine na objektu, 
ki se gradi. Investicijska odločitev in s tem odgovornost zanjo 
je s posebnim poglavjem o investicijskem programu podružb- 
Ijena. Ureditev je oprta na še vedno veljavne določbe zakona o 
graditvi objektov, ki je veljal v letih 1973 - 1984. Določbe, ki 
investitorju nalagajo izdelavo različnih študij, raziskav (pred- 
hodna dela) in druge obveznosti že med pripravo investicije, 
so nepotrebne. 

Z ukinitvijo družbene lastnine je ekonomska upravičenost 
investicije postala stvar in odgovornost investitorja. Zato 
zasebnemu sektorju ni niti potrebno niti mogoče predpiso- 
vati, kakšne postopke mora izvajati, preden se odloči za 
graditev, za porabnike javnih sredstev pa se to določa s 
finančnimi predpisi, n. pr. s predpisi o javnih naročilih, o 
izvajanju proračuna ipd. Zato ni več podlage za vsesplošno 
izvajanje presoje družbene in ekonomske upravičenosti inve- 
sticije. Poglavje o investicijskem programu in z njim inženi- 
ring, ki po zakonu investicijski program lahko izdela, je 
potrebno črtati. Stvar investitorja oziroma financerja je, na 
kakšni presoji bo utemeljil svoje odločitve in komu jo bo 
zaupal. Kakršnokoli drugačno urejanje tega področja bi mimo 
javnega interesa poseglo v svobodo gospodarske pobude. 

Sedaj veljavna ureditev inženiringa v slovenskem ZGO je 
namreč v primerjalni evropski zakonodaji edinstvena. Uteme- 
ljena je na že omenjeni skrbi za družbeno lastnino ter na 
napačnem razumevanju angleške besede Engineering (teh- 
nika, inženirstvo, strojegradnja), zaradi česar je v pogovor- 
nem slovenskem jeziku tudi po zaslugi ZGO pojem inženiring 
pomenil del s projektiranjem objektov povezanega tehnič- 
nega svetovanja ter sklepanje in izvajanje pogodb po načelu 
»ključ v roke« kot vrste gradbenih pogodb po zakonu o 
obligacijskih razmerjih. 

Primerjalni evropski gradbeni zakoni ne poznajo takega ali 
podobnega subjekta pri graditvi objektov in določajo obvez- 
nosti samo za investitorje, projektante in izvajalce. In končno 

je tudi nova slovenska standardna klasifikacija dejavnosti 
usklajena z angleškim besedilom in se inženiring tudi v njej ne 
pojavlja več, saj se razred 74.20 po novem glasi projektiranje 
in z njim povezano tehnično svetovanje. Ta dva pojma pa sta v 
ZGO-B jasno definirana. 

Opustitev določb o inženiringu kot posebnem subjektu ozi- 
roma dejavnosti je zato v spremembah in dopolnitvah ZGO 
nujna in pogojena tudi z uskladitvijo slovenske zakonodaje z 
evropsko, s čimer pa se vloga in pomen subjektov, ki oprav- 
ljajo s projektiranjem povezano tehnično svetovanje in 
(hkrati) prevzemajo gradnjo objektov na ključ, seveda v niče- 
mer ne spreminjata. 

Posebna ureditev objektov, ki jih gradijo občani in civilno- 
pravne osebe (IX. poglavje), je prav tako nepotrebna. Dejan- 
sko določbe navedenih dveh poglavij v spremenjenih druž- 
beno ekonomskih razmerah ne učinkujejo več in jih je 
potrebno iz veljavnega pravnega sistema izločiti. 

Ustavno sodišče je leta 1994 razveljavilo 2. alinejo 1. odstavki 
26. člena in 2. alinejo 1. odstavka 50. člena zakona. Po 
razveljavljenih določbah so gospodarski subjekti lahko oprav- 
ljali dejavnost projektiranja oziroma graditve le pod pogojem 
da so imeli v rednem delovnem razmerju določeno število 
oseb z določeno izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Glede ne 
v ustavi zagotovljeno svobodo gospodarske pobude sta raz 
veljavljeni določbi nesorazmerno omejevali zlasti manjš< 
gospodarske subjekte, saj ti lahko kvalitetno izvedbo de 
zagotovijo z drugimi zakonitimi načini angažiranja strokovni! 
kadrov. Tudi to je bila dediščina preteklega sistema, ki si je' 
določenem obdobju politično prizadeval za nastajanje (neso- 
razmerno in brez realnih trnih potreb) velikih projektivni! 
podjetij. Zaradi ustavne razveljavitve prej navedenih določb 
pa na področju izvajanja del pri graditvi obstaja zakonsk' 
praznina in nekatere nejasnosti, ki jih je potrebno odpraviti 
saj so stanje po ustavnih razveljavitvah že izkoristile nekateri 
osebe, ki brez ustreznega zagotavljanja varnosti opravljaj* 
posle pri graditvi objektov. 

Na tem področju predlagani ZGO-B na podlagi proučevani 
različnih tujih zakonodaj predvideva ureditev, ki je utemeljen' 
na skrbi za kakovost kot eksistencialnem interesu zlasti pr o 
jektantov, zaradi ustrezne skrbi za dobro strokovno praks* 
združenih v inženirsko zbornico. Zbornica z individualizaciji 
odgovornosti in javnim pooblastilom, da sankcionira kršenj' 
pravil stroke pomeni najučinkovitejši mehanizem za zagotav 
Ijanje dobre, strokovne prakse pooblaščenih inženirjev. 

Prav zbornični sistem, ki praktično pomeni neke vrste licenc' 
ranje kot pogoj za samostojno opravljanje poklica n' 
področju projektiranja in z njim povezanega tehničnega sv' 
tovanja, je tudi v primerjalnih evropskih državah temelj ll 

odgovornost (nedeljena individualna odgovornost) na tet 
področju, od katerega sta posledično najbolj odvisna varno) 
in kakovost gradnje. 

Zagotavljanje varnosti graditve je osrednje vprašanje grad 
bene zakonodaje. Varnost in kakovost zgrajenih objekt«? 
nista odvisni zgolj od pravilnega projektiranja in gradnje, p*' 
pa tudi od kakovosti in zanesljivosti gradbenih proizvod" 
(gradbeni materiali in vsi drugi izdelki, namenjeni za trajn* 
     A . 
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vgraditev v objekte), iz katerih bo objekt zgrajen. Proizvode 
veljavni zakon ureja v različnih določbah, ureditev pa je zasta- 
rela in ni ustrezna. 

Tehnična vprašanja, ki zadevajo kvaliteto proizvodov, je 
potrebno urediti na novo in zakon v tem delu navezati na 
zakon o standardizaciji, ki je bil sprejet leta 1995, ter zlasti 
uskladiti s smernico Sveta Evrope (89/106/EGS), ki je podlaga 
za harmonizacijo evropske gradbene {phnične regulative. 
Slednja med drugim določa kriterije, po katerih se presoja 
kakovost gradbenih proizvodov. Te kriterije je potrebno vgra- 
diti v nacionalno zakonodajo in tako omogočiti primerljivost 
slovenskih proizvodov z evropsko ravnjo kakovosti. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
določa, da proizvodnjo gradbenih proizvodov nadzira inšpek- 
torat pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, graditev 
objektov pa inšpektorat pri Ministrstvu za okolje in prostor. 
Sistemsko predvidena in v praksi že uveljavljena delitev dela 
med inšpektorji se mora odražati tudi v zakonu o graditvi, zato 
je potrebno poglavje o inšpekcijskem nadzoru ustrezno spre- 
meniti. 

Eno od temeljnih vprašanj posodabljanja prostorske in grad- 
bene zakonodaje v Sloveniji je vprašanje združitve dveh dovo- 
ljenj - lokacijskega in gradbenega v eno samo. Ker vsebinsko 
ni mogoče odpraviti nobene od presoj, ki se opravita v ločenih 
postopkih izdaje obeh dovoljenj - prostorske in gradbeno 
tehnične - tudi vsebinsko ni mogoče kateregakoli od obeh 
dovoljenj enostavno ukiniti. Pač pa 2GO-B predvideva mož- 
nost, da se v enem samem upravnem postopku, kadar so za to 
izpolnjeni predpisani pogoji, namesto obeh dovoljenj izda 
enotno gradbeno dovoljenje. V postopku za njegovo izdajo 
sta opravljeni obe omenjeni presoji, upravni postopek in s tem 
odločba pa je ena sama. Bistvena prednost take ureditve je, 
da ob nespremenjenih ostalih predpisih in ob enakih možno- 
stih za presojo tako prostorskih kot gradbeno tehničnih vidi- 
kov pomeni do polovice skrajšan upravni postopek, zlasti pa 
en sam dvostopenjski pritožbeni postopek, namesto dveh, v 
katerih se v sedanji praksi vprašanja praviloma ponavljajo. 

P 
Prav te določbe so bistven in v javnosti dolgo pričakovan 
prispevek k »deregulaciji« upravnih postopkov na področju 
graditve, ob nezmanjšani varnosti graditve, varstvu javnega 
interesa in pravic tretjih pa pomenijo tudi razbremenitev 
upravnih organov, zlasti pa bistveno razbremenitev pritožbe- 
nega organa in posredno tudi upravnega senata pri Vrhov- 
nem sodišču RS. Zaradi navedenega pa pomenijo tudi 
odpravo pogoste ovire za investicijske procese. 

V veljavnem ZGO je pridobitev uporabnega dovoljenja za 
objekt ali naprave predpisana, vendar uporaba objekta ali 
naprav brez uporabnega dovoljenja v ZGO ni sankcionirana. 
Tako je v uporabi veliko število objektov in naprav, brez 
uporabnega dovoljenja in znani so tudi primeri, ko je njihova 
varnost vprašljiva, inšpekcijski organi pa zaradi pomanjkljivih 
določb veljavnega ZGO ne morejo ustrezno ukrepati. 

Nadzor nad pogoji, v katerih se izvajajo različne dejavnosti, je 
z novimi, že sprejetimi področnimi zakoni poostren. To se 
odraža v povečanem številu zahtev za izdajo uporabnega 
dovoljenja za objekte in naprave, ki so bili zgrajeni še po prej 
veljavnih predpisih. Pogoje za pridobitev uporabnega dovo- 
ljenja za te objekte je potrebno ustrezno prirediti, saj njihovo 
popolno izenačevanje z na novo zgrajenimi objekti ne pri- 
speva k uspešni ureditvi tega vprašanja. Poglavje o tehničnem 
pregledu in uporabnem dovoljenju je potrebno posodobiti in 
uskladiti in povezati z določbami predpisov o varstvu okolja, 
ki urejajo poskusno obratovanje in monitoring. 

Nekateri dogodki v preteklosti, med njimi je najbolj znana 
delna porušitev Kolizeja v Ljubljani, narekujejo poostritev 
Pogojev za izvajanje rekonstrukcijskih del, ob hkratnih olajša- 
vah v postopku za pridobitev za rekonstrukcije potrebnih 
dovoljenj (brez lokacijskega dovoljenja) 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da so izpolnjeni tudi s 
Poslovnikom Državnega zbora RS predpisani razlogi za spre- 
jemanje ZGO-B po skrajšanem postopku: ustavne razveljavi- 

tve in uskladitve z drugimi zakoni (zakon o standardizaciji, 
zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, zakon 
o upravi). Glavni razlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov pa je vendarle skrb za 
varnost graditve v spremenjenih sistemskih razmerah in 
uskladitev slovenske gradbene zakonodaje z evropsko. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predloženih zakonskih novel je zlasti: 
- v povezavi s standardno klasifikacijo dejavnosti urediti 
pojme s področja graditve objektov (projektiranje in gradnja) 
ter odpraviti sedanje nejasnosti v zvezi z opravljanjem dejav- 
nosti; 
- omogočiti deregulacijo tistih administrativnih določb 
obstoječega ZGO, ki zavirajo, omejujejo ali na netržni način 
določajo postopke in merila pri graditvi objektov oziroma ki 
po svoji vsebini sploh niso predmet zakonskih določb; 
- iz obstoječega ZGO izločiti vse tiste določbe, ki urejajo 
postopke investitorja, predno se je gradnja sploh pričela (te 
določbe naj skladno z ureditvijo v primerjalnih evropskih 
državah urejajo finančni predpisi); 
- prilagoditi postopke pri izdaji dovoljenj za gradnjo postop- 
kom, ki so v veljavi v razvitih evropskih državah ter omogočiti 
skrajšanje dosedanjega dvojnega upravnega postopka, z 
združitvijo lokacijskega postopka in postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v enotno dovoljenje za gradnjo; 
- opredeliti vlogo investitorja kot najodgovornejšega sub- 
jekta za s predpisi skladno graditev objekta ter omogočiti 
delovanje pogojev trnega gospodarstva ob istočasnem upo- 
števanju javnega interesa; 
- zagotoviti pravno podlago za dograjevanje sistema gradbe- 
nega prava, zlasti s tehničnimi predpisi za posamezne vrste 
objektov. 

Temeljna načela, vgrajena v zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o graditvi objektov, so: 
- svobodna gospodarska pobuda vseh subjektov, ki so udele- 
ženi pri graditvi objektov; 
- svobodna presoja investitorja o smotrnosti investicije; 
- učinkovitost upravnega postopanja; 
- eksaktni pogoji za opravljanje dejavnosti pri graditvi ob- 
jektov; 
- odgovornost investitorja za zakonitost in skladnost graditve 
s predpisi; 
- nedeljena odgovornost projektanta in izvajalca za varnost 
graditve, vključno z nedeljeno individualno odgovornostjo 
odgovornih oseb; 
- zagotavljanje strokovnosti udeležencev pri graditvi; 
- transparentnost odnosov in učinkovit nadzor nad gradi- 
tvijo. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH 
POSLEDIC 

Uveljavitev predlaganih zakonskih novel ne bo povzročila 
dodatnih proračunskih obremenitev, ker se predvidena uredi- 
tev oziroma predvideni postopki v celoti vključujejo v obsto- 
ječe postopke oziroma jih racionalizirajo. To velja tudi za 
postopke v zvezi s preskušanjem, nadzorom nad kontrolo 
kakovosti in certificiranjem gradbenih proizvodov. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/ 
86 ter Uradni list RS, št. 40/94 - odločba US in 69/94 - 
odločba US) se črtajo 4. člen, naslov oddelka za 8. členom, 
členi od 9. do vključno 16. člena, 28., 31., 38., 46., 47., 53., 54., 
55., 59. in 62. člen, naslov oddelka za 76. členom, členi od 77. 
do vključno 87. člena, 101. člen ter členi od 102. do vključno 
107. člena oddelka prehodnih in končnih določb. 

11 poročevalec, št. 14 



V 2. členu, drugem odstavku 64. člena, prvem in drugem 
odstavku 66. člena, 3. alineji 70. člena in drugem odstavku 75. 
člena se besedi »napeljave, naprave« v različnih sklonih 
nadomestita z besedo »inštalacije« v ustreznih sklonih. 

V 24. členu in tretjem odstavku 57. člena se besede »republi- 
ški upravni organ, pristojen za gradbeništvo« nadomestijo z 
besedami »minister, pristojen za graditev«. 

V začetnem stavku 17. člena, prvem odstavku 18. člena, 19. in 
32. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku 37. člena, prvem 
odstavku 44. člena, prvem odstavku 45. člena, prvem 
odstavku 60. člena, 5. alineji tretjega odstavka 61. člena, 
prvem odstavku 66. člena, 2. alineji 68. člena in 1. alineji 70. 
člena se besedi »tehnična dokumentacija« v različnih sklonih 
nadomestita z besedama »projektna dokumentacija« v ustrez- 
nih sklonih. 

V 34. členu, začetnem stavku 36. člena, prvem, drugem in 
tretjem odstavku 40. člena, začetnem stavku 41. člena, prvem 
in tretjem odstavku 42. člena, drugem odstavku 44. člena, 
prvem, drugem in tretjem odstavku 45. člena, 48. členu, 5. 
alineji tretjega odstavka 61. člena, prvem odstavku 64. člena, 
prvpm odstavku 66. člena, 1. alineji 68. člena in prvem 
odstavku 71. člena se besedi »gradbeno dovoljenje« v različ- 
nih sklonih nadomestita z besedo »dovoljenje« v ustreznih 
sklonih. 

V 52. členu, prvem odstavku 57. člena in 76. členu se besedi 
»izvajalska organizacija« nadomestita z besedama »gradbeno 
podjetje«. 

2. člen 

V prvem odstavku 1. člena se besede »in rekonstrukcijo vseh 
objektov« nadomestijo z besedami »objektov ter predpisuje 
lastnosti gradbenih proizvodov in pogoje za njihovo upo- 
rabo«. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Graditev objektov po tem zakonu je projektiranje in 
gradnja.«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo podzemnih 
objektov, ki se z uporabo rudarskih metod dela gradijo za 

, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.«. 

3. člen 

V 2. členu se za besedami »sam gradbeni objekt« doda vejica 
in besedi »del objekta«, za besedami »z vgrajenimi napelja- 
vami in napravami« se doda besedilo v oklepaju »v nadaljeva- 
nju: inštalacije«. 

Za besedilom člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Gradbeni proizvodi po tem zakonu so tisti gradbeni materi- 
ali, iz njih izdelani gradbeni elementi ter drugi izdelki, ki so 
namenjeni za trajno vgraditev v objekte in je od njih odvisno 
izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.«. 

4. člen 

Besedilo 3. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Gradnja po tem zakonu je gradnja novih objektov ali rekon- 
strukcija objektov. 

Gradnja po tem zakonu obsega pripravljalna dela na gradbiš- 
čih, izvajanje gradbenih del, montažo in vgrajevanje strojnih 
in električnih inštalacij ter izvajanje zaključnih gradbenih del. 

Določbe tega zakona, ki veljajo za gradnjo, se uporabljajo tudi 
za odstranjevanje ali rušenje objektov.«. 

5. člen 

V 5. členu se za besedama »Pripravljalna dela« dodata besedi 
»na gradbiščih«, besedilo »za zgraditev objekta, oziroma 

zgraditi pred začetkom gradnje ali med gradnjo objekta« p 
se nadomesti z besedama »zaradi gradnje«. 

6. člen 

m 

V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede »naprave, nap« 
Ijave ali oprema« in besede »oziroma njegovih delov«, bese 
dilo »ki vplivajo na spremembo onesnaženja zraka, vode, r» t, 
spremembo jak&sti hrupa« pa se nadomesti z besedami » 
lahko vplivajo na okolje«. 

V drugem odstavku se besedi »in komunalnih« nadomestil" 
za besedami »komunalnih in telekomunikacijskih«, znalci 
»PTT« pa se nadomesti z besedo »zračnega«. 

In 
7. člen 

Za 6. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»6. a člen 

Projektiranje je izdelovanje projektne dokumentacije in z njif 
povezano tehnično svetovanje. 

■ i 
Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja' 
zvezi z graditvijo objektov.«. 

8. člen 

V 7. členu se črtajo besede »oziroma rekonstrukcijo objekta 
besedilo »šele, ko izda pristojni organ zanjo gradbeno dovc 
ljenje« pa se nadomesti z besedilom »na podlagi gradbene^ 
dovoljenja ali enotnega dovoljenja za gradnjo«. R< 

1» 
ali 
Pij 

9. člen 

Za 8. členom se dodajo nov naslov oddelka in šest nov 
členov, ki se glasijo: 

»II. GRADBENI PROIZVODI IN BISTVENE ZAHTEVE ZA Ol 
JEKTE 

8. a člen 

Mi 
Gradbeni proizvodi morajo ob normalnem vzdrževanju v eki 
nomsko sprejemljivi dobi brez večjih poškodb in prekomerit' 
obrabe prenesti vse vplive normalne rabe in okolja tako, < ,p 

objekt, v katerega so vgrajeni, ves čas svoje uporabe izptf 
njuje naslednje bistvene zahteve: 

1, 

? 
(k 
3. 

Ofl 
ko. 

1. trdnost in stabilnost; 
2. varnost pred požarom; 
3. higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno zaščito; 
4. varno uporabo objekta; 
5. zaščito pred hrupom; 
6. varčevanje z energijo in toplotno zaščito. 

S tehničnimi predpisi se za posamezne vrste objektov dol' 
čijo njihove tehnične značilnosti tako, da bodo objekti izp<* V 
njevali eno, več ali vse bistvene zahteve iz prejšnjega o< be 
stavka. se 

Pri 
8. b člen 

Se 
Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev iz prejšnjega člejali 
morajo novi objekti v javni rabi, ki so zgrajeni po določb' 
tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim oseb*' 
dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir. Pri novih sta"' 
vanjskih zgradbah z več kot desetimi stanovanji morajo z« » 
tevo iz prejšnjega odstavka izpolnjevati skupni prostori 'do 
najmanj ena desetina vseh stanovanj. 

Po 
8. c člen 

Gradbeni proizvodi morajo biti skladni s tehničnimi pri 
ali pa mora biti zanje izdano tehnično soglasje. 

J 
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S tehničnimi predpisi se podrobneje določijo tehnične in 
druge zahteve, ki jim morajo ustrezati gradbeni proizvodi. 

S tehničnimi predpisi se določi tudi način ugotavljanja sklad-, 
"osti gradbenih proizvodov. 

^Tehnične predpise za gradbene proizvode in objekte izdaja 
minister, pristojen za graditev. 

8. č člen 

Skladnost gradbenih proizvodov s tehničnimi predpisi se 
ugotavlja s preskušanjem, nadzorom nad kontrolo kakovosti 
In certificiranjem. 

Skladnost gradbenih proizvodov se potrdi s certifikatom. 

preskušanje, nadzor nad kontrolo kakovosti in certificiranje 
izvajajo osebe, ki jih izmed oseb, akreditiranih po zakonu o 
standardizaciji, določi minister, pristojen za graditev. 

Proizvajalec mora izvajati kontrolo kakovosti gradbenih proiz- 
vodov, ki jih proizvaja in o tem voditi ustrezno dokumentacijo. 

ja1 

8. d člen 

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjeva- 
nju bistvenih zahtev in uporabnosti gradbenega proizvoda za 

a Predviden namen. 
v< 
^Tehnično soglasje se lahko izda za proizvode, za katere v 

Republiki Sloveniji še ni tehničnega predpisa, za katere odbor 
'*vedencev meni, da zanje tehnični predpis ne more biti izdan 
sli za proizvode, ki pomembno odstopajo od tehničnih pred- 
pisov. 

zahtevo proizvajalca ali uvoznika gradbenega proizvoda in na predlog odbora izvedencev izda tehnično soglasje mini- 
ster, pristojen za graditev. 

Minister, pristojen za graditev s pravilnikom določi pogoje In 
Postopek za izdajo tehničnega soglasja. 

- 
8. • člen 

r(Minister, pristojen za graditev, imenuje odbor izvedencev, ki 
popravlja naslednje naloge: 

jo ' predlaga izdajo tehničnega soglasja po določbah prejš- 
njega člena; 
«• sodeluje pri pripravi tehničnih predpisov iz 8. a, 8. c in 8. d 
'lena tega zakona; 
3. po odredbi ministra opravlja še druge strokovne naloge. 

Odbor izvedencev opravlja svoje naloge v skladu s poslovni- 
kom, ki ga sprejme minister, pristojen za graditev.«. 

10. člen 
3C ^ naslovu III. oddelka se beseda »TEHNIČNA« nadomesti z 
<* besedami »PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA«, v 17. členu pa 

*e pred 1. alinejo doda nova 1. alineja, ki se glasi »idejni 
Projekt;«. 

.Sedanja 1., 2., 3., 4. in 5. alineja postanejo 2., 3., 4., 5. in 6. 
®linoja. 

n 11. člen 
"jL 
»dod™6"1 ods,avku 18' Clena se za besedo »dokumentacija« — vejica in besede »razen idejnega projekta,«, za bese- 

dami »izdelana v skladu »se dodajo besede »z lokacijskimi 
|j09oji oziroma«, za besedami »za varstvo okolja« pa se 
°dajo besede »ter varstvo naravne in kulturne dediščine«. 

12. člen 

*a 18. Členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»18. a člen 

Idejni projekt obsega zlasti tehnični opis objekta, opis tehno- 
loškega dela z navedbo opreme in njenimi osnovnimi karakte- 
ristikami, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične grad- 
bene načrte in situacije z osnovnimi gabariti, prikaz usklaje- 
nosti projektne rešitve s pogoji za poseg v prostor, osnovne 
izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih rešitev ter tehnolo- 
ško shemo in dispozicijski načrt opreme z vpisanimi osnov- 
nimi podatki.«. 

13. člen 

V 19. členu se besedilo »projektov oziroma delov: projekt 
gradbenega dela objekta, projekt napeljav, naprav in opreme« 
nadomesti z besedilom »načrtov iz 27. člena tega zakona«. 

14. člen 

Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Dejavnost iz 6. a člena tega zakona sme opravljati gospodar- 
ska družba, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projekti- 
ranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja, ali samo- 
stojni podjetnik posameznik, ki ima takšno dejavnost prigla- 
šeno pri upravi za javne prihodke (v nadaljevanju: projektivno 
podjetje).«. 

15. člen 

Besedilo 26. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Projektivno podjetje sme pričeti opravljati svojo dejavnost, 
ko je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri inženirski 
zbornici iz IX. oddelka tega zakona. 

Projektivno podjetje dobi ob vpisu v imenik identifikacijsko 
številko. 

Projektivno podjetje mora uporabljati svojo identifikacijsko 
številko v enotnem žigu projektivnih podjetij na vsaki zaklju- 
čeni sestavini projektne dokumentacije. 

Obliko in vsebino enotnega žiga projektivnih podjetij določi 
inženirska zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za 
graditev.«. 

16. člen 

Za 26. členom se doda šest novih členov, ki se glasijo: 

»26. a člen 

Projektivno podjetje mora za vsak načrt imenovati odgovor- 
nega projektanta. 

Odgovorni projektant je odgovoren za skladnost načrta s 
predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpi- 
som na vseh zaključenih sestavinah načrta. 

Kadar se izdelujeta dva ali več načrtov, je treba določiti 
odgovornega vodjo projekta. 

Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno uskla- 
jenost posameznih načrtov v projektu in kakovost obdelave 
celotnega projekta, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko 
in podpisom na vseh zaključenih sestavinah projektne doku- 
mentacije. 

Odgovorni projektanti in odgovorni vodje projekta so lahko 
osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri 
inženirski zbornici (v nadaljevanju: pooblaščeni inženirji). 

26. b člen 

V imenik pooblaščenih inženirjev se lahko vpiše posameznik 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
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1. da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji; 
2. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani inženir ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo ustrezne visokošolske organiza- 
cije; 
3. da ima pri inženirski zbornici opravljen strokovni izpit za 
izdelovanje posameznih načrtov iz 27. člena tega zakona; 
4. da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj; 
5. da je član inženirske zbornice. 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov 
iz 3. točke prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za 
graditev. ( 

26. c člen 

Imenik pooblaščenih inženirjev vsebuje naslednje podatke: 
1. ime in priimek; 
2. rojstne podatke; 
3. stalno bivališče; 
4. strokovni in znanstveni naslov; 
5. podatke o specialističnih znanjih; 
6. podatke o opravljenem strokovnem izpitu; 
7. identifikacijsko številko; 
8. podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih. 

Pooblaščeni inženir mora inženirski zbornici sporočiti spre- 
membo podatkov, ki se vpisujejo v imenik v 15 dneh po 
nastanku spremembe. 

26. č člen 

Pred vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev mora posamez- 
nik predložiti identifikacijsko številko podjetja, pri katerem je 
v delovnem razmerju ali potrdilo Zavoda za zdravstveno var- 
stvo Slovenije, da ni v delovnem razmerju. 

Posameznik ob vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev dobi 
identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana. 

Kadar je posameznik pri projektivnem podjetju v delovnem 
razmerju, je njegova identifikacijska številka sestavljena iz 
številke, ki je nanj trajno vezana in identifikacijske številke 
projektivnega podjetja, pri katerem je v delovnem razmerju. 

Identifikacijsko številko iz prejšnjega odstavka sme pooblaš- 
čeni inženir uporabljati samo skupaj z enotnim žigom projek- 
tivnega podjetja, drugače pa le, če s tem to podjetje pisno 
soglaša. 

26. d člen 

O vpisu in izbrisu iz imenika projektivnih podjetij oziroma 
imenika pooblaščenih inženirjev odloča organ, določen s 
statutom inženirske zbornice. 

Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz imenika je dovoljen 
upravni spor. 

26. e člen 

Pooblaščeni inženir se izbriše iz imenika: 
- če pisno zahteva izbris; 
- če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
poklica; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje z zakonom določenih pogo- 
jev za opravljanje dejavnosti; 
- če umre. 

Projektivno podjetje se izbriše iz imenika, če je izbrisano iz 
sodnega registra ali če se ugotovi, da r\e izpolnjuje z zakonom 
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti.«. 

17. člen 

Besedilo 27. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Projekti iz 19. do 22. člena tega zakona sestojijo iz posamez- 
nih načrtov. 

Vrste načrtov po tem zakonu so: 
1. načrti arhitekture; 
2. načrti krajinske arhitekture; 
3. načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 
4. načrti strojnih inštalacij; 
5. načrti električnih inštalacij; 
6. načrti tehnologije; 
7. načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne ob- 
jekte; 
8. drugi načrti za gradnjo objektov.«. 

18. člen 

Besedilo 29. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Odgovorni projektant posameznega načrta iz drugega 
odstavka prejšnjega člena mora imeti naslednji strokovni na- 
slov: 
- za načrt arhitekture: diplomirani inženir arhitekture; 
- za načrt krajinske arhitekture: diplomirani inženir krajinske 
arhitekture; 
- za načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte: 
diplomirani inženir gradbeništva; 
- za načrt strojnih inštalacij: diplomirani inženir strojništva; : 
- za načrt električnih inštalacij: diplomirani inženir elektro- 
tehnike; 
- za načrt izkopov in osnovne podgradnje pri podzemnih 
objektih: diplomirani inženir montanistike ali diplomirani 
inženir gradbeništva; 
- za tehnološki načrt in druge načrte: diplomirani inženir 
stroke, ustrezne vsebini načrta. 

Ne glede na prejšnji odstavek so lahko odgovorni projektanti 
za druge načrte tudi diplomirani inženirji drugih strok, če 
opravijo strokovni izpit iz 3. točke prvega odstavka 26. b člena 
Uga zakona.«. 

19. člen 

Začetni stavek prvega odstavka 30. člena se spremeni, tako. da 
se glasi: 

»Pri projektiranju je treba upoštevati:«. 

V 1. točki prvega odstavka se besede »gradbene objekte, 
napeljave, naprave in oprema« nadomestijo z besedo »ob- 
jekte«. 

V 2. točki prvega odstavka se besedilo »hrupom, varstva zraka 
in vode pred onesnaženjem, naravnimi in drugimi nesrečami 
ter vojnim dejstvovanjem« nadomestijo z besedama »varstvo 
okolja«, besedilo »za odpravo arhitektonskih ovir, ki telesno 
prizadetim in funkcionalno oviranim občanom omejujejo ali 
preprečujejo dostop do objektov in njihovo uporabo« pa se 
nadomesti z besedilom »ki zagotavljajo funkcionalno ovira- 
nim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir«. 

V 3. točki prvega odstavka se črtata besedi »ekonomske in«, i 

V 6. točki prvega odstavka se pika na koncu stavka nadomesti 1 

z dvopičjem. < 

Za 6. točko prvega odstavka se doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7. rezultate predhodne preveritve zanesljivosti obstoječih ( 

delov objekta, nosilnosti in stabilnosti temeljnih tal in uporab* 5 
nosti že vgrajenih gradbenih proizvodov, kadar gre za rekon- * 
strukcijo objektov.«. t 

20. člen 

Besedilo naslova IV. oddelka se spremeni, tako da se glas' E 
»DOVOLJENJE ZA GRADNJO«, v 33. členu pa se na koncu * 
stavka dodajo besede »ali enotnega dovoljenja za gradnjo (v " 
nadaljevanju: dovoljenje)«. n 
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21. člen 27. člen 

Za 33. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»33. a člen 

Investitorju se na njegovo zahtevo lahko izda enotno dovolje- 
nje za gradnjo, če zahtevi za izdajo tega dovoljenja poleg 
dokazil iz 36. člena tega zakona, razen pravnomočnega loka- 
cijskega dovoljenja, predloži tudi dokazila, ki so po predpisih 
o urejanju prostora potrebna za izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja. 

Enotno dovoljenje za gradnjo vsebuje sestavine lokacijskega 
dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in gradbenega 
dovoljenja po tem zakonu ter je v posledicah izenačeno z 
gradbenim dovoljenjem. Z gradnjo se lahko prične po pravno- 
močnosti enotnega dovoljenja za gradnjo.«. 

22. člen 

V prvem odstavku 34. člena se besede »graditev celotnega 
objekta« nadomestijo z besedama »celoten objekt«, beseda 
»ekonomsko-tehnično« pa se nadomesti z besedami »teh- 
nično, tehnološko ali funkcionalno«. 

Drugi odstavek se črta. 
23. člen 

Besedilo 35. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Dovoljenje izda upravna enota. 

Ministrstvo, pristojno za graditev izda dovoljenje za objekte, 
za katere je izdalo lokacijsko dovoljenje ministrstvo, pristojno 
za prostor in za objekte, ki so posebnega pomena za 
obrambo.«. 

24. člen 

Besedilo 1. alineje 36. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»dokaz, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ozi- 
roma pravico rekonstruirati objekt«. 

V 3. alineji se na koncu stavka doda vejica in besedilo »v 
katerem mora biti vsaka zaključena sestavina projektne doku- 
mentacije potrjena z žigom projektivnega podjetja ter oprem- 
ljena z identifikacijskimi številkami in podpisi odgovornega 
vodje projekta oziroma odgovornih projektantov iz 26. a člena 
tega zakona«. 

Besedilo 4. alineje se spremeni, tako da se glasi: 
»- soglasje projektivnega podjetja iz 26. č člena tega zakona, 
kadar je to potrebno;«. 

25. člen 

Za 36. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»36. a člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za rekonstrukcijo objekta mora 
investitor priložiti tudi dokaz, da je bila zanesljivost obstoječih 
delov objekta, nosilnost in stabilnost temeljnih tal preverjena, 
da so že vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohranjeni, 
uporabni in da je objekt primeren za rekčnstrukcijo. 

^e se z rekonstrukcijo objekta^ ki je bil zgrajen na podlagi 
gradbenega dovoljenja, ne spremeni njegov namen ali veli- 
kost, se dovoljenje za rekonstrukcijo izda brez predhodne 
Predložitve lokacijskega dovoljenja.«. 

26. člen 

besedilo 39. člena se spremeni, tako da se glasi: 
'Zahtevi dovoljenja za odstranitev oziroma rušenje objekta 
^ora investitor predložiti tudi načrt odstranjevalnih del z 
Mihovim opisom.«. 

V 41. členu se črta 1. alineja, sedanja 2. in 3. alineja pa 
postaneta 1. in 2. alineja. 

28. člen 

V 43. členu se beseda« šestih« nadomesti z besedo »treh«, 
besede »priskrbi gradbeno -dovoljenje in po tehničnem pre- 
gledu« pa se nadomestijo z besedami »vloži zahtevo za izdajo 
dovoljenja in pridobi«. 

29. člen 

V drugem odstavku 44. člena se besede »organ oziroma 
organizacija, na katero je prenešena pravica uporabe objek- 
tov« nadomestijo z besedo »lastnik«. 

30. člen 

1. stavek drugega odstavka 45. člena se črta, sedanji 2. stavek 
pa postane 1. stavek. 

31. člen 

V naslovu oddelka pred 49. členom se črta beseda »OBJEK- 
TOV«, besedilo 49. člena pa se spremeni, tako da se glasi: 

»Gradbeno dejavnost lahko opravlja gospodarska družba, ki 
ima v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva, ali samo- 
stojni podjetnik posameznik, ki ima tako dejavnost priglašeno 
pri upravi za javne prihodke (v nadaljevanju: gradbeno po- 
djetje). 

Posameznik ali društvo lahko v svoji režiji gradi objekt za 
lastne potrebe, če površina objekta ne presega 250 m2 

koristne površine in če zagotovi strokovno nadzorstvo nad 
gradnjo po določbah tega zakona. Gospodarska zbornica 
Slovenije vodi seznam gradbenih podjetij iz prvega od- 
stavka.«. 

32. člen 

Besedilo 50. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Oseba, ki je registrirana za prostorsko planiranje in urbani- 
stično načrtovanje, na območju, za katerega je izdelala pro- 
storski izvedbeni akt, ne sme opravljati dejavnosti projektira- 
nja ali gradbene dejavnosti 5 let od uveljavitve prostorskega' 
izvedbenega akta, razen če je bila izbrana na natečaju ali če je 
bila na javnem razpisu, ki je bil izveden po predpisih o javnih 
naročilih, izbrana kot najugodnejši ponudnik «. 

33. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besedi »Izvajalska organiza- 
cija« nadomestita z besedama »Gradbeno podjetje«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »ter pooblastilom izvajal- 
ske organizacije za vodenje dela«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni, tako da se glasi: 
»Odgovorni vodja del pri gradnji energetskih objektov, pri 
gradnji pristanišč, letališč, sistema za vodenje zračnega pro- 
meta, avtocest, mostov z razpetino nad 15 m ter pri drugih 
zahtevnih objektih javnega pomena, mora biti pooblaščeni 
inženir ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih izkušenj 
pri gradnji.«. 

V četrtem odstavku se črta besedilo »ter pooblastilom izvajal- 
ske organizacije za izvajanje teh del.« 

Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi: 
»Program in pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov po tem 
členu predpiše minister, pristojen za graditev.«. 
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34. člen 

V 56. členu se besedilo »Izvajalska organizacija mora sporo- 
čiti organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje in organom pri- 
stojnih inšpekcij« nadomesti z besedilom »Gradbeno podjetje 
in oseba iz drugega odstavka 49. člena tega zakona (v nada- 
ljevanju: izvajalec) mora sporočiti pristojni inšpekciji«. 

35. člen 

Pred prvim odstavkom 57. člena se doda nov prvi odstavek, ki 
se glasi. 
»Izvajalec mora gradbišče označiti ter na njem imeti pro- 
jektno dokumentacijo in dokončno gradbeno dovoljenje ali 
pravnomočno enotno dovoljenje za gradnjo.«. 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji od- 
stavek. 

V novem tretjem odstavku se črtajo besede »in knjige obra- 
čunskih izmer, vrste dokumentacije, ki jo mora imeti izvajal- 
ska organizacija na gradbišču«. 

36. člen 

V začetnem stavku prvega odstavka 58. člena se besedilo 
»Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja dela« nado- 
mesti z besedo »Izvajalec«. 

V 2. alineji prvega odstavka se za besedama »gradbeno dovo- 
ljenje« dodajo besede »ali enotno dovoljenje za gradnjo«. 

Besedilo 4. alineje se spremeni, tako da se glasi: 
»- vgrajevati gradbene proizvode, katerih skladnost je potr- 
jena s certifikati ali pa je zanje izdano tehnično soglasje;«. 

Drugi odstavek se črta. 

37. člen 

V prvem odstavku 60. člena se besedi »izvajalska organiza- 
cija« nadomestita z besedo »izvajalec«, besedi »projektivno 
organizacijo« pa se nadomestita za besedo »projektivno po- 
djetje«. 

V 1. stavku drugega odstavka se besedi »projektivna organi- 
zacija« nadomestita z besedo »projektivno podjetje«. 

V 2. stavku drugega odstavka se za besedama »varnost 
objekta« doda beseda »okoije,«. 

38. člen 

V naslovu oddelka pred 61. členom se črta beseda »OB- 
JEKTOV«. 

V prvem odstavku 61. člena se črta besedilo »objekta oziroma 
nad izvajanjem del«. 

Drugi odstavek se črta. 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji od- 
stavek. 

V novem drugem odstavku se črtajo 2., 4. in 6. alineja, sedanja 
3., 5. in 7. alineja pa postanejo 2., 3. in 4. alineja. 

Besedilo nove 2. alineja se spremeni, tako da se glasi: 
»- nad gradbenimi proizvodi, ki se vgrajujejo;«. 

39. člen 

Besedilo 63. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Strokovno nadzorstvo iz prejšnjega člena se s pogodbo 
poveri gradbenemu ali projektivnemu podjetju, ki ne izvaja 
gradnje na istem objektu (v nadaljevanju: nadzornik). 
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Strokovno nadzorstvo nad gradnjo lahko za nadzornika 
opravlja posameznik, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za 
odgovornega vodjo del v 51. členu tega zakona. 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov iz drugega 
odstavka 49. člena tega zakona se s pogodbo lahko poveri 
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.«. 

40. člen 

V prvem odstavku 65. člena se besedi »izvajalske organiza- 
cije« nadomestita z besedo »izvajalca«, besedi »ekonomsko 
tehnično« pa se nadomestita z besedami »tehnično, tehnolo- 
ško ali funkcionalno«. ' 

V drugem odstavku se besede »izvajalska organizacija, ki je 
zgradila objekt« nadomestijo z besedo »izvajalec«. 

41. člen 

V prvem odstavku 66. člena se besede »naprave in ime organi- 
zacije združenega dela, ki je« nadomestijo z besedami »pro- 
jektivna podjetja, ki so«. 

V drugem odstavku se besede »napeljav, naprav, opreme in 
materiala« nadomestijo z besedami »gradbenih proizvodov, 
inštalacij in opreme«, za besedami »varstva pred požarom« 
pa se dodajo besede »varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in varstva okolja«. 

42. člen 

V drugem odstavku 67. člena se črtajo besede »predstavniki 
pristojnih inšpekcijskih organov in«. 

V četrtem odstavku se besede »vse projektivne in izvajalske 
organizacije« nadomestijo z besedami »vsa projektivna 
podjetja, izvajalce in nadzornike«. 

43. člen 

V 2. alineji besedila 68. člena se besedilo »22. člena tega 
zakona z vsemi spremembami in dopolnitvami, na katere 
podlagi je bil objekt zgrajen« nadomesti z besedilom »19. in 
22. člena tega zakona«. 

Črta se 3. alineja, sedanja 4., 5. in 6. alineja pa postanejo 3., 4. 
in 5. alineja. 

V novi 5. alineji se pika na koncu stavka nadomesti s podpič- 
jem ter dodata nova 6. in 7. alineja, ki se glasita: 
»- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta; 
- geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo zgrajenih 
objektov na zemljišču.«. 

Za besedilom tega člena se dodata nova drugi in tretji odsta- 
vek, ki se glasita: 

»Za objekt, za katerega je bila skladno z zakonom izvedena 
presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje, 
mora investitor oziroma izvajalec na dan tehničnega pregleda 
predložiti komisiji tudi dokazilo o skladnosti izvedenih del s 
sestavinami projekta, ki so bile predmet presoje vplivov na 
okolje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka je sestavina predloženih 
navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta tudi program 
obratovalnega monitoringa po določbah zakona o varstvu 
okolja.«. 

44. člen 

V 69. členu se besedilo »nadzornega organa, izvajalskih in 
projektnih organizacij ter dobaviteljev glavne opreme, ki so 
sodelovali pri graditvi objekta« nadomesti z besedilom »nad- 
zornika, izvajalcev in projektivnih podjetij ter dobaviteljev 
glavne opreme, ki so sodelovali pri gradnji«. 



45. člen 

Za začetnim stavkom 70. člena se doda nova 1. alineja, ki se 
glasi: 
»- ali je objekt izveden v skladu z dovoljenjem;«. 

V sedanji 1. alineji, ki postane 2. alineja, se besedilo »o 
stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede požara, naravnih 
in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, življenja in zdravja 
ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali je izveden« nadome- 
sti z besedo »in«. 

Sedanja 2., 3. in 4. alineja postanejo 3., 4. in 5. alineja. 

V novi 5. alineji se za besedo »obratovanje« doda besedilo »in 
vzdrževanje objekta ter program obratovalnega monitoringa, 
kadar je to predpisano;«. 

Za novo 5. alinejo se doda nova 6. alineja, ki se glasi: »-ali je 
izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo zgra- 
jenih objektov na zemljišču.«. 

46. člen 

Za 70. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»70. a člen 

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, ki je bil 
zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja izdanega pred 
27.11.1984, mora vlagatelj poleg razpoložljivih listin iz dru- 
gega odstavka 66. člena tega zakona predložiti: 
- gradbeno dovoljenje; 
- geodetski načrt zemljišča, na katerem je objekt zgrajen; 
- projektno dokumentacijo iz 19. ali 22. člena tega zakona za 
gradbeni del objekta. 

Na tehničnem pregledu komisija presodi skladnost objekta z 
zahtevami iz 8. a člena in skladnost objekta z gradbenim 
dovoljenjem.«. 

47. člen 

V 71. členu se za besedami »izda uporabno dovoljenje« doda 
besedilo »ali odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih 
meritev obratovalnega monitoringa po predpisih o varstvu 
okolja,«, besede »ali sosednje objekte« pa se nadomestijo z 
besedami »sosedne objekte ali okolje«. 

Za besedilom tega člena se dodata nova drugi in tretji odsta- 
vek, ki se glasita: 

»Poskusno obratovanje objekta ali dela objekta, ki predstavlja 
tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto, je obvezno, 
kadar brez njega ni mogoče ugotoviti skladnosti zgrajenega 
objekta z okoljevarstvenimi predpisi. 

Poskusno obratovanje sme trajati največ eno leto.«. 

48. člen 

V prvem odstavku 72. člena se besedi »graditvi objekta« 
Nadomestita z besedo »gradnji«. 

V drugem odstavku se besede »ali sosednji objekti« nadome- 
stijo z besedami »sosedni objekti ali okolje«. 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se 
besedilo »s projektom predvideni vpliv na okolje« nadomesti 
z besedilom »ne presegajo s predpisi dovoljenih vplivov na 
okolje«. 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za 
besedo »sporočiti« dodajo besede »organu, ki je izdal grad- 
beno dovoljenje in«. 

t 
V sedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
besede »na podlagi ugotovitev iz drugega odstavka tega 
člena« nadomestijo z besedami »na predlog investitorja 
opravi ponoven tehnični pregled in«. 

, 51. člen 

Za 76. členom se dodajo nov naslov oddelka in šest novih 
členov, ki se glasijo: 

»IX. INŽENIRSKA ZBORNICA 

76. a člen 

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega inte- 
resa na področju graditve objektov ter varstva tretjih oseb se 
inženirji, ki delajo pri graditvi objektov in urbanističnem načr- 
tovanju ter drugi inženirji, če tako določa zakon, združujejo v 
inženirsko zbornico z imenom Inženirska zbornica Slovenije. 

Inženirska zbornica je pravna oseba. 

Najvišji organ zbornice je skupščina. V skupščini morajo biti 
zastopane vse stroke, ki so združene v zbornici. 

Skupščina sprejme statut zbornice. K statutu daje soglasje 
Vlada Republike Slovenije. 

S statutom se podrobneje določijo naloge in organizacija 
zbornice ter pristojnosti skupščine in drugih organov zbor- 
nice. 

76. b člen 

Zbornica skrbi za strokovni razvoj projektiranja in urbanistič- 
nega načrtovanja, zagotavlja skupne pogoje za delo svojih 
članov in zastopa njihove interese ter izvaja strokovno nad- 
zorstvo nad delom svojih članov. 

Zbornica opravlja zlasti tele naloge: 
1. sprejme pravila dobre prakse projektiranja, urbanističnega 
načrtovanja in gradnje ter druga pravila za delo svojih članov; 
2. sprejme pravila o natečajih za urbanistične in arhitekturne 
rešitve; 
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik projektivnih podjetij ter 
imenik pooblaščenih inženirjev; 
4. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah tega 
zakona; 
5. skrbi za izobraževanje članov in sodeluje pri oblikovanju 
izobraževalnih programov; 
6. določa tarifni pravilnik in nadzira njegovo upoštevanje; 
7. določa višino vpisnine in članarine svojih članov; 
8. vodi disciplinske postopke proti svojim članom in izreka 
ukrepe. 

Naloge iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja zbornica 
kot javna pooblastila. 

49. člen 

prvem odstavku 74. člena se beseda »ekonomsko-teh- 
n)čno« nadomesti z besedami »tehnično, tehnološko ali funk- 
c,onalno«. 

50. člen 

in četrti odstavek 75. člena se črtata. 

76. c člen 

Sredstva za poslovanje zbornice se zagotavljajo: 
1. z vpisnino, s članarino in drugimi prispevki njenih članov; 
2. z zaračunavanjem storitev; 
3. z dotacijami; 
4. iz sredstev od plačanih denarnih kazni, izrečenih v disci- 
plinskih postopkih; 
5. iz drugih virov. 

17 poročevalec, št. 14 



76. č člen 

V disciplinskih zadevah zoper člane zbornice na prvi stopnji 
odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa disciplinsko 
sodišče zbornice. Pred disciplinsko komisijo in disciplinskim 
sodiščem zastopa obtožbo disciplinski tožilec. 
Predsednika in člane disciplinskih organov iz prejšnjega 
odstavka izvoli skupščina zbornice. Izvoljeni ne morejo oprav- 
ljati drugih funkcij v organih zbornice. 

76. d člen 
Pristojni organ zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev 
pravil stroke. 
V disciplinskem postopku se lahko izrečejo naslednji ukrepi: 
opomin, izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev in izključi- 
tev iz zbornice. 
Izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev se sme izreči za 
hujše kršitve pravil stroke, s katerimi je kršitelj ogrozil varnost 
ljudi ali povzročil večjo materialno škodo. Ukrep se lahko 
izreče največ za 7 let. 
Če je uveden postopek zaradi kršitve, za katero se lahko 
izreče izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev, disciplinski 
organ lahko izreče začasen izbris do konca disciplinskega 
postopka, vendar največ za eno leto. 

76. • člen 

Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo disciplin- 
skega tožilca. 

V disciplinskem postopku ima kršitelj pravico biti zaslišan in 
lahko predlaga izvedbo dokazov. 

Disciplinska komisija odloči po opravljeni ustni obravnavi. 

Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba na 
disciplinsko sodišče. 

Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljen upravni 
spor. 

Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive. 

Natančnejše določbe o disciplinskih organih in disciplinskem 
postopku določi statut zbornice.«. 

52. člen 

Besedilo 88. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in dru- 
gih zakonov, ki urejajo graditev izvajajo inšpektorji inšpekto- 
rata v sestavi ministrstva, pristojnega za graditev (v nadaljeva- 
nju: inšpektor za graditev) oziroma inšpektorji inšpektorata v 
sestavi ministrstva, pristojnega za gradbeništvo (v nadaljeva- 
nju: gradbeni inšpektor).«. 

53. člen - 

Besedilo 89. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Inšpektor za graditev nadzoruje zlasti: 
- ali je bilo za dela, ki se izvajajo, izdano gradbeno dovolje- 
nje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločba o dovolitvi 
priglašenih del po predpisih o urejanju prostora; 
- ali imajo gradbeni proizvodi, ki se vgrajujejo certifikat ali 
tehnično soglasje; 
- ali se dela izvajajo v skladu z izdanim gradbenim dovolje- 
njem, enotnim dovoljenjem za gradnjo ali odločbo o dovolitvi 
priglašenih del po predpisih o urejanju prostora; 
- ali se dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje oziroma 
enotno dovoljenje za gradnjo; 
- ali se objekti gradijo ter ali so objekti zgrajeni tako, da 
zagotavljajo zanesljivost in izpolnjujejo bistvene zahteve po 
tem zakonu; 
- ali so bili pri projektiranju objektov upoštevani predpisi s 
področja graditve objektov; 

- ali projektivna podjetja in izvajalci za opravljanje svoje 
dejavnosti izpolnjujejo pogoje določene s tem zakonom; 
- ali je za objekt, ki se uporablja, izdano uporabno dovo- 
ljenje.«. 

54. člen 

Besedilo 90. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Gradbeni inšpektor nadzoruje ali se gradbeni proizvodi in 
gradbene konstrukcije izdelujejo v skladu s tehničnimi pred- 
pisi.«. 

55. člen 

Besedilo 91. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Inšpektor za graditev z odločbo: 
1. odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi; 
2. odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja: -če investitor nima 
gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo ozi- 
roma odločbe o dovolitvi priglašenih del, 
- če se objekti ne gradijo po izdelani projektni dokumentaciji 
in utegne to spraviti v nevarnost, stabilnost in obstoj objektov, 
življenje in zdravje ljudi, prometa in sosednih objektov, 
- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti .v roku, ki ga je 
določil inšpektor, 
- če izvajalci ne izpolnjujejo s tem zakonom določenih pogo- 
jev za gradnjo; 
3. prepove uporabo objekta, ki se uporablja brez uporabnega 
dovoljenja, če investitor oziroma lastnik v roku, ki mu je bil 
določen, ne pridobi uporabnega dovoljenja; 
4. odredi odstranitev oziroma porušitev objekta, če se ugoto- 
vijo take pomanjkljivosti ali nepravilnosti, da pomeni to nevar- 
nost za stabilnost objekta, za varnost objekta pred požarom in 
za varnost življenja ali zdravja ljudi, prometa, sosednih objek- 
tov ali okolja, pa teh pomanjkljivosti in nepravilnosti ni 
mogoče odpraviti; 
5. prepove vgrajevanje gradbenih proizvodov, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev po tem zakonu; 
6. odredi lastniku objekta, da v določenem roku izvede vzdr- 
ževalna dela, če objekt ogroža varnost ljudi in okolice. Če 
lastnik v roku, ki je določen, del ne izvede, inšpektor odredi, 
da vzdrževalna dela na stroške lastnika izvede občina, na 
katere območju se objekt nahaja. 

V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka inšpektor za gradi- 
tev odredi, da se gradbeni proizvodi začasno odvzamejo.«. 

56. člen 

Za 91. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»91. a člen 

Gradbeni inšpektor z odločbo ustavi proizvodnjo gradbenih 
proizvodov, ki se izdelujejo v nasprotju z zahtevami tehničnih 
predpisov ter odredi, da se proizvodi začasno odvzamejo.«. 

57. člen 

Pred prvim odstavkom 92. člena se doda nov prvi odstavek, ki 
se glasi: »Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor lahko 
odločata brez zaslišanja strank.«. 

V sedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se 
besedilo »okolico, lahko določi gradbeni inšpektor s svojo 
odločbo, s katero odredi ukrepe iz prejšnjega člena« nadome- 
sti z besedilom »okolje, inšpektor odredi«. 

58. člen 

Besedilo 93. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor morata imeti 
naziv diplomirani inženir gradbeništva ali diplomirani inženir 
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arhitekture, najmani 5 let delovnih izkušenj ter opravljen stro- 
kovni izpit za inšpektorja.«. 

59. člen 

V XI. oddelku se 94., 95., 96., 97., 99. in 100. člen spremenijo, 
tako da se glasijo: 

»94. člen 

2 denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot investitor: 
1. če poveri gradnjo osebi, ki nima priglašene ali registrirane 
dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 49. člena); 
2. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo (prvi 
odstavek 61. člena); 
3. če poveri Strokovno nadzorstvo nad gradnjo osebi, ki nad- 
zorstva ne sme izvajati (63. člen); 
4. če uporablja ali da v uporabo ali obratovanje objekt, za 
katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek 74. 
člena). 

2 denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba investitorja, ki stori katero 
izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

95. člen 

2 denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje projektivno podjetje: 
1. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne upošteva, da 
morajo objekti, ki so namenjeni javni rabi, funkcionalno ovira- 
nim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez graje- 
nih ovir (prvi odstavek 8. b člena); 
2. če pri projektiranju stanovanjskih zgradb z več kot desetimi 
stanovanji ne upošteva, da morajo skupni prostori in vsaj ena 
desetina stanovanj, funkcionalno oviranim osebam zagotav- 
ljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir (drugi odsta- 
vek 8. b člena); 
3. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne ravna po 18. in 
30. členu tega zakona; 
4. če kot odgovornega projektanta imenuje osebo, ki nima 
ustreznega strokovnega naslova (29. člen); 
5. če izdeluje projektno dokumentacijo za objekt, ki bo zgra- 
jen na območju, na katerem ne sme projektirati (50. člen). 

t 
2 denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka, ki stori katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

96. člen 

2 denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
Prekršek kaznuje gospodarska družba ali samostojni podjet- 
nik posameznik, če gradi kljub temu, da nima priglašene ali 
registrirane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 49. člena); 

2 denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba gospodarske družbe iz 
Prejšnjega odstavka, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

97. člen 

2 denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
Prekršek kaznuje gradbeno podjetje: 
1. če gradi brez gradbenega dovoljenja ali brez enotnega 
dovoljenja za gradnjo (33. člen); 
2- če vgrajuje gradbene proizvode, ki ne izpolnjujejo pogojev 
Po tem zakonu (prvi odstavek 8. c člena); 
3 če ne imenuje odgovornega vodje del (prvi odstavek 51. 
Člena); 

če kot odgovornega vodjo del imenuje osebo, ki ne izpol- 
njuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 51. člena; 
5' če inšpektorju za graditev v roku, ki je določen v 56. členu 
'®9a zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričelo graditi; 

6. če ne vodi dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih 
izmer, kadar je ta predpisana (prvi odstavek 57. člena); 
7„če ne označi gradbišča ali na gradbišču nima dovoljenja in 
projektne dokumentacije (drugi odstavek 57. člena); 
8. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega zakona. 

Gradbeni proizvodi iz 2. točke prejšnjega odstavka se odvza- 
mejo in uničijo. 

« 
Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prvega 
odstavka tega člena, ki stori katero izmed dejanj iz prvega 
odstavka tega člena. 

98. člen 

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje proizvajalec gradbenih proizvodov, če pro- 
izvaja gradbene proizvode, ki niso skladni s tehničnimi pred- 
pisi (prvi odstavek 8. c člena). 

Gradbeni proizvodi iz prejšnjega odstavka se odvzamejo in 
uničijo. 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prvega 
odstavka tega člena, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

99. člen 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje posameznik: 

1. če inšpektorju za graditev v roku, ki je določen v 56. členu 
tega zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričel graditi; 

2. če ne označi gradbišča ali na gradbišču, nima dovoljenja in 
projektne dokumentacije (jlrugi odstavek 57. člena); 
3. če gradi brez dovoljenja (33. člen); 
4. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega zakona; 
5. če uporablja ali da v uporabo ali obratovanje objekt, za 
katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek 74. 
člena). 

100. člen 

Z denarno kaznijo od 400.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek društvo, če stori katero izmed dejanj iz prejšnjega 
člena. 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba društva, ki stori dejanje Iz 
prejšnjega člena.«. 

60. člen 

Za naslovom XII. oddelka se doda enajst novih členov, ki se 
glasijo: 

»101. člen 

Inženirska zbornica je ustanovljena in začne poslovati, ko 
najmanj 30 oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pooblaščene inže- 
nirje, na ustanovnem zboru sprejme akt o ustanovitvi in statut 
in ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije (v nadaljeva- 
nju: Vlada). 

Statut in soglasje Vlade se objavita v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

101. a člen 

Inženirska zbornica vzpostavi imenik projektivnih podjetij in 
pooblaščenih inženirjev v 12 mesecih po objavi soglasja 
Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. člen 

Osebe, ki opravljajo dejavnost projektiranja, inženiringa, sve- 
tovalnega inženiringa ali gradbeno dejavnost, morajo ustano- 
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vitvene in druge akte uskladiti z določbami tega zakona v 9 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Osebe, ki opravljajo dejavnost iz prejšnjega odstavka, lahko 
nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti pod pogoji, pod kate- 
rimi so vpisane v sodni register oziroma so priglašene pri 
upravi za javne prihodke, še 15 mesecev po objavi soglasja 
Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. a člen 

Gradbeni inštitut ZRMK izroči knjigo izpitov in druge evi- 
dence o izpitih inženirski zbornici v 1 mesecu po objavi 
soglasja Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. b člen 

Določba 3. oziroma 4. alineje prvega odstavka 36. člena tega 
zakona se začne uporabljati 15 mesecev po objavi soglasja 
Vlade k statutu inženirske zbornice. 

103. člen 

šteje se, da diplomirani inženirji, ki imajo stalno bivališče v 
Republiki Sloveniji in najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter 
opravljen strokovni izpit po dosedanjih predpisih o graditvi 
objektov, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja po 
tem zakonu do končne odločitve o njihovem članstvu v inže- 
nirski zbornici, če po prejemu obvestila inženirske zbornice o 
vpisovanju v njeno članstvo vložijo zahtevo za vpis v roku, ki 
ga v obvestilu določi inženirska zbornica. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena so kot pooblaščeni 
inženirji usposobljeni za tisto vrsto projektiranja in z njim 
povezanega tehničnega svetovanja, oziroma za vodenje del 
pri tisti vrsti gradnje oziroma za strokovno nadzorstvo nad 
tisto vrsto gradnje, za katero so opravili posebni del strokov- 
nega izpita po dosedanjih predpisih o graditvi objektov. 

104. člen 

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pri- 
dobljene na območju SFRJ do 25. junija 1991, so enako- 
vredne diplomam in javnim listinam o strokovnih izpitih, pri- 
dobljenim v Republiki Sloveniji. 

104. a član 

Izvršilne predpise iz 24. člena, drugega odstavka 26. b člena, 
petega odstavka 51. člena in tretjega odstavka 57. člena tega 
zakona izda minister, pristojen za graditev najkasneje v 6 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se projektna 
dokumentacija izdeluje, strokovni izpiti opravljajo, dnevniki o 
izvajanju del vodijo in gradbišča označujejo po sedanjih pred- 
pisih. 

105. člen 

Začeti postopki za izdajo gradbenega in uporabnega dovolje- 
nja, ki do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno končani, 
se končajo po dosedanjih predpisih. Inšpekcijski postopki, ki 

so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih. 

Inšpektorji za graditev in gradbeni inšpektorji, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev iz 93. člena tega zakona, lahko opravljajo inšpek- 
cijske naloge najdalj 5 let po uveljavitvi tega zakona, če imajo 
opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

106. člen 

Ukrep iz 3. točke prvega odstavka 91. člena tega zakona se 
uporablja za objekte, ki so zgrajeni na podlagi dovoljenja, 
izdanega po določbah tega zakona. 

Po 1.1.1998 se ukrep iz 3. točke prvega odstavka 91. člena 
tega zakona uporablja za vse objekte, ki so bili zgrajeni pred 
uveljavitvijo tega zakona, razen družinskih stanovanjskih in 
počitniških hiš. 

107. člen 

Šteje se, da imajo objekti s področja obrambe ter objekti s 
področja zaščite in reševanja, ki so z zakonom oziroma s 
predpisom, izdanim na podlagi zakona, določeni kot 
obrambno zaščitni objekti in okoliši objektov posebnega 
pomena za obrambo ter zaščito, uporabno dovoljenje po tem 
zakonu, če so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi in se 
jim namembnost po 25. juniju 1991 ni spremenila.«. 

61. člen 

Besedilo drugega odstavka 108. člena se spremeni, tako da se 
glasi: 

»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
členov 69. a do 69. j zakona o graditvi objektov (Uradni list 
SRS, št. 42/73,8/75 in 39/81) in zakon o zagotovitvi sredstev za 
graditev objektov (Uradni list SRS, št. 18/85 in 29/86).«. 

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

»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati pravilnik o 
načinu in postopku oddaje graditve objektov (Uradni list SRS, 
št. 27/85).«. 

62. člen 

Za 108. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»108. a člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za predpise o urejanju 
prostora štejeta zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 
18/84 in 15/89) in zakon o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list 
RS, št. 26/90, 18/93, 47/94 in 71/93), za dejavnost urbanistič- 
nega načrtovanja pa izdelovanje strokovnih podlag za pro- 
storske plane, osnutkov prostorskih izvedbenih aktov in loka- 
cijske dokumentacije.«. 

63. člen 

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

OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

Predloženi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov (ZGO-B) ima 63 členov, s katerimi se 
ustrezno novelirajo pogoji za opravljanje dejavnosti in 
upravni postopki s področja graditve objektov. Predloženi 
ZGO-B uvede tudi terminološke uskladitve ter poglavje o 
gradbenih proizvodih. S tem odpravi tudi sedanje nejasnosti. 

Členi ZGO-B predstavljajo le tiste nujne spremembe oziroma 
dopolnitve obstoječih zakonskih določb, s katerimi se: 

- črtajo nepotrebni in preživeli členi oziroma njjhovi deli ter 
nadomestijo neustrezni pojmi in poimenovanja, vključno s 
poimenovanjem nosilcev določenih pravic in dolžnosti Z 
izrazi, ki so v skladu z obravnavanimi posodobljenji in spre- 
membami (1., 5., 6., 8., 10., 12., 13., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 
24., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 34., 36., 37., 40., 41., 44., 47. in 48- 
člen); 
- uredi sedanja nejasna vsebina zakona ter pomen pojmov, ki 
jih ureja zakon, opravljanje posamezne dejavnosti pa poso- 
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dobi in uskladi z določbami predpisov o standardni klasifika- 
ciji dejavnosti (2. do 8. člen); 
- odpravi dejavnost svetovalnega inženiringa kot presoje- 
valca družbene in ekonomske upravičenosti investicijskih vla- 
ganj ter inženiring kot vodenje in koordinacijo del v zvezi z 
graditvijo objektov (prvi odstavek 1. člena); 
- uvede novo poglavje o proizvodih in nov pojem - »bistvene 
zahteve za objekt«. Zakon postavlja novo temeljno zahtevo, 
po kateri morajo biti objekti varni, trdni, zdravju in okolju 
neškodljivi, energetsko varčni. Pri oblikovanju norm, poveza- 
nih s tehničnimi znanji, so odločilnega pomena stališča teh- 
nike in znanosti. Področje proizvodov je zaradi vedno novih 
spoznanj spremenljivo in terja hitro prilagajanje. Podrobno 
normiranje v zakonu je nepotrebno in ni primemo. Določbe o 
proizvodih vsebujejo le splošne norme, podrobnosti so pre- 
puščene drugim oblikam normiranja - tehničnim predpisom 
(9. člen); 
- dopolni naslov oddelka, ki ureja projektno dokumentacijo 
(projektiranje) in med projektno dokumentacijo uvrsti tudi 
idejni projekt (10. člen) 
- med obveznosti pri izdelovanju projektne dokumentacije 
uvrsti tudi varstvo naravne in kulturne dediščine (11. člen); 
- spremeni pomen idejnega projekta in premesti njegov 
položaj s sedanjega načelnega nivoja presoje družbene in 
ekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj na konkretni 
tehnični nivo (12. člen); 
- določi status subjektov, ki lahko opravljajo projektivno 
dejavnost in način njihove prilagoditve novim zakonskim zah- 
tevam ter uredijo postopki v zvezi z njihovim evidentiranjem 
(14., 15., 16. in 59. člen); 
- uredijo in posodobijo vrste projektne dokumentacije ozi- 
roma načrtov ter določijo vrste strokovnih nazivov, ki jih 
morajo imeti posamezni projektanti (17. in 18. člen); 
- posodobijo in notranje uskladijo določbe v zvezi s projekti- 
ranjem (19. člen); 
- uvede možnost izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo, ki 
vsebuje sestavine lokacijskega dovoljenja in gradbenega 
dovoljenja ter je v posledicah izenačeno z gradbenim dovolje- 
njem (20. in 21. člen); 
- posodobijo sestavine, ki jih mora investitor predložiti zah- 
tevi za izdajo gradbenega dovoljenja ter uredi status dokazila 
o pravici graditi na zemljišču oziroma pravici rekonstruirati 
objekt, ki ga je potrebno predložiti v zahtevi za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo (24. 
člen); 
- določi obveznost dodatne preveritve zanesljivosti obstoje- 
čih delov objekta in njegove primernosti za rekonstrukcijo. 
Postopek za pridobitev dovoljenja za rekonstrukcijo je v pri- 
merih, ko ta ne pomeni spremembe namembnosti ali velikosti 
objekta, poenostavljen. Lokacijski pogoji, ki se preverjajo v 
postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja, v teh primerih 
ostajajo nespremenjeni, zato pridobitev lokacijskega dovolje- 
nja ni potrebna (25. člen); 
- notranje uskladi določba v zvezi z izdajo dovoljenja za 
odstranitev oziroma rušenje objekta (26. člen); 
- posodobijo in notranje uskladijo določbe v zvezi s postop- 
kom izdaje dovoljenj za gradnjo (27. in 28. člen); 
- določi status subjektov, ki lahko opravljajo gradbeno dejav- 

nost ter uredi iz/eme in določi način njihove prilagoditve 
novim zakonskim zahtevam (31., 33. in 60. člen); 
- določijo prepovedi in zapovedi v zvezi z izključevanjem 
subjektov, ki opravljajo projektivno in gradbeno dejavnost na 
istem območju oziroma na istem objektu (32. člen); 
- določijo obveznosti za odgovornega vodjo del pri gradnji 
zahtevnih objektov javnega pomena (33. člen); 
- posodobijo in notranje uskladijo določbe v zvezi z izvaja- 
njem del pri gradnjah ter v zvezi z izvajanjem strokovnega 
nadzorstva nad gradnjo (34. do 39. člen); 
- posodobijo in notranje uskladijo določbe v zvezi s tehnič- 
nim pregledom in izdajo uporabnega dovoljenja, uredi 
-poenostavljena« izdaja uporabnega dovoljenja za objekte, ki 
so bili zgrajeni na podlagi dovoljenja, izdanega pred uveljavi- 
tvijo ZGO, ter izvede povezava s tistimi določbami predpisov o 
varstvu okolja, ki urejajo poskusno obratovanje in obratćvalni 
monitoring (40. do 50. člen); 
- odpravi izjeme pri projektiranju za občane, civilne pravne 
osebe in obrtne zadruge kot tudi določbe o projektivni dejav- 
nosti obrtnika (prvi odstavek 1. člena); 
- omogoči ustanovitev poklicne inženirske zbornice Slove- 
nije, ji da tudi določena javna pooblastila ter določi pogoje za 
njeno ustanovitev (51. in 60. člen); 
- uskladi organe inšpekcijskega nadzorstva, posodobi in 
notranje uskladi inšpektorje za graditev in gradbene inšpek- 
torje z določbami Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, ter uredi njihove pravice in dolžnosti pri izvrševa- 
nju inšpekcijskega nadzorstva (52. do 58. člen); 
- nadomesti dosedanje preživele kazenske določbe z novimi 
ter uskladi višino denarnih kazni z obstoječimi predpisi o 
prekrških ( 59. člen); 
- določi pogoje za ustanovitev in začetek poslovanja inženir- 
ske zbornice ter rok za vzpostavitev imenika projektivnih 
podjetij in pooblaščenih inženirjev, določi prehodno obdobje 
v zvezi z uskladitvijo sedanjih oseb, ki opravljajo dejavnost 
projektiranja, inženiringa in svetovalnega inženiringa ter 
gradbene dejavnosti z novimi zakonskimi zahtevami, uredi 
diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pri- 
dobljenih na območju prejšnje SFRJ, določi obveznost v zvezi 
z izdajo izvršilnih predpisov, uredi prehodno obdobje v zvezi s 
pričetimi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja ter 
inšpekcijskimi postopki ter omogoči uporabno dovoljenje za 
objekte s področja obrambe in za objekte, ki so z zakonom 
oziroma s predpisom, izdanim na podlagi zakona, določeni 
kot obrambno zaščitni objekti in okoliši objektov posebnega 
pomena za obrambo in zaščito (60. člen); 
- določi, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
preživele določbe predpisov o presojanju družbenoekonom- 
ske upravičenosti investicij ter o dokazovanju, da so za grad- 
njo zagotovljena sredstva (61. člen); 
- v povezavi z obstoječimi predpisi o urejanju prostora uredi 
dejavnost urbanističnega načrtovanja ter določi, da se za to 
dejavnost po določbah zakona o urejanju prostora šteje izde- 
lovanje strokovnih podlag za prostorske plane, po določbah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pa 
izdelovanje osnutkov prostorskih izvedbenih aktov in lokacij- 
ske dokumentacije (62. člen); 
- določi uveljavitev predlaganega zakona (63. člen). 

IV. 

IV. a BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
OZIROMA DOPOLNJUJEJO: 

1. člen 

Ta zakon ureja graditev in rekonstrukcijo vseh objektov. 

Graditev objektov obsega po tem zakonu: predhodna dela, 
*2delavo investicijskega programa, izdelavo tehnične doku- 
mentacije, pripravljalna dela za gradnjo objektov in gradnjo 
°bjektov. 

Določbe tega zakona ne veljajo za objekte in dela, ki se 
gradijo oziroma izvedejo zaradi pretečih naravnih in drugih 
nesreč oziroma drugih izrednih dogodkov ali med njimi, da se 
prepreči njihovo delovanje ali zagotovi zaščita ter odpravlja- 
nje njihovih škodljivih posledic. 

2. člen 

Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt ali gradbeni 
objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki 
služijo objektu oziroma tehnološkemu procesu investitorjeve 
dejavnosti, ali samo napeljave, naprave in oprema, če pred- 
stavljajo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se 
lahko samostojno uporabljajo, oziroma če se vgrajujejo v 
gradbeni objekt. 
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3. člen 

Gradnja objekta po tem zakonu je izvajanje gradbenih del, 
montaža in vgraditev napeljav, naprav in opreme ter izvajanje 
zaključnih del. 

5. člen 

Pripravljalna dela po tem zakonu so dela in objekti začasnega 
značaja, ki jih je treba izvesti za zgraditev objekta, oziroma 
zgraditi pred začetkom gradnje ali med gradnjo objekta. 

6. člen 

Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izvedba tistih del, s 
katerimi se spreminjajo konstrukcijski elementi, naprave ali 
oprema, ali izvajajo druga dela, ki lahko vplivajo na varnost 
objekta oziroma njegovih delov ali ki vplivajo na spremembo 
onesnaženosti zraka, vode, na spremembo jakosti hrupa ter 
izvedbo del, s katerimi se menjajo pogoji, ob katerih je na 
podlagi gradbenega dovoljenja zgrajen objekt, ki se rekon- 
struira. 

Za rekonstrukcijo objekta se ne štejejo dela na elektroener- 
getskih, vodnogospodarskih in komunalnih objektih in napra- 
vah železniškega, cestnega in PTT prometa, če so ta dela v 
posebnih predpisih določena kot vzdrževalna dela. 

7. člen 

Z gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta se lahko začne šele, 
ko izda pristojni organ zanjo gradbeno dovoljenje, če ni z 
zakonom določeno drugače. 

17. člen 

Tehnična dokumentacija obsega: 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
- projekt za razpis; 
- projekt za izvedbo; 
- projekt izvedenih del; 
- projekt za etažne lastnike. 

19. člen 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je tehnična 
dokumentacija, ki glede na vrsto objekta obsega enega ali več 
projektov oziroma delov; projekt gradbenega dela objekta, 
projekt napeljav, naprav in opreme in rekapitulacijo vseh 
stroškov izgradnje objekta. 

25. člen 

Tehnično dokumentacijo za graditev objektov izdelujejo orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki so registri- 
rane za to dejavnost (v nadaljenm besedilu: projektivne orga- 
nizacije). 

Pogodba o izdelavi tehnične dokumentacije, ki jo skleneta 
investitor in projektivna organizacija, mora biti pismena. 

26. člen , 

Projektivna organizacija se lahko registrira za izdelavo teh- 
nične dokumentacije: 
- če je v njenem statutu določeno, za katere vrste objektov bo 
izdelovala tehnično dokumentacijo, kakor tudi katere vrste te 
dokumentacije bo izdelovala. 
- (Razveljavljena 2. alinea, odločba Ustavnega sodišča RS, št. 
U—1-154/94-3 z dne 6.10.1994, Uradni list RS, št. 69/94: če 
ima za vsako vrsto tehnične dokumentacije, ki jo bo izdelo- 
vala, v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana inženirja 
ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj tremi leti delovnih 
izkušenj pri izdelavi te vrste tehnične dokumentacije in oprav- 
ljenim strokovnim izpitom.) Gospodarska zbornica Slovenije 
vodi seznam projektivnih organizacij s priporočili in ocenami 

(reference) ter s podatki o delavcih iz druge alinee prejšnjega 
odstavka. 

Projektivne organizacije pošljejo vsaj enkrat letno podatke o 
spremembah Gospodarski zbornici Slovenije. 

27. člen 

Vrste tehnične dokumentacije so: 
- arhitektonski načrt za stanovanjske, upravne in javne 
zgradbe; 
- načrti gradbenih konstrukcij 
- visoke gradnje; 
- načrti gradbenih konstrukcij - nizke gradnje; 
- načrti gradbenih konstrukcij - jeklene konstrukcije; 
- načrti hidrotehničnih objektov; 
- načrti hidroenergetskih objektov; 
- načrti cevnih instalacij; 
- načrti električnih instalacij; 
- načrti telekomunikacij; 
- načrti prezračevanja in klimatskih naprav; 
- načrti tehnologije; 
- načrti objektov in naprav za varstvo okolja; 
- načrti za proizvodnjo opreme in naprav; 
- načrti zunanje ureditve in drugi načrti. 

29. člen 

Delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, oziroma izvr- 
šujejo kontrolo nad njo ter odgovorni vodje del in nadzorni 
organ nad deli pri graditvi objektov morajo imeti strokovni 
izpit. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, predpiše 
program in način opravljanja strokovnih izpitov. 

30. člen 
. 

Projektivna organizacija, projektant iz 79. člena in občan iz 
83. člena tega zakona morajo pri izdelavi tehnične dokumen- 
tacije upoštevati: 
1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdane predpise, 
pogoje investicijskega programa, oziroma projektne naloge, 
zahteve določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje iz izda- 
nih soglasij prizadetih organov in organizacij, tehnične nor- 
mative, predpise in standarde predpisane za posamezne 
gradbene objekte, napeljave, naprave in opremo ter druge 
predpise, ki se nanašajo na graditev objektov; 
2. ukrepe za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja, 
varstvo pri delu, varstvo pred poarom in hrupom, varstvo 
zraka in vode pred onesnaženjem, naravnimi in drugimi 
nesrečami ter vojnim dejstvovanjem, kakor tudi ukrepe za 
odpravo arhitektonskih ovir, ki telesno prizadetim in funkci- 
onalno oviranim občanom omejujejo ali preprečujejo dostop 
do objektov in njihovo uporabo; 
3. smotrne ekonomske in tehnične rešitve, skladne z dosežki 
znanosti in tehnologije; 
4. realne stroške za material, gradnjo, obrtniška in instalacij- 
ska dela ter tehnološke postopke pri izdelavi popisov del in 
predračuna; 
5. ukrepe za varstvo objekta, ki bo zgrajen na potresnem ali 
poplavnem območju ali na zemljišču, ki je nagnjeno k dr- 
senju; 
6. ukrepe, ki imajo pomen za obrambo in zaščito ter druge 
ukrepe za zaščito in reševanje. Za ukrepe iz prejšnjega 
odstavka izdajo pristojni organi izvršilne predpise. 

33. člen ! ^ 
Objekt se lahko začne graditi na podlagi gradbenega dovo- i 
ljenja. 

34. člen 

Gradbeno dovoljenje se daje za graditev celotnega objekta ali 
pa le za njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in 
se da tak samostojno uporabljati, če se objekt gradi po delih. | 
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Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da gradbeno dovolje- 
' nje tudi za del objekta oziroma za izvedbo posameznih del: 

- če pomeni tak del objekta, oziroma če pomenijo taka dela 
po predloeni tehnični dokumentaciji tudi sama tehnično ce- 

i loto; 
- če gre za graditev objekta, ki objektivno terja večletno 
graditev; 
- če dinamika graditve celotnega objekta tako zahteva. 

35. člen 

Gradbeno dovoljenje izda občinski upravni organ, pristojen 
za gradbeništvo. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo izda 
gradbeno dovoljenje za tele objekte: 
-za železniške proge, industrijske železnice, proge drugih 
železnic in industrijske tire, za avtoceste, magistralne in regi- 
onalne ceste, za žičnice, pomorske luke in notranja prista- 
nišča, letališča s pripadajočimi objekti, za magistralne tele- 
grafsko-telefonske kable in naprave ter za objekte in naprave 
oddajniškega in prenosnega sistema radio televizije; 
- za objekte in naprave za proizvodnjo in uporabo nuklearne 
energije, hidroelektrarne z močjo nad 1 MVA, termoelektrarne 
in toplarne, daljnovode za napetost nad 20 kV in transforma- 
torske postaje na takih daljnovodih, za magistralne plinovode 
in naftovode; 
- za regulacije, s katerimi se menja tok in režim vode na 
rekah Dravi, Muri, Savi, Savinji, Soči, Krki, Sotli, Kolpi in 
Ljubljanici ter za melioracijska dela na površini nad 1000 
hektarov; 
- za vse objekte, ki se gradijo z udelebo kreditov po medna- 
rodnih pogodbah; 
- za druge objekte, za katere izda lokacijsko dovoljenje 
republiški upravni organ. 

36. člen 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor pred- 
ložiti: 
- dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem, oziroma dokaz 
o pravici razpolaganja z objektom, katerega namerava rekon- 
struirati; 
- pravnomočno lokacijsko dovoljenje; 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
- dokaz, da so zagotovljena finančna sredstva po posebnih 
predpisih; 
- soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako določajo 
Posebni predpisi. 

39. člen 

če zahteva gradnja objekta odstranitev obstoječega objekta 
ali njegovega dela, mora investitor predložiti zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja tudi načrt odstranjevalnih del z njiho- 
vim opisom. 

41. člen 

Preden izda pristojni organ gradbeno dovoljenje, preveri: 
- ali je bila opravljena kontrola projekta po 31. členu tega 
*akona; 
~ ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
sestavne dele po 19. členu tega zakona; 
~ ali je projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovo- 
đenja. 

43. člen 

Objekti iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona lahko osta- 
lo kot stalni objekti potem, ko prenehajo okoliščine, zaradi 
katerih so bili zgrajeni, če si investitor v šestih mesecih po 
Prenehanju okoliščin priskrbi gradbeno dovoljenje in po teh- 
tnem pregledu tudi uporabno dovoljenje. 

44. član I ; 
Investitor, oziroma organ ali organizacija, na katero je preno- 

šena pravica uporabe oDjektov, mora ves čas trajanja objekta 
hraniti tehnično dokumentacijo z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, po kateri je bil zgrajen objekt. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, mora 
hraniti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na pod- 
lagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, vsaj deset 
let po izdaji tega dovoljenja. 

49. člen 

Gradnja objektov se sme oddati organizaciji zdruenega dela, 
registrirani za dejavnost v katero graditev spada. 

Gradnja objektov se lahko odda tudi pogodbenim organizaci- 
jam združenega dela in obrtnim zadrugam, če izpolnjujejo 
pogoje za gradnjo določenih vrst objektov in če so za to 
registrirane. 

Posamezna dela na objektu smejo izvajati tudi samostojni 
obrtniki, ki imajo za ta dela obrtno dovoljenje. 

50. člen 

Organizacija združenega dela se lahko registrira za gradnjo 
objektov (v nadaljnjem besedilu: izvajalska organizacija): 
- če je v statutu organizacije združenega dela določeno, 
katere vrste objektov bo gradila, oziroma katere vrste del bo 
izvajala na teh objektih; 
- (Razveljavljena 2. alinea, odločba Ustavnega sodišča RS št. 
U—1-92/93—18 z dne 9.6.1994, Uradni list RS, št. 40/94: če ima 
v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana inženirja in dva 
inženirja ali dva delavca s končano štiriletno srednjo šolo 
ustrezne smeri z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji teh objektov). 
- če ima organizacija zdruenega dela za izvajanje zaključnih 
del sklenjeno delovno razmerje z najmanj enim inženirjem in 
enim delavcem s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne 
smeri, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj pri izvajanju teh del. Gospodarska zbornica 
Slovenije vodi seznam izvajalskih organizacij s priporočili in 
ocenami (reference) ter s podatki o delavcih iz tega člena. 
Izvajalska organizacija pošlje vsaj enkrat letno podatke o 
spremembah Gospodarski zbornici Slovenije. 

51. člen 

Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja posamezna 
dela, mora imenovati odgovornega vodjo del. 

Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir 
ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov ter pooblasti- 
lom izvajalske organizacije za vodenje del. 

Odgovorni vodja del pri gradnji hidro in termoenergetskih 
objektov, pri gradnji pristanišč, letališč, avtocest, mostov z 
razpetino nad 15 m ter pri zahtevnih industrijskih objektih, je 
lahko diplomirani inženir ustrezne stroke oziroma smeri, z 
opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj petimi leti delov- 
nih izkušenj pri gradnji objektov ter pooblastilom izvajalske 
organizacije za vodenje teh del. 

Odgovorni vodja del za izvajanje posameznih del na objektu, 
je lahko delavec s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne 
smeri, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj ter pooblastilom izvajalske organizacije za 
izvajanje teh del. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe, usposobljenosti, poobla- 
stila ter morebitne posebne pogoje odgovornih vodij del 
podrobneje uredijo izvajalske organizacije s samoupravnimi 
splošnimi akti. 

56. člen 

Izvajalska organizacija mora sporočiti organu, ki je izdal grad- 
beno dovoljenje in organom pristojnih inšpekcij dan, ko 
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namerava začeti z gradnjo objekta in sicer najmanj osem dni 
pred začetkom del. 

57. člen 

Izvajalska organizacija mora voditi dnevnik o izvajanju del. Če 
so cene v pogodbi določene za mersko enoto posameznih 
del, mora voditi tudi knjigo obračunskih izmer. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, predpiše 
vsebino in način vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige 
obračunskih izmer, vrste dokumentacije, ki jo mora imeti 
izvajalec na gradbišču ter način označitve gradbišča in ob- 
jekta. 

58. člen 

Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja dela mora: 
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, 
mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost 
samega objekta in del, napeljav, opreme in materiala; 
- ravnati se po dokumentaciji, na podlagi katere sta bili dani 
lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje; 
- izvajati dela po projektu za izvedbo, po tehničnih predpisih, 
standardih in normativih, ki veljajo za graditev take vrste 
objektov; 
- vgrajevati material, napeljave, naprave in opremo, katerih 
kvaliteta je dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete; 
- s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejš- 
njimi alineami. 

Način in postopek opravljanja kontrole iz pete alinee prejš- 
njega odstavka uredi izvajalska organizacija s svojim samou- 
pravnim splošnim aktom. 

> 61. člen 
t 

Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo 
objekta oziroma nad izvajanjem del. 

Strokovno nadzorstvo nad proizvodnjo stanovanjskih in 
spremljajočih objektov v okviru družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje, mora zagotoviti samoupravna stanovanjska 
skupnost. 

Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor: 
- nad kvaliteto izvedenih del; 
- nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm 
kvalitete; 
- nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in 
opremo; 
- nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno metodo po 
pooblaščeni organizaciji združenega dela o kvaliteti vgrajenih 
materialov; 
- ali se gradnja izvaja po tehnični dokumentaciji, na podlagi 
katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje; 
- nad uporabo sredstev; 
- nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje. 
Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora pravočasno 
obveščati investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi 
med gradnjo. 

63. člen 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta lahko opravljajo 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za odgovornega 
vodjo del po 51. členu tega zakona. 

65. člen 

Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vložiti najpozneje 
v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalske organizacije, da 
je objekt zgrajen ali da je zgrajen njegov del, ki pomeni 
ekonomsko tehnično celoto. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko 
vloži izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt. 

66. člen 

Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: ime in vrsto 
objekta, kraj graditve, številko in datum lokacijskega in grad- 
benega dovoljenja z označbo organa, ki ju je izdal, izvajalsko 
organizacijo, ki je objekt gradila oziroma vgradila napeljave 
ali dobavil opremo in naprave in ime organizacije združenega 
dela, ki je izdelala tehnično dokumentacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, certifi- 
kati, atesti, komisijski zapisniki in druga dokazila o kvaliteti 
vgrajenih napeljav, naprav, opreme in materiala, o opravljenih 
preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregledu in merje- 
njih vodovodnih, ogrevalnih električnih in drugih napeljav, o 
preizkusu pravilnega delovanja naprav in opreme, o upošte- 
vanju predpisov sanitarne varnosti, varstva pri delu in varstva 
pred poarom ter dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, ki so bili 
predpisani na podlagi tega zakona. 

67. člen 

Organ iz 64. člena tega zakona imenuje komisijo za tehnični 
pregled. 

V komisiji morajo biti predstavniki pristojnih inšpekcijskih 
organov in strokovni delavci organov in organizacij, ki so 
določili pogoje ali dali soglasje za gradnjo objekta. Če je 
potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta, se 
lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki. Odločbo o 
imenovanju komisije za tehnični pregled je treba poslati inve- 
stitorju; ta mora pravočasno obvestiti vse projektivne in izva- 
jalske organizacije ter dobavitelje glavne opreme, ki so sode- 
lovali pri graditvi objekta ter predstavnike organov in organi- 
zacij, ki so izdali soglasje. 

68. člen 

Investitor in izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt, 
morata na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji vso 
potrebno dokumentacijo, zlasti pa: 
- gradbeno dovoljenje; 
- tehnično dokumentacijo iz 22. člena tega zakona z vsemi 
spremembami in dopolnitvami, na podlagi katere je bil objekt 
zgrajen; 
- dokaz o prijavi novogradnje pri občinskem geodetskem 
organu; 
- pogodbo o gradnji; 
- dnevnik o izvajanju del; 
- vsa dokazila iz drugega odstavka 66. člena tega zakona. 

69. člen 

Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim pooblastilom 
predstavniki investitorja, nadzornega organa, izvajalskih in 
projektivnih organizacij ter dobaviteljev glavne opreme, ki so 
sodelovali pri graditvi objekta. 

70. člen 

S tehničnim pregledom se ugotovi: 
- ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo o 
stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede požara, naravnih 
in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, življenja in zdravja 
ljudi, prometa in sosednih objektov, ali je izveden v skladu s 
predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi 
objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo objekta 
na zemljišču; 
- ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo prepre- 
čena oziroma na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo utegne 
povzročiti objekt sam po sebi, oziroma z uporabo v svoji 
okolici; 
- ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene in 
ali izpolnjujejo projektno predvidene parametre, upoštevajoč 
tehnološki proces ter varstvo pri delu in varstvo okolja; 
- ali so izdelana navodila za obratovanje. 
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71. člen 

Po opravljenem tehničnem pregledu in predlogu komisije 
izda organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, odločbo, s katero 
izda uporabno dovoljenje, ali odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ali pa odredi, da je treba objekt podreti ozi- 
roma odstraniti, če gre za takšne pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče odpraviti, ogroajo pa varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, promet ali sosednje objekte. 

72. člen 

Zoper odločbo iz prejšnjega člena se poleg investitorja lahko 
pritožijo tudi udeleženci pri graditvi objekta. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je organ prve 
stopnje odredil, da je treba podreti oziroma odstraniti objekt 
ali njegove posamezne dele, če je bila odločba izdana zato, 
ker so bili ogroženi varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, 
promet ali sosednji objekti, če se nevarnost ne da drugače 
odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

74. člen 

Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnično 
celoto in se da tak samostojno uporabljati, ter objekti priprav- 
ljalnih del, zgrajenih s posebnim gradbenim dovoljenjem, se 
smejo uporabljati, oziroma pustiti v obratovanje šele, ko je 
izdano uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje se ne izda v primeru, ko po določbah 
tega zakona ni potrebno gradbeno dovoljenje. 

Organ, ki izda uporabno dovoljenje, lahko njegovo izdajo 
veže na pogoj, da se prej odstranijo objekti, ki so bili zgrajeni 
kot pripravljalna dela za zgraditev objekta. 

75. člen 

Pri objektu, ki ima vgrajene napeljave, naprave in opremo, ki 
ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu investitor- 
jeve dejavnosti, sme investitor po zaključeni montaži nape- 
ljav, naprav in opreme, ki služijo tehnološkemu procesu, 
pričeti s poskusnim obratovanjem, po opravljenem tehničnem 
pregledu. 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgrajenih 
napeljav, naprav in opreme ter ugotavlja kvaliteta opravljenih 
del in vgrajenega materiala ter doseženi parametri tehnolo- 
škega procesa in ali doseženi parametri tehnološkega pro- 
cesa zagotavljajo varne delovne razmere in s projektom pred- 
videni vpliv na okolje. 

Investitor mora najmanj osem dni pred pričetkom poskus- 
nega obratovanja sporočiti pristojnim inšpekcijam, da name- 
rava pričeti s poskusnim obratovanjem. 

Potrebnost, pogoji in trajanje poskusnega obratovanja 
morajo biti določeni v tehnični dokumentaciji. Poskusno 
obratovanje sme trajati največ eno leto. 

Po opravljenem poskusnem obratovanju se na podlagi ugoto- 
vitev iz drugega odstavka tega člena izda uporabno dovo- 
ljenje. 

88. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih 
zakonov s področja gradbeništva, predpisov, izdanih na nji- 
hovi podlagi ter samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov na tem področju, opravljajo organi občinske in 
republiške gradbene inšpekcije. 

89. člen 

Organi občinske gradbene inšpekcije nadzorujejo, kako orga- 
nizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 

skupnosti ter posamezniki pri svojem delu upoštevajo 
določbe tega zakona ter na njegovi podlagi izdane predpise 
ter tehnične normative in standarde pri projektiranju in gradi- 
tvi objektov ter pri proizvodnji gradbenih materialov. 

90. člen 

Organ republiške gradbene inšpekcije: 
- nadzoruje graditev proizvodnih elektroenergetskih objek- 
tov nad 20 MVA, transformatorskih postaj in daljnovodov 
prenosne zmogljivosti nad 40 MVA in drugih energetskih 
objektov za proizvodnjo, prenos in transformacijo energije do 
moči 20 MW in mostov z razponom nad 30 m; 
- nadzoruje delo organov občinske gradbene inšpekcije, jim 
daje navodila in nudi potrebno strokovno pomoč; 
- zbira in proučuje poročila gradbene inšpekcije in predlaga 
pristojnim občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe; 
- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 

91. člen 

Gradbeni inšpektor ima pravico z odločbo: 
1. odrediti da se nepravilnosti, ki ji ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi; 
2. odrediti da se ustavi nadaljnja gradnja ali izdelava oziroma 
uporaba materiala: 
- če investitor nima gradbenega dovoljenja. 
- če se objekti ne gradijo oziroma materiali ne izdelujejo po 
vnaprej izdelani tehnični dokumentaciji in utegne to spraviti v 
nevarnost, stabilnost in obstoj objektov, ivljenje in zdravje 
ljudi, prometa in sosednjih objektov, 
- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je 
določil inšpektor; 
3. odrediti, da je treba objekt ali njegov del podreti ali odstra- 
niti, če se ugotovijo take pomanjkljivosti ali nepravilnosti, da 
pomeni to nevarnost za stabilnost objekta, za varnost objekta 
pred požarom in za varnost življenja ali zdravja ljudi, prometa, 
sosednjih objektov ali okolice, pa teh pomanjlkjivosti in 
nepravilnosti ni mogoče odpraviti; 
4. prepovedati nadaljrrjo proizvodnjo gradbenih proizvodov 
oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo predpi- 
sanim standardom oziroma predpisom o kakovosti proizvo- 
dov in zaradi tega obstoji nevarnost, da utegne nastati večja 
materialna škoda. 

92. člen 

Če obstoji neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, 
za promet, za sosednje objekte ali za okolico, lahko določi 
gradbeni inšpektor s svojo odločbo, s katero odredi ukrepe iz 
prejšnjega člena, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, kar 
mora v odločbi posebej utemeljiti. 

93. člen 

Za občinskega gradbenega inšpektorja je lahko imenovana 
oseba, ki ima visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke, naj- 
manj tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po 
drugem odstavku 29. člena tega zakona. 

Za republiškega gradbenega inšpektorja je lahko imenovana 
oseba, ki ima visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke, naj- 
manj pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po 
drugem odstavku 29. člena tega zakona. 

94. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000 000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela, 
ki po določbah tega zakona nastopa kot investitor: 
1. če poveri izdelavo investicijskega programa organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo investicijske 
dokumentacije ali za svetovalni inženiring (13. člen), 
2. če poveri opravljanje strokovnega vodstva organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za opravljanje teh del (16. 
člen) ali če sam opravlja strokovno vodstvo, pa ne izpolnjuje 
pogojev, navedenih v drugem odstavku 16. člena tega zakona, 
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3. će izdelavo tehnične dokumentacije poveri organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo tehnične doku- 
mentacije ustrezne vrste (25. člen), 
4. če odda gradnjo objekta v celoti ali posamezna dela v 
nasprotju z določilom 53. člena tega zakona, 
5. če gradnjo objekta ali dela objekta odda organizaciji zdru- 
enega dela, ki ni registrirana za to dejavnost (49. člen), 
6. če izroči s pogodbo izvajanje posameznih del na objektu ali 
delu objekta samostojnemu obrtniku, ki nima obrtnega dovo- 
ljenja za ta dela (tretji odstavek 49. člena), 
7. če poveri ali prevzame graditev objekta ali izvajanje posa- 
meznih del v nasprotju z določbo 55. člena, 
8. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo objekta 
oziroma nad izvajanjem del skladno z določbami 61. člena, 
9. če ne hrani kompletnega izvoda tehnične dokumentacije, 
po kateri je bil objekt zgrajen, z vsemi njenimi spremembami 
in dopolnitvami (44. člen), 
10. če uporablja oziroma pusti v obratovanje zgrajeni objekt 
ali njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnološko celoto in se 
da tak samostojno uporabljati ter objekte pripravljalnih del, 
zgrajenih s posebnim gradbenim dovoljenjem, preden je 
izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek 74. člena). 

Z denarno kaznijo od 75.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organizaciji 
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

95. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek projektivna organizacija ali 
delovna skupnost, če: 
1. izdeluje tehnično dokumentacijo, za katero ni registrirana 
(25. člen), 
2. se pri izdelavi tehnične dokumentacije ne ravna po 30. ali 
31. členu tega zakona. Z denarno kaznijo od 75.000 do 
500.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek tudi 
odgovorna oseba v projektivni organizaciji in delovni skupno- 
sti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

96. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek izvajalska organizacija ali 
druga pravna oseba, ki gradi objekt, če: 
1. gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (33. člen), 
2. gradi objekt, pa ni registrirana za zadevno vrsto gradnje 
(49. člen), 
3. pri gradnji objekta ne postopa po 58. členu tega zakona, 
4. ne vodi knjig o gradnji objekta, iz katerih se dajo ugotoviti 
postopek in način gradnje objekta ter posameznih faz nje- 
gove graditve (prvi odstavek 57. člena), 
5. poveri vodstvo gradnje posameznih vrst objektov oziroma 
izvajanje posameznih vrst del na teh objektih komu, ki nima 
predpisane strokovne izobrazbe in prakse (51. člen). Z 
denarno kaznijo'od 75.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

97. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestopek izvajalska organizacija ali 
druga družbena pravna oseba, če strokovnega nadzora ne 
opravlja v smislu 61. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 75.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge družbeno pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

98. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek projektivna organizacija ali druga pravna oseba, 
če: 
1. če ne pošlje Gospodarski zbornici Slovenije podatkov, 
potrebnih za vodenje seznama (tretji odstavek 26. člena), 
2. če ni izpolnila pogojev kontrole v smislu 31. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 80.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba projektivne organizacije ali druge 
pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

99. člen 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek izvajalska organizacija ali druga pravna oseba, ki 
nastopa kot izvajalec, če: 
1. ne pošlje Gospodarski zbornici Slovenije podatkov, potreb- 
nih za vodenje seznama (drugi odstavek 50. člena), 
2. organu pristojne inšpekcije ne naznani najmanj osem dni 
pred začetkom del dneva, ko bo začela graditi objekt (56. 
člen), 
3. na gradbišču nima predpisane dokumentacije (57. člen). 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 80.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba izvajalske organizacije ali druge 
pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

100. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek samostojni obrtnik, če stori kakšno dejanje iz 96. 
člena tega zakona. 

108. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 
39/81), 
- zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 7/ 
76), 
- zakon o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in 
gradbeništva (Uradni list SRS, št. 12/70). 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se do sprejema 
posebnega predpisa, ki bo urejal presojo drubene in ekonom- 
ske upravičenosti investicijskih vlaganj in posebnega pred- 
pisa, ki bo urejal zagotavljanje sredstev za financiranje grad- 
nje objektov se uporabljajo določbe členov 69. a do 69. j 
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 
39/81). 

IV. b BESEDILO ČLENOV, KI SE ČRTAJO: 

4. člen 

Predhodna dela po tem zakonu kot del strokovne podlage za 
investicijsko odločitev so: 
- študije, raziskave tržišča, ekonomske analize in študije, ki 
utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in koristnost inve- 
sticije ter usklajenost s planskimi akti, obseg proizvodnje za 
izvoz, pričakovani devizni učinek in odvisnost proizvodnje od 
uvoza; 

- tehnološke raziskave in študije ter izdelava tehnološkega < 
načrta, izbor ter pregled opreme s prikazom potrebnega S 
uvoza: 
- idejne gradbene in druge študije ter rešitve; 
- geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, 
ekološke in druge raziskave; . 
- prikaz lokacije objekta in njegove vključitve v prostor z > 
analizo vplivov na okolje in predvidenimi ukrepi varstva oko- ' 
Ija, upoštevaje obrambni in zaščitni vidik; 
- prikaz potrebnih investicijskih vlaganj. Predhodna dela se ^ 
lahko izdelajo v variantah. ' 
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II. INVESTICIJSKI PROGRAM 

9. člen 

Predlagatelj investicijske odločitve mora zagotoviti izdelavo 
investicijskega programa, ki temelji na strokovni podlagi za 
investicijsko odločitev. 

10. člen 

Poleg elementov za strokovno podlago iz 4. odstavka 21. 
člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu 
(Uradni list SFRJ, št. 21/82) obsega investicijski program še: 
- idejni projekt; 
- oceno ekološke obremenitve okolja in 
- oceno pomena investicijskega vlaganja z obrambnega in 
zaščitnega vidika. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, predpiše 
vsebino investicijskega programa. 

11. člen 

Idejni projekt se izdela na podlagi predhodnih del in obsega: 
~ tehnični opis gradbenega dela objekta; 
- tehnični opis tehnološkega dela z navedbo opreme in 
naprav z njihovimi osnovnimi karakteristikami; 
- tehnični opis tehnoloških in drugih ukrepov varstva okolja, 
Zapiranje tehnoloških tokokrogov, koriščenje stranskih proiz- 
vodov in odpadkov v proizvodnem procesu in nadaljnji prede- 
lavi, omejevanje, nevtralizacijo in razstrupljanje plinastih, 
tekočih in trdnih onesnaževalcev, prikaz nadzorovanega odla- 
ganja, predelave in sežiganja neuporabnih odpadkov, ukrepe 
varstva okolja pred hrupom, ukrepe racionalizacije energije in 
koriščenja odpadne energije; 
- karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi 
9abariti; 
- prikaz usklajenosti projektne rešitve z lokacijskimi pogoji; 
- zasnovo končne ekološke ureditve okolja; 
- osnovne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih rešitev; 
- predizmere in specifikacije opreme in naprav; 
- tehnološko shemo in dispozicijski načrt opreme z vpisanimi 
°snovnimi podatki; 
~ oceno vrednosti naložbe; 
" obrambne in zaščitne ukrepe in potrebe; 
"oceno vpliva idejnih rešitev na ekonomičnost in donosnost. 
'dejni projekt se lahko izdela v variantah. 

12. člen 

Investicijski program izdela organizacija združenega dela, ki 
I® registrirana za izdelavo tehnične dokumentacije, oziroma 
®r9anizacija združenega dela, ki je registrirana za svetovalni 
'iženiring. 

! |nvesticijski program lahko izdela tudi investitor sam, če 
'Polnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti delavcev, 

. pedpisane za organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
I '®nnično dokumentacijo. 

Pr9anizacija združenega dela, kateri je poverjena izdelava 
nvesticijskega programa, lahko naroči izdelavo posameznih 

^®lov tega programa pri drugi specializirani organizaciji samo 
soglasju in pod pogoji, ki jih določi investitor. 

® 'Zdelavi investicijskega programa se sklene pismena po- 
9°dba. 

13. člen 

?r9anizacija združenega dela za izdelavo tehnične dokumen- 
s. 'I®. oziroma svetovalni inženiring, lahko izdeluje investicij- 

' | ® Programe za tiste vrste objektov, za katere je registrirana 
jjJ^a v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana ekono- 
strrT z najmanj tremi leti delovnih izkušenj in opravljenim 

°k°vnim izpitom. 

14. člen 

Za opravljanje dejavnosti svetovalnega inženiringa se lahko 
registrira organizacija združenega dela, če izpolnjuje pogoje 
za vpis dejavnosti izdelave tehnične dokumentacije in ima v 
delovnem razmerju najmanj dva diplomirana ekonomista in 
enega diplomiranega pravnika z najmanj tremi leti delovnih 
izkušenj s področja priprav? investicij in opravljenim strokov- 
nim izpitom. 

Gospodarska zbornica vodi seznam organizacij združenega 
dela, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti svetovalnega 
inženiringa. 

Organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost svetoval- 
nega inženiringa, pošlje vsaj enkrat letno podatke o spre- 
membah Gospodarski zbornici Slovenije. 

15. člen 

Delavci, ki izdelujejo investicijski program, morajo imeti stro- 
kovni izpit. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, predpiše 
program in način opravljanja strokovnih izpitov. 

16. člen 

Investitor mora zagotoviti strokovno vodstvo pri: 
- izdelavi investicijskega programa; 
- izdelavi projektne naloge; 
- kontroli nad izdelavo tehnične dokumentacije; 
- nadzorstvu med gradnjo objekta; 
- koordinaciji dela vseh udeležencev pri graditvi objekta; 
- pravočasnem izpolnjevanju medsebojnih obvez; 
- kontroli realizacije sprejetega investicijskega programa v 
vseh fazah graditve in poskusnem obratovanju. 

Investitor lahko opravlja"*strokovno vodstvo iz prejšnjega 
odstavka sam, če ima v delovnem razmerju najmanj enega 
delavca z visokošolski izobrazbo ustrezne stroke z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj v stroki in opravljenim strokovnim 
izpitom, sicer poveri ta dela drugim organizacijam združe- 
nega dela, ki so registrirane za opravljanje teh del. 

28. člen 

Za tehnične rešitve, kakovost obdelave, usklajenost posamez- 
nih delov projekta, popolnost projekta in za roke izdelave 
tehnične dokumentacije skrbi odgovorni vodja projekta. 

Odgovorni vodja projekta mora imeti visokošolsko izobrazbo 
ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe in usposobljenosti odgo- 
vornih projektantov, ki izdelujejo posamezno vrsto tehnične 
dokumentacije, podrobneje uredi projektivna organizacija s 
samoupravnim splošnim sporazumom. 

31. člen 
Projektivna organizacija mora skrbeti za kontrolo brezhibno- 
sti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in popolnosti teh- 
nične dokumentacije in kontrolo, ali je celotna dokumentacija 
v skladu z zahtevami iz prejšnjega člena. Projektivna organi- 
zacija lahko poveri to kontrolo drugi, za to usposobljeni 
organizaciji. 

Na tehnični dokumentaciji mora biti potrdilo, da je bila oprav- 
ljane kontrola v smislu prejšnjega odstavka. 

Kontrolo lahko opravljajo delavci v projektivni organizaciji, ki 
izdelujejo tehnično dokumentacijo in imajo visokošolsko izo- 
brazbo ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom. 

O izvršeni kontroli mora organizacija združenega dela voditi 
evidenco in hraniti ustrezno dokumentacijo. 
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Način in postopek opravljanja kontrole ter evidenco in doku- 
mentacijo o tej kontroli uredi s samoupravnim splošnim 
aktom projektivna organizacija, ki opravlja kontrolo. 

38. člen 

Če se zahteva izdaja gradbenega dovoljenja za graditev 
objekta po tehnični dokumentaciji, ki je bila izdelana v tujini, 
mora biti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložen 
dokaz, da je bila nad to dokumentacijo izvršena kontrola v 
smislu prvega odstavka 31. člena tega zakona. 

Kontrolo iz prejšnjega odstavka opravljajo projektivne organi- 
zacije, registrirane za izdelovanje ustrezne vrste tehnične 
dokumentacije. 

46. člen 

Za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko dovoljenje ter 
za dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo objektov, naprav in 
opreme po tem zakonu, gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
temveč zadostuje priglasitev organu, ki je pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

Priglasitvi po prejšnjem odstavku je potrebno priložiti kratko 
poročilo o tem, na katerem objektu namerava investitor izva- 
jati dela, opis teh del in njihov namen. 

Če pristojni organ ugotovi, da vložena priglasitev po veljavnih 
predpisih ne zadostuje, prepove graditev z odločbo, ki jo 
mora vročiti investitorju v roku 15 dni po vložitvi priglasitve. 
Če investitor v tem roku ne dobi odločbe ali zahteve za 
dopolnitev priglasitve, lahko začne z deli. 

Za vgraditev naprav in opreme za proizvodnjo električne ener- 
gije do 100 kVA v obstoječe vodnogospodarske objekte zado- 
stuje priglasitev občinskemu upravnemu organu, pristojnemu 
za gradbeništvo. Občinski upravni organ mora o priglasitvi 
obvestiti republiško energetsko skupnost. V primeru, da bo 
taka elektrarna priključena na distribucijsko omrežje, mora 
investitor k priglasitvi priloiti energetsko soglasje pristojne 
organizacije združenega dela za distribucijo električne ener- 
gije. 

Za razširitev avtomatsko telefonskih central, visoko frekvenč- 
nih naprav, avtomatsko telegrafskih central, napajalnih 
naprav, vlečenje kabla v že zgrajeno kablovsko kanalizacijo, 
ter ponapetja samonosilnega kabla na že postavljene telefon- 
sko telegrafske linije, zadostuje priglasitev. 

47. člen 

Investitor mora s priglašenimi deli pričeti najpozneje v šestih 
mesecih po vloženi priglasitvi, sicer priglasitev preneha ve- 
ljati. 

53. člen 

Investitor odda gradnjo objekta v celoti ali posamezna dela: 
- z javnim razpisom; 
- z zbiranjem ponudb na podlagi poprej razpisanega nate- 
čaja o primernosti; 
- z neposredno pogodbo. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, predpiše 
način in postopek oddaje graditve objektov. 

54. člen 

Izvajalska organizacija lahko proizvaja stanovanjske in 
spremljajoče objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana samoupravne stanovanjske skupnosti in pianom druž- 
benopolitične skupnosti. Izvajalska organizacija pridobi v tem 
primeru gradbeno dovoljenje. 

55. člen 

Investitor lahko odda dela v zvezi z gradnjo objekta, ozirorf 
izvajanjem del organizaciji združenega dela, ki je registriral* 
za opravljanje dejavnosti inženiringa. 

Inženiring po tem zakonu obsega izdelavo tehnične dok' 
mentacije, gradnjo objekta, izdelavo, nakup in montai 
naprav in opreme, izročitev zgrajenega objekta v obratovanji 
usposobitev delavcev, ki so potrebni za proizvodnjo, ozirom 
izkoriščanje objekta, zagotovitev drugih potreb v zvezi s p" 
izvodnjo in izkoriščanjem objekta ter organiziranje, vodeni1 

ali koordinacijo teh del. 

Za opravljanje inženiringa se lahko registrira organizacii 
združenega dela, če ima za vsako vrsto del, ki jih opravlja, 
delovnem razmerju najmanj dva delavca z visoko i zob raz t 
ustrezne stroke oziroma smeri, z najmanj tremi leti delovni1 

izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom. 

59. člen 

Za vgraditev oziroma montažo materialov, konstrukcij, nap1 

Ijav in opreme, ki se uvaajo ali se na novo uvajajo in za katei 
ni ustreznih jugoslovanskih standardov, je treba pridob1 

potrdilo, oziroma strokovno oceno pooblaščene organizaci 
in pogoje ter način uporabe materialov, konstrukcij, napelje 
naprav in opreme. 

62. člen 

Investitor lahko strokovno nadzorstvo nad gradnjo objeK 
opravlja sam ali ga poveri drugi organizaciji združenega de' 
ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. 

IX. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV IN CIVILNIH PRAVN' 
OSEB 

77. člen < 

Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb j 
potrebno gradbeno dovoljenje, razen v primerih, ko ni predr 
sano lokacijsko dovoljenje. 

Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje občini 
upravni organ, pristojen za gradbeništvo. 

78. člen 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte občan' 
In civilnih pravnih oseb mora investitor predložiti: projekt' 
pridobitev gradbenega dovoljenja, pravnomočno lokacij^ 
dovoljenje, dokazilo o lastništvu oziroma pravici upora> 
stavbnega zemljišča in soglasja organov in organizacij, ki 
zahtevajo po posebnih predpisih. 

79. člen 

Tehnično dokumentacijo za potrebe gradnje občanov laljj 
izdeluje delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom 
poklic opravlja dejavnost projektiranja (v nadaljevanju: P1 

jektant), ki poleg pogojev za opravljanje gospodarske del' 
nosti po obrtnem zakonu izpolnjuje še naslednje pogoje:, 
- da ima najmanj končano štiriletno srednjo šolo ustre' 
smeri za izdelavo tehnične dokumentacije; 
- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj in opraw 
strokovni izpit. 

Dovoljenje za projektiranje izda občinski upravni organ, f, 
stojen za gradbeništvo občine, na območju katere ima pror 
tant svoj sedež. 

80. člen 

Projektant mora pri izdelavi tehnične dokumentacije upe" 
vati določbe 30. člena tega zakona, ter odgovarja za pfj 
nost tehnične dokumentacije v smislu 31. člena tega zakOr 
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Projektant mora voditi evidenco izdelane tehnične dokumen- 
tacije in evidenco o opravljeni kontroli. 

81. člen 

Projektanti lahko združijo svoje delo in ustanavljajo občasne 
ali trajne delovne skupnosti za izdelovanje več vrst tehnične 
dokumentacije. 

82. člen 

Za vpis projektantov v register, spremembo sedeža, preneha- 
nje pravice opravljanja dejavnosti projektiranja in izdajo 
dovoljenja za uporabo dopolnilnega dela drugega delavca se 
smiselno uporabljajo določbe obrtnega zakona. 

83. člen 

Tehnično dokumentacijo za objekt, ki ga namerava uporab- 
ljati sam za svoje potrebe, lahko izdela občan, ki ima najmanj 
končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri in opravljeni 
strokovni izpit. 

84. člen 

Občan in civilne pravne osebe lahko v svoji režiji gradijo 
objekte, ki jih potrebujejo same in izvajajo vsa dela v zvezi z 
graditvijo, če površina objektov oziroma del ne presega 250 
m2 koristne površine in če je zagotovljeno strokovno vodstvo 
osebe z najmanj končano štiriletno srednjo šolo ustrezne 
smeri in opravljenim strokovnim izpitom. 

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za kmetijske gospo- 
darske objekte. 

85. člen 

Obrtna zadruga se lahko registrira za gradnjo objektov obča- 
nov, če ima v delovnem razmerju najmanj enega inženirja in 
enega delavca s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne 
smeri, ki imata najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit. 

86. člen 

Oseba, ki opravlja strokovno vodstvo, nadzoruje gradnjo 
predvsem, da se objekt gradi po tehnični dokumentaciji, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, po pogojih 
lokacijskega dovoljenja, soglasij prizadetih organov in orga- 
nizacij in v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in stan- 
dardi. 

87. člen 

Za izdajo gradbenega dovoljenja, priglasitve, za tehnični pre- 
gled in izdajo uporabnega dovoljenja za objekte občanov in 
civilnih pravnih oseb se primerno uporabljajo določbe 33., 
39., 41., 42., 45., 46., 47., 48. ter 64. do 74. členov tega zakona. 

101. člen 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 80.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek občan ali civilna pravna oseba, če: 
1. če gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (77. člen), ali 
brez priglasitve (46. člen), 
2. če ne zagotovi strokovnega vodstva pri delih, ki jih izvaja v 
lastni reiji (64. člen), 
3. če uporablja zgrajeni pbjekt, preden dobi uporabno dovo- 
ljenje (74. člen). Z denarno kaznijo od 10.000 do 70.000 
dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori kakšno 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek oseba, ki opravlja strokovno vodstvo v nasprotju z 
določbo 66. člena. 

102. člen 

Investitorji, projektivne organizacije, izvajalske organizacije 
ter organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost inže- 
niringa in svetovalnega inženiringa, morajo svojo organiza- 
cijo in način dela uskladiti z določbami tega zakona v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

103. člen 

Postopki za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki 
do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno končani, se 
končajo po dosedanjih predpisih. 

104. člen 

Odgovorni vodje del, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega 
odstavka 51. člena tega zakona, lahko opravljajo ta dela in 
naloge do konca leta 1995. 

105. člen 
>» 

Dokler ne bo urejeno v drugih predpisih, sme projektant iz 79. 
člena tega zakona zaposliti enega delavca. 

106. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, izda v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona izvršilne predpise, 
ki jih določa ta zakon. 

107. člen 

Do izdaje novih predpisov se uporabljajo: 
1. pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju 
del in knjige obračunskih izmer (Uradni list SRS, št. 32/69), 
2. pravilnik o načinu in postopku za oddajanje investicijskih 
objektov v graditev (Uradni list SFRJ, št. 29467), 
3. minimalna metodologija za izdelavo investicijskih progra- 
mov (Uradni list SRS, št. 9/77, 9/82), 
4. pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stano- 
vanj (Uradni list SFRJ, št. 45/67). 

PRILOGA št. 1: Delovni osnutek prečiščenega besedila 
PRILOGA št. 2. Pregled obstoječih tehničnih in drugih predpi- 
sov s področja graditve objektov 

PRILOGA 1 

delovni osnutek prečiščenega 
besedila 
Delovni osnutek prečiščenega besedila obsega besedilo 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, ZGO), ki 
ie začel veljati 27. novembra 1984, Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS. št. 

29/86, ZGO-A), ki je začel veljati 26. julija 1986 ter predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov, kot da bi že pričel veljati (ZGO-B), upošteva pa tudi 
Odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-92/93-18 (Uradni list 
RS, št. 40/94), ki je pričela učinkovati 6.1.1995 in Odločbo 
Ustavnega sodišča RS št. U-l-154/94-3 (Uradni list RS, št. 
69/94), ki je pričela učinkovati 5.2.1995. 

LEGENDA: V normalni pisavi je besedilo obstoječega ZGO, ki 
se ohrani; z odebeljeno (bold) pisavo so označene predlagane 
spremembe in dopolnitve; če posameznega člena ni, to 
pomeni, da je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
takšen člen črtan. 

29 poročevalec, št. 14 



I. SPLOŠNE DOLOČBE 7. člen 

1. člen 

Ta zakon ureja graditev objektov ter predpisuje lastnosti 
gradbenih proizvodov In pogoje za njihovo uporabo. 

Graditev objektov po tem zakonu je projektiranje In gradnja. 

Določbe tega zakona ne veljajo za objekte in dela, ki se 
gradijo oziroma izvedejo zaradi pretečih naravnih in drugih 
nesreč oziroma drugih izrednih dogodkov ali med njimi, da se 
prepreči njihovo delovanje ali zagotovi zaščita ter odpravlja- 
nje njihovih škodljivih posledic. 

Določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo podzemnih 
objektov, ki se z uporabo rudarskih metod dela gradijo za 
raziskovanje in izkoriičanje mineralnih surovin. 

2. člen 

Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt, del objekta, ali 
gradbeni objekt z vgrajenimi napeljavami in napravami (v 
nadaljevanju: inštalacije) in opremo, ki služijo objektu ozi- 
roma tehnološkemu procesu investitorjeve dejavnosti, ali 
samo inštalacije in oprema, če predstavljajo tehnično, tehno- 
loško ali funkcionalno celoto in se lahko samostojno uporab- 
ljajo, oziroma če se vgrajujejo v gradbeni objekt. 

Gradbeni proizvodi po tem zakonu so tisti gradbeni materi- 
ali, iz njih izdelani gradbeni elementi ter drugI izdelki, ki so 
namenjeni za trajno vgraditev v objekte In je od njih odvisno 
Izpolnjevanje bistvenih zahtev za ob|ekte. 

3. člen 

Gradnja po tem zakonu je gradnja novih objektov ali rekon- 
strukcija objektov. 

Gradnja po tem zakonu obsega pripravljalna dela na grad- 
biščih, Izvajanje gradbenih del, montažo in vgrajevanje 
strojnih In električnih inštalacij ter izvajanje zaključnih grad- 
benih del. 

Določbe tega zakona, ki veljajo za gradnjo, se uporabljajo 
tudi za odstranjevanje ali rušenje objektov. 

5. člen 

Pripravljalna dela na gradbiščih po tem zakonu so dela in 
objekti začasnega značaja, ki jih je treba izvesti zaradi 
gradnje. 

6. člen 

Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izvedba tistih del, s 
katerimi se spreminjajo konstrukcijski elementi ali izvajajo 
druga dela, ki lahko vplivajo na varnost objekta ali ki lahko 
vplivajo na okolje ter izvedba del, s katerimi se menjajo 
pogoji, ob katerih je na podlagi gradbenega dovoljenja zgra- 
jen objekt, ki se rekonstruira. 

Za rekonstrukcijo objekta se ne štejejo dela na elektroener- 
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih in telekomunikacij- 
skih objektih ter napravah železniškega, cestnega in zrač- 
nega prometa, če so ta dela v posebnih predpisih določena 
kot vzdrževalna dela. 

6. a člen 

Projektiranje je Izdelovanje projektne dokumentacije in z 
njim povezano tehnično svetovanje. 

Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investi- 
torja v zvezi z graditvijo objektov. 

Z gradnjo se lahko začne na podlagi gradbenega dovoljenja 
ali enotnega dovoljenja za gradnjo, če ni z zakonom dolo- 
čeno drugače. 

8. člen 

Zgrajeni objekt se lahko začne uporabljati, oziroma s proiz- 
vodno-tehnološkim procesom se lahko začne šele, ko je zanj 
izdano uporabno dovoljenje. 

II. GRADBENI PROIZVODI IN BISTVENE ZAHTEVE ZA OB- 
JEKTE 

8. a člen 

Gradbeni proizvodi morajo ob normalnem vzdrževanju v 
ekonomsko sprejemljivi dobi brez večjih poškodb in preko- 
merne obrabe prenesti vse vplive normalne rabe In okolja 
tako, da objekt, v katerega so vgrajeni, ves čas svoje upo- 
rabe izpolnjuje naslednje bistvene zahteve: 
1. trdnost in stabilnost; 
2. varnost pred požarom; 
3. higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno zaščito; 
4. varno uporabo objekta; 
5. zaščito pred hrupom; 
6. varčevanje z energijo in toplotno zaščito. 

S tehničnimi predpisi se za posamezne vrste objektov dolo- 
čijo njihove tehnične značilnosti tako, da bodo objekti izpol- 
njevali eno, več ali vse bistvene zahteve Iz prejšnjega od- 
stavka. 

8. b člen 

Poleg Izpolnjevanja bistvenih zahtev iz prejšnjega člen* 
morajo novi objekti v Javni rabi, ki so zgrajeni po določbah 
tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam 
dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir. 

Pri novih stanovanjskih zgradbah z več kot desetimi stano- 
vanji morajo zahtevo iz prejšnjega odstavka izpolnjevati 
skupni prostori ter najmanj ena desetina vseh stanovanj. 

8. c člen 

Gradbeni proizvodi morajo biti skladni s tehničnimi predpisi 
ali pa mora biti zanje izdano tehnično soglasje. 

S tehničnimi predpisi se podrobneje določijo tehnične In 
druge zahteve, ki Jim morajo ustrezati gradbeni proizvodi. 

S tehničnimi predpisi se določi tudi način ugotavljanj« 
skladnosti gradbenih proizvodov. 

Tehnične predpise za gradbene proizvode In objekte izdaj* 
minister pristojen za graditev. 

8. č člen 

Skladnost gradbenih proizvodov s tehničnimi predpisi »' 
ugotavlja s preskušanjem, nadzorom nad kontrolo kakovo- 
sti In certificiranjem. 

Skladnost gradbenih proizvodov se potrdi s certifikatom. 

Preskušanje, nadzor nad kontrolo kakovosti in certificlrani' 
izvajajo osebe, ki jih izmed oseb, akreditiranih po zakonu l 
standardizaciji, določi minister pristojen za graditev. 

Proizvajalec mora izvajati kontrolo kakovosti gradbenih prff 
izvodov, ki jih proizvaja in o tem voditi ustrezno dokumente 
cijo. 

8. d člen 

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolni' 
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vanju bistvenih zahtev In uporabnosti gradbenega proiz- 
voda za predvideni namen In se izda za določen čas. 

Tehnično soglasje se lahko izda za proizvode, ki pomembno 
odstopajo od tehničnih predpisov, za proizvode za katere 
odbor Izvedencev meni, da zanje tehnični predpis ne more 
biti Izdan, ali za proizvode, za katere v Republiki Sloveniji še 
ni tehničnega predpisa. 

Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika gradbenega proizvoda 
in na predlog odbora izvedencev izda tehnično soglasje 
minister, pristojen za graditev. 

Minister, pristojen za graditev s pravilnikom določi pogoje in 
postopek za Izdajo tehničnega soglasja. 

8. e člen 

Minister, pristojen za graditev, Imenuje odbor izvedencev, ki 
opravlja naslednje naloge: 
1. predlaga Izdajo tehničnega soglasja po določbah prejš- 
njega člena; 
2. sodeluje pri pripravi tehničnih predpisov iz 8. a, 8. c In 8. d 
člena tega zakona; 
3. po odredbi ministra opravlja še druge strokovne naloge. 

Odbor izvedencev opravlja svoje naloge v skladu s poslov- 
nikom, ki ga sprejme minister, pristojen za graditev. 

III. PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

17. člen 

Projektna dokumentacija obsega: 
- Idejni projekt; 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

i - projekt za razpis; , 
i - projekt za izvedbo; 

- projekt izvedenih del; 
- projekt za etažne lastnike. 

I 18. člen 

Projektna dokumentacija, razen idejnega projekta, mora biti 
izdelana v skladu z lokacijskimi pogoji oziroma s pogoji 
'okacijske odločbe ter z zdravstvenimi, vodnogospodarskimi, 

I Prometnimi, energetskimi pogoji, pogoji za varstvo okolja ter 
varstvo naravne in kulturne dediščine, z obrambnimi, zaščit- 
nimi ter drugimi pogoji, ki so predpisani z zakonom ali s 

„ Predpisom, izdanim na njegovi podlagi. 

Tehnične rešitve v projektih morajo biti v skladu s tehničnimi 
i Predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti pri delu 

ter z izsledki znanosti in tehnologije, raziskav in drugih študij 
ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih organov in 

Idejni projekt obsega zlasti tehnični opis objekta, opis teh- 
nološkega dela z navedbo opreme in njenimi osnovnimi 
karakteristikami, opis ukrepov varstva okolja, karakteri- 
ttične gradbene načrte In situacije z osnovnimi gabariti, 

r Prikaz usklajenosti pro|ektne rešitve s pogoji za poseg v 
Prostor, osnovne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih 
r«šitev ter tehnološko shemo in dispozlcijski načrt opreme z 
vpisanimi osnovnimi podatki. 

I' 19. člen C 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je projektna 
dokumentacija, ki glede na vrsto objekta obsega enega ali več 

t načrtov Iz 27. člena tega zakona in rekapitulacijo vseh stro- 
r *kov izgradnje objekta. 

20. člen « 
Projekt za razpis vsebuje načrte, detajle, opise del in ponud- 

I# »ene ter izvedbene pogoje, ki so potrebni za izdelavo po- 
,, nudbe. 

21. člen 

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se 
gradi objekt. 

22. člen 

Projekt izvedenih del, ki'ga mora investitor predložiti ob 
tehničnem pregledu, je projekt, ki obsega prikaz vseh more- 
bitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo. 

23. člen 

Projekt za etažne lastnike je izvleček iz projekta izvedenih del 
za posamezne dele stavbe. 

24. člen 

Minister, pristojen za graditev predpiše podrobnejšo vsebino 
posameznih projektov. 

25. člen 

Delavnost Iz 6. a člena tega zakona sme opravljati gospo- 
darska družba, ki ima v sodni register vpisano dejavnost 
projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja 
ali samosto|ni podjetnik posameznik, ki ima takšno dejav- 
nost priglašeno pri upravi za javne prihodke (v nadaljeva- 
nju: projektivno podjetje). 

26. člen 

Projektivno podjetje sme pričeti opravljati svojo dejavnost, 
ko je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri inženirski 
zbornici iz IX. oddelka tega zakona. 

Projektivno podjetje doty ob vpisu v Imenik Identifikacijsko 
številko. 

Projektivno podjetje mora uporabljati svojo identifikacijsko 
številko v enotnem žigu projektivnih podjetij na vsaki zaklju- 
čeni sestavini projektne dokumentacije. 

Obliko in vsebino enotnega žiga projektivnih podjetij določi 
inženirska zbornica v soglasju z ministrom pristojnim za 
graditev. 

26. a člen 

Projektivno podjetje mora za vsak načrt imenovati odgovor- 
nega projektanta. 

Odgovorni projektant je odgovoren za skladnost načrta s 
predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in (»odpi- 
som na vseh zaključenih sestavinah načrta. 

Kadar se izdelujeta dva ali več načrtov je treba določiti 
odgovornega vodjo projekta. 

Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebo|no 
usklajenost posameznih načrtov v projektu In kakovost 
obdelave celotnega projekta, kar potrdi s svojo Identifikacij- 
sko številko In podpisom na vseh zaključenih sestavinah 
projektne dokumentacije. 

Odgovorni projektanti In odgovorni vodje projekta so lahko 
osebe, ki so vpisane v Imenik pooblaščenih inženirjev pri 
inženirski zbornici (v nadaljevanju: pooblaščeni Inženirji). 

26. b člen 

V imenik pooblaščenih Inženirjev se lahko vpiše posamez- 
nik, ki izpolnjuje naslednje pogo|e: 
1. da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji; 
2. da ima v Republiki Sloveni|i pridobljen strokovni naslov 
diplomirani inženir ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 

31 poročevalec, št. 14 



tujini pridobljeno diplomo ustrezne visokošolske organiza- 
cije; 
3. da ima pri inženirski zbornici opravljen strokovni izpit za 
izdelovanje posameznih načrtov iz 27. člena tega zakona; 
4. da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj; 
5. da je član inženirske zbornice. 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpi- 
tov iz 3. točke prejšnjega odstavka predpiše minister, pristo- 
jen za graditev. 

26. c člen 

Imenik pooblaščenih inženirjev vsebuje naslednje podatke: 
1. ime in priimek; 
2. rojstne podatke; 
3. stalno bivališče; 
4. strokovni in znanstveni naslov; 
5. podatke o specialističnih znanjih; 
6. podatke o opravljenem strokovnem izpitu; 
7. identifikacijsko številko; 
8. podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih. 

Pooblaščeni inženir mora inženirski zbornici sporočiti spre- 
membo podatkov, ki se vpisujejo v Imenik v 15 dneh po 
nastanku spremembe. 

26. č člen 

Pred vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev mora posa- 
meznik predložiti identifikacijsko številko podjetja pri kate- 
rem je v delovnem razmerju ali potrdilo Zavoda za zdrav- 
stveno varstvo Slovenije, da ni v delovnem razmerju. 

Posameznik ob vpisu v imenik pooblaščenih Inženirjev dobi 
identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana. 

Kadar je posameznik pri projektivnem podjetju v delovnem 
razmerju, je njegova identifikacijska številka sestavljena iz 
številke, ki je nanj trajno vezana in identifikacijske številke 
projektivnega podjetja, pri katerem je v delovnem razmerju. 

Identifikacijsko številko iz prejšn|ega odstavka sme poo- 
blaščeni inženir uporabljati samo skupaj z enotnim žigom 
projektivnega podjetja, drugače pa le, če s tem to podjetje 
pisno soglaša. 

26. d člen 

O vpisu in izbrisu Iz imenika projektivnih podjetij oziroma 
imenika pooblaščenih inženirjev odloča organ, določen s 
statutom inženirske zbornice. 

Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz imenika je dovoljen 
upravni spor. 

26. e člen 

Pooblaščeni Inženir se izbriše iz imenika: 
- če pisno zahteva izbris; 
- če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
poklica; 
- če se ugotovi, da ne izpolnju|e z zakonom določenih 
pogojev za opravljanje dejavnosti; 
- če umre. 

Projektivno podjetje se izbriše iz Imenika, če je izbrisano iz 
sodnega registra ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje z zako- 
nom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti. 

27. člen 

Projekti iz 19. do 22. člena tega zakona se sestojijo Iz 
posameznih načrtov. 

Vrste načrtov po tem zakonu so: 
1. načrti arhitekture; 

2. načrti krajinske arhitekture; 
3. načrti gradbenih konstrukcij In drugi gradbeni načrti; 
4. načrti strojnih inštalacij; 
5. načrti električnih inštalacij; 
6. načrti tehnologije; 
7. načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne ob- 
jekte; 
8. drugi načrti za gradnjo objektov. 

ii 
29. člen 

Odgovorni projektant posameznega načrta iz drugega 
odstavka prejšnjega člena mora imeti naslednji strokovni ' 
naslov: 
- za načrt arhitekture: diplomirani inženir arhitekture; 
- za načrt krajinske arhitekture: diplomirani inženir krajin- 
ske arhitekture; , 
- za načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte: 
diplomirani inženir gradbeništva; 
- za načrt strojnih inštalacij: diplomirani Inženir strojništva; 
- za načrt električnih inštalacij: diplomirani inženir elektro- 
tehnike; 
- za načrt izkopov in osnovne podgradnje pri podzemnih , 
objektih: diplomirani inženir montanistlke ali diplomirani 
inženir gradbeništva; . 
- za tehnološki načrt in druge načrte: diplomirani Inženir 
stroke, ustrezne vsebini načrta. 

Ne glede na prejšnji odstavek so lahko odgovorni projek- ® 
tanti za druge načrte tudi diplomirani inženirji drugih strok, 
če opravijo strokovni izpit iz 3. točke prvega odstavka 26. b 
člena tega zakona. j 

30. člen ~ 

Pri projektiranju je treba upoštevati: ~ 
1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdane predpise, ~ 
zahteve določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje iz izda- 
nih soglasij prizadetih organov in organizacij, tehnične nor- j 
mative, predpise in standarde predpisane za posamezne L 
objekte ter druge predpise, ki se nanašajo na graditev ob- 
jektov; 
2. ukrepe za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja, ( 
varstvo pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja, „ 
kakor tudi ukrepe ki zagotavljajo funkcionalno oviranim ose- 
bam dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir; 
3. smotrne tehnične rešitve, skladne z dosežki znanosti in 
tehnologije; 
4. realne stroške za material, gradnjo, obrtniška in instalacij- I* 
ska dela ter tehnološke postopke pri izdelavi popisov del in > 
predračuna; 
5. ukrepe za varstvo objekta, ki bo zgrajen na potresnem ali L 
poplavnem območju ali na zemljišču, ki je nagnjeno k dr- 
senju; v 
6. ukrepe, ki imajo pomen za obrambo ter za varstvo pred £ 
naravnimi in drugimi nesrečami g. 
7. rezultate predhodne preveritve zanesljivosti obstoječih j 
delov objekta, nosilnosti In stabilnosti temeljnih tal In upo- * 
rabnosti že vgrajenih gradbenih proizvodov, kadar gre za 
rekonstrukcijo objektov. 

Za ukrepe iz prejšnjega odstavka izdajo pristojni organi izvr- £( 
šilne predpise. S| 

3. 
32. člen rr\ 

j ro 
Projektna dokumentacija, na podlagi katere je zgrajen objekt, 
se lahko uporabi za gradnjo drugih objektov, če s tem soglaša 
investitor in projektivno podjetje, ki jo je izdelalo. ;a 

nji 
IV. DOVOLJENJE ZA GRADNJO p'r 

33. člen C, 

Objekt se lahko začne graditi na podlagi gradbenega dovolje- 
nja ali enotnega dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju: 
dovoljenje). ~~. 
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33. a člen 

Investitorju se na njegovo zahtevo lahko Izda enotno dovo- 
'lonje za gradn]o, če zahtevi za Izdajo tega dovoljenja poleg 
dokazil iz 36. člena tega zakona, razen pravnomočnega 
lokacijskega dovoljenja, predloži tudi dokazila, ki »o po 
Podpisih o urejanju prostora potrebna za izdajo lokacij- 
skega dovoljenja. 

Enotno dovoljenje za gradnjo vsebuje sestavine lokacij- 
•koga dovoljenja po predpisih o ure|anju prostora In grad- 
benega dovoljenja po tem zakonu ter je v posledicah izena- 
'»no z gradbenim dovoljenjem. 

^ gradnjo se lahko prične po pravnomočnosti enotnega 
4ovol|en|a za gradn|o. 

34. člen 

dovoljenje se daje za celoten objekt ali pa le za njegov del, ki 
Pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da 
'ak samostojno uporabljati, če se objekt gradi po delih. 

35. člen 

dovoljenje izda upravna enota. 

Ministrstvo, pristojno za graditev Izda dovoljenje za objekte, 
*• katere je izdalo lokacijsko dovoljenje ministrstvo, pri- 
dno za prostor In za objekte, ki so posebnega pomena za 
"toambo. 

36. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja mora investitor predložiti: 
- dokaz, da ima pravico graditi na določenem zemljišču 
°*iroma pravico rekonstruirati objekt; 
~ Pravnomočno lokacijsko dovoljenje; 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem 
"tora biti vsaka zaključena sestavina projektne dokumenta- 
c'lo potrjena z enotnim žigom projektivnega podjetja ter 
°Premljena z identifikacijskimi itevilkami In podpisi odgo- 
*°'nega vodje projekta oziroma odgovornih projektantov Iz 

a člena tega zakona; 
" soglasje projektivnega podjetja Iz 26. č člena tega 
l*kona, kadar Je to potrebno; 
" soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako določajo 
P°sebni predpisi. 

36. a člen 

?»htevl za izdajo dovoljenja za rekonstrukcijo objekta mora 
'^•stltor priložiti tudi dokaz, da Je bila zanesljivost obstoje- 
či* delov objekta, nosilnost in stabilnost temeljnih tal pre- 
dena, da so že vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohra- nl*nl uporabni In da |e objekt primeren za rekonstrukcijo. 

(j l 
>e z rekonstrukcijo objekta, ki je bil zgrajen na podlagi 

h fr#dbenega dovoljenja, ne spremeni njegov namen ali veli- 
y *°*t, se dovoljenje za rekonstrukcijo Izda brez predhodne 
a P'odložltve lokacijskega dovoljenja. 

37. člen 

j*.® so gradi objekt tako, da se vanj vgrajujejo standardizirani 
"pski elementi ali deli, ni potrebno, da bi dokumentacija iz 

• alinee prejšnjega člena vsebovala tisti del projektne doku- 
, ®ntacije, na podlagi katere so bili izdelani ti elementi ozi- 

;t, 0rr>a deli. 
13 A 

>5 86 gradi več objektov po isti projektni dokumentaciji, velja 
• Projektno dokumentacijo zanje ta dokumentacija, dopol- 

J®na s projektno dokumentacijo, s katero se taki objekti 
"a9odijo njihovim lokacijam. 

f®9re samo za vgraditev in montažo opreme, velja za pro- 
je- n. '

n° dokumentacijo tista dokumentacija, v kateri je določen 
ju: ln vgraditve in montaže opreme. 

39. člen 

Zahtevi za Izdajo dovoljenja za odstranitev oziroma rušenje 
objekta mora Investitor predložiti tudi načrt odstranjevalnih 
del z njihovim opisom. 

40. člen 

Pripravljalna dela za gradnjo objekta se izvajajo po dovoljenju 
za ta objekt, ali po dovoljenja samo za ta dela. 

Dovoljenje za pripravljalna dela se izda, če njihov obseg 
zahteva, da se začno izvajati preden dobi investitor dovolje- 
nje za objekt. 

Dovoljenje je treba dobiti tudi za gradnjo objektov, ki se 
Štejejo po tem zakonu za pripravljalna dela, če bi gradnja ali 
uporaba takih objektov lahko povzročila nevarnost za življe- 
nje ali zdravje ljudi ali za promet, sosednje objekte ali okolico, 
ali če se smejo taki objekti graditi le po določenih urbanistič- 
nih, tehničnih in drugih predpisanih pogojih. 

41. člen 

Preden izda pristojni organ dovoljenje, preveri: 
- ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
sestavne dele po 19. členu tega zakona; 
- ali je projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovo- 
ljenja. 

42. člen 

Dovoljenje neha veljati, če se gradnja ne začne v roku, ki je v 
njem določen. 

Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti krajši od šestih 
mesecev in ne daljši od dveh let. 

Organ, ki je izdal dovoljenje, lahko na zahtevo investitorja 
podaljša veljavnost dovoljenja, vendar skupaj največ za dve 
leti. 

43. člen 

Objekti iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona lahko osta- 
nejo kot stalni objekti potem, ko prenehajo okoliščine, zaradi 
katerih so bili zgrajeni, če investitor v treh mesecih po prene- 
hanju okoliščin vloži zahtevo za Izdajo dovoljenja in pridobi 
tudi uporabno dovoljenje. 

44. člen 

Investitor, oziroma lastnik mora ves čas trajanja objekta hra- 
niti projektno dokumentacijo z vsemi spremembami in dopol- 
nitvami, po kateri je bil zgrajen objekt. 

Organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja, mora hraniti pro- 
jekt na podlagi katerega je bilo dovoljenje izdano, deset let po 
njegovi izdaji. 

45. člen 

Če se po izdaji dovoljenja projekt za pridobitev dovoljenja 
tako spremeni, da pomeni to za objekt, ki se gradi, spre- 
membo elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene pogoje, 
na varnost objekta, na večjo pofabo energije ali povzročajo 
večjo imisijo, mora investitor spremembo projektne doku- 
mentacije predložiti organu, ki je izdal dovoljenje. 

Organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja, izda na podlagi 
predložene dokumentacije ustrezno odločbo. 

če investitor, ki mu je bilo izdano dovoljenje, zemljišče proda 
in odstopi od graditve objekta, se sme na zahtevo novega 
lastnika ali razpolagalca zemljišča oziroma nedograjenega 
objekta, dovoljenje spremeniti, če drugi investitor izkaže, da 
je pridobil lastninsko pravico ali pravico razpolaganja glede 
prizadetega zemljišča, oziroma glede nedograjenega objekta. 
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48. člen 

Zakoličba je prenos potrjenega projekta za izdajo dovoljenja 
na teren; izvede se po izdaji dovoljenja in pred pričetkom del. 

V. GRADNJA 

49. člen 

Gradbeno dejavnost lahko opravlja gospodarska družba, ki 
ima v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki ima tako dejavnost 
priglašeno pri upravi za javne prihodke (v nadaljevanju: 
gradbeno podjetje). 

Posameznik ali društvo lahko v svoji režiji gradi objekt za 
lastne potrebe, če površina objekta ne presega 250 m2 
koristne površine in če zagotovi strokovno nadzorstvo nad 
gradnjo po določbah tega zakona. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam gradbenih 
podjetij iz prvega odstavka. 

50. člen 

Oseba, ki je registrirana za prostorsko planiranje in urbani- 
stično načrtovanje, na območju, za katerega je izdelala 
prostorski izvedbeni akt, ne sme opravljati dejavnosti pro- 
jektiranja ali gradbene dejavnosti 5 let od uveljavitve pro- 
storskega izvedbenega akta, razen če je bila izbrana na 
natečaju ali če je bila na javnem razpisu, ki je bil izveden po 
predpisih o javnih naročilih, izbrana kot najugodnejši po- 
nudnik. 

51. člen 

Gradbeno podjetje, ki gradi objekt ali izvaja posamezna dela, 
mora imenovati odgovornega vodjo del. 

Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir 
ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov. 

Odgovorni vodja del pri gradnji energetskih objektov, pri 
gradnji pristanišč, letališč, sistema za vodenje zračnega pro- 
meta, avtocest, mostov z razpetino nad 15 m ter pri drugih 
zahtevnih objektih javnega pomena, mora biti pooblaščeni 
inženir ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih izkušenj 
pri gradnji. 

Odgovorni vodja del za izvajanje posameznih del na objektu, 
je lahko delavec s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne 
smeri, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj. 

Program in pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov po tem 
členu predpiše minister, pristojen za graditev. 

52. člen 

Investitor in gradbeno podjetje morata o gradnji skleniti 
pisno pogodbo. 

56. člen 

Gradbeno podjetje in oseba Iz drugega odstavka 49. člena 
tega zakona (v nadaljevanju: Izvajalec) mora sporočiti pri- 
stojni inšpekciji dan, ko namerava začeti z gradnjo in sicer 
najmanj osem dni pred začetkom del. 

57. člen 

Izvajalec mora gradbišče označiti ter na njem Imeti pro- 
jektno dokumentacijo in dokončno gradbeno dovoljenje ali 
pravnomočno enotno dovoljenje za gradnjo. 

Gradbeno podjetje mora voditi dnevnik o izvajanju del. Če so 
cene v pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, 
mora voditi tudi knjigo obračunskih izmer. 

Minister, pristojen za graditev predpiše vsebino in način 
vodenja dnevnika o izvajanju del ter način označitve grad- 
bišča in objekta. 

58. člen 

Izvajalec mora: 
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, 
mimoidočih,, prometa in sosednjih objektov ter za varnost 
samega objekta in del, napeljav, opreme in materiala; 
- ravnati se po dokumentaciji, na podlagi katere sta bili dani 
lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje ali enotno dovo- 
ljenje za gradnjo; 
- izvajati dela po projektu za izvedbo, po tehničnih predpisih, 
standardih in normativih, ki veljajo za graditev take vrste 
objektov; 
- vgrajevati gradbene proizvode, katerih skladnost je potr- 
jena s certifikati ali pa je zanje izdano tehnično soglasje; 
- s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejš- 
njimi alineami. 

60. člen 

Če izvajalec opazi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji 
po kateri gradi objekt, mora nanje nemudoma opozoriti inve- 
stitorja in projektivno podjetje. 
, 
Ce investitor oziroma projektivno podjetje brez odlašanja n« 
odpravita pomanjkljivosti, na katere sta bila opozorjena, mora 
izvajalec sporočiti to pristojnemu inšpekcijskemu organu, 
kadar gre za pomanjkljivosti, ki nasprotujejo veljavnim pred; 
pisom. Če pomanjkljivosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, 
varnost objekta, okolje, promet in sosednje objekte, mora tudi 
ustaviti nadaljnja dela in storiti, kar je treba, da se pomanjklji' 
vosti odpravijo. 

VI. STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO 

61. člen 

Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo 

Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor: 
- nad kvaliteto izvedenih del; 
- nad gradbenimi proizvodi, ki se vgrajujejo; 
- ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, na podlag' 
katere je bilo izdano dovoljenje; 
- nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje. 

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora pravočasni 
obveščati investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotoV 
med gradnjo. 

63. člen 

Strokovno nadzorstvo iz prejšnjega člena se s pogodb 
poveri gradbenemu ali projektivnemu podjetju, ki ne Izval' 
gradnje na istem objektu (v nadaljevanju: nadzornik). 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo lahko za nadzornik* 
opravlja posameznik, ki izpolnjuje pogoje, predpisane 
odgovornega vodjo del v 51. členu tega zakona. 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov Iz drugeg' 
odstavka 49. člena tega zakona se s pogodbo lahko pove' 
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje Iz prejšnjega odstavka. 

VII. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV IN UPORABNO DOVC 
LJENJE 

64. člen 

Tehnični pregled zgrajenega objekta opravi organ, ki je izd' 
dovoljenje. 

Po opravljenem tehničnem pregledu izda organ iz prejšnje? 
odstavka odločbo o tem, ali se sme zgrajeni objekt uporabi« 
in ali se smeio vgrajene inštalacije in oprema, ki ne sli" 
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objektu, temveč tehnološkemu procesu investitorjeve dejav- 
nosti, dati v obratovanje (v nadaljnjem besedilu: uporabno 
dovoljenje). 

65. člen 

Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vložiti najpozneje 
v osmih dneh po prejemu obvestila lzva|alca, da je objekt 
zgrajen ali da je zgrajen njegov del, ki pomeni tehnično, 
tehnološko ali funkcionalno celoto. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko 
vloži Izvajalec. 

66. člen 

Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: ime in vrsto 
objekta, kraj graditve, številko in datum dovoljenja z označbo 
organa, ki ga je izdal, izvajalce, ki so objekt gradili oziroma 
vgradili Inštalacije ali dobavili opremo in projektivna 
podjetja, ki so izdelala projektno dokumentacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, certifi- 
kati, atesti, komisijski zapisniki in druga dokazila o kvaliteti 
vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, o 
opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregledu 
in merjenjih vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih 
inštalacij, o preizkusu pravilnega delovanja opreme, o upošte- 
vanju predpisov sanitarne varnosti, varstva pri delu, varstva 
pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
In varstva okolja ter dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, ki so 
bili predpisani na podlagi tega zakona. 

67. člen 

Organ iz 64. člena tega zakona imenuje komisijo za tehnični 
pregled. 

V komisiji morajo biti strokovni delavci organov in organiza- 
cij, ki so določili pogoje ali dali soglasje za gradnjo. 

če je potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti 
objekta, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki. 

Odločbo o imenovanju komisije za tehnični pregled je treba 
poslati investitorju: ta mora pravočasno obvestiti vsa projek- 
tivna podjetja, Izvajalce in nadzornike ter dobavitelje glavne 
opreme, ki so sodelovali pri graditvi objekta, ter predstavnike 
organov in organizacij, ki so izdali soglasje. 

68. člen 

Investitor in Izvajalec, ki je zgradil objekt, morata na dan ' 
tehničnega pregleda predložiti komisiji vso potrebno doku- 
mentacijo, zlasti pa: 
- dovoljenje; 
- projektno dokumentacijo iz 19. In 22. člena tega zakona: 
- pogodbo o gradnji; 
- dnevnik o izvajanju del; 
- vsa dokazila iz drugega odstavka 66. člena tega zakona; 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta; 
- geodetski načrt novega stanja zemljišča In novo zgrajenih 
objektov na zemljišču. 

Za objekt, za katerega je bila skladno z zakonom Izvedena 
Presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno 
soglasje, mora Investitor oziroma Izvajalec na dan tehnič- 
nega pregleda predložiti komisiji tudi dokazilo o skladnosti 
Izvedenih del s sestavinami projekta, ki so bile predmet 
Presoje vplivov na okolje. 

V primeru iz prejšn|ega odstavka je sestavina predloženih 
navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta tudi program 
obratovalnega monitoringa po določbah zakona o varstvu 
okolja. 

69. člen 

Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pisnim pooblastilom 
predstavniki investitorja, nadzornika, izvajalcev in projektiv- 
nih podjetij ter dobaviteljev glavne opreme, ki so sodelovali 

S tehničnim pregledom se ugotovi: 
- ali je objekt izveden v skladu z dovoljenjem; 
- ali je objekt izveden v skladu s projektno dokumentacij in 
v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri 
izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za graditev 
objekta na zemljišču; 
- ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo prepre- 
čena oziroma na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo utegne 
povzročiti objekt sam po sebi, oziroma z uporabo v svoji 
okolici; 
- ali so inštalacije in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpol- 
njujejo projektno predvidene parametre, upoštevajoč tehno- 
loški proces ter varstvo pri delu in varstvo okolja; 
- ali so izdelana navodila za obratovanje in vzdrževanje 
objekta ter program obratovalnega monitoringa, kadar je to 
predpisano; 
- ali je izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in 
novo zgrajenih objektov na zemljišču. 

70. a člen 

Zahtevi za Izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, ki je bil 
zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja izdanega pred 
27.11.1984, mora vlagatelj poleg razpoložljivih listin iz dru- 
gega odstavka 66. člena tega zakona predložiti: 
- gradbeno dovoljenje; 
- geodetski načrt zemljišča na katerem je objekt zgrajen; 
- projektno dokumentacijo Iz 19. ali 22. člena tega zakona 
za gradbeni del objekta. 

Na tehničnem preglediT komisija presodi skladnost objekta 
z zahtevami Iz 8. a člena in skladnost objekta z gradbenim 
dovoljenjem. 

71. člen 

Po opravljenem tehničnem pregledu in predlogu komisije 
izda organ, ki je izdal dovoljenje, odločbo, s katero izda 
uporabno dovoljenje, ali odredi poskusno obratovanje ter 
Izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po predpi- 
sih o varstvu okolja, ali odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ali pa odredi, da je treba objekt podreti ozi- 
roma odstraniti, če gre za takšne pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče odpraviti, ogrožajo pa varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, promet, sosedne objekte ali okolje. 

Poskusno obratovanje objekta ali dela objekta, ki predstav- 
lja tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto, je obvezno, 
kadar brez njega ni mogoče ugotoviti skladnosti zgrajenega 
objekta z okoljevarstvenimi predpisi. 

Poskusno obratovanje sme trajati največ eno leto. 

72. člen 

Zoper odločbo iz prvega odstavka prejšnjega člena se poleg 
investitorja lahko pritožijo tudi udeleženci pri gradnji. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je organ prvd 
stopnje odredil, da je treba podreti oziroma odstraniti objekt 
ali njegove posamezne dele, če je bila odločba izdana zato, 
ker so bili ogroženi varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, 
promet, sosednji objekti ali okolje, če se nevarnost ne da 
drugače odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

73. člen 

Če se z odločbo odredi odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, 
mora investitor potem, ko jih je odpravil, zahtevati, da se 
opravi ponovno tehnični pregled. 
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Po ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi 
posamezni del komisije, se pregledajo le tista dela, ki jih je 
bilo treba popraviti, ali naknadno opraviti. Na podlagi poročila 
komisije za ponovni tehnični pregled izda organ, ki je izdal 
gradbeno dovoljenje, ustrezno odločbo. 

74. člen 

Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni tehnično, tehnolo- 
ško ali funkcionalno celoto in se da tak samostojno uporab- 
ljati, ter objekti pripravljalnih del, zgrajenih s posebnim grad- 
benim dovoljenjem, se smejo uporabljati, oziroma pustiti v 
obratovanje šele, ko je izdano uporabno dovoljenje. 

Organ, ki izda uporabno dovoljenje, lahko njegovo izdajo 
veže na pogoj, da se prej odstranijo objekti, ki so bili zgrajeni 
kot pripravljalna dela za zgraditev objekta. 

75. člen 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgrajenih 
Instalacij in opreme ter ugotavlja kvaliteta opravljenih del in 
vgrajenega materiala ter doseženi parametri tehnološkega 
procesa in ali doseženi parametri tehnološkega procesa 
zagotavljajo varne delovne razmere in ne presegajo s pred- 
pisi dovoljenih vplivov na okolje. 
Investitor mora najmanj osem dni pred pričetkom poskus- 
nega obratovanja sporočiti organu, ki je izdal gradbeno dovo- 
ljenje in pristojnim inšpekcijam, da namerava pričeti s 
poskusnim obratovanjem. 

Po opravljenem poskusnem obratovanju se na predlog inve- 
stitorja opravi ponoven tehnični pregled In izda uporabno 
dovoljenje. 

VIII. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA 

76. člen 

Investitor in gradbeno podjetje, ki je objekt zgradilo oziroma 
na njem izvajalo kakšna dela, morata v 60 dneh od dneva, ko 
prejmeta odločbo, da se sme objekt uporabljati, opraviti prev- 
zem in dokončen obračun objekta oziroma del, če ni v 
pogodbi drugače določeno. 

IX. INŽENIRSKA ZBORNICA 

76. a člen 

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega inte- 
resa na področju graditve objektov ter varstva tretjih oseb 
se inženirji, ki delajo pri graditvi objektov In urbanističnem 
načrtovanju ter drugi inženirji, če tako določa zakon, združu- 
jejo v inženirsko zbornico z imenom Inženirska zbornica 
Slovenije. 

Inženirska zbornica je pravna oseba. 

Najvišji organ zbornice je skupščina. V skupščini morajo biti 
zastopane vse stroke, ki so združene v zbornici. 

Skupščina sprejme statut zbornice. K statutu daje soglasje 
Vlada Republike Slovenije. 

S statutom se podrobneje določijo naloge In organizacija 
zbornice ter pristojnosti skupščine in drugih organov zbor- 
nice. 

76. b člen 

Zbornica skrbi za strokovni razvoj projektiranja in urbani- 
stičnega načrtovan|a, zagotavlja skupne pogoje za delo 
svojih članov in zastopa njihove Interese ter izvaja stro- 
kovno nadzorstvo nad delom svojih članov. 

Zbornica opravlja zlasti tele naloge: 
1. sprejme pravila dobre prakse projektiranja, urbanistič- 

nega načrtovanja in gradnje ter druga pravila za delo svojih 
članov; 
2. sprejme pravila o natečajih za urbanistične in arhitek- 
turne rešitve; 
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje Imenik projektivnih podjetij ter 
imenik pooblaščenih inženirjev; 
4. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah tega 
zakona; 
5. skrbi za izobraževanje članov in sodeluje pri oblikovanju 
izobraževalnih programov; 
6. določa tarifni pravilnik In nadzira njegovo upoštevanje; 
7. določa višino vpisnine in članarine svojih članov; 
8. vodi disciplinske postopke proti svojim članom in izreka 
ukrepe. 

Naloge iz 3. In 4. točke prejšnjega odstavka opravlja zbor- 
nica kot javna pooblastila. 

76. c člen 

Sredstva za poslovanje zbornice se zagotavljajo: 
1. z vpisnino, s članarino in drugimi prispevki njenih članov; 
2. z zaračunavanjem storitev; 
3. z dotacijami; 
4. iz drugih virov. 

76. č člen 

V disciplinskih zadevah zoper člane zbornice na prvi stopnji 
odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa disciplin- 
sko sodišče zbornice. Pred disciplinsko komisijo in disci- 
plinskim sodiščem zastopa obtožbo disciplinski tožilec. 

Predsednika in člane disciplinskih organov Iz prejšnjega 
odstavka izvoli skupščina zbornice. Izvoljeni ne morejo 
opravljati drugih funkcij v organih zbornice. 

76. d člen 

Pristojni organ zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev 
pravil stroke. 

V disciplinskem postopku se lahko Izrečejo naslednji 
ukrepi: opomin, izbris iz Imenika pooblaščenih inženirjev In 
Izključitev iz zbornice. 

Izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev se sme izreči za 
hujše kršitve pravil stroke, s katerimi je kršitelj ogrozil var- 
nost ljudi ali povzročil večjo materialno škodo. Ukrep se 
lahko izreče največ za 7 let. 

Če je uveden postopek zaradi kršitve, za katero se lahko 
izreče izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev, disciplinski 
organ lahko izreče začasen izbris do konca disciplinskega 
postopka, vendar največ za eno leto. 

76. e člen 

Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo disciplin- 
skega tožilca. 

V disciplinskem postopku ima kršitelj pravico biti zaslišan in 
lahko predlaga Izvedbo dokazov. 

Disciplinska komisija odloči po opravljeni ustni obravnavi. 

Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba 
na disciplinsko sodišče. 

Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljen upravni 
spor. 

Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive. 

Natančnejše določbe o disciplinskih organih in disciplin- 
skem postopku določi statut zbornice. 
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X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

88. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad Izvajanjem določb tega In dru- 
gih zakonov, ki urejajo graditev Izvajajo inšpektorji Inšpek- 
torata v sestavi ministrstva, pristojnega za graditev (v nada- 
ljevanju: inšpektor za graditev) oziroma inšpektorji inšpek- 
torata v sestavi ministrstva, pristojnega za gradbeništvo (v 
nadaljevanju: gradbeni inšpektor). 

89. člen 

Inšpektor za graditev nadzoruje zlasti: 
- ali je bilo za dela, ki se izvajajo, izdano gradbeno dovolje- 
nje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločba o dovolitvi 
priglašenih del po predpisih o urejanju prostora; 
- ali imajo gradbeni proizvodi, ki se vgrajujejo certifikat ali 
tehnično soglasje; 
- ali se dela izvajajo v skladu z izdanim gradbenim dovolje- 
njem, enotnim dovoljenjem za gradnjo ali odločbo o dovoli- 
tvi priglašenih del po predpisih o urejanju prostora; 
- ali se dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje oziroma 
enotno dovol|enje za gradnjo; 
- ali se objekti gradijo ter ali so objekti zgrajeni tako, da 
zagotavljajo zanesljivost in izpolnjujejo bistvene zahteve po 
tem zakonu; 
- ali so bili pri projektiranju objektov upoštevani predpisi s 
področja graditve objektov; 
- ali projektivna podjetja in Izvajalci za opravljanje svoje 
dejavnosti izpolnjujejo pogoje določene s tem zakonom; 
- ali je za objekt, ki se uporablja, izdano uporabno dovo- 
ljenje. 

90. člen 

Gradbeni Inšpektor nadzoruje ali se gradbeni proizvodi in 
gradbene konstrukcije izdelujejo v skladu s tehničnimi pred- 
pisi. 

91. člen 

Inšpektor za graditev z odločbo. 
1. odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi; 
2. odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja: 
- če investitor nima gradbenega dovoljenja, enotnega dovo- 
ljenja za gradnjo oziroma odločbe o dovolitvi priglašenih 
del, 
- če se objekti ne gradijo po izdelani projektni dokumentaciji 
in utegne to spraviti v nevarnost, stabilnost in obstoj objektov, 
življenje in zdravje ljudi, prometa in sosednjih objektov, 
- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je 
določil inšpektor, 
- če Izvajalci ne izpolnjujejo s tem zakonom določenih 
pogojev za gradnjo; 
3. prepove uporabo objekta, ki se uporablja brez uporab- 
nega dovoljenja, če investitor oziroma lastnik v roku, ki mu 
je bil določen, ne pridobi uporabnega dovoljenja; 
4. odredi odstranitev oziroma porušitev objekta, če se ugoto- 
vijo take pomanjkljivosti ali nepravilnosti, da pomeni to nevar- 
nost za stabilnost objekta, za varnost objekta pred požarom in 
za varnost življenja ali zdravja ljudi, prometa, sosednjih objek- 
tov ali okolja, pa teh pomanjkljivosti in nepravilnosti ni 
mogoče odpraviti; 

5. prepove vgrajevanje gradbenih proizvodov, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev po tem zakonu; 
6. odredi lastniku objekta, da v določenem roku izvede 
vzdrževalna dela, če objekt ogroža varnost ljudi in okolice. 
Ce lastnik v roku, ki je določen, del ne izvede, inšpektor 
odredi, da vzdrževalna dela na stroške lastnika izvede 
občina, na katere območju se objekt nahaja. 

V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka inšpektor za 
flraditev odredi, da se gradbeni proizvodi začasno odvza- 
mejo. 

91. a člen 

Gradbeni inšpektor z odločbo ustavi proizvodnjo gradbenih 
proizvodov, ki se izdelujejo v nasprotju v nasprotju z zahte- 
vami tehničnih predpisov ter odredi, da se proizvodi 
začasno odvzamejo. 

92. člen 

Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor iahko odločata 
brez zaslišanja strank. 

Če obstoji neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 
za promet, za sosednje objekte ali okolje, inšpektor odredi, 
da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, kar mora 
v odločbi posebej utemeljiti. 

93. člen 

Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor morata imeti 
naziv diplomirani inženir gradbeništva ali diplomirani inže- 
nir arhitekture, najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen 
strokovni izpit za inšpektorja. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

94. člen 

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot investitor: 
1. če poveri gradnjo osebi, ki nima priglašene ali registri- 
rane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 49. člena); 
2. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo (prvi 
odstavek 61. člena); 
3. če poveri strokovno nadzorstvo nad gradnjo osebi, ki 
nadzorstva ne sme izvajati (63. člen); 
4. če uporablja ali da^v uporabo ali obratovanje objekt, za 
katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek 74. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolar|ev se za prekr- 
šek« kaznuje tudi odgovorna oseba Investitorja, ki stori 
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

95. člen 

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje projektivno podjetje: 
1. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne upošteva, da 
morajo objekti, ki so namenjeni javni rabi, funkcionalno 
oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez 
grajenih ovir (prvi odstavek 8. b člena); 
2. če pri projektiranju stanovanjskih zgradb z več kot dese- 
timi stanovanji ne upošteva, da morajo skupni prostori in 
vsaj ena desetina stanovanj, funkcionalno oviranim osebam 
zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir 
(drugi odstavek 8. b člena); 
3. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne ravna po 18. in 
30. členu tega zakona; 
4. če kot odgovornega projektanta imenuje osebo, ki nima 
ustreznega strokovnega naslova (29. člen); 
5. če izdeluje projektno dokumentacijo za objekt, ki bo 
zgrajen na območ|u, na katerem ne sme projektirati (50. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejš- 
njega odstavka, ki stori katero izmed dejanj iz prejšnjega 
odstavka. 

96. člen 

Z denarno kaznijo od 900.000 <lo 1.200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če gradi kljub temu, da nima prigla- 
šene ali registrirane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 
49. člena); 
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Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba gospodarske družbe iz 
prejšnjega odstavka, ki stori dejanje Iz prejšnjega odstavka. 

97. člen 

Z denamo kaznijo od 900.000 dol .200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje gradbeno podjetje: 
1. če gradi brez gradbenega dovoljenja ali brez enotnega 
dovoljenja za gradnjo (33. člen); 
2. če vgrajuje gradbene proizvode, ki ne Izpolnjujejo pogo- 
jev po tem zakonu (prvi odstavek 8. c člena); 
3. če ne imenuje odgovornega vodje del (prvi odstavek 51. 
člena); 
4. če kot odgovornega vodjo del imenuje osebo, ki ne izpol- 
njuje pogojev Iz drugega ali tretjega odstavka 51. člena; 
5. če inšpektorju za graditev v roku, ki Je določen v 56. členu 
tega zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričelo graditi; 
6. če ne vodi dnevnika o Izvajanju del in knjige obračunskih 
Izmer, kadar |e ta predpisana (prvi odstavek 57. člena); 
7. če ne označi gradbišča ali na gradbišču nima dovoljenja 
in projektne dokumentacije (drugi odstavek 57. člena); 
8. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega zakona. 

Gradbeni proizvodi iz 2. točke prejšnjega odstavka se odv- 
zamejo in uničijo. 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe Iz prvega 
odstavka tega člena, ki stori katero Izmed dejanj iz prvega 
odstavka tega člena. 

98. člen 

Z denamo kaznijo od 900.000 do 1.200.000 tolar|ev se za 
prekršek kaznuje proizvajalec gradbenih proizvodov, če 
proizvaja gradbene proizvode, ki niso skladni s tehničnimi 
predpisi (prvi odstavek 8. c člena). 

Gradbeni proizvodi iz prejšnjega odstavka se odvzamejo In 
uničijo. 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe Iz prvega 
odstavka tega člena, ki stori delanje Iz prvega odstavka 
tega člena. 

99. člen 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje posameznik: 
1. če inšpektorju za graditev v roku, ki Je določen v 58. členu 
tega zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričela graditi; 
2. če ne označi gradbišča ali na gradbišču nima dovol|en|a 
in projektne dokumentacije (drugi odstavek 57. člena); 
3. če gradi brez dovoljenja (33. člen); 
4. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega zakona; 
5. če uporablja ali da v uporabo ali obratovanje objekt, za 
katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek 74. 
člena). 

100. člen 

Z denarno kaznl|o od 400.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek društvo, če stori katero izmed dejanj iz prejš- 
njega člena. 

Z denamo kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje tudi odgovorna oseba društva, ki stori dejanje 
iz pre|šnjega člena. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

101. člen 

Inženirska zbornica Jo ustanovljena In začne poslovati, ko 
najmanj 30 oseb, ki Izpolnjujejo pogoje za pooblaščene 
inženirje, na ustanovnem zboru spreime akt o ustanovitvi In 
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statut in, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Vlada). 

Statut in soglasje Vlade se objavita v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

101. a člen 

Inženirska zbornica vzpostavi Imenik projektivnih podjetij In 
pooblaščenih inženirjev v 12 mesecih po objavi soglasja 
Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. člen 

Osebe, ki opravljajo delavnost projektiranja, inženiringa, 
svetovalnega inženiringa ali gradbeno dejavnost, morajo 
ustanovitvene in druge akte uskladiti z določbami tega 
zakona v 9 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Osebe, ki opravljajo dejavnost iz prejšnjega odstavka, lahko 
nadaljujejo z opravljanjem delavnosti pod pogoji, pod kate- 
rimi so vpisane v sodni register oziroma so priglašene pri 
upravi za javne prihodke, še 15 mesecev po objavi soglasja 
Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. a člen 

Gradbeni inštitut ZRMK Izroči kn|lgo izpitov in druge evi- 
dence o izpitih Inženirski zbornici v 1 mesecu po objavi 
soglasja Vlade k statutu inženirske zbornice. 

102. b člen 

Določba 3. oziroma 4. alineje prvega odstavka 38. člena 
tega zakona se začne uporabljati 15 mesecev po objavi 
soglasja Vlade k statutu Inženirske zbornice. 

103. člen 

Šteje se, da diplomirani inženirji, ki imajo stalno bivališče v 
Republiki Sloveniji In najman| 3 leta delovnih izkušenj ter 
opravljen strokovni izpit po dosedanjih predpisih o graditvi 
objektov, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja po 
tem zakonu do končne odločitve o njihovem članstvu v 
inženirski zbornici, če po prejemu obvestila inženirske zbor- 
nice o vpisovanju v njeno članstvo, vložijo zahtevo za vpis v 
roku, ki ga v obvestilu določi Inženirska zbornica. 

Osebe Iz prvega odstavka tega člena so kot pooblaščeni 
inženirji usposobljeni za tisto vrsto projektiranja in z nJim 
povezanega tehničnega svetovanja, oziroma za vodenje del 
pri tisti vrsti gradnje oziroma za strokovno nadzorstvo nad 
tisto vrsto gradnje, za katero so opravili posebni del stro- 
kovnega izpita po dosedanjih predpisih o graditvi objektov. 

104. člen 

Diplome in |avne listine o opravljenih strokovnih izpitih, 
pridobljene na območju SFRJ do 25. junija 1991, so enako- 
vredne diplomam in javnim listinam o strokovnih Izpitih, 
pridobljenim v Republiki Sloveniji. 

104. a člen 

Izvršilne predpise iz 24. člena, drugega odstavka 28. b 
člena, petega odstavka 51. člena in tretjega odstavka 57. 
člena tega zakona izda minister, pristojen za graditev naj' 
kasneje v 8 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Do uveljavitve predpisov Iz prejšnjega odstavka se pro- 
jektna dokumentacija Izdeluje, strokovni izpiti opravljajo, 
dnevniki o izvajanju del vodijo in gradbišča označujejo p° 
sedanjih predpisih. 

105. člen 

Začeti postopki za izdajo gradbenega in uporabnega dovc 
ljenja, kl do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno 
končani, se končajo po dosedanjih predpisih. 



Inšpekcijski postopki, kl so bili začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

Inipektorji za graditev in gradbeni inšpektorji, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev iz 93. člena tega zakona, lahko opravljajo 
inšpekcijske naloge najdalj 5 let po uveljavitvi tega zakona, 
če imajo opravljen strokovni Izpit za inšpektorja. 

106. člen 

Ukrep Iz 3. točke prvega odstavka 91. člena tega zakona se 
uporablja za objekte, ki so zgrajeni na podlagi dovoljenja, 
izdanega po določbah tega zakona. 

Po 1.1.1998 se ukrep iz 3. točke prvega odstavka 91. člena 
tega zakona uporablja za vse objekte, ki so bili zgrajeni pred 
uveljavitvijo tega zakona, razen družinskih stanovanjskih In 
počitniških hiš. 

107. člen 

šteje se, da imajo objekti s področja obrambe ter objekti s 
področja zaščite in reševanja, ki so z zakonom oziroma s 
predpisom, Izdanim na podlagi zakona, določeni kot 
obrambno zaščitni objekti in okoliši objektov posebnega 
pomena za obrambo ter zaščito, uporabno dovoljenje po 
tem zakonu, če so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi 
in se jim namembnost po 25. juniju 1991 ni spremenila. 

108. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73,8/75 in 
39/81); 
- zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 7/ 
76); 
- zakon o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in 
gradbeništva (Uradni list SRS, št. 12/70). 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
členov 69. a do 69. j zakona o graditvi objektov (Uradni list 
SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81) in zakon o zagotovitvi sredstev 
za graditev objektov (Uradni list SRS, št 18/85 in 29/86). 

Z dnem, ko začne vel|atl ta zakon, preneha veljati pravilnik o 
načinu In postopku oddaje graditve objektov (Uradni list 
SRS, št 27/85). 

108. a člen 

Po tem zakonu se za predpise o urejanju prostora štejeta 
zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 19/85) 
ter zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št 18/84,37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 
26/90, 18/93, 47/94 In 71/93), za dejavnost urbanističnega 
načrtovanja pa izdelovanje strokovnih podlag za prostorske 
plane, osnutkov prostorskih Izvedbenih aktov In lokacijske 
dokumentacije. 

PRILOGA 2 

Pregled obstoječih tehničnih in drugih predpisov s področja 
graditve objektov: 

1. Izdani na podlagi uredbe o začasnih normah in začasnih 
tehničnih predpisov v gradbeništvu (Uradni list FLRJ, št 32/ 
47): 
- odločba o začasnih tehničnih predpisih za obremenitev 
zgradb (Uradni list FLRJ, št. 61/48); 
- odločba o začasnih tehničnih predpisih za označbe iz 
gradbene mehanike (Uradni list FLRJ, št. 7/49); 
- odločba o začasnih tehničnih predpisih za tipizacijo grad- 
benih bitumnov (Uradni list FLRJ, št. 66/49); 

2. izdani na podlagi temeljne uredbe o gradnji (Uradni list 
FLRJ, št 46/48): 
- pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov 
(Uradni list FLRJ, št. 78/49); 
- odločba o specifičnem značaju železniških mostov kot 
gradbenih del (Uradni list FLRJ, št. 87/49); 
- odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo projek- 
tov železniških mostov in propustov (Uradni list FLRJ, št. 7/ 
50); 
- odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električnih 
vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list FLRJ, 
St. 52/50); 

3. Izdani na podlagi temeljne uredbe o projektiranju (Uradni 
list FLRJ, št. 48/48): 

- pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objektov 
(Uradni list FLRJ, št. 44/49); 

4. izdani na podlagi uredbe o gradnji (Uradni list FLRJ, št 14/ 
52 In 5/54): 
~ odredba o tehničnih predpisih o kamnitem materialu za 
9radnjo in vzdrževanje gramoznih cest (Uradni list FLRJ, št. 
47/55); 
~ odredba o tehničnih predpisih za izdelavo gramoznih 
cestišč (Uradni list FLRJ, št. 47/55); 
~ odredba o tehničnih predpisih o kamnitem materialu za 
Gradnjo in vzdrževanje gramoznih cest (Uradni list FLRJ, št. 
<7/55); 

5. Izdani na podlagi uredbe o prenosu zadev v pristojnost 
zveznih in republiških upravnih organov (Uradni list FLRJ, 
št. 18/58) In zakona o sredstvih gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 54/57): 
- pravilnik o splošnih tehničnih predpisih za izdelovanje 
predmetov in konstrukcij z varjenjem (Uradni list FLRJ, št. 19/ 
59); 
- pravilnik o splošnih tehničnih predpisih za izdelovanje 
predmetov in konstrukcij z varjenjem (Uradni list FLRJ, št. 19/ 
59); 
- pravilnik o varstvu zračnih telegrafskih in telefonskih linij in 
vodov pred rastlinjem (Uradni list FLRJ, št. 3/60); 
- pravilnik o tehničnih pogojih pri gradnji in rekonstrukciji 
tovarn testenin (Uradni list FLRJ, št. 42/60); 
- pravilnik o tehničnih in tehnoloških pogojih pri gradnji in 
rekonstrukciji mlinov (Uradni list FLRJ, št. 42/60); 
- pravilnik o tehničnih pogojih pri gradnji in rekonstrukciji 
pekarn (Uradni list FLRJ, št. 42/80 in Uradni list SFRJ, št. 24/ 
63); 

6. izdani na podlagi temeljnega zakona o graditvi investicij- 
skih objektov (Uradni list FLRJ, št 45/61): 
- pravilnik o začasnih tehničnih predpisih za gradnjo na 
seizmičnih območjih (Uradni list SFRJ, št. 39/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za preizkušanje, dobavo in 
uporabo žice za prednapeti beton (Uradni list SFRJ, št. 39/64); 
- pravilnik o splošnih tehničnih predpisih za jeklene nosilne 
konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih o stabilnosti jeklenih nosil- 
nih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih o delovanju vetra na jeklene 
nosilne konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za varjene jeklene konstruk- 
cije pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 
41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za toleranco mer in oblik pri 
jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnih o tehničnih predpisih za jeklene nosilne konstruk- 
cije, spojene s kovicami in vijaki (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih o kakovosti zvarov za 
jeklene nosilne konstrukcije (Uradni list SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za ležišča in sklepe pri 
jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni iist SFRJ, št. 41/64); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za lahke jeklene zgradbe pri 
jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65); 
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- pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje 
jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 6/65); 

7. izdani na podlagi zakona o graditvi investicijskih objektov 
(Uradni list LRS, št. 5/63): 
- odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v 
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63); 

8. Izdani na podlagi temeljnega zakona o prometu vnetljivih 
tekočin (Uradni list SFRJ, št. 10/65): 
- pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list 
SFRJ, št. 28/65); 

9. izdani na podlagi zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, 
št. 12/65): 
- pravilnik o projektiranju, graditvi in rekonstrukciji civilnih 
letališč in njihovi klasifikaciji (Uradni list SFRJ, št. 2/66); 

10. izdani na podlagi zakona o tehničnih ukrepih (Uradni list 
SFRJ, št. 12/65, 55/69 In 13/79): 
- pravilnik o tehničnih predpisih za uporabo rebrastega jekla 
za armirani beton (Uradni list SFRJ, št. 39/65); 
- pravilnik o tehničnem opazovanju visokih jezov (Uradni list 
SFRJ, št. 7/66); 
- pravilnik o tehničnih predpisih za specialno varstvo elektro- 
energetskih naprav pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 16/66); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za naklone strešin 
(Uradni list SFRJ, št. 26/69); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za napeljevanje 
elektroenergetskih inštalacij v stavbah (Uradni list SFRJ, št. 
43/66); 
- pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih (Uradni list 
SFRJ. št. 13/68); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, postavljanje in 
vzdrževanje antenskih naprav (Uradni list SFRJ, št. 1/69); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, obratovanje in 
vzdrževanje z vodikom hlajenih električnih generatorjev ter 
sinhronskih kompenzatorjev (Uradni list SFRJ, št. 13/69); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev stano- 
vanjskih objektov po sistemu modularne koordinacije mer 
(Uradni list SFRJ, št. 26/69); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za ogljikovodikove 
hidroizolacije streh in teras (Uradni list SFRJ, št. 26/69); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev objek- 
tov za obrambo pred poplavami (Uradni list SFRJ, št. 2/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za izvajanje razi- 
skovalnih del pri graditvi velikih objektov (Uradni list SFRJ, 
št.3/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za izvajanje zidov 
stavb (Uradni list SFRJ, št. 17/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za toplotno ener- 
gijo v stavbah (Uradni list SFRJ, št. 28/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev prosto- 
rov in naprav za zbiranje in odvažanje odpadnih snovi iz 
stanovanjskih hiš (Uradni list SFRJ, št. 28/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za montažo jekle- 
nih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 29/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za montažo jekle- 
nih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št; 29/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za projektiranje in 
izvajanje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij v okoli- 
cah, ki so izpostavljene agresivnemu delovanju vode in tal 
(Uradni list SFRJ, št. 32/70); 
- pravilnik o postavljanju in vzdrževanju poštnih, telegraf- 
skih, telefonskih in signalnih varnostnih naprav na zemljiščih 
in objektih v družbeni in državljanski lastnini (Uradni list 
SFRJ, št. 34/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za prezračevanje 
stanovanjskih hiš (Uradni list SFRJ, št. 35/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za zvočne zaščite 
stavb (Uradni list SFRJ, št. 35/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za toplotno zaščito 
stavb (Uradni list SFRJ, št. 35/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za sovprežne kon- 
strukcije (Uradni list SFRJ, št. 35/70); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za dovrševalna dela 
v stavbarstvu (Uradni list SFRJ, št. 49/70); 

- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (Uradni 
list SFRJ, št. 51/70); 
- pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje 
in gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/73); 
- pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje 
in gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ, št. 59/73); 
- pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje 
in izvajanje električnih postrojev v prostorih, v katerih se dela 
z eksplozivi (Uradni list SFRJ, št. 17/74); 
- pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih 
elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73 in 11/80); 

11. izdani na podlagi zakona o varstvu pri delu (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65 In 28/66): 
- pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in 
pri manipuliranju z razstrelivi in smodniki (Uradni list SFRJ, 
št. 55/69); 

12. izdani na podlagi temeljnega zakona o graditvi investicij- 
skih objektov (Uradni list SFRJ, št. 20/67): 
- pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stano- 
vanj (Uradni list SFRJ, št. 45/67); 

13. izdani na podlagi uredbe o izdelavi izmeritve in zemlji- 
škega katastra in njunem izdelovanju (Uradni list SFRJ, št. 
44/67): 
- pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načr- 
tov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč 
(Uradni list SFRJ, št. 8/70); 
- navodilo o načinu dela na listu načrta, na katerem so 
dimenzije spremenjene (Uradni list SFRJ, št. 9/70); 

14. izdani na podlagi zakona o usposabljanju otrok in mlado- 
letnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni 
list SRS, št. 5/68 in 20/70): 
- pravilnik o normativih za graditev in opremo posebnih 
osnovnih šol za lažje duševno prizadete otroke (Uradni list 
SRS, št. 1/73); 

15. izdani na podlagi zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, 
št. 9/68): 
- pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih šol 
(Uradni list SRS, št. 21/68 in 12/71); 

16. izdani na podlagi zakona o gostinski dejavnosti (Uradni 
list SFRJ, št. 42/73): 
- pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prosto- 
rov za gostinsko dejavnost in o storitvah v gostinskih obratih 
(Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88); 
- pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za spre- 
jemanje na prenočevanje ter za pripravo in strežbo hrane in 
pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni list 
SRS, št. 11/75 in 15/88); 

17. izdani na podlagi zakona o temeljih varnosti transport« 
po naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 64/73): 
- pravilnik o tehničnih pogojih in normativih za varen tran- 
sport tekočih in plinastih ogljikovodikov po magistralnih naf- 
tovodih in plinovodih ter naftovodih in plinovodih za medna- 
rodni transport (Uradni list SFRJ, št. 26/85); 

18. Izdani na podlagi zakona o jugoslovanskih standardih i" 
normah kakovosti proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 2/74): 
- samoupravni sporazum o internih standardih za betonsk6 

izdelke (Uradni list SRS. št. 11/75); 
- samoupravni sporazum o internih standardih za opečn« 
izdelke (Uradni list SRS, št. 27/75); 

19. izdani na podlagi zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 1^ 
74) in zakona o republiških upravnih organih (Uradni H>' 
SRS, št. 39/74): 
- navodilo o vsebini načrta za obrambo pred poplavaC' 
(Uradni list SRS, št. 10/76); 
- pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljen' 
skladišča in transportne naprave za nevarne in škodljive sno«" 
(Uradni list SRS, št. 3/79); 
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20. izdani na podlagi zakona o varstvu pred hrupom v narav- 
nem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, it. 15/76): 
- odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posa- 
mezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne 
prostore (Uradni list SRS, št. 29/80); 

21. izdani na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list 
SFRJ, št. 38/77 in 11/80): 
- pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev objek- 
tov za pridobivanje morske soli in njeno proizvodnjo (Uradni 
list SFRJ, št. 20/78); 
- pravilnik o tehničnih normativih za tekoče stopnice in 
trakove za prevažanje ljudi (Uradni list SFRJ, št. 66/78, 13/82 
in 42/88); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za gradbeno apno 
(Uradni list SFRJ, št. 2/81); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za beton (Uradni list 
SFRJ, št. 2/81); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za celičasti beton 
(Uradni list SFRJ, št. 6/81); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za toplotno tehniko v 
gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 8/81); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kable za radiofrek- 
vence (Uradni list SFRJ, št. 8/81); 
- pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke 
gradnje na seizmičnih območjih (Uradni list SFRJ, št. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 in 52/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za sisteme za odvod dima 
in toplote, nastalih pri požaru (Uradni list SFRJ, št. 45/83); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za raziskavo odpora 
obrobne plasti cestnih konstrukcij proti drsenju (Uradni list 
SFRJ, št. 2/84); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za industrijske dim- 
nike (Uradni list SFRJ, št. 2/84); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za transportne tra- 
kove (Uradni list SFRJ. št. 2/84); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za zidno opeko in 
blok (Uradni list SFRJ, št. 3/84); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kameni agregat 
(Uradni list SFRJ, št. 3/84); 
- pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih objektov 
pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 7/84); 
- pravilnik o tehničnih normativih za vlečnice (Uradni list 
SFRJ, št. 2/85); 
- pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje kotlovnic 
na prostem (Uradni list SFRJ, št. 12/85); 
- pravilnik o tehničnih normativih za sanacijo, ojačitev in 
rekonstrukcijo objektov visoke gradnje, ki jih je poškodoval 
potres ter za rekonstrukcijo in revitalizacijo objektov visoke 
gradnje (Uradni list SFRJ, št. 52/85); 
- pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne elek- 
trične inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje 
ležišč rudnin (Uradni list SFRJ, št. 4/86 in 62/87); 
- pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje 
arhitektonskega gradbenega kamna, tehničnega kamna, gra- 
moza in peska ter za predelavo arhitektonskega gradbenega 
kamna (Uradni list SFRJ, št. 11/86); 
- pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni 
pogon za navpični prevoz oseb in tovora (Uradni list SFRJ, št. 
16/86 in 28/89); 
- pravilnik o tehničnih normativih za fasadna dvigala na 
električni pogon (Uradni list SFRJ, št. 19/86); 
- pravilnik o tehničnih normativih za viseče gradbene odre na 
električni pogon (Uradni list SFRJ, št. 19/86); 
- pravilnik o tehničnih normativih za osebne žičnice (Uradni 
list SFRJ, št. 29/86); 
- pravilnik o tehničnih normativih za polaganje nadzemnih 
elektroenergetskih vodov in telekomunikacijskih kabelskih 
vodov (Uradni list SFRJ, št. 36/86); 
- pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni 
Pogon za poševni prevoz oseb in tovora (Uradni list SFRJ, št. 
49/86); 
~ pravilnik o tehničnih normativih za nosilne jeklene kon- 
strukcije (Uradni list SFRJ, št. 61/86); 
~ pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton 
(Uradni list SFRJ, št. 11/87); 

- pravilnik o tehničnih normativi za požarno in eksplozijsko 
zaščito skladišč (Uradni list SFRJ, št. 24/87); 
- pravilnik o tehničnih normativih za električni prevoz tovora 
s kabino, v katero ni mogoč dostop ljudi (Uradni list SFRJ, št. 
55/87); 
- pravilnik o tehničnih normativih za kabelske razdelilne 
sisteme in skupne antenske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 66/ 
87); 
- pravilnik o tehničnih normativih za seizmično opazovanje 
visokih pregrad (Uradni list SFRJ, št. 6/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za graditev jamskih skla- 
dišč za eksplozivna sredstva v rudnikih s podzemeljsko eks- 
ploatacijo mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 12/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za obtežbe nosilnih grad- 
benih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 26/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi 
sredstvi in miniranje v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 26/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih 
tlačnih posod za utekočinjene pline iz zraka (Uradni list SFRJ, 
št. 39/88); 
- pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih 
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 
kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88); 

22. Izdani na podlagi zakona o zračni plovbi (Uradni list 
SFRJ, št. 23/78 In 20/79): 
- pravilnik o vzdrževanju objektov, opreme in inštalacij, 
pomembnih za varnost zračne plovbe na letališču (Uradni list 
SFRJ, št. 9/84); 

23. Izdani na podlagi zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa (Uradni list SFRJ, št. 63/80): 
- pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča pro- 
metne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81); 
- pravilnik o prometnih znakih na cestah (Uradni list SFRJ, št. 
48/81 in 17/85); 

**► 
24. izdani na podlagi zakona o ureditvi določenih vprašanj s 
področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 
28/81 in 38/86): 
- pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali 
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varo- 
valnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrij- 
skem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87); 

25. izdani na podlagi zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/ 
81 in 29/86):- strokovno navodilo o tem, kakšna tehnična 
dokumentacija je potrebna za pridobitev vodnogospodar- 
skega soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja in kaj 
morajo vsebovati vodnogospodarska soglasja in vodnogo- 
spodarska dovoljenja (Uradni list SRS, št. 27/84 in 3/87); 
- strokovno navodilo o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih 
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Uradni 
list SRS, št. 27/84); 
- strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list 
SRS, št. 10/85); 

26. izdani na podlagi zakona o cestah (Uradni list SRS 38/81, 
7/86 In 37/87): 
- pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest 
(Uradni list SRS, št. 11/88); 

27. izdani na podlagi zakona o graditvi objektov (Uradni list 
SRS, št. 34/84 In 29/86): 
- pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpi- 
tov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 27/85 in 
Uradni list RS, št. 47/95); 
- pravilnik o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir 
(Uradni list SRS, št. 48/87); 
- pravilnik o podrobnejši vsebini idejnih projektov (Uradni list 
SRS, št. 19/89); 
- pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije 
(Uradni list SRS, št. 19/89); 

28. izdani na podlagi zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
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sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije (Uradni list SFRJ, št 62/84): 
- pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obrato- 
vanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (Uradni list SFRJ, 
št. 52/88); 
- pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge 
dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih 
objektov (Uradni list SFRJ, št. 68/88); 
- odlok o uporabi tujih standardov pri preskušanju učinkovi- 
tosti zadrževanja molekulskega in organskega joda na 
impregniranem aktivnem oglju za filtre za posebne namene 
(Uradni list SFRJ, št. 9/86 in 34/86); 

29. izdani na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list SRS, št. 45/87): 
- pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnej- 
ših avtobusnih postajališč ter o načinu opravljanja storitev 
avtobusnih postaj (Uradni list SRS, št. 35/88); 

30. izdani na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list 
SFRJ, št 37/88 in 23/91): 
- pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, proizvod- 
njo in izvajanje konstrukcij s prefabriciranimi elementi iz 
nearmiranega in armiranega celičastega betona (Uradni list 
SFRJ, št. 14/89); 
- pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimati- 
zacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za preskušanje brez 
porušitve (Uradni list SFRJ, št. 2/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za radiokomunikacije 
(Uradni list SFRJ, št. 2/90, 50/90 in 83/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za izolirni material za 
elektrotehnične namene (Uradni list SFRJ, št. 2/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za vrata in okna 
(Uradni list SFRJ, št. 2/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za prostorske 
potrebe invalidov v stavbah in okolici (Uradni list SFRJ, št. 3/ 
90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za lesne izdelke 
(Uradni list SFRJ. št. 5/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za lesne izdelke 
(Uradni list SFRJ, št. 5/90 in 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za v ognju obstojni 
material (Uradni list SFRJ. št. 5/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za surovine za izdelo- 
vanje stekla (Uradni list SFRJ, št. 5/90, 34/90, 47/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za stekleni voai 
(Uradni list SFRJ, št. 5/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kontejnerje 
(Uradni list SFRJ, št. 5/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za gasilsko opremo 
(Uradni list SFRJ. št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za opremo za plinske 
kotlovnice (Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za gasilsko opremo 
(Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za merjenje in krmi- 
ljenje v industrijskih procesih (Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za projektiranje in 
graditev cest (Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za korozijo (Uradni 
list SFRJ, št. 9/90 in 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za osnovne preskuse 
vplivov okolja (Uradni list SFRJ, št. 9/90 in 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za proizvode izkoriš- 
čanja gozdov (Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kotelske naprave 
(Uradni list SFRJ, št. 9/90 in 19/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za ognjevzdržno gra- 
divo (Uradni list SFRJ. št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za elektrotehniko 
(Uradni list SFRJ. št. 9/90 in 11/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za baker in bakrove 
zlitine (Uradni list SFRJ, št. 9/90 in 47/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za jeklene vrvi za 
splošen namen (Uradni list SFRJ, št. 9/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za energetske trans- 
formatorje (Uradni list SFRJ. št. 9/90, 19/90 in 50/90); 

- pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnic (Uradni list 
SFRJ, št. 10/90 in 52/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za pluto (Uradni list 
SFRJ, št. 11/90. 23/90 in 73/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za temeljenje gradbenih 
objektov (Uradni list SFRJ, št. 15/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton, 
pripravljen z naravnim in umetnim lahkoagregatnim polnilom 
(Uradni list SFRJ, št. 15/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za varjenje (Uradni 
list SFRJ, št. 19/90 in 11/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za protieksplozijsko 
zaščito (Uradni list SFRJ, št. 19/90 in 47/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje 
zaključnih del v gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 21/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za azbestnoce- 
mentne izdelke (Uradni list SFRJ. št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za električne releje 
(Uradni list SFRJ. št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za plastične mase 
(Uradni list SFRJ, št. 23/90,); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kameni agregat 
(Uradni list SFRJ. št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za plinske aparate 
(Uradni list SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za elektroniko in 
telekomunikacije (Uradni list SFRJ, št. 23/90, 50/90 in 11/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za telekomunikacije 
(Uradni list SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za pločevino in tra- 
kove iz aluminijevih zlitin (Uradni list SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za hišne dimnike 
(Uradni list SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za tipizacijo kon- 
strukcij za odvajanje vode (Uradni list SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za projektiranje cest 
in mestnih prometnic (Uradni list SFRJ, št. 23/90 in 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za ceste (Uradni list 
SFRJ, št. 23/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za pohištvo (Uradni 
list SFRJ, št. 23/90 in 34/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za vlečeno žico iz 
nelegiranega jekla (Uradni list SFRJ, št. 34/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za projektiranje in 
gradnjo cest (Uradni list SFRJ, št. 34/90); 

- pravilnik o jugoslovanskih standardih za akustiko v stavbar- 
stvu (Uradni list SFRJ. št. 42/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za aluminij in alumi- 
nijeve zlitine za plastično predelavo (Uradni list SFRJ, št. 42/ 
90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za preskušanje kovin 
(Uradni list SFRJ, št. 42/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za gorilnike za 
tekoče gorivo (Uradni list SFRJ, št. 42/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kovinske in 
oksidne prevleke (Uradni list SFRJ, št. 42/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za električne nizko- 
napetostne napeljave (Uradni list SFRJ, št. 42/90 in 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za zagozde (Uradni 
list SFRJ, št. 47/90, 36/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za izolirne material« 
(Uradni list SFRJ, št. 47/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih zq bitumenske izol? 
cije (Uradni list SFRJ, št. 47/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za vodnike in kabl' 
(Uradni list SFRJ, št. 47/90); 
r pravilnik o jugoslovanskih standardih za gumo in kavču* 
(Uradni list SFRJ, št. 47/90, 11/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za projektiranj' 
mestnih prometnih poti (Uradni list SFRJ, št. 47/90 in 83/90)' 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za elektroenergetik" 
(Uradni list SFRJ, št. 50/90, 73/90 in 5/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za visokonapetostn' 
varovalke (Uradni list SFRJ, št. 50/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za zaključna dela' 
gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 50/90); 
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- pravilnik o jugoslovanskih standardih za geomehanična 
preskušanja (Uradni list SFRJ, št. 50/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za koaksialne kable 
za kabelske razdelilne sistema in skupne antenske sisteme 
(Uradni list SFRJ, št. 50/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za električne aparate 
v gostinstvu (Uradni list SFRJ, št. 50/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za cevovode za plinasti 
kisik (Uradni list SFRJ, št. 52/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za cevovode za plinasti 
kisik (Uradni list SFRJ. št. 52/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za stroje in naprave 
za pripravo mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za celičasti beton 
(Uradni list SFRJ, št. 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za betonske cevi za 
kanalizacijo (Uradni list SFRJ, št. 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za naprave in svet- 
lobne znake v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 57/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za nizkonapetostne 
stikalne bloke (Uradni list SFRJ, št. 57/90 in 22/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za fitinge in tem- 
prane litine (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za barvaste kovine in 
zlitine barvastih kovin (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za hidroizolacijske 
materiale za vroč postopek (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za elektrotehnične 
namene (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za prometno signali- 
zacijo (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za sovprežne kon- 
strukcije (Uradni list SFRJ, št. 73/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za stavbno pohištvo 
(Uradni list SFRJ. št. 73/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za varstvo elektroenerget- 
skih postrojev in naprav pred požarom (Uradni list SFRJ. št. 
74/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih 
tlačnih posod za utekočinjeni ogljikov vodik (Uradni list SFRJ, 
št. 76/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za ferozlitine in alu- 
minijeve zlitine za litje (Uradni list SFRJ, št. 83/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za izolacijski material 
za elektrotehnične namene (Uradni list SFRJ, št. 83/90); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za toplotno tehniko v 
gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 83/90); 
- pravilnik o tehničnih normativih za določanje velikosti 
obtežb mostov (Uradni list SFRJ, št. 1/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za kovinske in neko- 
vinske prevleke (Uradni list SFRJ, št. 5/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za centralno ogreva- 
nje (Uradni list SFRJ, št. 5/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za barvaste kovine 
(Uradni list SFRJ, št. 5/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za statične zvarjene 
jeklene posode za utekočinjen plin (Uradni list SFRJ, št. 8/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za tlačne posode 

' (Uradni list SFRJ, št. 11/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za ognjevzdržni 

11 material (Uradni list SFRJ, št. 20/91); 
~ pravilnik o jugoslovanskih standardih za montažni triplastni 

* dimnik (Uradni list SFRJ, št. 22/91); 
~ pravilnik o jugoslovanskih standardih za utorne zveze 
(Uradni list SFRJ, št. 22/91); 
~ pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 

e gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91); 
~ pravilnik o jugoslovanskih standardih za zagotavljanje 

|K kakovosti (Uradni list SFRJ. št. 36/91); 
- pravilnik o jugoslovanskih standardih za bitumenske tra- 

I* kove (Uradni list SFRJ. št. 54/91); 
'I' ~ pravilnik o jugoslovanskih standardih za dvigala (Uradni list 
<" SFRJ, St. 54/91); 

i< ,, , 
*'• izdani na podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni list 

i RJ, (t. 41/88 in 80/89) in zakona o upravi (Uradni list RS, št. 
•7/94): 

- pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomunikacij 
(Uradni list RS, št. 66/94); 
- pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske brezvr- 
vične telekomunikacije (Uradni list RS, št. 69/95); 

32. izdani na podlagi zakona o varnosti v železniškem pro- 
metu (Uradni list SFRJ, it 26/91) in zakona o upravi (Uradni 
list RS, št 67/94): 
- odredba o zahtevah, katerim morajo ustrezati postroji, 
objekti, naprave in oprema železniške proge ter železniška 
vozila, naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta vozila (Uradni 
list RS, št. 76/95); 

33. izdani na podlagi zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list 
RS, it 15/91): 
- uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike 
in druge zaščitne objekte (Uradni list RS, št. 48/93); 

34. na podlagi zakona o varstvu okol|a (Uradni list RS, it 32/ 
93 in 1/96): 
- uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni 
list RS, št. 45/95); 
- uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa 
(Uradni list RS, št. 45/95); 

35. izdani na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list 
RS, it. 1/95): 
- odredba o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni 
proizvodi (Uradni list RS, št. 76/95); 

Pregled predpisov o obveznem atestiranju in o osebah, ki so 
pridobile pooblastilo za atestiranje po prejšnjih predpisih o 
standardizaciji: 
- seznam organizacij združenega dela. pooblaščenih za ate- 
stiranje ivernih plošč za splošno uporabo in gradbeništvo 
(Uradni list SFRJ, št. 40/79, 14/80 in 38/81); 
- pravilnik o obveznem atestiranju jeklenih vrvi za splošne 
namene (Uradni list SPRJ, št. 61/83); 
- odredba o obveznem atestiranju ivernih plošč za splošno 
uporabo in gradbeništvo (Uradni list SFRJ, št. 61/83); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje jeklenih vrvi za splošne namene (Uradni list SFRJ št 
3/85); 
- odredba o obveznem atestiranju jeklenih sredstev za zapi- 
ranje odprtin za gibanje v zakloniščih in dvonamenskih objek- 
tih (Uradni list SFRJ, št. 4/85); 
- odredba o obveznem atestiranju armiranobetonskih sred- 
stev za zapiranje odprtin za gibanje v zakloniščih in dvona- 
menskih objektih (Uradni list SFRJ, št. 13/85); 
- odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Uradni 
list SFRJ, št. 34/85); 
- odredba o obveznem atestiranju cementa (Uradni list SFRJ, 
št. 34/85 in 67/86); 
- odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih ele- 
mentov iz celičastega betona (Uradni list SFRJ, št. 34/85); 
- odredba o obveznem atestiranju betonskih cevi za kanaliza- 
cijo, dolgih več kot 1 meter (Uradni list SFRJ,%t. 34/85); 
- odredba o obveznem atestiranju vijakov, matic in podložk 
za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 
61/85); 
- odredba o obveznem atestiranju profiliranih gumenih tes- 
nilnih trakov za vrata, vratca in premične pregrade zaklonišč 
in dvonamenskih objektov s hermetičnim zapiranjem kril 
(Uradni list SFRJ, št. 35/86); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje cementa (Uradni list SFRJ, št. 51/86 in 3/87); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona 
(Uradni list SFRJ, št. 51/86); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje dodatkov betona (Uradni list SFRJ, št. 51/86 in 3/87); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranju betonskih cevi za kanalizacijo, dolgih več kot 1 meter 
(Uradni list SFRJ, št. 8/87, 21/88 in 2/89); 
- odredba o obveznem atestiranju frakcioniranega kame- 
nega agregata za beton in asfalt (Uradni list SFRJ, št. 41/87); 
- odredba o obveznem atestiranju hidroizolirneaa z bitume- 
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nom impregniranoga materiala in bitumenskih trakov (Uradni 
list SFRJ, št. 46/87); 
- odredba o obveznem atestiranju sistema za zračenje zaklo- 
nišč in dvonamenskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 61/87); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje frakcioniranega kamenega agregata za beton in asfalt 
(Uradni list SFRJ, št. 21/88, 2/89 in 16/89); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje hidroizolirnega z bitumenom impregniranoga materi- 
ala in bitumenskih trakov (Uradni list SFRJ, št. 21/88 in 63/89); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje sistema za zračenje zaklonišč in dvonamenskih 
objektov (Uradni list SFRJ, št. 31/89 in 31/91); 
- pravilnik o obveznem atestiranju fasadnih opečnih zidakov 
in blokov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije 
združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov 
(Uradni list SFRJ, št. 24/90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju opečnih strešnikov in o 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega 
dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list 
SFRJ, št. 24/90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju protiudarnih ventilov za 
zaklonišča in dvonamenske objekte ter o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaš- 
čene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/ 
90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju elementov tipskih gradbe- 
nih konstrukcij glede odpornosti proti požaru in o pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, poo- 
blaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 
24/90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju dvigal na.električni pogon 
za navpični prevoz oseb in tovora in o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za 
atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 27/90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju dvigal na električni pogon 
za navpični prevoz oseb in tovora in o pogoiih, ki jih morajo 

izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za 
atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 27/90); 
- pravilnik o obveznem atestiranju blažilnikov, ki se uporab- 
ljajo pri dvigalih in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organi- 
zacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proiz- 
vodov (Uradni list SFRJ, št. 18/91); 
- pravilnik o obveznem atestiranju naprave za zaklepanje 
jaškovnih vrat za dvigala in o pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje 
teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 18/91); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje fasadnih opečnih zidakov in blokov (Uradni list SFRJ, 
št. 31/91); 
- seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za ate- 
stiranje opečnih strešnikov (Uradni list SFRJ, št. 31/91); 
- seznam organizacij, pooblaščenih za atestiranje vijakov, 
matic in podložk za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij 
(Uradni list SFRJ, št. 31/91); 
- seznam organizacij, pooblaščenih za atestiranje dvigal na 
električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora (Uradni list 
SFRJ, št. 31/91). 

Pregled predpisov o osebah, ki so pridobile pooblastilo za 
opravljanje določenih aktivnosti v zvezi z jedrskimi objekti: 
- odločba o pooblastitvi strokovnih in raziskovalnih organi- 
zacij združenega dela za opravljanje nalog na področju var- 
stva pred ionizirajočimi sevanji ter na področju varnosti jedr- 
skih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 32/80); 
- odločba o pooblastitvi Zavoda za metalne i drvene kon- 
strukcije (ZMK) Gradjevinskog instituta (Gl) iz Zagreba za 
opravljanje aktivnosti za zagotavljanje kvalitete, izvajanja 
meritev in preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja, 
vključno s preiskavami brez porušitve nosilnih jeklenih kon- 
strukcij, nosilnih delov strojne opreme, tehničnih cevovodov 
in tlačnih posod med graditvijo, poskusnim obratovanjem in 
obratovanjem jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 
12/81). 
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PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA 

DRŽAVNEGA ZBORA RS (PoDZ-?) 

EPA 1458 - skrajšani postopek 

Poslanec Marijan Poljšak je dne 16/4-1996 predložil Držav- 
nemu zboru v obravnavo predlog spremembe poslovnika 
Državnega zbora (PoDZ-?) - skrajšani postopek. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu sprememb poslov- 
nika Državnega zbora (PoDZ-B) - skrajšani postopek 
(EPA 1424), ki ga je dne 21/3-1996 predložila Državnemu 
zboru v obravnavo in sprejem Komisija Državnega zbora 
za poslovnik, še ni končan, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika Držav- 
nega zbora zadržal dodelitev predloga spremembe 
poslovnika Državnega zbora, ki ga je predložil poslanec 
Marijan Poljšak. 

Marjan Poljšak 
Poslanec DZ RS 

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega 
zbora (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) predlaga v obravnavo in 
sprejem 
PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94), 

ki ga daje v obravnavo in sprejem po SKRAJŠANEM 
POSTOPKU, ker gre za manj zahtevno spremembo. 

Sporoča, da bo na podlagi 176. člena Poslovnika DZ RS 
pri obravnavi predloga v Državnem zboru in pri delu nje- 
govih delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Marjan Poljšak, l.r. 

UVOD: 

Predlagana sprememba poslovnika vnaša spremembo dose- 
danjega termina poletnih parlamentarnih počitnic, ki niso v 
skladu z poletnimi vremenskimi razmerami. V preteklih letih 
smo imeli namreč poslanci poletne parlamentarne počitnice 

1. avgusta do 31. avgusta, kljub temu, da se na ta način 
dela prosti dnevi ne ujemajo z letnim vročinskim valom, ki 
!raja nekje od 15. julija do 15. avgusta - to je ob tako 
'"tenovanih pasjih dnevih. Poleg tega pa se sedanji dela 
Pfosti avgust s strani marsikaterih poslancev vse prevečkrat 
p°kaže kot nezadosten, saj si nekateri podaljšajo počitnikova- 
nle tja do 10. ali celo do 15. septembra. 

Smisel počitnic je, da se v najbolj vročih dnevih v letu oziroma 
* 'asu glavne turistične sezone ne dela, zato predlagam, da se 
a°'oči termin parlamentarnih počitnic od 15. julija do 15. 

avgusta. Naravnost smešno je namreč, da se po sedanjem 
terminu ob koncu julija vsi kuhamo v parlamentu, ob prvem 
deževju in ohladitvi po 15. avgustu smo pa na dopustu. 

Tako za prestavitev termina počitnic predlagam spremembo 
poslovnika državnega zbora, da se redne seje ne bi mogle 
sklicevati med 15. julijem in 25. avgustom, kar omogoča 
parlamentarne počitnice med 15. julijem in 15. avgustom. 
Poleg tega pa ostane od 15. avgusta do 25. avgusta prostih 
deset dni za priprave na sejo. 

Upam, da bomo letos uskladili naše delo s pogoji nature in 
ambienta. 

Sprejem predlagane spremembe poslovnika ne bo zahteval 
nikakršnih finančnih sredstev iz državnega proračuna. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. član 

V poslovniku Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/ 
94) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj držav- 
nega zbora; v času pomladanskega zasedanja med 10. januar- 
jem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 25. 
avgustom in 20. decembrom.« 

2. član 

Sprememba poslovnika začne veljati takoj po objavi v Urad- 
nem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV: 

Kot Je že povedano v uvodu se predlagana sprememba odmora, ki bi se na ta način prestavil na primernejši čas. 
poslovnika nanaSa le na spremembo datuma poletnega 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 
Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj držav- 

7. člen nega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januar- 
jem in 30. julijem in v času jesenskega zasedanja med 10. 

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. septembrom in 20. decembrom. 
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PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU 

REPUOLIKE SLOVENIJE ZA 

ORVEZNOSTI IZ POGOOOE O NAJETJU 

POSOJILA MEDNARODNE DANKE ZA 

ODNOVO IN RAZVOJ ZA SLOVENSKI 

EKOLOŠKI PROJEKT - ZMANJŠANJE 

ONESNAŽEVANJA ZRAKA (ZNPZOZ) 

- EPA 1455 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 doloCila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU POSO- 
JILA MEDNARODNE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA 
SLOVENSKI EKOLOŠKI PROJEKT - ZMANJŠANJE ONES- 
NAŽEVANJA ZRAKA, 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Repu- 
blike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj za Slovenski eko- 
loški projekt - zmanjšanje onesnaževanja zraka sprejme 
po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države z name- 
nom preprečiti gospodarsko škodo. Podpis pogodb naj bi 
bil zagotovljen v začetku junija 1996 po obravnavi posojila 
na Odboru izvršnih direktorjev MBOR, katerega zasedanje 
je predvideno 7. maja 1996. To bi omogočilo predvideno 
črpanje že v avgustu 1996, kar je potrebno zagotoviti zato, 
da bodo posojila posredovana končnim uporabnikom 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da ga uvrstite na prvo 
naslednjo sejo Državnega zbora Republike Slovenije. 

posojil še v času nekurilne sezone z namenom omogočiti 
zamenjavo okolju škodljivih ogrevalnih sistemov z ekolo- 
ško sprejemljivimi ogrevalnimi sistemi v čim večjem 
obsegu že v letu 1996. Čimprejšnje črpanje in v čim večjem 
obsegu je potrebno zagotoviti tudi zaradi zmanjševanja 
stroškov nečrpanja, ki znašajo 0,75% letno na nečrpani 
znesek posojila. MBOR-je v pogajanjih pristala tudi na 
retroaktivno financiranje do višine 3 mio DEM stroškov 
»pilotne faze«, ki je bila financirana s strani Slovenskega 
ekološkega sklada in stroškov financiranja za navedeni 
namen, ki bi jih Slovenski ekološki sklad imel pred veljav- 
nostjo posojilne pogodbe, vendar je retroaktivno financi- 
ranje omejeno na stroške, ki nastanejo v roku enega leta in 
sicer od 1. julija 1995 do 1. julija 1996, zato je potrebno 
končati postopke potrebne za podpis in veljavnost 
pogodb do navedenega roka. 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 delov- 
nih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za oko- 
lje in prostor. 

I. UVOD 2. RAZLOGI 

vpeljava podprojekta zmanjšanja onesnaževanja zraka bo 
omogočila ugodno financiranje priklopa večjega števila 
kurišč že obstoječega omrežja za daljinsko ogrevanje, zemelj- 
ski plin, na utekočinjen naftni plin ali prehod na druge ekolo- 
ško bolj sprejemljive ogrevalne sisteme in s tem posledično 
bistveno zmanjšanje onesnaženosti zraka v slovenskih 
testih. Sprejem zakona je predlagan po hitrem postopku 
paradi izrednih razmer države z namenom preprečiti gospo- 
dsko škodo, ki bi nastala zaradi zakasnitve pričetka izvaja- 
la podprojekta. 

1- OCENA STANJA 
Izpeljava podprojekta zmanjšanja onesnaževanja zraka je 
sestavni del Slovenskega ekološkega projekta. Pravočasna 
izpeljava navedenega podprojekta je pomembna zaradi 
sezonske narave navedenega podprojekta in zaradi časovno 
omejene možnosti retroaktivnega financiranja stroškov, ki so 
že nastali v času priprave navedenega podprojekta. 

3. CIUI IN NAČELA 

Izpeljava podprojekta zmanjšanja onesnaževanja zraka 
pomeni predvsem velike pozitivne zdravstvene učinke zaradi 
zmanjšanja onesnaženosti zraka in zelo ugodne finančne 
posledice - smo na primeru Maribora naj bi popoln prehod 
na okolju prijazna kuriva povzročil prihranke od 10 do 20 mio 
DEM letno. 
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4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 2. člen 

Sredstva za izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz poro- 
štvene pogodbe Republike Slovenije, se zagotavljajo v prora- 
čunu Republike Slovenije, vendar ima Republika Slovenija 
pravico do povračila vseh zneskov in ostalih stroškov, ki bi jih 
potencialno imela iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz poro- 
štvene pogodbe. Način in postopki uveljavljanja te pravice 
bodo določeni v pogodbi sklenjeni med Ministrstvom za 
finance in Slovenskim ekološkim skladom, ki mora biti skla- 
njana v roku 8 dni po podpisu poroštvene pogodbe med 
Republiko Slovenijo in MBOR. 

5. POSLEDICE 

Drugih posledic iz pogodbe ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskega 
ekološkega sklada iz naslova posojila, ki ga ta najame pri 
Mednarodni banki za obnovo in razvoj (v nadaljevanju MBOR) 
v višini 30 mio DEM za zmanjšanje onesnaževanja zraka z 
namenom dodeljevanja posojil upravičencem za financiranje 
zamenjave okolju škodljivih ogrevalnih sistemov z ekološko 
sprejemljivimi ogrevalnimi sistemi, pod naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita se črpa in odplačuje v DEM; 
- posojilo se odplačuje polletno, rok odplačila je 15 let z 
vključenim 5 letnim odlogom odplačila glavnice in pričetkom 
odplačila glavnice leta 2001; 
- obrestna mera je obrestna mera MBOR za posojila v DEM, 
vezana na LIBOR, spremenljiva dvakrat letno; 
- strošek nečrpanja je 0,75% letno na nečrpani znesek 
posojila. 

Skladno s 1. členom tega zakona, bo Republika Slovenija v 
primerih, ko Slovenski ekološki sklad, zaradi svoje neplačevi- 
tosti ne bo poravnal svojih dospelih obveznosti iz posojilne 
pogodbe, na poseben poziv MBOR, plačala te obveznosti 
namesto Slovenskega ekološkega sklada. 

3. člen 

Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije 
sklene z MBOR minister za finance. 

Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh 
pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo. 

4. člen 

Sredstva za plačilo obveznosti Slovenskega ekološkega 
sklada v primerih iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije. 

5. člen 

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz poso- 
jilne pogodbe namesto Slovenskega ekološkega sklada, pri- 
dobi Republika Slovenija v razmerju do Slovenskega ekolo- 
škega sklada pravico do povračila za izplačane zneske in 
stroške, ki so s tem v zvezi nastali. 

6. člen 

V roku 8 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 3. člena tega 
zakona skleneta Ministrstvo za finance in Slovenski ekološki 
sklad pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna raz- 
merja v zvezi z izvajanjem določbe 5. člena tega zakona. 

7. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. Slovenski ekološki projekt (v nadaljevanju projekt) je Vlada 
Republike Slovenije obravnavala že na svoji seji dne 28.10. 
1992 in sprejela sklep, da izrazi namero o izvedbi projekta in 
zaprosi MBOR za sodelovanje pri njem. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 9.9. 1993 obrav- 
navala poročilo o dotedanjih aktivnostih v zvezi s projektom 
in določila naslednje prioritete projekta za pogovore MBOR: 
- plinifikacija slovenskih mest z onesnaženim zrakom, 
- zmanjšanje emisij S02 iz bloka 5 TE Šoštanj ter 
- institucionalna krepitev na področju varstva okolja. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 22.2.1996 obrav- 
navala in sprejela pobudo za pogajanja delegacije Republike 
Slovenije z MBOR za sklenitev dveh posojilnih pogodb v 
okviru projekta in sicer za: 
- podprojekt zmanjšanja onesnaževanja zraka ter 
- za podprojekt geografskega informacijskega sistema. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.3.1996 obrav- 
navala in sprejela poročilo o zaključku pogajanj za najem 
posojil pri MBOR ter osnutke pogodb ter določila, da je 
potrebno izpeljati vse postopke za sklenitev navedenih po- 
godb. 

II. Posojilna pogodba, za katere obveznosti bo jamčila s 
poroštveno pogodbo Republika Slovenija, bo podpisana med 
Slovenskim ekološkim skladom in MBOR pod pogoji kot so 
določeni v predlogu zakona. 

Namen posojila je nadalnje dodeljevanje posojil upravičen- 
cem za financiranje zamenjave okolju škodljivih ogrevalnih 
sistemov z ekološko sprejemljivimi ogrevalnimi sistemi in 
sicer pod sledečimi pogoji: 
- zneski posojil: fizične osebe do 12.500 DEM, pravne osebe 
do 600.000 DEM, v SIT protivrednosti po nakupnem oziroma 
prodajnem tečaju Nove Kreditne banke Maribor d. d.; 
- roki odplačil: fizične osebe do 6 let, pravne osebe do 10 let. 
- pogoji: enaki kot pri osnovnem posojilu ' do 2% marža 
Slovenskemu ekološkemu skladu in stroški zavarovanja po- 
sojil. 

III. Izpeljava podprojekta zmanjšanja onesnaževanja zraka bo 
omogočila ugodno financiranje priklopa večjega števila 
kurišč že obstoječega omrežja za daljinsko ogrevanje, zemelj- 
ski plin, na utekočinjen naftni plin ali prehod na druge ekolo- 
ško bolj sprejemljive ogrevalne sisteme in s tem posledično 
bistveno zmanjšanje onesnaženosti zraka v slovenskih mestih 
- v analizah MBOR so povdarjeni predvsem veliki zdravstveni 
učinki zmanjšanja onesnaženosti zraka in njihove finančne 
posledice - samo na primeru Maribora naj bi popoln prehod 
na okolju prijazna kuriva povzročil prihranke od 10 do 20 mio 
DEM letno. 

IV. Sredstva za izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz poro- 
štvene pogodbe Republike Slovenije, se zagotavljajo v prora- 
čunu Republike Slovenije, vendar ima Republika Slovenija 
pravico do povračila vseh zneskov in ostalih stroškov, ki bi jih 
potencialno imela iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz poro- 
štvene pogodbe. Način in postopki uveljavljanja te pravice 
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bodo določeni v pogodbi sklenjeni med Ministrstvom za 
finance in Slovenskim ekološkim skladom, ki mora biti skle- 
njena v roku 8 dni po podpisu poroštvene pogodbe med 
Republiko Slovenijo in MBOR. 
V. Za sprejetje predlaganega zakona niso potrebne spre- 
membe obstoječih zakonov ali predpisov. 
VI. Predlagamo, da se predlog Zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt 
- zmanjšanje onesnaževanja zraka sprejme po hitrem 
postopku zaradi izrednih potreb države z namenom preprečiti 
gospodarsko škodo. Podpis pogodb naj bi bil zagotovljen v 
začetku junija 1996 po obravnavi posojila na Odboru izvršnih 
direktorjev MBOR, katerega zasedanje je predvideno 7. maja 
1996. To bi omogočilo predvideno črpanje že v avgustu 1996, 
kar je potrebno zagotoviti zato, da bodo posojila posredovana 
končnim uporabnikom posojil še v času nekurilne sezone z 

namenom omogočiti zamenjavo okolju škodljivih ogrevalnih 
sistemov z ekološko sprejemljivimi ogrevalnimi sistemi v čim 
večjem obsegu že v letu 1996. Čimprejšnje črpanje in v čim 
večjem obsegu je potrebno zagotoviti tudi zaradi zmanjševa- 
nja stoškov nečrpanja, ki znašajo 0.75% letno na nečrpanl 
znesek posojila. MBOR je v pogajanjih pristala tudi na retro- 
aktivno financiranje do višine 3 mio DEM stroškov »pilotne 
faze«, ki je bila financirana s strani Slovenskega ekološkega 
sklada in stroškov financiranja za navedeni namen, ki bi jih 
Slovenski ekološki sklad imel pred veljavnostjo posojilne 
pogodbe, vendar je retroaktivno financiranje omejeno na 
stroške, ki nastanejo v roku enega leta in sice od 1. julija 1995 
do 1. julija 1996, zato je potrebno končati postopke potrebne 
za podpis in veljavnost pogodb do navedenega roka. 

VII. Po podpisu pogodbe o poroštvu med Republiko Slovenijo 
in MBOR bo, v skladu z določbami Zakona o zunanjih zade- 
vah, potrebna še ratifikacija. 

»Priloae ki jih je poslala Vlada RS, in sicer Sporazum o prilogami so na vpogled vGlavni pisarni DZ oz. so jih prejeli 
poroštvu oz. Sporazum o garanciji in Sporazumu o posojilu s vodje poslanskih skupin.« 
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PREDLOG ZAKONA O NAJETJU 

POSOJILA PRI MEDNARODNI DANKI 

ZA ODNOVO IN RAZVOJ ZA SLOVENSKI 

EKOLOŠKI PROJEKT - GEOGRAFSKI 

INFORMACIJSKI SISTEM (ZNPGIS) 

- EPA 1456 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NAJETJU POSOJILA PRI MED- 
NARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA SLOVENSKI 
EKOLOŠKI PROJEKT - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI 
SISTEM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da ga uvrstite na prvo 
naslednjo sejo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o najetju posojila 
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski 
ekološki projekt - geografski informacijski sistem sprej- 
me po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države z 
namenom preprečiti gospodarsko škodo. PodDis oogodbe 

naj bi bil zagotovljen v začetku junija 1996 po obravnavi 
posojila na Odboru izvršnih direktorjev MBOR, katerega 
zasedanje je predvideno 7. maja 1996. To bi omogočilo 
predvideno izpeljavo tudi podprojekta zmanjšanja ones- 
naževanja zraka. Oba podprojekta sta namreč v MBOR 
vodena kot celota, neupoštevanje predvidenega časov- 
nega plana, pa je predvsem pri podprojektu zmanjšanja 
onesnaževanja zraka povezano s povečanjem stroškov. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za oko- 
lje in prostor. 

UVOD 

1- OCENA STANJA 

Izpeljava podprojekta geografskega informacijskega sistema 
bo omogočila dokončno vzpostavitev geografskega informa- 
cijskega sistema, ki predstavlja nujno sodobno infrastrukturo 
Za učinkovito upravljanje s prostorom ter izdelavo ustreznih 
geografskih podlag za posamezna gosto poseljena območja 
Republike Slovenije. Sprejem zakona je predlagan po hitrem 
Postopku zaradi izrednih razmer države z namenom prepre- 
čiti gospodarsko škodo, ki bi nastala zaradi zakasnitve pri- 
*etka izvajanja podprojekta. 
2- RAZLOGI 

Jzpeijava podprojekta geografskega informacijskega sistema 
J® sestavni del Slovenskega ekološkega projekta. Skupaj s 
Podprojektom zmanjšanja onesnaževanja zraka je v Medna- r°dni banki za obnovo in razvoj voden kot celota, neupošteva- 

nje predvidenega časovnega plana vseh postopkov potrebnih 
za veljavnost posla, pa je predvsem pri podprojektu zmanjša- 
nja onesnaževanja zraka, povezano s povečanjem stroškov. 

3. CIUI IN NAČELA 

Pravočasna izpeljava navedenega podprojekta je pomembna 
predvsem za slovenske regije, ki zaradi hitrejšega gospodar- 
skega razvoja potrebujejo organizirano informacijo za pro- 
storsko planiranje, temelječo na standariziranih zemljiških 
katastrih in geografskih podatkih. 

4. OCENA FINANČNIH 8REDSTEV 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe 
Republike Slovenije, se zagotavljajo v vsakokratnem prora- 
čunu Republike Slovenije. 

5. POSLEDICE 

Drugih posledic iz pogodbe ni. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija najame posojilo pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj, VVashington D. C., ZDA (v nadaljevanju 
MBOR) v višini 4,6 mio DEM za Slovenski ekološki projekt - 
geografski informacijski sistem, pod naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita se črpa in odplačuje v DEM; 
- posojilo se odplačuje polletno, rok odplačila je 15 let z 
vključenim 5 letnim odlogom odplačila glavnice in pričetkom 
odplačila glavnice leta 2001; 
- obrestna mera je obrestna mera MBOR za posojila v DEM, 
vezana na LIBOR, spremenljiva dvakrat letno; 
- strošek nečrpanja je 0,75% letno na nečrpani znesek poso- 
jila. 

2. člen 

Pogodbo o najetju posojila v imenu in za račun Republike 
Slovenije sklene z MBOR minister, pristojen za finance. 

Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh 
pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za odplačilo posojila in za odplačilo stroškov poso- 
jila se zagotavljajo v vsakokratnem proračunu Republike Slo- 
venije. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. Slovenski ekološki projekt (v nadaljevanju projekt) je Vlada 
Republike Slovenije obravnavala že na svoji seji dne 28.10. 
1992 in sprejela sklep, da izrazi namero o izvedbi projekta in 
zaprosi MBOR za sodelovanje pri njem. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 9.9. 1993 obrav- 
navala poročilo o dotedanjih aktivnostih v zvezi s projektom 
in določila naslednje prioritete projekta za pogovore MBOR: 
- plinifikacija slovenskih mest z onesnaženim zrakom, 
- zmanjšanje emisij S02 iz bloka 5 TE Šoštanj ter 
- institucionalna krepitev na področju varstva okolja. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 22.2.1996 obrav- 
navala in sprejela pobudo za pogajanja delegacije Republike 
Slovenije z MBOR za sklenitev dveh posojilnih pogodb v 
okviru projekta in sicer za: 
- podprojekt zmanjšanja onesnaževanja zraka ter 
- za podprojekt geografskega informacijskega sistema. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.3.1996 obrav- 
navala in sprejela poročilo o zaključku pogajanj ta najem 
posojil pri MBOR ter osnutke pogodb ter določila, da je 
potrebno izpeljati vse postopke za sklenitev navedenih po- 
godb. 

II. Posojilna pogodba bo podpisana med Republiko Slovenijo 
in MBOR pod pogoji kot so določeni v predlogu zakona. 

Namen posojila je omogočiti institucionalno krepitev Ministr- 
stva za okolje in prostor. Posojilo bo omogočilo dokončno 
vzpostavitev geografskega informacijskega sistema, ki pred- 
stavlja nujno sodobno infrastrukturo za učinkovito upravlja- 
nje s prostorom ter izdelavo ustreznih geografskih podlag za 
posamezna gosto poseljena območja Republike Slovenije. 

Vzpostavljena bo dodelana podatkovna baza, ki bo vsebovala 
predvsem osnovne geografske, geološke, topografske, eko- 

nomske in druge podatke ter podatke o lastništvu zemlje. 
Navedeni podprojekt bo prvenstveno koncentriran na sloven- 
ske regije, ki zaradi hitrejšega gospodarskega razvoja potre- 
bujejo organizirano informacijo (Koper, Maribor, Ljubljana), 
temelječo na standariziranih zemljiških katastrih in geograf- 
skih podatkih. Hkrati bo navedeni podprojekt nudil tudi delno 
podporo ostalim slovenskim občinam (kot napr. Novo Mesto, 
Nova Gorica. Kranj), ki začenjajo razvijati geoinformacijsko 
infrastrukturo in se bodo priključile nacionalni geoinformacij- 
ski infrastrukturi. 

III. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe 
Republike Slovenije, se bodo zagotavljala v vsakokratnem 
proračunu Republike Slovenije. 

IV. Za sprejetje predlaganega zakona niso potrebne spre- 
membe obstoječih zakonov ali predpisov. 

V. Predlagamo, da se predlog Zakona o najetju posojila pri 
Mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki 
projekt - geografski informacijski sistem sprejme po hitrem 
postopku zaradi izrednih potreb države z namenom preprečiti 
gospodarsko škodo. Podpis pogodbe naj bi bil zagotovljen v 
začetku junija 1996 po obravnavi posojila na Odboru izvršnih 
direktorjev MBOR, katerega zasedanje je predvideno 7. maja 
1996. To bi omogočilo predvideno izpeljavo tudi podprojekta 
zmanjšanja onesnaževanja zraka. Oba podprojekta sta 
namreč vMBOR vodena kot celota, neupoštevanje predvide- 
nega časovnega plana, pa je predvsem pri podprojektu 
zmanjšanja onesnaževanja zraka povezano s povečanjem 
stroškov. 

VI. Po podpisu posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo 
in MBOR bo, v skladu z določbami Zakona o zunanjih zade- 
vah, potrebna še ratifikacija. 

»Priloge, ki jih je poslala Vlada RS, in sicer Sporazum o 
posojilu s prilogami, so na vpogled v Glavni pisarni oz. so jih prejeli vodje poslanskih skupin«. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI 

KAMPANJI (ZVOIK-A) 

) - EPA 1375 - draga obravnava 

Poslanska skupina 
Demokratske stranke 
Slovenije - DS 

Podpisana poslanca na podlagi 88. člena ustave RS, 19. 
člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), prvega 
odstavka 174. člena in 175. člena ter 187. člena poslovnika 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) ter 
sklepa Državnega zbora z dne 10. 3. 1996 vlagata v drugo 
obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI (ZVolK-A), 

in ga pošiljata na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Držav- 
nega zbora sporočata, da bosta pri obravnavi pred- 
loga zakona na sejah državnega zbora in njegovih delov- 
nih teles sodelovala oba predlagatelja zakona. 

Tone Peršak, l.r. 
Danica Simšič, l.r. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Za 2. členom zakona o volilni kampanji (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 62/94) se doda nov 2. a člen, ki se glasi: 

»2. a člen 

Istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za voli- 
tve poslancev državnega zbora ter kandidati za volitve pred- 
sednika republike imajo lahko samo enega organizatorja 
volilne kampanje. 

Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah za 
člane občinskega sveta oziroma kandidat za župana ima 
lahko samo enega organizatorja volilne kampanje. 

Liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah za člane 
občinskega sveta ter kandidati za župana, ki jih predlagajo 
teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v 
različnih občinah, imajo lahko poleg organizatorja iz prejš- 
njega odstavka še skupnega organizatorja volilne kampanje 
(v nadaljevanju: skupni organizator). V tem primeru nosi 
skupni organizator odgovornost za zakonitost izvedbe in 
financiranja celotne volilne kampanje, na območju občine pa 
podrejeno tudi organizator volilne kampanje v tej občini.« 

2. člen 

V 8. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedama 

»občina mora« doda beseda »brezplačno«, na koncu dru- 
gega stavka pa se pika spremeni v vejico in za njo doda 
besedilo »katerih itevilo In skupna površina morata posa- 
meznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj 
osnovno Informiranje volilcev v občini o listi kandidatov 
oziroma kandidatu.«. 

3. člen 

Za 17. členom se doda nov 17. a člen, ki se glasi: 

»17. a člen 

Stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo 
volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posamez- 
nega kandidata. 

Stroški volilne kampanje so naslednji: 
1. stroški tiskanja in razobešanja plakatov, 
2. stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih 
glasilih, 
3. stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, 
4. stroški tiskanja, razmnoževanja oziroma reprodukcije in 
razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja nepo- 
sredno volilcem. 

Če izvajalec storitve ali prodajalec izdelka odobri organiza- 
torju volilne kampanje popust ali oprostitev plačila, se kot 
strošek volilne kampanje upošteva znesek, naveden na 
računu, ki ga je izvajalec storitve oziroma prodajalec dolžan 
izstaviti v realni višini in na njem navesti višino popusta 
oziroma opombo, da pristaja na oprostitev plačila. 
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V primeru, ko imajo kandidatne liste oziroma posamezni 
kandidati na volitvah za člane občinskega sveta ter kandidati 
za župana, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote 
iste politične stranke tudi skupnega organizatorja, se stroški 
volilne kampanje obračunajo skupno za vse občine, v katerih 
je bila organizirana volilna kampanja. 

Dopustna višina stroškov iz prejšnjega odstavka se izračuna 
na podlagi števila volilnih upravičencev v vseh občinah, v 
katerih skupni organizator organizira volilno kampanjo.«. 

4. član 

Za 18. členom se dodajo novi 18. a, 18. b, 18. c in 18. d člen, ki 
se glasijo: 

»18. a član 

Organizator volilne kampanje oziroma skupni organizator iz 
2. a člena mora najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje, da je posebni žiro račun iz 18. člena tega zakona 
odprt, o odprtju računa obvestiti računsko sodišče. 

18. b član 

Enajsti dan pred dnevom glasovanja mora organizator volilne 
kampanje predložiti državnemu zboru, računskemu sodišču 
in republiški volilni komisiji posebno vmesno zbirno poročilo 
o višini dotlej zbranih sredstev za volilno kampanjo, vključno 
s podatki o virih teh sredstev ter poimensko navedbo donator- 
jev in morebitnih posojilodajalcev, pravnih in fizičnih oseb, 
katerih skupna višina prispevkov ali posojil presega trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po 
zadnjih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 

Organizator volilne kampanje je dolžan v poročilu iz prejš- 
njega odstavka navesti tudi podatke o najetih kreditih in 
kreditnih pogojih ter pogojih odloženega plačila. 

Če je politična stranka ali drug organizator volilne kampanje 
na posebni račun iz 18. člena tega zakona prenesla tudi 
sredstva s katerega od svojih drugih računov, mora v poročilu 
iz prvega odstavka navesti tudi vse vire sredstev, zbranih v 
letu dni pred tem na računu, s katerega so bila sredstva 
prenešena na posebni račun. 

Organizator volilne kampanje je dolžan kopijo poročila pred- 
ložiti tudi RTV Slovenija in drugim večjim televizijskim in 
radijskim organizacijam ter osrednjim dnevnikom v Republiki 
Sloveniji. 

18. c član 

Če organizator volilne kampanje enajsti dan pred dnevom 
glasovanja ne predloži poročila iz prejšnjega člena ali če 
predloži nepopolno poročilo, ga računsko sodišče pozove, da 
predloži poročilo oziroma ga dopolni najkasneje šesti dan 
pred dnevom glasovanja. 

Računsko sodišče pripravi seznam organizatorjev volilne 
kampanje in v njem posebej navede organizatorje volilne 
kampanje, ki so vmesna poročila predložili pravočasno, pose- 
bej pa organizatorje volilne kampanje, ki vmesnih poročil niso 
predložili pravočasno ali so predložili nepopolna vmesna 
poročila. Ta seznam v obliki sporočila za javnost predloži RTV 
Slovenija, drugim večjim televizijskim in radijskim organizaci- 
jam ter osrednjim dnevnikom v Republiki Sloveniji. 

18. d član 

Računsko sodišče v sporočilu za javnost, ki ga tretji dan pred 
dnevom glasovanja predloži javnim glasilom iz tretjega 
odstavka 18. a člena, navede podatke o tem, kateri organiza- 
torji volilne kampanje vmesnega poročila niso predložili niti 
naknadno na poziv računskega sodišča oziroma poročila 
kljub zahtevi računskega sodišča niso dopolnili in kateri so na 
poziv računskega sodišča oddali nepopolna poročila.«. 

5. član 

Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja mora organi- 
zator volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora 
in volitve predsednika republike predložiti državnemu zboru 
in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih sredstvih in 
vseh izdatkih za volilno kampanjo. 

V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti posebej nave- 
deni podatki o: 

- vseh prispevkih organizatorju volilne kampanje, ki prese- 
gajo trikratno povprečno plačo na delavca v Republiki Slove- 
niji po zadnjih podatkih Zavoda Republike Slovenije za stati- 
stiko, vključno s poimensko navedbo njihovih donatorjev, 
- vseh posojilih, ki so bila odobrena organizatorju volilne 
kampanje, če višina odobrenega posojila presega znesek iz 
prejšnje alinee, vključno z navedbo fizične ali pravne osebe, ki 
je odobrila posojilo, 
- vseh odloženih plačilih organizatorju volilne kampanje, če 
višina plačila presega znesek iz prve alinee, čas odloga pa je 
daljši od 30 dni, vključno z navedbo fizične ali pravne osebe, 
ki je odobrila odlog plačila, dolžini in pogoji odloga plačila. 

6. člen 

Za 19. členom se dodajo novi 19. a, 19. b, 19. c in 19. d člen, ki 
se glasijo: 

»19. a član 

Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali 
župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občin- 
skemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o 
virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 
prejšnjega člena. 

19. b član 

Poročila iz 18. b, 19. in 19. a člena so javna. 

19. c član 

Minister za finance v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona 
določi obrazce poročil iz 18. b, 19. in 19. a člena. 

19. d član 

Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora 
morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne 
namene.«. 

7. član 

Za 24. členom se dodata nova 24. a in 24. b člen, ki se glasita: 

»24. a član 

Računsko sodišče v treh mesecih po dnevu glasovanja opravi 
revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje za volitve 
poslancev državnega zbora in volitve predsednika republike, 
ki imajo na podlagi tega zakona pravico do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje. 

Pri organizatorjih volilne kampanje, ki po tem zakonu niso 
upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje, računsko 
sodišče opravi revizijo iz prejšnjega odstavka v šestih mese- 
cih po dnevu glasovanja. 

Računsko sodišče lahko opravi revizijo tudi pri organizatorju 
volilne kampanje na volitvah za člane občinskega sveta in 
župana. 
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Organizator volilne kampanje, Banka Slovenije in Agencija za 
plačini promet, nadziranje in informiranje so dolžni na zah- 
tevo računskega sodišča predložiti listine, ki so potrebne za 
izvedbo revizije ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige 
in evidence. 

24. b člen 

Z revizijo iz prejšnjega člena računsko sodišče preizkusi: 

1. višino zbranih in porabljenih stroškov volilne kampanje; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil 
sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom; 
3. ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel 
v poročilih iz 18. b, 19. in 19. a člena, točni; 
4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je po tem zakonu upravičen organizator volilne 
kampanje. 

Ko je poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi v 
glasilu državnega zbora.«. 

8. člen 

V prvem in drugem odstavku 28. člena se za besedo »organi- 
zator« dodajo besede »oziroma skupni organizator« v ustrez- 
nem sklonu. 

9. člen 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne kam- 
panje, ki ne predloži vmesnega zbirnega poročila (18. b člen) 
ali ga ne predloži naknadno na poziv računskega sodišča ali 
poročila na zahtevo računskega sodišča ne dopolni (18. c 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.«. 

10. člen 

Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne kam- 
panje, ki ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje 
(19. in 19. a člen), ali ne odpre posebnega žiro računa ali vseh 
sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu in z 

njega ne poravna vseh stroškov volilne Kampanje (18. člen) ali 
ne obvesti računskega sodišča o odprtju tega računa (18. a 
člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne 
namene (19. d člen).«. 

V drugem odstavku se znesek »80.000 tolarjev« nadomesti z 
zneskom »200.000 tolarjev«. 

, 11. člen 

V 30. členu se znesek »500.000 tolarjev« nadomesti z zne- 
skom »1.000.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku se znesek »200.000 tolarjev« nadomesti z 
zneskom »500.000 tolarjev«, za besedo »organizator« pa se 
dodajo besede »oziroma skupni organizator«. 

V tretjem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z 
zneskom »100.000 tolarjev«, za besedo »organizatorja« pa se 
dodajo besede »oziroma skupnega organizatorja«. 

12. člen 

Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se glasi: 

»30. a člen 
ir 

Organizatorju volilne kampanje, ki za več kot 10 odstotkov 
prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, se 
sredstva, ki se mu na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja 
financiranje političnih strank, izplačujejo iz državnega ali 
občinskega proračuna, zmanjšajo za polovico. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za politično 
stranko, ki ni sama organizirala volilne kampanje, do prekora- 
čitve pa je prišlo z volilno kampanjo, ki je bila organizirana za 
liste kandidatov ali kandidate, ki jih je predlagala. 

Organizator volilne kampanje oziroma politična stranka izgu- 
bita pravico do sredstev iz državnega ali občinskega prora- 
čuna, če ob pogojih iz prejšnjih dveh odstavkov za več kot 20 
odstotkov prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kam- 
panjo. , 

Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do sredstev iz 
državnega ali občinskega proračuna sprejme računsko 
sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno. 

Zoper sklep Iz prejšnjega odstavka je dopusten upravni 
spor.«. 

13. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 13. marca 1996 na 
svoji 38. seji sprejel sklep, da bo predlog zakona, za katerega 
je bil predlagan skrajšani postopek, obravnaval po rednem 
Postopku. Tako je po končani prvi obravnavi dne 10. aprila 
1996 sprejel sklep, da je predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o volilni kampanji primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo in predlagateljema naložil, da pri 
tem upoštevava stališča, ki jih je državni zbor sprejel na 
predlog Odbora za notranjo politiko in pravosodje kot matič- 
nega delovnega telesa. Pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo sva proučila in ustrezno upoštevala tudi mnenje 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Državni zbor je ob prvi obravnavi sprejel stališče, da je 
Potrebno opredeliti število organizatorjev volilne kampanje 
oziroma opredeliti, koliko organizatorjev ima lahko posa- 
mezna lista kandidatov oziroma posamezen kandidat. Tako 

predlog zakona s 1. členom uvaja nov 2. a člen, ki določa, da 
imajo istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za 
volitve poslancev državnega zbora ter kandidati za volitve 
predsednika republike lahko samo enega organizatorja 
volilne kampanje. Tudi vsaka lista kandidatov in posamezni 
kandidat na volitvah za člane občinskega sveta oziroma kan- 
didat za župana ima lahko le enega organizatorja volilne 
kampanje, vendar smejo imeti liste oziroma kandidati, ki jih 
predlagajo teritorialne organizacijske enote, iste politične 
stranke v različnih občinah, tudi skupnega organizatorja 
volilne kampanje. Ta nosi odgovornost za zakonitost izvedbe 
in financiranja celotne volilne kampanje, na območju občine 
pa podrejeno tudi organizator volilne kampanje v tej občini. 

Predlagatelja sva na zahtevo državnega zbora ponovno pro- 
učila ustreznost določbe, ki nalaga občini, da mora brez- 
plačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje ena- 
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kopravnost pri nameščanju plakatov na plakatnih mestih. Ker 
meniva, da gre pri tem za dopustno in utemeljeno odločitev 
države, v 2. členu to dolžnost občine ohranjava, dodajava pa 
besedilo, ki poudarja, da je obveznost občine ponuditi zgolj 
minimalen obseg tovrstnega (brezplačnega) informiranja. S 
tem bi občina brezplačno plakatiranje - v omejenem obsegu, 
morda z dvema, tremi plakati - omogočila tudi tistim organi- 
zatorjem volilne kampanje, ki se na volitve pripravljajo le s 
skromnim finančnim zaledjem oziroma tako rekoč brez sred- 
stev. 

Da bi z zakonom dosegli učinkovit nadzor nad porabo zbranih 
sredstev za volilno kampanjo, sva bila dolžna pri pripravi 
besedila predloga zakona za drugo obravnavo jasneje določiti 
in precizirati stroške, ki predstavljajo dejanske stroške za 
volilno kampanjo. To sva storila v 3. členu, ki v veljavno 
besedilo vključuje novo določbo 17. a člena, stroške volilne 
kampanje pa definira kot stroške, ki so potrebni za izvedbo 
volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posamez- 
nega kandidata. Podrobneje so precizirani kot: stroški tiska- 
nja in razobešanja plakatov, stroški objavljanja predvolilnih 
oglasov in sporočil v javnih glasilih, stroški organizacije in 
izvedbe predvolilnih shodov ter stroški tiskanja, razmnoževa- 
nja oziroma reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega mate- 
riala volivcem. V primerih, kadar bi izvajalec storitve ali proda- 
jalec izdelka odobril organizatorju volilne kampanje popust 
ali oprostitev plačila, bi se kot strošek volilne kampanje upo- 
števala realna cena, prodajalec oziroma izvajalec pa bi bil 
dolžan izstaviti račun in v njem navesti višino popusta ozi- 
roma opombo, da pristaja na oprostitev plačila. Kadar bi imele 
liste ali kandidati na volitvah za člane občinskega sveta ter 
kandidati za župana, ki jih predlagajo teritorialne organizacij- 
ske enote iste politične stranke, tudi skupnega organizatorja, 
bi se stroški volilne kampanje obračunali skupno za vse 
občine, v katerih je bila organizirana volilna kampanja, 
dopustna višina stroškov pa bi se v takem primeru izračunala 
na podlagi števila volilnih upravičencev v vseh občinah, v 
katerih je skupni organizator organiziral volilno kampanjo. 

Določba 4. člena predvideva uvedbo novih členov 18. a, 18. b, 
18. c in 18. d. Določba 18. a člena je nova, v skladu z njo pa naj 
bi bH organizator volilne kampanje dolžan o odprtju poseb- 
nega žiro računa v roku treh dni po prejemu obvestila Agen- 
cije za plačilni promet, nadziranje in informiranje obvestiti 
računsko sodišče. S tem se slednjemu olajša kontrola, saj 
računsko sodišče lahko ve, kdo ni (pravočasno) oddal poro- 
čila. le v primeru, če ve tudi, kdo ima odprt poseben žiro 
račun. 

V prvem odstavku 18. b člena (prej 18. a člen) sva na podlagi 
stališča državnega zbora besedilo, ki kot kriterij za navedbo v 
poročilu določa višino sredstev, prilagodila dikciji zakona o 
političnih strankah tako, da ustreza trikratni povprečni 
mesečni plači na delavca v Republiki Sloveniji po zadnjih 
podatkih zavoda Republike Slovenije za statistiko. Sicer bese- 
dila tega člena v načelu nisva spreminjala, sva pa vanj vklju- 
čila tudi obvezno navedbo podatkov o najetih kreditih in 
kreditnih pogojih ter pogojih morebitnega odloženega pla- 
čila. V drugem odstavku sva ohranila rešitev, da mora vmesno 
zbirno poročilo vsebovati vse vire sredstev, zbranih v letu dni 
pred morebitnim prenosom sredstev z drugih računov, ker 
meniva, da bi zaradi možnosti, da so volitve tudi na začetku 
leta, predložitev finančnega poročila stranke za to leto ne 
dosegla želenega namena. 

Določbo 18. c člena (prej 18. b člena) sva v skladu s stališčem 
državnega zbora preoblikovala v smislu jasnejše formulacije 
in boljšega razumevanja njene vsebine, vanjo pa sva vključila 
tudi vsebino prejšnjega 18. c člena. V tem členu je tako 
določeno, da mora računsko sodišče organizatorja volilne 
kampanje, ki enajsti dan pred dnevom glasovanja ni predložil 
poročila ali je predložil nepopolno poročilo, pozvati, naj ga 
predloži oziroma dopolni najkasneje šesti dan pred dnevom 
glasovanja. Seznam organizatorjev volilne kampanje, ki ga 
pripravi računsko sodišče, vsebuje navedbe organizatorjev 
volilne kampanje, ki so vmesna poročila predložili pravo- 
časno, organizatorje volilne kampanje, ki vmesnih poročil 

niso predložili pravočasno ali so predložili nepopolna vmesna 
poročila. Ta seznam računsko sodišče v obliki sporočila za 
javnost predloži RTV Slovenija, drugim večjim televizijskim in 
radijskim organizacijam ter osrednjim dnevnikom v Republiki 
Sloveniji. 

Tako kot v prvi obravnavi 18. d člen določa, da računsko 
sodišče pripravi posebno sporočilo za javnost, ki ga tretji dan 
pred dnevom glasovanja predloži vsem osrednjim medijem v 
državi. Sporočilo za javnost zajema tri sklope podatkov, in 
sicer: podatke o tem, kateri organizatorji volilne kampanje 
vmesnega poročila niso predložili niti naknadno na poziv 
računskega sodišča oziroma poročila kljub zahtevi račun- 
skega sodišča niso dopolnili in kateri so na poziv računskega 
sodišča oddali nepopolna poročila. 

Novi S. člen predvideva spremembo 19. člena zakona o volilni 
kampanji, in sicer tako, da se poročilo, ki ga je potrebno po 
tem členu predložiti računskemu sodišču in državnemu zboru 
v treh mesecih po dnevu glasovanja, nanaša le na organiza- 
torje volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora 
in volitve predsednika republike. V tem poročilu morajo biti 
posebej navedeni podatki o vseh prispevkih organizatorju 
volilne kampanje, ki presegajo trikratno povprečno plačo na 
delavca v Republiki Sloveniji po zadnjih podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko, vključno s poimensko 
navedbo njihovih donatorjev, vseh posojilih, ki so bila odo- 
brena organizatorju volilne kampanje, če višina odobrenega 
posojila presega znesek iz prejšnje alinee, vključno z navedbo 
fizične ali pravne osebe, ki je odobrila posojilo ter vseh 
odloženih plačilih organizatorju Volilne kampanje, če višina 
plačila presega prej navedeni znesek in je čas odloga daljši od 
30 dni, vključno z navedbo fizične ali pravne osebe, ki je 
odobrila odlog plačila, dolžini in pogoji odloga plačila. 

Po ponovni proučitvi smotrnosti in načina objavljanja imen 
donatorjev in posojilodajalcev prvotno predlaganih rešitev 
nisva spremenila, saj objava njihovih firm oziroma imen pri- 
haja v poštev le v primerih, kadar višina prispevkov oziroma 
posojil presega trikratno povprečno mesečno plačo na 
delavca v Republiki Sloveniji po zadnjih podatkih Zavoda RS 
za statistiko. 

Zaradi prej omenjene spremembe 19. člena je bilo potrebno 
oblikovati nove člene 19. a, 19. b, 19. c in 19. d, kar predvideva 
6. člen predloga zakona. 

Določba 19. a člena se nanaša na organizatorje volilne kam- 
panje za člane občinskega sveta ali župana, ki morajo v 60 
dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in račun- 
skemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sred- 
stvih za volilno kampanjo. To poročilo mora vsebovati vse 
podatke, ki so jih dolžni v svojih poročilih navesti organiza- 
torji volilnih kampanj za volitve poslancev v državni zbor in 
predsednika republike. V skladu z 19. b členom so ta poročila 
javna, isto pa velja tudi za vmesna zbirna poročila. Ker sva bila 
predlagatelja s posebnim stališčem zavezana proučiti mož- 
nost oblikovanja ustreznega organa, ki bi predpisal enotne 
kriterije za izdelavo finančnih poročil, da ne bi zaradi njihove 
nedodelanosti oziroma pomanjkljivosti prihajalo do zamuja- 
nja rokov, ki so določeni za predložitev teh poročil z zakonom 
določenim institucijam, sva z novim 19. c členom predvidela 
dolžnost ministra za finance, da predpiše obrazec poročil. 
Zaradi predlagane spremembe 19. člena tudi predlagava, naj 
se določba, po kateri mora organizator volilne kampanje, ki ni 
politična stranka, morebitni presežek zbranih sredstev name- 
niti v humanitarne namene, v okvir veljavnega zakona umesti 
kot samostojen 19. d člen. 

Državni zbor je ob zaključku prve zakonodajne faze sklenil, da 
je potrebno določiti in razdelati postopek ugotavljanja resnič- 
nosti poročil o višini zbranih sredstev za volilno kampanjo, še 
zlasti poročil o skupnem znesku porabljenih sredstev. Zato s 
7. členom dodajava nova 24. a in 24. b člen, ki za ta namen 
predvidevata revizijo, s katero se ugotovi višina zbranih in 
porabljenih stroškov volilni kampanje, zakonitost pridobitve 
in uporabe sredstev za volilno kampanjo, točnost podatkov, 
vsebovanih v poročilu in višino delnega povračila stroškov 
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volilne kampanje, do katerega je po tem zakonu upravičen 
organizator volilne kampanje. Revizijo opravi računsko 
sodišče v treh mesecih po dnevu glasovanja pri tistih organi- 
zatorjih volilne kampanje za volitve poslancev državnega 
zbora in volitve predsednika republike, ki imajo na podlagi 
tega zakona pravico do delne povrnitve stroškov volilne kam- 
panje. Pri organizatorjih volilne kampanje, ki po tem zakonu 
niso upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje, se 
revizija opravi v šestih mesecih po dnevu glasovanja. Račun- 
sko sodišče lahko opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne 
kampanje na volitvah za člane občinskega sveta in župana. 
Organizator volilne kampanje, Banka Slovenije in Agencija za 
plačini promet, nadziranje in informiranje so dolžni na zah- 
tevo računskega sodišča predložiti listine, ki so potrebne za 
izvedbo revizije ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige 
in evidence. Ko je poročilo računskega sodišča dokončno, se 
objavi v glasilu državnega zbora. 

Novi opredelitvi števila organizatorjev volilne kampanje je bilo 
potrebno prilagoditi tudi formulacije kazenskih določb (8., 9., 

10. In 11. člen). V skladu s stališčem državnega zbora predlog 
zakona zaostruje tudi sankcije za kršitev določb o dovoljenem 
obsegu stroškov volilne kampanje, 12. člen pa z novim 30. a 
členom uvaja tudi možnost, da se v primeru več kot 10- 
odstotne prekoračitve dovoljenega obsega sredstev za volilno 
kampanjo sredstva, ki jih organizator volilne kampanje pre- 
jema iz državnega oziroma občinskega proračuna, zmanjšajo 
oziroma da se v primeru prekoračitve, ki presega 20 odstot- 
kov, ta pravica celo izgubi. 

Ker državni zbor ni sklenil, da bi bilo potrebno v predlogu 
zakona, pripravljenem za drugo obravnavo, spremeniti tudi t. 
i. »vacatio legis«, v 13. členu predlagava, da začne zakon 
veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predlagatelja sva na podlagi stališč in sklepov državnega 
zbora v primerjavi s predlogom zakona za prvo obravnavo 
razširila obseg njegove materije, zato je tudi iz naslova pred- 
loga zakona razvidno, da se nanaša na spremembe in dopol- 
nitve zakona o volilni kampanji. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

ZAKONA O KOMUNALNIH TAKSAH 

(ZKT-D) 

- EPA 1457 - prva obravnava 

Zmago Jelinčič, poslanec 
Slovenske nacionalne stranke 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, St. 33/91 - I), 19. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, St. 40/93 in 
80/94) pošilja v prvo obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O KOMU- 
NALNIH TAKSAH. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika držav- 
nega zbora sporoča, da bo pri delu delovnih teles in 
državnega zbora sodeloval spodaj podpisani predlagatelj. 

Zmago Jelinčič, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zakon o komunalnih taksah trenutno omogoča občinam, da 
določajo takse tudi za storitve, ki nimajo komunalnih značil- 
nosti. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Poleg tega, da sedanji zakon omogoča občinam določanje 
taks za storitve, ki nimajo komunalnih značilnosti, morajo po 
veljavnem zakonu lastniki zabavnih igralnih sredstev - avto- 
matov trikrat plačevati dajatve in sicer: (A) komunalna taksa, 
(B) davek na dejavnost (od celotnega dohodka lastnik lokala, 
v katerem so ta igralna sredstva) in (C) davek na posojo 
osnovnih sredstev (od svojega dohodka lastnik igralnih sred- 
stev). 

3. CIUI IN NAČELA 

Cilj sprememb zakona je v tem, da izenači lastnike zabavnih 
avtomatov z drugimi davčnimi zavezanci in uveljavi načelo, da 

se komunalna taksa plačuje za predmete in storitve, katerih se 
ne da drugače obdavčiti oziroma za stvari, ki so v javni lasti. 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
ČUNA 

Zakon ne bo zahteval nobenih novih sredstev iz državnega 
proračuna. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

Zakon ne bo imel drugih posledic, razen pozitivnih, saj bo pri 
malih podjetnikih in državljanih povečal ugled pravne države 
in zaupanje v poštenost zakonov. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

V zakonu o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29 - 301/ 
65, 7 - 20/70, 7 - 78/72 in Uradni list RS, št. 18 - 1743/91) se 
črtata 1. in 3. točka prvega odstavka 4. člena. 

2. člen 

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

Besedilo zakona, za katerega predlagam črtanje, je določil 
zakon o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (Uradni list 
SRS, št. 7 - 20/70), ki je bil sprejet 25. II. 1970 (in objavljen v 
uradnem listu 4. III. 1970), torej v času, ko je kovanec v 
takratni plačilni valuti, dinarju, nekaj veljal; če sklepamo po 
ceni uradnega lista takrat (3,50 dinarjajin danes (720 tolarjev), 
lahko ugotovimo, da je takrat kovanec za en dinar veljal več 
kot 200 tolarjev v današnjem času. Zato so se tozadevna 
igralna sredstva (glasbeni avtomat/ in igralna sredstva - 
igralni avtomati, biljard, igralne karte in podobno - v javnih 
lokalih poganjala kar s kovancem, družba kot celota pa od 
tega ni imela nič. Zato je razumljivo, da je bila sprejeta 
navedena dopolnitev zakona, pri čemer pa je treba povedati, 
da je bilo že v naslednji dopolnitvi zakona (ki je bila objavljena 
v Uradnem listu SRS, št. 7 - 178/72 z dne 17. II. 1972) dolo- 
čeno, da »komunalnih taks ni mogoče pobirati za storitve, za 
katere je dogovorjeno ali v tarifi predpisano neposredno pla- 
čilo«. Ker pa danes naš največji kovanec premalo velja, da bi 
poganjal take iare. mora danes operater igralnega avtomata 

prodati žeton, prodani žeton pa tudi ustrezno registrirati (regi- 
strska blagajna, paragonski blok); zato je operater davčni 
zavezanec in je ob plačevanju takse v podrejenem položaju z 
drugimi davkoplačevalci (mehanik ne plačuje takse za orodje, 
frizer ne za škarje, zidar ne za zidarsko žlico...). V primeru, da 
operater postavi svoj zabavni avtomat nekomu v gostinski 
lokal, je še na slabšem, saj mora plačati najprej 4,762% 
(odvaja gostinec na bruto inkaso) in nato še 3% kot izposoje- 
valec - kar pa nI! Na avtomatih popolnoma vsa dela opravlja 
operater; torej avtomatov ne posoja! Po zakonu je davčni 
zavezanec za takso lastnik lokala, vendar le-ta avtomata noče 
sprejeti v lokal, če mu operater ne krije komunalne takse. 
Razen tega so avtomati operaterjevo osnovno sredstvo in niso 
komunalna last, tako kot na primer trg ali pločnik. Zavedati se 
moramo tudi, da je na podeželju v nekaterih občinah vpra- 
šljiva zmožnost plačevanja take takse, prisotnost zabavnega 
igralnega avtomata pa lahko vsaj malo popestri vsakdanjik v 
vaški gostilni. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

4 1. za glasbene avtomate v javnih lokalih; 

Občinske skupščine smejo predpisovati komunalne takse: fgralne'kartV/npodobno)^ '°kallh ''9ralnl avtomati, biljard, 
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LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1995 IN FINANČNI NAČRT 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 

(0dL0BS95) (0HFBNS96) 

- EPA 1441 

Na podlagi 82. in 83. člena in v zvezi z 4. členom Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) Vam pošiljamo 
sledeče: 
1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1995 z letnim 
obračunom Banke Slovenije za leto 1995, ki je sestavni del 
letnega poročila. 

2. Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke 
Slovenije in o razporeditvi presežka prihodkov nad od- 
hodki. 

3. Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1996. 

4. Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke 
Slovenije za leto 1996. 

Letno poročilo z bilanco stanja in izkazom uspeha Banke 
Sloveniie za leto 1995 ter Finančni načrt Banke Slovenije 

za leto 1996 je Svet Banke Slovenije sprejel na 111. seji 
dne 2. 4. 1996. 

Poslovanje Banke Slovenije, skupaj s finančnim izkazom 
za leto 1995, je v skladu z mednarodnimi računovodskimi 
standardi revidirala revizijska hiša KPMG iz Londona. 

V stanje sredstev Banke Slovenije so vključene tudi nepre- 
mičnine Banke Slovenije v Avstriji. 

Skladno s prvim odstavkom 82. člena Zakona o Banki 
Slovenije prosimo, da Državni zbor Republike Slovenije 
potrdi Finančni načrt za leto 1996 in Letni obračun Banke 
Slovenije za leto 1995. 

Prosimo, da Državni zbor Republike Slovenije vse nave- 
dene dokumente čimprej uvrsti v parlamentarno proce- 
duro. 

Pregled vsebine: 
I. BANKA SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE 
II. PREGLED GLAVNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 
lli. DENARNA POLITIKA 

1. Namere in usmeritve denarne politike 
2. Obrestne mere 
3. Uporaba instrumentov denarne politike 

IV. PLAČILNA BILANCA, DEVIZNI TEČAJ IN ZUNANJI DOLG 
1. Plačilna bilanca 
2. Devizni tečaj 
3. Zunanji dolg in mednarodne rezerve 

V. NADZOR BANČNEGA SISTEMA 
1. Sanacija bank 
2. Nadzor bank in hranilnic 

VI. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE 
1. Posli za Republiko Slovenijo 
2. Reforma plačilnih sistemov 
3. Razvoj statistične funkcije 
4. Gotovinsko poslovanje 
5. Mednarodno sodelovanje 

VII. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE \ 

Gospod predsednik, spoštovani člani Državnega zbora, 
v čast in zadovoljstvo mi je predstaviti poročilo o delovanju 
Banke Sloveniie v preteklem letu, skupaj s finančnim izkazom 

za leto 1995, ki ga je revidirala in v zvezi z njim pripravila 
mnenje revizorska hiša KPMG iz Londona. Dovolite mi, da na 
kratko predstavim nekatera dejstva, ki so neposredno ali 
posredno vplivala tudi na vodenje denarne politike, za katero 
je odgovorna centralna banka. 

Kljub ugotovitvi, da je bila gospodarska rast v letu 1995 v 
Sloveniji nekaj nižja od načrtovane, se je proces zmanjševa- 
nja inflacije uspešno nadaljeval in prvič, po skorai dvajsetih 
letih, zaključil leto z enoštevilčno inflacijo. Z drugimi bese- 
dami. pozitivna rast gospodarstva v stabilnejših razmerah 
korak za korakom približuje Slovenijo h konkurenčnim part- 
nerjem razvite Evrope in spodbuja zaupanje v domač bančni 
sistem, ki upravlja z vedno večjimi denarnimi prihranki. Ti so 
zametek za financiranje novih investicij, ki naj bi omogočile 
odpiranje novih delovnih mest in izboljšale konkurenčno spo- 
sobnost slovenskih subjektov na različnih trgih. 

Razumljivo je, da prinaša nižja inflacija s seboj dodatne zah- 
teve po racionalnejšem gospodarjenju v primerjavi s tistim v 
času hiper-, oziroma visoke inflacije. Pričelo je primanjkovati 
prostora in časa v marsikaterem podjetju za razne finančne 
operacije, ki jim je botrovala visoka inflacija, kajti realne 
vrednosti so v stabilnejših razmerah razpoznavnejše, možno- 
sti za finančne manipulacije manjše, zahteve po reorganizaci- 
jah in pravih sanacijah večje. To so simptomi, ki kažejo na to, 
da je proces zdravljenja in prilagajanja pravilno usmerjen in 
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da bodo na koncu ob prizadevanju širše skupnosti ostali in 
preživeli le zdravi, sposobnejši in močnejši. 

V takem okolju postaja tudi delovanje denarne politike še 
težje, kajti zniževanje inflacije ob sanacijskem procesu 
gospodarstva in gospodarski rasti terja od centralne banke na 
eni strani še previdnejše, na drugi strani pa vztrajnejše delo- 
vanje v smeri nadaljnje stabilizacije. Iz tega zornega kota 
lahko globalno ugotovimo, da je preteklo leto imelo predvsem 
tri značilnosti: naraščanje trgovinskega deficita in ob koncu 
leta simboličen presežek v plačilni bilanci; v prvem polletju 
nadaljnjo rast vrednosti slovenskega tolarja (apreciacijo), v 
tretjem in zadnjem kvartalu smo bili priče njegovi depreciaciji, 
ki je bila posledica slabših rezultatov v menjavi s tujino in 
predvsem na menjalniškem trgu nastajajoče sistemske nesta- 
bilnosti, kljub temu pa je bil prav tečaj tolarja temeljno stabili- 
zacijsko sidro za lanskoletno nadaljnjo stabilizacijo; da se je 
obrestna mera za domači denar še nadalje zniževala in hkrati, 
da smo sredi preteklega leta pričeli s prakso obrestnega 
nominalizma za kratkoročne depozite do 30 dni, pri ostalih 
depozitih pa razširili osnovo za izračun obrestne mere na 
trimesečne rezultate inflacije ob jasni nameri, da tudi tu 
pridemo postopoma na popolni obrestni nominalizem. 

Instrumenti, s katerimi je centralna banka vodila denarno 
politiko, so ostali več ali manj isti kot v bližnji preteklosti, 
oziroma svoj neposredni bližnji cilj: uravnavati količino 
denarja v obtoku, oziroma vplivati predvsem na obseg primar- 
nega denarja, je uravnavala z dvodelnimi blagajniškimi zapisi, 
z blagajniškim zapisom z nakupnim bonom, uveljavila pa sta 
se zlasti začasni nakup blagajniških zapisov v tujem denarju z 
obveznim povratnim nakupom in kratkoročno posojilo, ki sta 
z redno uporabo postala stabilen in zanesljiv vir bančne 
likvidnosti. 

Iz zunanjega zornega kota sta preteklo leto širše denarno 
področje zaznamovali še dve pomembni dejstvi: 8. junija v 
New Yorku doseženi okvirni sporazum med Republiko Slove- 
nijo in privatnimi bankami, po katerem naj bi Slovenija prev- 
zela 18% celotnega jugoslovanskega dolga po Novem finanč- 
nem sporazumu iz leta 1988; 1. septembra razglasitev konver- 
tibilnosti slovenskega tolarja, skladno z določili 8. člena Sta- 
tuta Mednarodnega denarnega sklada. Oba omenjena 
dogodka lahko ocenimo kot nadaljnje utrjevanje slovenskega 
ratinga na zunanjih denarnih in kapitalskih trgih, hkrati pa 
tudi kot dodatno obveznost Banke Slovenije, tako pred 
domačo, kot tudi zunanjo javnostjo, pri nadaljnji skrbi za čim 
bolj zdrav in stabilen slovenski tolar. 

Dovolite mi, cenjeni Državni zbor, da se Vam ob tej priložnosti 
hkrati zahvalim za sodelovanje, sugestije in predloge, ki smo 
jih bili deležni v preteklem letu, kadar smo skupaj razpravljali 
o problemih denarne politike. Z vso odgovornostjo se zave- 
damo, da bo nadaljnje približevanje Slovenije k rezultatom, ki 
jih dosegajo evropske države, tako na širšem gospodarskem, 
kot tudi na ožjem denarnem področju, v bližnji prihodnosti 
težko in bo terjalo še tesnejše sodelovanje vseh, ki so v državi 
odgovorni za posamezne politike. Hkrati vemo, da bo nujno 
potrebna reforma »standarda socialne države« terjala 
dodatno varčevanje in racionalizacijo na vseh področjih, če 
želimo, da se bo pozitivni proces stabilizacije in gospodarske 
rasti v Sloveniji nadaljeval. Ob vsem tem pa se tudi zavedamo, 
da mnogi še vedno gojijo zgrešeno denarno iluzijo, povezano 
z ohlapnejšo denarno politiko centralne banke. Za taka priča- 
kovanja in prizadevanja bo ob naših skupnih naporih vse 
manj razumevanja in hkrati vse več prepričanja, da sta 
denarna, oziroma cenovna stabilnost garanta našemu nadalj- 
njemu razvoju in vsestranskemu napredku. Banka Slovenije 
za ta cilj nima in ne sme imeti alternative. 

dr. France Arhar 
Guverner 

I. BANKA SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE 

Banka Slovenije je bila kot centralna banka ustanovljena v 
sklopu osamosvojitvene zakonodaje 25. junija 1991, ko je bil 
poleg vseh pomembnih sistemskih zakonov ob Temeljni 

ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti in ustavnem 
zakonu za izvedbo Temeljne ustavne listine sprejet tudi zakon 
o Banki Slovenije. Banka Slovenije je kot centralna banka 
izrecno opredeljena v 152. členu Ustave Republike Slovenije. 

Ustava določa, da je Banka Slovenije samostojna in odgovarja 
neposredno Državnemu zboru; Državni zbor imenuje guver- 
nerja Banke. Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet 
Banke Slovenije in guverner. Svet Banke Slovenije sestavlja 
enajst članov, od tega šest iz vrst neodvisnih strokovnjakov, ki 
jih imenuje Državni zbor na predlog predsednika republike. 
Člani Sveta pa so po položaju tudi guverner, namestnik guver- 
nerja in trije viceguvernerji; namestnika guverja in viceguver- 
nerje imenuje Državni zbor na predlog guvernerja. Mandat 
članov Sveta traja šest let. To velja tudi za guvernerja, namest- 
nika guvernerja in viceguvernerje. 

Zakon opredeljuje osrednjo nalogo Banke Slovenije kot skrb 
za stabilnost valute in za splošno likvidnost plačevanja v 
državi in do tujine. Za uresničevanje te naloge Banka Slove- 
nije uravnava količino denarja v obtoku, skrbi za splošno 
likvidnost bank in hranilnic, skrbi za splošno likvidnost v 
plačilih do tujine, kontrolira banke in hranilnice, izdaja ban- 
kovce in daje bankovce in kovance v obtok, predpisuje pravila 
za izvajanje jamstva za vloge občanov ter opravlja določene 
posle za Republiko Slovenijo. Poleg navedenega ima Banka 
Slovenije določene naloge in pristojnosti tudi po zakonu o 
bankah in hranilnicah, po zakonu o deviznem poslovanju, po 
zakonu o kreditnih poslih s tujino ter po zakonu o predsana- 
ciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

Banka Slovenije je pri odločanju o denarni politiki in njenem 
izvajanju ter pri uresničevanju drugih nalog in pooblastil tako 
po zakonu o Banki Slovenije kot tudi po drugih zakonih 
neodvisna; Svet Banke Slovenije in guverner sta za uresniče- 
vanje nalog Banke Slovenije odgovorna Državnemu zboru. 
Banka Slovenije mora za najmanj polletno obdobje predložiti 
Državnemu zboru poročilo o svojem delu. Državnemu zboru 
mora predložiti v potrditev tudi finančni načrt in letni obra- 
čun, in ob tem predložiti letno poročilo o svojem delu. 

Zakon izrecno določa, da sme Banka Slovenije odobravati 
Republiki Sloveniji posojila le do višine 5% letnega proračuna 
oziroma do ene petine predvidenega proračunskega pri- 
manjkljaja. Posojila morajo biti poravnana do konca prora- 
čunskega leta, kar pomeni, da ne morejo biti vir financiranja 
primanjkljaja. V praksi se od ustanovitve Banke Slovenije 
naprej proračun pri njej še ni zadolžil. 

II. PREGLED GLAVNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 

Padec mednarodne konkurenčnosti zaradi realne apreciacije 
tolarja od konca 1993. leta naprej in rasti povprečnih plač nad 
rastjo produktivnosti dela v industriji je postavil v letu 1995 
zlasti delovno intenzivne panoge (tekstilno, usnjarsko, lesno, 
kovinsko itd.) pred nujen proces prestrukturiranja. Vse te 
panoge veliko izvažajo, tako da je postala njihova nekonku- 
renčnost v tujini v letu 1995 že pomemben omejitveni dejavnik 
gospodarske rasti. Julija 1995. leta je začel (po desezoniranih 
podatkih) rahlo padati količinski izvoz blaga v tujino, takoj 
zatem pa je prišlo tudi do stagniranja industrijske proizvod- 
nje. Nominalna (dolarska) rast izvoza v drugi polovici 1995. 
leta je bila torej samo še posledica sezonskih dejavnikov in 
rasti (dolarskih) cen. V kratkoročnem prihodnjem obdobju je 
mogoče pričakovati pozitivne učinke ponovnega padca vred- 
nosti tolarja v drugem polletju 1995, na nekoliko daljši rok pa 
bodo bolj pomembni rezultati dohodkovne politike in dodatne 
investicije za prilagoditev in prestrukturiranje delovno inten- 
zivnih panog. 

Investicijska klima je bila zaradi zamujanja procesa privatiza- 
cije v letih 1992-1995 še šibka, saj so bila zlasti srednja in 
velika podjetja previdna pri investiranju. Zaradi večje dina- 
mike v novo nastajajočem drobnem privatnem sektorju in 
zaradi nekaterih večjih državnih infrastrukturnih projektov se 
je delež investicij v BDP v letu 1995 sicer povečal za okrog 2 
strukturni točki, to je na 22%, vendar je v primerjavi s hitro 
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rastočimi gospodarstvi slovenski delež investicij v BDP še 
vedno podpovprečen. 
V končnem rezultatu je znašala (ocenjena) gospodarska rast v 
1995. letu 4,8%, kar je nekoliko manj od načrtovane in manj 
od tiste iz 1994. leta (5,3%). Ne glede na rahlo pojemanje 
domače gospodarske konjunkture v 1995. letu je to že tretje 
zaporedno leto pozitivne gospodarske rasti ob sočasnem 
usDešnem zmanjševanju inflacije. Po predhodnih ocenah je v 

letu 1995 naraščala aktivnost najbolj v gradbeništvu (9%), 
gostinstvu (7%), prometu (7,5%) in trgovini (6%), najmanj pa v 
kmetijstvu (2%) ter rudarstvu (0%). Zaposlenost se je v letu 
1995 zmanjšala za 0,3%, kar je manj kakor v letu poprej. Hkrati 
je upadla tudi standardizirana stopnja brezposelnosti, ki je 
znašala maja 1995 7,4%, kar je na ravni, kot velja za povprečje 
EU. V drugem polletju 1995. leta se je brezposelnost, merjena 
s prijavami na zavodih za zaposlovanje, ponovno povečala. 

Slika 1: Industrijska proizvodnja in promet v trgovini na debelo ter četrtletne ocene realnega 
BDP od 1992. do 1995. leta (1990=100, desezonirani podatki) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

ca RERLNI BDP 
— INDUSTRIJSKU PROIZVODNJO 
" mgPVlHfl Nfl PEBELP  

1992 1993 1994 

Vir: Statistični urad RS; četrtletne ocene BDP: Banka Slovenije. 
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Viri gospodarske rasti so bili v 1995. letu (po predhodnih 
ocenah) 15,5% rast investicij v osnovna sredstva, 5,1% rast 
zasebne porabe, 4,1% rast javne porabe ter 4% realna rast 
izvoza blaga in storitev. Omejevalno je delovalo v letu 1995 
predvsem slednje gibanje, ob upoštevanju dejstva, da pred- 
stavlja tuje povpraševanje glavno komponento v slovenskem 
agregatnem povpraševanju s 56% deležem v letu 1995, v 
primerjavi, na primer, s 54% deležem domače zasebne 
porabe. Presežek izvoza nad uvozom blaga in storitev je 
znašal le 1,9% (brez vključevanja turistične porabe v tujini), 
kar je najmanj v vseh letih po osamosvojitvi. 

Občutna rast zasebne porabe v 1995. letu je bila omogočena 

predvsem z ne zadosti trdno dohodkovno politiko. Celotna 
izplačila neto plač so se realno povečala za 5,7%, izplačila 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja pa celo za 11,5%. 
Pomembnejši omejitveni dejavnik je bila v 1995. letu prevsem 
zaostrena tolarska likvidnost, saj sta se zelo povečala število 
blokiranih žiro računov ter obseg blokiranih imetij na žiro 
računih gospodarstva. Socialni transferji so se povečali v 
realnem izrazu za 3,1%. Kupna moč vseh navedenih prejem- 
kov prebivalstva je v letu 1995 za skoraj 6% presegla raven iz 
1990. leta. Od tega leta so najhitreje naraščali drugi prejemki 
iz delovnega razmerja (prejemki po pogodbenem delu itd.), 
saj plačajo na ta izplačila podjetja precej manjše davčne 
obremenitve in prispevke kakor na redne plače. 
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Tabela 1: Končna poraba bruto domačega proizvoda (v %) 

1992 1993 1994 1995 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (4+5) 100.0 100.0 100.0 100.0 

2. Izvoz blaga in storitev 63.7 58.7 60.9 55.9 

3. Uvoz blaga in storitev 54.5 55.7 55.9 54.0 

4. Saldo (izvoz-uvoz) 9.2 3.0 5.0 1.9 

5. Domača končna poraba (6 do 10) 90.8 97.0 94.9 96.9 

6. Domača zasebna poraba 52.9 55.2 53.8 53.8 

7. Javna poraba 20.5 20.7 20.0 19.8 

8. Investicije v osnovna sredstva 17.6 18.1 20.2 22.2 

9. Prirast zalog -0.3 1.0 0.9 1.1 

10. Statistična napaka 0.0 1.9 0.1 1.2 

• Realne stopnje rasli BDP v % -5.4 1.3 5.0 4.8 

• BDP v mio USD 12.365 12.672 14.037 

• BDP na prebivalca v USD 6.195 6.366 7.181 

• BDP na prebivalca po kupni 
moči v USD 

8109 8.579 9.465 

Vir: Oceno Urada RS za makroekonomske analize in razvoj: realne stopnje rasti BDP in podatki v dolarjih za leta 
1992-1994: Statistični urad Republike Slovenije. 

V konsolidirani bilanci štirih javnofinančnih blagajn (ožjega 
državnega in občinskih proračunov ter obveznega pokojnin- 
skega in zdravstvenega zavarovanja) je bil v 1995. letu realizi- 
ran primanjkljaj v višini 0,3% BDP. Ožji državni proračun je bil 
vse leto v presežku, s čimer je država z varčevanjem podpirala 
stabilizacijsko politiko centralne banke. 

Davčni prihodki javnega financiranja so se povečali v realnem 
izrazu za 5,5%. Davčni viri iz prometnih davkov so se povečali 
nominalno za 25,5% in iz carin za 21,5%, iz davkov socialnega 
zavarovanja za 17,6% in iz dohodnine za 14,9%, medtem ko so 
se viri iz pobranih davkov od dobička zmanjšali za 19,8%, 
zaradi ukinitve posebnega davka na plače, ki presegajo omeji- 
tve iz socialnega dogovora, in zmanjšanja stopnje davka na 
dobiček s 35% na 25%. V celotnem davčnem instrumentariju 
so predstavljale davčne vrste, ki bremenijo plače, še vedno 
58%, prometni davki (skupaj z uvoznimi dajatvami) pa 36% 
vseh fiskalnih prihodkov. Davki iz dobička so prispevali manj 
kakor 2%. 

Zakladnica Ministrstva za finance je svoje likvidnostne pre- 
sežke, ki so v določenih mesecih presegli 30 milijard tolarjev, 
vlagala pretežno v poslovne banke, v drugem polletju pa tudi 
vezala pri Banki Slovenije, in to je prispevalo k zniževanju 
pasivnih in aktivnih obrestnih mer. Zadolževanje na domačem 
trgu je bilo v letu 1995 omejeno na vzdrževanje obstoječih 
finančnih instrumentov (zakladne menice) in prvič na kratko- 
ročen sindiciran kredit v tujem denarju od domačih poslovnih 
bank v znesku 15,7 milijonov ameriških dolarjev. V tujini pa se 

je uradni sektor zadolžil za 132 milijonov dolarjev ali še enkrat 
več kakor leto poprej. Ta znesek vključuje tudi črpanja kredi- 
tov tistih podjetij, za katerih zadolžitev je država dala garan- 
cijo. Zadolževanje države v tujini bi bilo lahko neugodno za 
gibanja na domačem deviznem trgu, če ne bi bilo ustreznega 
sodelovanja med Ministrstvom za finance in Banko Slovenije, 
na podlagi katerega je ministrstvo najeta devizna sredstva 
začasno deponiralo pri Banki Slovenije. 

Ministrstvo za finance je v 1995. letu izvedlo obsežno restruk- 
turiranje državnega dolga po obveznicah za sanacijo bank in 
hranilnic, in sicer po dveh elementih. Za 1,78 milijarde nem- 
ških mark obveznic je bila skrajšana ročnost s 30 let na 4-16 
let, poleg tega pa se je za obveznice spremenila obrestna 
mera, in sicer z 8% nad devizno klavzulo na 4,5-6% letno nad 
revalorizacijsko stopnjo (R). V 1995. letu je Republika Slove- 
nija prevzela terjatve poslovnih bank (ki niso v sanacijskem 
postopku) do nekdanje Narodne banke Jugoslavije iz naslova 
izplačanih deviznih vlog bank. Banke so za obseg terjatev v 
višini 544 milijonov mark prejele imenske obveznice s 3% 
letno obrestno mero nad revalorizacijsko klavzulo. Rok odpla- 
čila obveznic je 20 let. 

Težišče ekonomske politike v 1995.' letu je bilo na nadaljnjem 
zniževanju inflacije in stabiliziranju nominalnih ekonomskih 
procesov. V letu dni od decembra predhodnega leta do 
decembra 1995 so cene na drobno porastle za 8,6%, v primer- 
javi z 18,3% v letu 1994. 
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Slika 2: Mesečne stopnje rasti cen na drobno in rast nadzorovanih cen (v%) 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Urad RS 

Cene življenjskih stroškov so porastle za 9,0%, cene proizva- 
jalcev v industriji pa za 7,9%. S tem je Slovenija v 1995. letu 
realizirala najmanjšo inflacijo po 1976. letu. Nadpovprečno 
nad splošno rastjo cen so se povečale cene storitev (11,1%), 
podpovprečno pa cene v predelovalnih dejavnostih (7,6%). 

V 1995. letu je bilo okrog 26% vseh cen pod neposrednim 
vladnim nadzorom. Rast cen na drobno, ki so pod neposred- 
nim vladnim nadzorom, je znašala 8,3%, to je v približnem 
sorazmerju z rastjo prostih cen. Rast nadzorovanih cen je 
prispevala k celotni inflaciji okrog petino, kar je manj kakor v 
1993. in 1994. letu. 

Cene menjalnega sektorja so se povečale za 8,8%, v neme- 
njalnem sektorju pa za 10,4%. K temu je precej prispeval 
nominalno stabilni tečaj tolarja v obdobju od januarja do 
julija. V drugem polletju pa so tako tečaj kot nekatere korek- 
cije cen javnega sektorja ponovno povečevale vhodne stroške 
proizvodnje. 

Izboljšana regulacija cen javnega sektorja in monopolistov je 
v 1995. letu zmanjšala nihanje indeksa cen na drobno. Zaradi 
mesečne indeksacije obrestnih mer na finančnem trgu je to 
vplivalo na manjše nihanje nominalnih in delno tudi realnih 
obrestnih mer, omogočilo pa je tudi začetek postopne dezin- 
deksacije. Na trgu delovne sile se je ohranila trimesečna 
indeksacija plač na cene. 

III. DENARNA POLITIKA 

1. Namere in usmeritve denarne politike 

Temeljna usmeritev denarne politike v letu 1995 sta bili, kot v 
predhodnih letih, nadaljnje postopno zmanjševanje inflacije 

za makroekonomske analize in razvoj. 

in zagotavljanje stabilnosti domače valute. Posredni cilj 
denarne politike je bil, na podlagi analize povpraševanja po 
denarju in multiplikatorja, zagotavljati ustrezno količino 
ponudbe primarnega denarja. V okviru te temeljne usmeritve 
je Banka Slovenije izbor instrumentov vselej prilagajala tudi 
razmeram na deviznem trgu, da bi tako preprečevala neže- 
ljena gibanja deviznega tečaja (v režimu uravnavanega drse- 
čega tečaja) in v okviru možnosti delovala za zniževanje 
obrestnih mer. 

Letna stopnja inflacije je z 18,3% v letu 1994 padla v letu 1995 
na 8,6%. Razmere, ki so določale tekočo politiko Banke Slo- 
venije, so bile drugačne v prvem kakor v drugem polletju. V 
prvem polletju je bilo gibanje inflacije pod blagodejnim vpli- 
vom celo nominalnega upadanja deviznega tečaja, medtem 
ko je terjala njegova ponovna nagla rast proti koncu leta 
mnogo bolj aktivno politiko. Na področju tečajne politike so 
bile, skladno s temi razmerami, naloge največje v prvem 
polletju, vendar Banka Slovenije v letu 1995 ni imela mandata 
od Parlamenta, da bi pri tej politiki presegla svoje finančne 
vire, to pa je v veliki meri določalo meje učinkovitosti pri 
uresničevanju tega cilja. 

Ponudba denarja (M1) je v povprečju leta 1995, v odnosu do 
povprečja 1994, porasla realno za 22,5% oziroma nominalno 
za 37,6%. Najmočnejši dejavnik rasti povpraševanja po 
denarju je bilo zmanjševanje inflacijskih pričakovanj. Drugi 
najmočnejši dejavnik rasti je bila rast denarnih transakcij. 
Bruto domači proizvod je porasel realno za 4,8%, obseg 
transakcij vseh domačih sektorjev pa za realnih 6,3%, v tem 
porast transakcij prebivalstva za 7,5%. V smeri rasti povpraše- 
vanja po M1 je delovalo tudi znižanje obrestnih mer, za okrog 
1 odstotno točko za kratkoročno vezane vloge ter za okrog 3 
točke za dolgoročne državne vrednostne papirje. 
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Slika 3: Cilj in realizacija primarnega denarja v letih 1994 in 1995 (stanja v mlrd SIT, 
drseča trimesečna povprečja) 
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Vir: Banka Slovenije. 

Tabela 2: Tokovi izdajanja in jemanja iz obtoka primarnega denarja (v mio SIT) 

Stanje 

31.12.93 

Spre- 

memba 

Stanje 

31.12.94 

Četrtletne spremembe Spre- 

memba 

Stanje 

31.12.95 1. II. | III. IV. 
(Primami denar 
| Rezerve bank 
| Gotovina 
| Vloge nebanCnega sektorja 

48,96« 
12,548 
32,548 

3,871 

36,007 
18,519 
14.478 
5,010 

86,974 
31,067 
47,026 

8,881 

-3,390 
1,594 

-4,473 
-511 

11,835 
2,593 
9,400 

-159 

451 
•592 

1.741 
-699 

7,608 
3,298 
5.930 

-1,620 

16,503 
6,894 

12,599 
-2,989 

103,477 
37.960 
59,625 

5.892 
Izdajanj« 
Tuja aktiva 
Terjatve do državnega sektorja 
Posojila in druge terjatve do bank 

- lombardna posojila 
- likvidnostna in druga posojila 
- reodkup deviznih Mag zapisov 

Druge terjatve 

138,607 
104,006 

18,590 
15,845 

351 
14,006 

1,488 
157 

»6.716 
86.052 
•3.233 
13,794 

-351 
3,059 

11,087 
103 

235,323 
190.058 

15,366 
29,639 

0 
17,065 
12,574 

260 

-7,195 
3,290 

-89 
-10,353 

0 
-1,720 
-8,633 

-43 

21,790 
23,126 

-81 
-1,288 

0 
-2,942 
1,654 

33 

12,508 
5,765 

-6,800 
13,558 

0 
7,879 
5,679 

-15 

39,619 
29,827 
-1.456 
11,276 

66 
5,681 
5,530 

-28 

66,722 
62,006 
-8,426 
13,193 

66 
6,897 
4,230 

-53 

302,045 
252,066 

6.940 
42,832 

66 
25.962 
16.804 

207 
Jemanje Iz obtoka 
Tuja pasiva 
Obveznosti v tuji valuti 
Izdani vrednostni papirji 

- v tolarjih 
- v devizah 

Neto druga pasiva 

•8,641 
6,113 
8,507 

50,385 
2,827 

47,558 
24,635 

66,718 
-494 

14,000 
49.382 
9,620 

39,763 
-4,170 

146,359 
5.619 

22.507 
99,768 
12,447 
87,321 
20,465 

-3,814 
-237 

-3.564 
-743 

14.230 
-14,973 

729 

9,955 
-302 

1,968 
8,254 

-13,423 
21,677 

35 

12,067 
109 

5,919 
3,582 

-1,205 
4,786 
2,448 

32,011 
39 

• 11,769 
15,611 
-5,426 
21,237 
4,393 

50,209 
-392 

16,092 
26,904 
-5,824 
32,727 

7,606 

198,568 
5,227 

38,599 
126,671 

6,623 
120,049 
28,071 

Vir Banka Sk>veni|e. 

Ponudba primarnega denarja je v letu 1995, glede na pov- 
prečje 1994, realno porasla za 30,1%. V prvem četrtletju je 
presegla tekoči operativni cilj, v drugem in tretjem četrtletju 
ga je presegala le neznatno, v zadnjem četrtletju pa je bila 
manjša od cilja. Povprečni obseg primarnega denarja je zna- 
šal v 1995. letu 94,8 milijarde tolarjev in ni bistveno presegal 
ocenjenega povpraševanja po primarnem denarju v višini 93,5 
milijarde tolarjev. V drugem polletju je Banka Slovenije zaradi 
nevarnosti inflacijskih učinkov naraščajočega deviznega 
tečaja precej omejila ponudbo. Količina primarnega denarja 
se je od 99.2 milijarde tolarjev v juniju do novembra povečala 
za manj kakor 1%; decembra je porasla na 100,5 milijarde 

tolarjev, zaradi upoštevanja sezonskega dejavnika ob koncu 
leta. 

Banka Slovenije je izdala za 66,7 milijarde tolarjev primarnega 
denarja, iz obtoka pa ga je vzela za 50,2 milijarde. Glavni vir 
ponudbe je bilo povečanje neto tuje aktive za 62,4 milijarde 
tolarjev, to je v pretežni meri posledica tečajne intervencije (in 
vpliv tečajnih razlik v drugem polletju). Denarne učinke pove- 
čevanja deviznih rezerv je Banka Slovenije v veliki meri nev- 
tralizirala s prevzemanjem deviznih obveznosti do domačih 
sektorjev: prek blagajniških zapisov v tujem denarju je 
začasno umaknila iz obtoka za 32,7 milijarde tolarjev tujega 
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denarja, na račun rasti vlog v tujem denarju pri Banki Slove- 
nije, predvsem likvidnostnih presežkov proračuna, pa 16,1 
milijarde tolarjev. Klasični instrument sterilizacije, tolarski 
blagajniški zapisi, so bili v neto učinku neaktivni, saj je nji- 
hovo neto vnovčevanje v letu 1995 povečalo primarni denar za 
5,8 milijarde tolarjev. 
Neto tolarske terjatve do državnega sektorja so se zmanjšale 
za 8,4 milijarde tolarjev, kar odraža predvsem obveznosti po 
novih vezanih vlogah proračuna, ki so znašale ob koncu leta 
7,8 milijard tolarjev. Terjatve Banke Slovenije do državnega 
sektroja so protipostavka obveznosti do Mednarodnega 
denarnega sklada, ter terjatev do Sklada RS za sukcesijo na 
podlagi prenesene terjatve do nekdanje Narodne banke Jugo- 
slavije. 

Posojila bankam so se povečala za 13,2 milijarde tolarjev. V 

Viri povečevanja in zmanjševanja količine denarja v obtoku 
(M1) so se v letu 1995 precej razlikovali od tistih v letu poprej. 
Medtem ko je predstavljalo v letu 1994 povečanje tuje aktive 
bančnega sistema 58% vseh tokov povečevanja količine 
denarja, je znašalo v letu 1995 samo 78,8 milijard tolarjev 
oziroma 26%. Glavni viri izdajanja denarja so bili krediti 
gospodarstvu v višini 108,6 milijard tolarjev, kar pomeni 

tem okviru so se likvidnostna posojila zmanjšala za 6,1 mili- 
jarde, druga posojila, ki vključujejo predvsem septembra uve- 
dena kratkoročna posojila za nadomestitev v Banko Slovenije 
prenesenih vezanih vlog proračuna, pa so porasla za 15,0 
milijarde; izdajanje primarnega denarja po poslih reodkupa 
deviznih blagajniških zapisov je znašalo 4,2 milijarde tolarjev. 

Denarni multiplikator je znašal v povprečju leta 1,86, v primer- 
javi z 1,99 v povprečju prejšnjega leta, zaradi česar je bilo 
17,2% rasti celotne ponudbe denarja, pri danem porastu pri- 
marnega denarja, kompenzirane z zmanjšanjem multiplika- 
torja. Nihanja multiplikatorja med meseci so bila manjša, 
trendno pa se je multiplikator v prvem polletju zmanjševal, v 
drugem pa naraščal, predvsem zaradi spremembe v strukturi 
stopenj obveznih rezerv v aprilu 1995 in postopne prilagoditve 
bank in nebančnih sektorjev novemu režimu obveznih rezerv. 

porast za 33,3% v primerjavi s stanjem ob koncu 1994., in 
krediti prebivalstvu v višini 69,2 milijarde tolarjev, kar pomeni 
porast za 75,5%. Ob sproščenih virih za financiranje domačih 
sektorjev so banke v letu 1995 očitno dale prednost kreditira- 
nju prebivalstva, s predpostavko, da bo tveganost naložb v ta 
sektor manjša. Terjatve do državnega sektorja (ki so ob koncu 
1995. leta z 83% sestavljale terjatve po državnih obveznicah) 

Tabela 3: Tokovi povečanja in zmanjševanja količine denarja v obtoku (v mio SIT) 

Stanje 
31.12.93 

Spre- 
memba 

Stanje 
31.12.94 

Četrtletne spremembe Spre- 
memba 

Stanje 
31.12.95 1. II. III. IV. 

Danar (M1) 
Knjižni denar PB 
od lega: - podjetja 

- prebivalstvo 
Knjižni denar BS 
Gotovina 

115,598 
79,430 
36,041 
20,728 

3,447 
32,721 

54,638 
36,464 
13,450 
13,934 
3,611 

14,563 

170,236 
115,894 
49,491 
34,661 

7,058 
47,284 

-12,720 
-8,618 
-9,265 
2,976 

355 
-4,456 

26,227 
17,058 
8,397 
9,809 

-253 
9,421 

•1,590 
-2,805 

44 
-3,781 

-549 
1,764 

21,748 
18,432 
10,169 

1,598 
-2,633 
5,950 

33,665 
24,066 

9,345 
10,602 
-3,081 
12,680 

203,902 
139,960 
58,836 
45,263 

3,977 
59,964 

Povečanja 
Tuja aktiva 
Terjatve do javnega sektorja 
Terjatve do podjetij in preto. 

* podjetja 
- kratkor. posojila v tolarjih 
- do/gor posojila v tolarjih 
■ tolarski vredn.papirji 
• kapitalske naložba 
• devizne terjatve 

* prebivalstvo 
- kratkor. posojila v tolarjih 
• dolgor. posojila v tolarjih 

Terjatve do drugih fin.org. 

838,143 
292,801 
239,150 
304,160 
248,935 
85,697 
63,149 
17,802 
5,647 

76,641 
55,225 
19,950 
35,274 

2,032 

326,543 
188,307 
21,524 

113,749 
77,405 
50,281 
15,531 

-424 
11,880 

136 
36,344 

6,253 
30,091 

2,963 

1,164,686 
481,107 
260,674 
417,909 
326,340 
135,978 
78,680 
17,377 
17,527 
76,777 
91,569 
26,204 
65,366 
4,995 

25,548 
3,690 

-6,320 
28,091 
19,703 
16,532 
2,862 

193 
633 

-518 
8,388 
-133 

8,521 
87 

83,069 
16,516 
6,684 

59,079 
41,552 
25,846 
13,736 

157 
-332 

2,143 
17,527 

-34 
17,561 

791 

81,404 
22.137 
19,647 
39,985 
15,167 
10,615 
12,437 

-231 
654 

-8,308 
24,818 

5,631 
19,187 

-364 

118,386 
36,440 
27,174 
50,602 
32,174 

8,671 
23,826 

3,081 
-678 

-2,725 
18,428 

1,917 
16,511 
4,170 

308,408 
78,782 
47,185 

177,757 
108,595 
61,665 
52,861 
3,200 

277 
-9,408 
69,162 

7,381 
61,780 
4,683 

1,473,093 
559,890 
307,859 
595,666 
434,935 
197,643 
131,542 
20,577 
17,804 
67,369 

160,731 
33,585 

127,ud 
9,679 

Zmanjlanjm 
Tuja pasiva 
Nedenarne vloge 

- v tolarjih 
od tega:- podjetja 

■ prebivalstvo 
■ v devizah 

od tega: - podjetja 
■ prebivalstvo 

Vrednostni papirji 
- v tolarjih 
- v devizah 

Omejene vloge 
Neto druga pasiva 

722,545 
141,156 
400,726 
186,962 
91,774 
47,230 

213,764 
26,662 

178,673 
31,146 
20,795 
10,351 

1,887 
147,631 

271,904 
9,267 

183,178 
130,026 
45,685 
64,392 
53,152 
-7,909 
46,223 

5,069 
1,555 
3,514 
4,199 

70,192 

994,449 
150,422 
583,904 
376,968 
137,458 
111,621 
266,916 

18,753 
224,895 

36,214 
22,350 
13,864 
6,066 

217,823 

38,267 
•9,793 
50,203 
47,214 
10,720 
27,430 
2,989 

472 
7,237 

-2,588 
3,085 

-5,672 
-1,762 
2,206 

56,843 
9,806 

33,692 
10,777 
2,250 
5,483 

22,915 
258 

21,418 
12,517 

90 
12,427 

1,011 
-183 

82,995 
3,668 

54,380 
28,651 
15,168 
■3,176 
25,730 

99 
18,382 
4,897 
4,856 

41 
-1,131 
21,180 

96,638 
23,297 
51,048 

7,139 
5,871 
2,662 

43,909 
-3,986 
36,952 

5,693 
9,220 

-3,527 
1,464 

15,136 

274,743 
26,978 

189,323 
93,780 
34,010 
32,400 
95,543 
-3,157 
83,989 
20,520 
17,251 
3,269 

-417 
38,339 

1,269,192 
177,400 
773,227 
410,767 
171,468 
144,021 
362,459 

15,595 
308,884 

56,735 
39,601 
17,134 
5,669 

256,161 

Vir: Banka Slovenije. 
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so porasle za 47,2 milijarde tolarjev, ali za 18,1%, v pretežni 
meri na račun prevzema obveznic za izplačane devizne hra- 
nilne vloge. 
Na strani zmanjševanja denarja v obtoku je največ prispevalo 
povečanje vlog v tujem denarju za 95,5 milijarde tolarjev, ali 
za 35,8%, ter nevpoglednih tolarskih vlog za 93,8 milijarde 
tolarjev, ali za 29,6%. Premik nazaj iz tolarskega varčevanja v 
varčevanje v tujem denarju je bil zelo močan pri prebivalstvu v 
drugem polletju, ko so se vloge v tujem denarju povečale za 
55,3 milijarde tolarjev, ob sočasnem (minimalnem) zmanjša- 
nju nevpoglednih tolarskih vlog. Neto povečanje drugih 
obveznosti slovenskega bančnega sistema v višini 38,3 mili- 
jarde tolarjev predstavlja predvsem dokapitalizacijo in rast 
dobičkov bank. 

2. Obrestne mere 

V prizadevanjih za splošno znižanje obrestnih mer je Banka 
Slovenije tudi v letu 1995 s svojimi ukrepi in z uporabo 
instrumentov denarne politike vplivala zlasti na obrestno 
mero na medbančnem denarnem trgu, posredno pa na zniža- 
nje vseh obrestnih mer. 

Tabela 4: Obrestne mere v letu 1995 (skupna nominalna 
obrestna mera v% letno; vezane vloge in kratkoročna posojila 
bank: v% nad revalorizacijo) 

2e v predhodnem letu začeto postopno uvajanje nominalne 

obrestne mere pri nekaterih instrumentih denarne politike je 
Banka Slovenije v maju 1995 dopolnila tako, da je nominalno 
obrestno mero uvedla pri vseh instrumentih denarne politike 
z dospelostjo do enega meseca. Pri instrumentih z dospe- 
lostjo nad en mesec so obrestne mere še naprej sestavljene iz 
revalorizacijskega in realnega dela. Za revalorizacijski del je 
Banka Slovenije v maju uvedla izračun na podlagi povprečne 
rasti drobnoprodajnih cen preteklih treh mesecev (prej rast 
cen preteklega meseca). Usmeritvam Banke Slovenije za 
določanje obrestnih mer so v juniju sledile banke, v avgustu 
pa je bil enak način določen za izračun temeljne in zamudne 
obrestne mere. Zakon, ki določa temeljno in zamudno 
obrestno mero, je pooblastil Banko Slovenije za določanje 
metodologije izračuna revalorizacije. Banka Slovenije do 
konca leta ni spremenila v maju določenih pravil. 

Banka Slovenije je podprla dogovor bank o najvišjih pasivnih 
obrestnih merah za vloge do enega leta. Po sklenitvi spora- 
zuma je bil to eden od razlogov, da je sredi leta prenehala 
pogojevati uporabo obveznih rezerv z višino pasivnih obrest- 
nih mer bank. Če banka ali hranilnica prizna višje pasivne 
obrestne mere, kot so določene v veljavnem dogovoru bank, 
mora imeti obvezno rezervo v celoti na posebnem računu. 
Možnosti za nadaljnje zniževanje obrestnih mer je Banka 
Slovenije nakazovala z zniževanjem svojih obrestnih mer, 
predvsem eskontne in lombardne obrestne mere ter repo 
obrestne mere (za začasni nakup blagajniških zapisov v tujem 
denarju). 

Tabela 4: Obrestne mere v letu 1995 (skupna nominalna obrestna mera v % letno; vezane 
vloge in kratkoročna posojila bank: v % nad revalorizacijo) 

Obrestne mere Banke Slovenl|e Obrestne mere bank 
Vel|avna 
revalo- 
rizacija 

Me*ec 
Eskontna 

mer« 
Lombardna 

mera 
Repo 
posli1' 

Kratko- 
ročna 

posolila2) 
Vloge nad 

31 dni 
Vloge nad 
eno leto 

Kratko- 
ročna 

posojila 
Medbančna 

poso|lla 

januar 16,0 17,0 16,0 7,3 10,8 15,9 19,3 13,7 

februar 16,0 17,0 12,1 16,0 7,2 10,6 15,7 20,4 15,3 

marec 16,0 17,0 16,4 16,0 7,1 10,4 15,2 16,0 11.1 

april 10,0 11.0 11,9 12,0 6,2 9,4 14,1 11,0 6,3 

maj 10,0 11.0 9,6 10,0 6,1 9,4 14,2 6,4 4,8 

junl| 10,0 11,0 8,7 10,0 6,2 9,4 13,8 7.3 3,7 

Julij 10,0 11,0 8,4 9.3 6,2 9,4 13,6 7.7 4.8 

avgust 10,0 11,0 9,1 9,3 6,3 9,4 13,5 8,9 6.0 

september 10,0 11.0 8,8 9,3 6,2 9,4 12,6 9,3 6,3 

oktober 10,0 11,0 11.2 9,3 6,3 9,4 12,7 11,6 8,6 

november 10,0 11,0 12,7 9.3 6,3 9,4 12,6 12,4 10,2 

december 10,0 11,0 14,9 10,3 6,2 9,4 12,5 15,9 13,7 

1) Izračun Iz tečaja povratnega odkupa pri začasnem nakupu BZ (repo posli) 

2) Za redna kratkoročna posojila (KRP) 
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Obrestne mere Banke Slovenije. V aprilu je bila eskontna 
["era Banke Slovenije znižana s 16 na 10 odstotkov in s tem 
lombardna s 17 na 11 odstotkov. Z znižanjem eskontne mere, 
s prilaganjem obrestnih mer znižani inflaciji in po uvedbi 
nominalnih obrestnih mer so se za likvidnostna posojila 
Banke Slovenije obrestne mere z začetnih 21,7 odstotka letno 
znižale na 11 odstotkov, in za redno kratkoročno posojilo s 16 
na 7,5 odstotka letno. Sočasno z zniževanjem obrestnih mer 
za posojila je Banka Slovenije zniževala tudi obrestne mere za 
lastne blagajniške zapise (najvišja z rokom do 30 dni je na 
začetku leta znašala 22,8 odstotka letno, konec leta pa 6,5 
odstotka). S prehodom na izračun revalorizacije iz trimeseč- 
nih rasti cen je postalo nihanje revalorizacijskega dela in s 
Jem skupne obrestne mere manjše kakor pred spremembo. 
°b upoštevanju rasti cen v predhodnem mesecu bi bile. 
mesečne revalorizacije od -0,1 odstotka v maju do 1,3 
odstotka v decembru, dejansko pa so znašale od 0,3 v juniju 
do 1,1 odstotka v decembru. 

Ciljem denarne politike in nameri za nadaljnje znižanje infla- 
cije in obrestnih mer je Banka Slovenije prilagajala tudi opor- 
tunitetne stroške pri drugih instrumentih denarne politike, 
zlasti pri začasnih nakupih blagajniških zapisov z obveznim 
povratnim nakupom. Repo obrestna mera se je nominalno 
gibala med 8,4 odstotka v juliju in 16,4 odstotka v marcu in je 
sledila zlasti gibanjem medbančne obrestne mere. Ta je po 
uvedbi nominalne obrestne, mere znašala povprečno dnevno 
od 6,4 v maju, do 15,9 odstotka v decembru; v istem obdobju 
je znašala repo obrestna mera od 9,6 v maju do 14,9 odstotka 
v decembru. 

Banka Slovenije je tudi redno prilagajala obrestne mere za 
blagajniške zapise v tujem denarju gibanju obrestnih mer na 
tujih denarnih trgih. 

Slika 4: Nekatere obrestne mere v letu 1995 (skupne nominalne obrestne mere, v % letno) 
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Obrestne mere bank na medbančnem denarnem trgu so bile 
v prvih štirih mesecih leta na razmeroma nizki ravni (realno 
med 4,4 in 4,9 odstotka, nominalno od 11 do 20,4 odstotka), 
nižje kakor likvidnostna posojila Banke Slovenije. Od maja, ko 
s? izražene nominalno na letni ravni, so se obrestne mere 
gibale povprečno mesečno od 6,4 do 15,9 odstotka. Konec 
Jeta so porastle zaradi sezonskega porasta inflacije, vendar so 
bile občasno nižje kakor inflacija na letni ravni, medtem ko so 
bile v predhodnem letu realno nad inflacijo. 
3- Uporaba Instrumentov denarne politike 

Banka Slovenije je vodila denarno politiko pretežno z instru- 
menti, uveljavljenimi že v preteklih letih, pogoje pa je prilaga- 
jala tekočim denarnim gibanjem in zastavljenim ciljem. V letu 
'995 je Banka Slovenije dajala primarni denar v obtok pred- 
vsem s posojili, reodkupom blagajniških zapisov v tujem 
oenarju ter z nakupom deviz od bank in države. Iz obtoka je 
Primarni denar jemala z izdajo lastnih blagajniških zapisov ter 
dodajo deviz. V drugi polovici leta je Banka Slovenije uvedla 
nakup deviz pri Banki Slovenije z odloženim izplačilom ter 
dopolnila likvidnostno posojilq z uvedbo posojila v skrajni sili. 

Med instrumenti denarne politike sta se uveljavila predvsem 
začasni nakup blagajniških zapisov in kratkoročno posojilo, 
ki sta z redno uporabo postala stabilen in zanesljiv vir bančne 
likvidnosti, zmanjšalo pa se je črpanje rednih likvidnostnih 
posojil. 

Količino denarja v obtoku je Banka Slovenije uravnavala tudi 
z obveznimi rezervami bank in hranilnic, in v skrbi za splošno 
likvidnost bančnega sistema predpisala način uporabe obvez- 
nih rezerv. Za uravnavanje splošne likvidnosti bank v plačilih 
do tujine določa Banka Slovenije minimalno rezervo v devizah 
(devizni minimum). 

Posojila bankam 

Posojila bankam so bila v letu 1995 po obsegu in redni 
uporabi najpomembnejši instrument denarne politike. Banka 
Slovenije je dajala primarni denar v obtok z lombardnim, 
kratkoročnim in likvidnostnimi posojili. Največji delež v prvih 
devetih mesecih leta so predstavljala likvidnostna posojila, v 
zadnjem trimesečju pa kratkoročna posojila. 
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Tabela 5: Uporaba instrumentov denarne politike (v mio SIT) 

Stanje 

31.12.1994 

Povprečno dnevno stanje v trimesečju 95 Stanje 

31.12.1995 I. II. III. IV. 

Posojila bankam 

- Lombardno 

- Kratkoročno 

- Likvidnostno 

Raodkup blagajniški zapisov 

Reodkup deviz 

17.065 

0 

3.281 

13.784 

0 

12.574 

16.892 

181 

2.189 

14.522 

3.400 

821 

11.795 

11 

780 

11.004 

5.095 

0 

13.296 

0 

3.205 

10.091 

7.848 

0 

30.195 

51 

21.176 

8.968 

14.231 

0 

26.028 

66 

18.295 

7.667 

16.804 

0 

Izdani blagajniški zapiti BS 

- V tolarjih - banke in hranilnice 

- Dvodelni 

• Z nakupnim bonom 

• V tujem denarju 

Prajata vloga driava 

99.768 

7.392 

2.646 

2.409 

87.321 

0 

99.167 

11.034 

1.626 

9.082 

77.424 

0 

104.373 

10.404 

1.204 

7.525 

85.239 

0 

103.848 

5.015 

3.250 

4.315 

91.268 

1.176 

117.469 

1.626 

5.333 

3.278 

107.233 

15.740 

126.672 

1.547 

4.093 

983 

120.049 

7.800 

Obvezna rezerve bank In hranilnic 30.162 31.785 35.627 37.329 37.274 37.017 

Devizni minimum bank (v mio ECU) 1.170 1.217 1.305 1.477 1.579 1.586 

Nakupi deviz v obdobju 

Prodaja deviz v obdobju 

16.268 3.209 2.547 963 

2.058 1.833 6.835 12.624 
Vir: Banka Slovenije. 

Lombardno posojilo predstavlja že drugo leto zapored med 
posegi Banke Slovenije le minimalni delež. Vse leto je bila 
neprekinjeno odprta ponudba za interventno lombardno 
posojilo, namenjena vsem bankam, in pomeni za banke tudi 
izhod v sili. Na podlagi te ponudbe lahko banke kadarkoli 
dobijo posojilo za pet dni v višini 2,5 odstotka zastavljenih 
blagajniških zapisov BS v tujem denarju ali zakladnih menic, 
in zastavijo štiridesetkrat večji znesek kot dobijo posojila. 
Obrestna mera je eno odstotno točko nad eskontno mero 

Banke Slovenije, v letu 1995 je to do aprila 17 in od sredine 
aprila 11 odstotkov letno. Dodatni pogoj za odkup deviznih 
pritokov od podjetij po določenem tečaju je bil ukinjen konec 
januarja. 

Največ lombardnih posojil je bilo črpanih v januarju in febru- 
arju, v manjšem znesku še marca, aprila, oktobra in novem- 
bra. Vseh črpanih lombardnih posojil je bilo za 3,7 milijarde 
tolarjev, odplačanih 3,6 milijarde tolarjev, povprečno dnevno 
črpanje za vse mesece v letu pa le 72 milijonov tolarjev. 

Kratkoročno posojilo je instrument denarne politike, uveden 
konec leta 1994 in namenjen predvsem bankam, ki so najbolj 
aktivne pri odkupu deviznih pritokov od podjetij. Po spreme- 
njenih pogojih v drugem polletju 1995 se delež posamezne 
banke v skupni ponujeni količini posojila izračuna na podlagi 
njenega deleža v doseženi neto devizni poziciji (prej v prese- 
ganju neto devizne pozicije). Podlaga za črpanje in zavarova- 
nje posojila so blagajniški zapisi BS v tujem denarju. V sep- 
tembru je Banka Slovenije podaljšala čas črpanja kratkoroč- 
nega posojila z enega na tri mesece in ob rednih uvedla še 
dodatna kratkoročna posojila. Z dodatnimi kratkoročnimi 
posojili je Banka Slovenije nevtralizirala učinek prenosa lik- 
vidnostnih presežkov proračuna v vezano vlogo pri Banki 
Slovenije. 

Redno kratkoročno posojilo daje Banka Slovenije z meseč- 
nimi ponudbami. Znesek posojila, ki ga dobi posamezna 
banka, je odvisen od njenega deleža v skupni neto devizni 
poziciji in od ponujenega zneska. Obrestna mera je določena 
nominalno na letni ravni in se je spremenila petkrat, od 16 
odstotkov v začetku leta je bila znižana aprila na 14 odstotkov, 
maja na 10 in julija na 9,25 odstotka, sredi decembra pa 
povečana na 10 odstotkov. Redno kratkoročno posojilo je 
med najstabilnejšimi instrumenti, z njim posega Banka Slove- 
nije redno mesečno, banke ga lahko kadarkoli vrnejo in 
ponovno črpajo. Na podlagi 28 ponudb so banke v celem letu 
skupaj črpale 64,8 milijarde tolarjev in v istem letu vrnile 57,6 
milijarde tolarjev, neto učinek je bil 7,2 milijarde tolarjev več 
primarnega denarja v obtoku. Povpraševanje po teh posojilih 
je bilo večje v začetku in konec leta, ko so bile ponujene kvote 
izkoriščene prek 80 odstotkov. Povprečno dnevno črpanje je 
bilo najvišje (7,0 milijarde tolarjev) v decembru, in najnižje (0,7 
milijarde tolarjev) v maju, povprečni izračun črpanja za celo 
leto pa 3,0 milijarde tolarjev dnevno. 

Dodatno kratkoročno posojilo ponudi Banka Slovenije ban- 
kam na podlagi sprejete vezane vloge Ministrstva za finance. 
Obdobje črpanja posojila je enako obdobju vezave vloge, 
vendar največ tri mesece, obrestna mera je praviloma za eno 
odstotno točko višja kakor za vezano vlogo. Za vezano vlogo 
plačuje Banka Slovenije obresti po obrestni meri, ki velja za 
primerljive blagajniške zapise. 

Banka Slovenije je bankam prvič ponudila dodatno kratko- 
ročno posojilo po uvedbi v septembru. Vseh ponudb bankam 
je bilo do konca leta 49, povprečno dnevno stanje posojil od 
septembra do decembra 11,6 milijarde tolarjev, največ 
novembra (19,8 milijarde tolarjev). Povprečno obdobje črpa- 
nja dodatnih kratkoročnih posojil je bilo 24 dni. Skladno s 
povpraševanjem bank je bila pokritost vezanih vlog s črpa- 
njem posojila v povprečju 91- odstotna. 

Likvidnostno posojilo daje Banka Slovenije na podlagi lastnih 
blagajniških zapisov in obveznic Republike Slovenije prve in 
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druge izdaje. Podobno kot v prejšnjih letih je tudi v letu 1995 z 
likvidnostnimi posojili posegala predvsem pri bankah v sana- 
ciji. Likvidnostna posojila so vse banke lahko dobile čez noč 
po posebni ponudbi, banke v sanaciji pa posebna posojila čez" 
dan in čez noč ter za vnovčene potencialne obveznosti. 
Ponudbo za likvidnostno posojilo, namenjeno vsem bankam, 
je Banka Slovenije konec leta dopolnila s posojilom v skrajni 
sili. Obrestne mere za likvidnostna posojila je Banka Slovenije 
spreminjala pogosteje kakor v prejšnjih letih, usklajevala jih je 
z obrestnimi merami na medbančnem denarnem trgu, z repo 
obrestno mero in jih prilagajala usmeritvam in nameram 
denarne politike. 

Vsa likvidnostna posojila so v letu 1995 povprečno dnevno 
znašala 11,2 milijarde tolarjev (v prejšnjem letu 15,8 milijarde 
tolarjev). Od tega je večina posojil za banke v sanaciji, posojil 
v skrajni sili v zadnjih dneh leta pa je bilo v povprečju letno 
manj kot 0,1 milijarde tolarjev. 

Likvidnostno posojilo čez noč lahko dobijo po enakih pogojih 
vse banke, če so neto dolžnice na medbančnem trgu posoja- 
nja denarja in uporabijo najeto posojilo za izpolnitev svojih 
obveznosti. Banka Slovenije daje posojilo po posebni 
ponudbi, v omejenem znesku, ko je prisotna na večernem 
medbančnem denarnem trgu. V letu 1995 je s to ponudbo 
posegala občasno do sredine maja. S prisotnostjo na večer- 
nem denarnem trgu vpliva Banka Slovenije tudi na gibanje 
obrestne mere za medbančna likvidnostna posojila. Za poso- 
jila čez noč je v maju uvedla nominalno letno obrestno mero v 
višini 9 odstotkov, jo sredi julija znižala za pol odstotne točke, 
potem pa dvakrat povečala za eno odstotno točko, na 10,5 
odstotka. Po teh posojilih so povpraševale le banke v sanaciji. 
Banka Slovenije je sredi leta dopolnila postopke zaključka 
obdelave plačilnih nalogov v plačilnem prometu in poenotila 
način uporabe obveznih rezerv (najmanj polovica obvezne 
rezerve je na posebnem računu). Po teh ukrepih se je zmanj- 
šala potreba za posege Banke Slovenije na večernem denar- 
nem trgu. 

Likvidnostno posojilo za banke v sanaciji je odobreno za en 
dan ali za štirinajst dni. Posojilo za štirinajst dni je banka v 
sanaciji dokončno odplačala v maju. V večjem znesku je 
črpala banka v sanaciji posojilo čez dan (povprečno dnevno 2 
milijardi tolarjev) in okvirno kreditno linijo (povprečno dnevno 
I,8 milijarde tolarjev). Za vnovčene potencialne obveznosti 
sta banki v sanaciji črpali povprečno dnevno 6,3 milijarde 
tolarjev. Vseh najetih posojil bank v sanaciji je bilo povprečno 
II,2 milijarde tolarjev dnevno. 

Likvidnostno posojilo v skrajni sili je Banka Slovenije uvedla v 
decembru. Ponudba za to posojilo je odprta, znesek omejen v 
višini 95 odstotkov prostega (nezastavljenega) portfelja bla- 
gajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju v banki. 
Posojilo je namenjeno bankam za nenadne likvidnostne 
težave in poravnavo obveznosti, in ne za povečevanje kredi- 
tov. Čas vsakokratnega črpanja je en dan, po veljavni zamudni 
obrestni meri z možnostjo ponovne odobritve. Posojilo je v 
celoti zavarovano s terjatvijo iz blagajniških zapisov BS v 
tujem denarju. Konec leta so to posojilo uporabile tri banke, 
stanje posojila je bilo od 1,6 do 2,5 milijarde tolarjev, obrestna 
mera 31,75 odstotka letno. 

Začasni nakup blagajniških zapisov Banke Slovenije 

Začasni nakup blagajniških zapisov BS v tujem denarju z 
obveznim povratnim odkupom je bil v letu 1995 tako kot leto 
prej najpogosteje uporabljeni instrument denarne politike. Od 
februarja je Banka Slovenije z njim posegala redno dnevno in 
začasno kupila 108,3 milijarde tolarjev (1.301 milijon nemških 
mark), banke pa so povratno kupile 92,2 milijarde tolarjev 
(1.109 milijone mark). Neto učinek instrumenta je znašal v tem 
letu 16,1 milijarde tolarjev več primarnega denarja, kolikor 
znašajo tudi decembrski posegi, ki se nadaljujejo v nasled- 
njem letu. S tem instrumentom je Banka Slovenije zagotav- 
ljala stabilen in zanesljiv vir likvidnosti, v obtoku je bilo redno 
mesečno povprečno devet milijard tolarjev. 

Banka Slovenije je s posebnimi ponudbami začasno kupovala 

blagajniške zapise na 222 avkcijah in določila rok za obvezni 
povratni odkup praviloma po enem mesecu. Do začetka 
februarja so banke na sedmih avkcijah licitirale znesek 
odkupa deviznih pritokov od podjetij, pri vseh naslednjih 
avkcijah do konca leta pa so banke licitirale tečaj za povratni 
odkup blagajniških zapisov, kar omogoča izračun vsebovane 
(repo) obrestne mere. Od ponujenih 1.555 milijonov nemških 
mark je bilo realiziranih 83 odstotkov, različno po mesecih, 
največ v drugi polovici leta, ko je bil ponujeni dnevni znesek 
večji. V celoti so bili odzivi bank na ponudbe Banke Slovenije 
večji od ponujene količine, zlasti v drugem polletju, medtem 
ko je bila za prvo polletje realizacija pogosto le polovična. 

Pri vseh ponudbah je dodan pogoj za obvezni odkup deviznih 
pritokov od podjetij v prvem tednu po sklenitvi posla v določe- 
nem odstotku začasno prodanih blagajniških zapisov. Ta 
odstotek se je od začetnega 401 znižal konec junija na 151 
odstotkov in do konca leta ostal nespremenjen. Stabilnost 
pogojev in neprekinjena uporaba sta pomembni značilnosti in 
prednosti tega instrumenta. 

Izdani blagajniški zapisi Banke Slovenije 

Banka Slovenije je tudi v letu 1995 jemala denar iz obtoka z 
lastnimi blagajniškimi zapisi, ki jih izdaja in postopno uvaja že 
od leta 1992. Vsi blagajniški zapisi, ki so bili v obtoku v letu 
1995, so bili uveljavljeni že v prejšnjih letih in so se v letu 1995 
le prilagajali spremenjenim pogojem in ciljem denarne poli- 
tike. Obrestne mere prilagaja Banka Slovenije gibanjem 
obrestnih mer na tujih trgih in na domačem denarnem trgu. 
Vseh nakupov blagajniških zapisov s tolarji je bilo po obsegu 
za 196,8 milijarde tolarjev, vseh izplačil v tolarjih za 196,5 
milijarde tolarjev in 73 milijonov nemških mark (devizni del 
dvodelnega blagajniškega zapisa). Vseh nakupov blagajni- 
ških zapisov v tujem denarju je bilo 3,0 milijarde nemških 
mark in 261 milijonov ameriških dolarjev ter vseh izplačil 2,7 
milijarde mark in 252 milijonov dolarjev, od tega je bilo s 
ponovnimi vpisi vplačanih 2,3 milijarde mark. 

Blagajniški zapisi v tolarjih so imenski vrednostni papirji, ki 
jih vpisujejo banke za dva, dvanajst, trideset ali šestdeset dni, 
hranilnice pa za sedem in štirinajst dni na podlagi nepreki- 
njeno odprte ponudbe. Razen blagajniškega zapisa za šestde- 
set dni so vsi neserijski vrednostni papirji. V letu 1995 je bila 
ponudba razširjena s tridesetdnevnim zapisom, sicer pa se je 
pri posameznih ponudbah spreminjala le obrestna mera, ki jo 
Banka Slovenije določa glede na gibanje obrestnih mer na 
domačem denarnem trgu in namer denarne politike. Banke ali 
hranilnice kupijo blagajniške zapise z vplačilom na posebni 
račun Banke Slovenije, ki izda potrdilo. Nakupi so se glede na 
prejšnje leto bistveno povečali, vseh vplačil je bilo za 168 
milijard tolarjev in izplačil za 174 milijard tolarjev, izplačila so 
za 6 milijard tolarjev presegla vplačila. 

Glede na preteklo leto se je podvojil vpis dvodnevnih blagajni- 
ških zapisov (vplačilo 57,7 in izplačilo 58,5 milijarde tolarjev), 
največji vpis je bil od marca do avgusta, sicer pa ob koncu 
meseca, ko je že izpolnjena obvezna rezerva. 

Nominalno največji je bil vpis dvanajstdnevnih blagajniških 
zapisov, skupaj je bilo vplačanih 74,3 milijarde tolarjev in 
izplačanih 81,2 milijarde tolarjev. Na podlagi teh zapisov 
lahko banke črpajo tri dni likvidnostno posojilo, vendar te 
možnosti niso potrebovale. 

Za tridesetdnevni blagajniški zapis ni bilo zanimanja, medtem 
ko se je zelo povečal vpis blagajniškega zapisa za šestdeset 
dni, ki je bil uveden konec leta 1994. V letu 1995 je bilo izdanih 
šestnajst serij: vplačanih je bilo 32,2 milijarde tolarjev in 
izplačanih 30,3 milijarde tolarjev. Najmanjši znesek za vpis je 
deset milijonov tolarjev, je serijski vrednostni papir z omeje- 
nim obdobjem za vpis; možen je prenos na drugo banko. 

Hranilnice vpisujejo sedem- in štirinajstdnevne blagajniške 
zapise. Vplačale so 3,9 milijarde tolarjev, izplačil je bilo za 4,2 
milijarde tolarjev, njihov delež v skupnih vplačilih je znašal 
dva odstotka. 
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Dvodelni blaga|niški zapit je kratkoročni, prinosniški, serijski 
vrednostni papir, izdan v materialni obliki. S posredovanjem 
bank ga v primarni prodaji lahko kupijo pravne in fizične 
osebe. Sestavljen je iz tolarskega in deviznega dela, vplača se 
z diskontom v tolarjih, izplača pa polovica v tolarjih in polo- 
vica v nemških markah. Na sekundarnem trgu je možno pro- 
dati ločeno tolarski in devizni del. Tolarski del se je do pete 
emisije tekoče revaloriziral z rastjo cen, od šeste emisije pa s 
temeljno obrestno mero. Realni donos je bil za seriji, izdani v 
letu 1995, za tolarski del 6 oz. 5 odstotkov, za devizni del pa 
4,5 oz. 3,75 odstotka. 

Prvi dvodelni blagajniški zapis je Banka Slovenije izdala julija 
1992, potem pa še dvanajst serij v okviru šestih emisij. V letu 
1995 sta bili v prodaji dve novi seriji in dve seriji iz preteklega 
leta. Vseh vplačil je bilo za 14,7 milijarde tolarjev, izplačil pa 
za 6,2 milijarde tolarjev in 73,0 milijona nemških mark. Z 
nakupom dvodelnih blagajniških zapisov je bilo vzetega iz 
obtoka v tem letu bistveno več denarja kakor v prejšnjih letih. 

Blagajniiki zapis z nakupnim bonom je prinosniški, serijski 
vrednostni papir, izdan v materialni obliki, v nominalni vred- 
nosti pol milijona tolarjev. Vplača se z diskontom v tolarjih, 
obrestuje po nominalni letni obrestni meri. Blagajniškemu 
zapisu je dodan nakupni bon, ki kupcu zagotavlja zavarovanje 
pred tveganjem višje inflacije od uradno pričakovane in pred 
tveganjem manjše spremembe deviznega tečaja od uradno 
pričakovane inflacije. Pravico iz nakupnega bona uveljavi 
imetnik tako, da s popustom kupi nov blagajniški zapis v 
tolarjih (brez dodanih nakupnih bonov) ali blagajniški zapis v 
tujem denarju. Višina popusta je odvisna od števila predlože- 
nih delov nakupnega bona posamezne serije, rasti drobno- 
prodajnih cen ter srednjega tečaja BS v primerjavi z uradno 
pričakovano inflacijo. Banka Slovenije izda blagajniški zapis z 
nakupnim bonom dvakrat letno, vsakokrat za šest mesecev, 
izdaje si sledijo tako, da je dan dospetja prejšnje izdaje enak 
datumu izdaje naslednje. Prvič je izdala blagajniški zapis 
junija 1994, od takrat pa še trikrat. Obrestna mera je določena 
za vsako izdajo posebej, prav tako največje število delov 
nakupnega bona, ki jih imetnik lahko predloži pri nakupu 
novega blagajniškega zapisa. Razen ob prvi izdaji, poteka 
prodaja po posebni ponudbi prek avkcij. V letu 1995 sta bili 
izdani tretja in četrta emisija, izplačani pa druga in tretja, ki 
sta bili tudi vplačani večinoma v tem letu. 

V celem letu je Banka Slovenije prodala 29.395 lotov blagajni- 
ških zapisov druge, tretje in četrte izdaje v skupnem diskonti- 
ranom znesku 13,9 milijarde tolarjev ter izdala 144.621 delov 
nakupnih bonov. V istem obdobje je bilo izplačanih 16,1 
milijarde tolarjev druge in tretje izdaje. Pri nakupu 1.223 
blagajniških zapisov v tolarjih je bilo predloženih 6.115 delov 
nakupnega bona četrte izdaje in uveljavljenih 24,4 milijona 
tolarjev popusta. Za nakup 316,8 milijona nemških mark in 
117,8 milijona ameriških dolarjev blagajniških zapisov v tujem 
denarju je bilo predloženih 93.181 delov nakupnega bona 
prve, druge in tretje izdaje, in uveljavljenih 34,2 milijona mark 
in 12,3 milijona dolarjev popusta. Konec leta je ostalo neuve- 
ljavljenih še 45.308 delov nakupnega bona tretje in četrte 
izdaje, medtem ko ne bo možno uporabiti 1.054 neuveljavlje- 
nih delov prve in druge izdaje. Od oktobra ni bilo popusta za 
nakup blagajniškega zapisa v tujem denarju, medtem ko 
popusta za vpis tolarskega blagajniškega zapisa ni bilo od. 
aprila do junija, v avgustu, septembru in novembru. 

Blagajniiki zapi« v tujem denarju je prenosljiv, imenski in 
neserijski vrednostni papir, ki ga Banka Slovenije nepreki- 
njeno izdaja od januarja 1992. Po neprekinjeni ponudbi ga 
lahko kupujejo banke, in prek njih druge pravne osebe, vplača 
se z diskontom v nemških markah ali ameriških dolarjih, čas 
vpisa je od dveh mesecev do enega leta. Naložbe bank v 
blagajniške zapise z rokom do 120 dni se vštevajo v izpolnitev 
deviznega minimuma, pri nakupu blagajniškega zapisa z 
rokom 180 dni ali več pa lahko investitorji uveljavljajo popust 
z nakupnimi boni, ki so izdani pri posebnem blagajniškem 
zapisu. Obrestne mere prilagaja Banka Slovenije obrestnim 
meram na tujih denarnih trgih, zato so se za vpise v markah v 
letu 1995 desetkrat znižale, za vpis? v dolarjih pa trikrat 

zvišale in štirikrat znižale. Višina popusta z nakupnim bonom 
je odvisna od razlike med gibanjem srednjega tečaja BS in 
pričakovano inflacijo, od števila predloženih nakupnih bonov 
ter pripadajoče izdaje. Investitorji so lahko v tem letu uveljav- 
ljali dele nakupnih bonov vseh štirih izdaj, vendar v različnih 
številih. 

Nakupi blagajniških zapisov v nemških markah so se v letu 
1995 povečali za 288,8 milijona, doseženo stanje konec leta 
1995 je znašalo 1.165 milijonov mark. Dolarski vpisi so 
porastli za 9,3 milijona, na 135 milijonov ameriških dolarjev. 
Od septembra, ko lahko banke z nakupom deviz pri Banki 
Slovenije vpišejo blagajniške zapise v nemških markah za štiri 
mesece, so z nakupom deviz banke vpisale 126 milijonov 
mark blagajniških zapisov. Z nakupnimi boni je bilo uveljavlje- 
nih 34,2 milijona mark in 12,3 milijona dolarjev popusta. Vseh 
nakupov blagajniških zapisov, pri katerih je bil uveljavljen 
popust, je bilo za 318,8 milijona mark in 117,8 milijona do- 
larjev. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je za banke najpomembnejši 
vrednostni papir, saj je podlaga za sodelovanje pri večini 
instrumentov denarne politike. Lahko ga zastavijo za lom- 
bardno posojilo ali začasno prodajo Banki Slovenije po 
posebni ponudbi, je podlaga za likvidnostno in kratkoročno 
posojilo, terjatve iz blagajniških zapisov so uporabljene tudi 
za zavarovanje sklenjenih poslov. Blagajniški zapis v tujem 
denarju z dospetjem do 120 dni se všteva tudi v devizni 
minimum. 

Prejete vloge države 

Na podlagi sklenjene pogodbe je Banka Slovenije od avgusta 
1995 sprejemala vezane vloge države. Vseh vplačanih vezanih 
vlog je bilo od avgusta do decembra 76,1 milijarde tolarjev, in 
vseh izplačanih 68,3 milijarde tolarjev, od tega največ v 
novembru in decembru. Povprečno dnevno stanje vezanih 
vlog je od avgusta, ko je znašalo 1,1 milijarde tolarjev, 
porastlo do novembra na 21,2 milijarde tolarjev in se v decem- 
bru znižalo na 14,3 milijarde tolarjev. Povprečno obdobje 
vezane vloge je bilo 22 dni (od dva do šestdeset dni). 

Z dodatnim kratkoročnim posojilom, danim bankam v višiji 
prejete vezane vloge, je Banka Slovenije zagotovila nevtralni 
učinek prenosa likvidnostnih presežkov proračuna iz bank v 
vezano vlogo pri Banki Slovenije. 

Obvezne rezerve bank In hranilnic 

Obvezne rezerve imajo pri Banki Slovenije banke in hranilnice 
(vključno s hranilno-kreditniml službami). Po določitvi 
temeljne metodologije v letu 1992 je sistem obveznih rezerv 
med najstabilnejšimi instrumenti denarne politike. V aprilu 
1995 je bila metodologija dopolnjena tako, da so se spreme- 
nile stopnje glede na čas vezave vlog in ukinile obvezne 
rezerve na vloge nad eno leto. 

Že v letu 1994 je Banka Slovenije delno omejila uporabo 
obveznih rezerv za dnevno likvidnost, možnost uporabe je 
bila odvisna od preseganja povprečnih efektivnih pasivnih 
obrestnih mer posamezne banke v primerjavi z doseženimi 
vseh bank. Pred to omejitvijo so banke lahko uporabljale 
obvezno rezervo skladno s svojo likvidnostjo. Sredi leta 1995 
je Banka Slovenije za vse banke in hranilnice določila enak 
delež uporabe obveznih rezerv, ki ni odvisen od gibanja 
obrestnih mer. 

Obvezne rezerve se izračunavajo na vse tolarske vloge, pre- 
jeta posojila in izdane vrednostne papirje, katerih lastniki so 
nebančni sektorji, v odstotkih, ki so različni glede na čas 
vezave: 12 odstotkov (prej 12,5) na vpogledne in vezane vloge 
do trideset dni, 6 odstotkov (prej 3) na vezane vloge od 
enaintrideset dni do tri mesece, 2 odstotka (prej 3) na vezane 
vloge nad tri do šest mesecev in 1 odstotek (prej 3) za vloge 
nad šest mesecev do enega leta. 

Vse vloge (vključno z vlogami nad eno leto) so naraščale po 
povprečni mesečni stopnji 2,3 odstotka (leto prej 4 odstotke). 
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V enem letu so se povečale od 441,5 milijarde tolarjev na 
577,9 milijarde tolarjev, to je za 136,4 milijarde tolarjev (31 
odstotkov). Vpogledne vloge in vezane do enega leta so v 
obdobju od aprila do decembra rastle mesečno povprečno za' 
1.1 odstotka (vloge nad eno leto v istem obdobju za 1,6 
odstotka mesečno). Po spremembi stopenj je opazno 
Postopno prestrukturiranje v vloge z daljšo ročnostjo. V drugi 
Polovici leta so bile vloge, od katerih se računajo obvezne 
rezerve, v upadanju zaradi prenosa proračunskih presežkov v 
Banki Slovenije in zaradi padajoče rasti ter občasnega zmanj- 
šanja vlog prebivalcev. 

Izračunane rezerve z uporabo predpisanega odstotka glede 
na ročnost vlog so po mesecih znašale od najmanj 31,2 
milijarde tolarjev v februarju, do največ 37,7 milijarde tolarjev 
v avgustu. Znesek izračunanih rezerv se je proti koncu leta 
zmanjševal zaradi zmanjšanja vlog, ki je bilo predvsem posle- 
dica prenosa proračunskih likvidnostnih presežkov v Banki 
Slovenije, in manjše rasti sredstev prebivalcev. Povprečna 
stopnja obveznih rezerv, izračunana na vloge do enega leta, 
se je po mesecih zniževala, najvišja je bila avgusta (7,8 
odstotka), in najnižja (7,5 odstotka) decembra. 

Dosežene rezerve so v povprečju presegale obvezni izraču- 
nani znesek za 5,1 odstotka (med 2,5 milijarde tolarjev v 
januarju in 1,7 milijarde tolarjev v decembru). Preseganje se je 
zmanjšalo v drugi polovici leta, po uvedbi enakega odstotka 
rezerv na posebnem računu za vse banke in hranilnice. Iz tega 
razloga so se tudi dnevna nihanja presežkov ali primanjkljajev 
bistveno znižala. 

Uporaba obveznih rezerv za dnevno likvidnost je od julija 
1995 za vse banke in hranilnice možna po enakih pogojih. 
Polovico obveznih rezerv imajo dnevno na posebnem računu 
in jo lahko uporabljajo za likvidnost, če plačajo nadomestilo 
Po zamudni obrestni meri. V drugem polletju so obvezniki 
imeli mesečno povprečno 19,0 milijarde tolarjev na posebnem 
računu (51 odstotkov), v prvih šestih mesecih pa najmanj 19,6 
milijarde tolarjev (60 odstotkov), ko je bil znesek določen 
glede na preseganje pasivnih obrestnih mer. S tem ukrepom 
je postalo dnevno stanje rezerv enakomernejše, manjše so 
presežne rezerve, manjše je tudi likvidnostno tveganje ob 
nenadnih odlivih z žiro računov bank. 

Devizni minimum (rezerve bank v devizah) 

Za uravnavanje splošne likvidnosti bank v plačilih do tujine in 
za izpolnjevanje obveznosti iz deviznih vlog prebivalcev ter 
deviznih vlog tujih oseb imajo banke devizni minimum v 
devizah in likvidnih deviznih naložbah v tujini. Metodologija 

za izračun deviznega minimuma se je v marcu 1995 spreme- 
nila tako, da je v izračunu povečan delež deviznih vlog prebi- 
valcev na vpogled na 100 odstotkov. Banki je določen 
mesečni znesek deviznega minimuma glede na obseg plačil- 
nega prometa s tujino (35 odstotkov povprečnega mesečnega 
plačilnega prometa s tujino v zadnjih treh mesecih) in obsega 
deviznega varčevanja prebivalcev (100 odstotkov vlog na vpo- 
gled, 75 odstotkov vezar\ih vlog do treh mesecev, 35 odstot- 
kov vlog, vezanih od treh mesecev do enega leta, in 5 odstot- 
kov vlog, vezanih nad eno leto) ter deviznega prometa tujih 
oseb (90 odstotkov računov in vlog na vpogled, 75 odstotkov 
vlog, vezanih do treh mesecev, 35 odstotkov vlog. vezanih od 
treh mesecev do enega leta, in 5 odstotkov vlog, vezanih nad 
eno leto). 

Banke so morale v letu 1995 izpolniti devizni minimum brez 
podaljšanega prilagajanja, razen v avgustu, ko so imele prila- 
goditvam rok osem tednov zaradi tedanjega velikega poveča- 
nja, in v septembru ter oktobru, ko so imele prilagoditveni rok 
štiri tedne. Devizni minimum izpolnijo banke z dobroimetji na 
računih pri prvovrstnih tujih bankah, s tujo gotovino in tujimi 
čeki, s terjatvami v tuji valuti do domačih bank in Banke 
Slovenije, z blagajniškimi zapisi Banke Slovenije v tujem 
denarju z dospetjem največ 120 dni, z naložbami v prvovrstne 
tuje vrednostne papirje ter s posebnimi pravicami za nakup 
deviz pri Banki Slovenije. 

V letu 1995 se je devizni minimum vseh bank zaradi rasti 
deviznih vlog in povečanega obsega plačilnega prometa s 
tujino povečal s 1.170 milijonov ekujev, kolikor je znašal 
konec leta 1994, na 1.586 milijonov ekujev konec leta 1995, 
kar pomeni povečanje za 416 milijonov ekujev. Preseganje 
deviznega minimuma je bilo najmanjše zadnji dan julija, ko je 
znašalo 54,8 milijona ekujev (3,5 odstotka), vendar se je v 
naslednjih mesecih povečevalo in zadnji dan leta doseglo 
295,7 milijona ekujev (15,7 odstotka). 

Od septembra je bankam dovoljeno do 5 odstotkov nižje 
stanje devizne pozicije, kot je določena z deviznim minimu- 
mom, za nedoseženi znesek morajo plačati zakonite zamudne 
obresti. Navedene obresti je od septembra plačalo devet 
bank. 

Poleg deviznega minimuma imajo banke določeno še neto 
devizno pozicijo (razlika med deviznimi dobroimetji in kratko- 
ročno zadolženostjo v tujini in doma), ki mora znašati najmanj 
75 odstotkov deviznega minimuma. To obveznost so v letu 
1995 izpolnjevale vse banke. 
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Nakup in prodaja deviz 

Posegi Banke Slovenije na deviznem trgu so bili v letu 1995 
glede na predhodno leto manjši, tako po obsegu kot po 
številu instrumentov. Banka Slovenije je devize kupovala le še 
od bank v sanaciji in z opravljanjem plačilnega prometa s 

Tabela 6: Nakupi in prodaje deviz 

Nakup deviz od bank v sanaciji zavzema pretežni del deviz- 
nih posegov Banke Slovenije, predvsem za vračilo likvidnost- 
nega posojila čez noč, za vračilo posojila za vnovčene poten- 
cialne obveznosti ter za izpolnjevanje obvezne rezerve. 

Nakup deviz po odprtih ponudbah z obveznim povratnim 
odkupom, ki je v preteklih letih zavzemal pretežni del vseh 
deviznih posegov, v letu 1995 ni bil možen. Ob ukinitvi teh 
posegov v decembru 1994 je bila bankam omogočena izbira 
med povratnim odkupom deviz ali dokončno prodajo deviz 
Banki Slovenije. Ob dospetju sklenjenih poslov v januarju 
1995 so se banke odločile, da 154 milijonov nemških mark 
začasnih prodaj deviz spremenijo v dokončne prodaje. Name- 
sto te ponudbe je Banka Slovenije konec januarja ponovno 
uvedla začasen nakup blagajniških zapisov v tujem denarju z 
obveznim povratnim odkupom. 

Nakup deviz s pravico povratnega nakupa od uvedbe v letu 
1993 ni v uporabi, vendar ima Banka Slovenije na podlagi te 
ponudbe do bank še potencialno obveznost za prodajo deviz 
v višini 46 milijonov nemških mark. V letu 1995 sta pravico 
uporabili dve banki in kupili 2,5 milijona mark, štiri banke pa 
so pravico do nakupa deviz podaljšale. 

Prodaja deviz za vpis blagajniških zapisov v tujem denarju 
je nova odprta ponudba bankam za nakup deviz v poljubni 
količini po prodajnem tečaju Banke Slovenije, povečanem za 
določen odstotek pod pogojem, da banke s temi devizami 
vpišejo blagajniške zapise Banke Slovenije v nemških markah 
z dospelostjo 120 dni. Po uvedbi v septembru je Banka Slove- 
nije prodala bankam 124,2 milijona nemških mark po tečaju, 
ki je bil za 3 odstotke do 1,95 odstotka višji od prodajnega 
tečaja Banke Stovenije. S temi devizami so banke vpisale 
blagajniške zapise za štiri mesece, iz obtoka je bilo vzetih 10,8 
milijarde tolarjev. 

Z opravljanjem plačilnega prometa s tujino za Republiko 
Slovenijo je Banka Slovenije vzela iz obtoka 11,5 milijarde 
tolarjev, ker so prodaje deviz v višini 176,4 milijona nemških 
mark presegle nakupe (24,5 milijona mark). 

tujino za državo. V septembru je Banka Slovenije uvedla nov 
instrument, prodajo deviz bankam za vpis blagajniških zapi- 
sov v tujem denarju. Zaradi večjih prodaj deviz je bil neto 
učinek vseh deviznih transakcij v letu 1995 manj primarnega 
denarja v obtoku. 

Nadzor nad Izvajanjem ukrepov denarne politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov denarne politike 
in izvajanje pogojev in pravil, določenih v ponudbah in pose- 
gih na odprtem trgu, s posredno in neposredno kontrolo bank 
in hranilnic. 
Posredni nadzor poteka neprekinjeno s pregledovanjem vseh 
poročil in dokumentacije, ki jo banke in hranilnice pošiljajo 
Banki Slovenije. Dodatno kontrolo pa opravlja Banka Slove- 
nije občasno z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in 
drugo dokumentacijo v sami banki ali hranilnici. S tem nadzo- 
rom je bilo v letu 1995 ugotovljenih 26 nepravilnosti pri 
enajstih bankah in petnajstih hranilno kreditnih službah. Krši- 
tve izvajanja predpisov denarne politike so se povečale glede 
na leto prej zlasti pri hranilno-kreditnih službah. Največ 
nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju obvezne 
rezerve. 

Banka Slovenije je izdala 22 odločb, s katerimi je izrekla 
enega ali več ukrepov, odvisno od vrste in obsega ugotovljene 
kršitve: prepoved nakupa vrednostnih papirjev pri Banki Slo- 
venije za določeno obdobje, začasna prepoved sodelovanja 
pri posegih Banke Slovenije, omejitev rasti naložb in v enem 
primeru predlog za suspenz vodilnega delavca, odgovornega 
za ugotovljeno nepravilnost. 
Poleg navedenih ukrepov je Banka Slovenije tudi pisno opo- 
zarjala banke in hranilnice na ugotovljene pomanjkljivosti, 
manjše nepravilnosti in nerodnosti v predloženih poročilih in 
zahtevala njihovo odpravo. 

IV. PLAČILNA BILANCA, DEVIZNI TEČAJ IN ZUNANJI DOLG 

1. Plačilna bilanca 

Ekonomski odnosi s tujino so bili v 1995. letu pod močnim 
vplivom rasti dohodkov prebivalstva nad rastjo domačega 
proizvoda, pod vplivom že daljše obdobje trajajoče realne 
apreciacije tolarja ter pod vplivom poslabševanja konjunkture 
pri glavnih trgovinskih partnerjih. 

1994 1995 

v mlo DEM v mla SIT v mlo DEM v mla SIT 

Nakup deviz 946,7 74,6 295,4 24,8 

- Od bank v sanaciji 

- Po ponudbi vsem bankam 

- Plačilni promet za državo 

352,1 

572,7 

21,9 

27,8 

45,1 

1,7 

270,9 

24,5 

22,2 

2,6 

Prodaja deviz 319,1 25,4 303,1 25,1 

- Po ponudbi vsem bankam 

• Realizirana pravica povratnega nakupa 

- Za nakup blagajniških zapisov v markah 

- Plačilni promet za državo 

30,5 

0,3 

288,3 

2,4 

0,0 

23,0 

2,5 

124,2 

176,4 

0,2 

10,8 

14,1 

Vir: Banka Slovenije. 
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Gospodarska konjunktura je bila v glavnih zahodnoevropskih 
trgovinskih partnericah Slovenije zelo ugodna v obdobju od 
zadnjega četrtletja 1993. leta do prvega četrtletja 1995. leta. V 
blagovni m«n|avi je sedem najpomembnejših zahodnih trgo- 
vinskih partnerjev v 1994. letu povečalo količinsko povpraše- 
vanje iz Slovenije za 6,1%, v letu 1995 pa za 4,3%, kar odraža 
pešanje rasti v Nemčiji, Italiji, Franciji, V. Britaniji in tudi v 
ZDA. Manjše tuje povpraševanje za skoraj 2 odstotni točki se 
je nujno pokazalo na izvoznih (količinskih) rezultatih v tretjem 
in četrtem četrtletju. 
Nasprotno pa so na uvozni strani delovali predvsem pospeše- 
valni dejavniki, predvsem naraščajoči domači realni dohodki, 
v čemer obstaja velika podobnost z 1993. letom, zatem rast 
bančnih kreditov prebivalstvu, relativna cenitev uvoza na slo- 
venskem trgu ter cenejši viri financiranja uvoza iz tujine. Na 
slednje je vplival tudi padec deželnega tveganja za Slovenijo, 
zaradi uspešnega razreševanja nealociranega jugoslovan- 
skega dolga. 
Izvoz blaga v ameriških dolarjih se je v letu 1995 povečal za 
21,4%, uvoz blaga pa za 29,4%. Količinska rast izvoza blaga je 
znašala 6,7% (4,8% v 1994. letu). Izvozni rezultati so bili lani 
boljši od rezultatov v predhodnem letu in jih zato lahko 
ocenimo kot ugodne. Zaskrbljujoča pa je hitra rast uvoza, ki 
se je v fizičnem obsegu povečal kar za 17,7%, leto poprej pa 
za 5,1%. 
Ves blagovni primanjkljaj s tujino je znašal 1.165 milijonov 
ameriških dolarjev (po pariteti F. O. B za izvoz in C. I. F za 
uvoz) v primerjavi s 476 milijoni dolarjev blagovnega pri- 

Vir: Statistični urad RS; podatki za 1995. leto so predhodni. 

manjkljaja v 1994. letu. Približno tretjina primanjkljaja je bila 
ustvarjena z Italijo in približno tolikšna še z Avstrijo, čeprav 
ima Slovenija s tema dvema državama le 16% in 8% skupne 
blagovne menjave. 
V letu 1995 so slovenska podjetja nadaljevala regionalno 
prestrukturiranje nabavnih in prodajnih trgov, vendar zelo 
umirjeno. Okrog 73% blaga so izvozila v države OECD, 67% pa 
v države Evropske unije, v Nemčijo kar 30%. V 1992. letu so 
znašali ustrezni odstotki 66%, 61% in 27%. Največji trgovinski 
presežek je Slovenija dosegla z Nemčijo (312 milijonov ameri- 
ških dolarjev), na drugem mestu pa je bil presežek s Hrvaško 
(296 milijonov dolarjev). Nemčija je že vrsto let prvi trgovinski 
partner Slovenije, Italija druga in Hrvaška tretja. Slovenski 
izvozniki so v države nekdanje Jugoslavije prodali le dobrih 
14% od vseh prodaj na tuje (v 1992. letu 27%, pred razpadom 
tovrstnega trga pa prek 50%). V letu 1995 so slovenska 
podjetja kupila na teh trgih le še 7% od celotnega uvoza, od 
tega več kakor štiri petine v Hrvaški. Pomembna trgovinska 
partnerica je tudi Makedonija, z njo povečuje Slovenija pred- 
vsem izvoz. 
Slovenska podjetja od osamosvojitve naprej realizirajo čeda- 
lje večje primanjkljaje z zahodnimi državami, ki jih poravna- 
vajo s presežki v menjavi z nekdanjimi državami Jugoslavije in 
Sovjetske zveze. Presežek je v letu 1995 Slovenija realizirala 
tudi s Poljsko, z vsemi drugimi članicami CEFTE pa ima 
primanjkljaje. Z državami Evropske unije je Slovenija realizi- 
rala za 943 milijonov ameriških dolarjev primanjkljaja, z drža- 
vami nekdanje Jugoslavije pa ima presežek v blagovni 
menjavi za 518 milijonov dolarjev. 

Tabela 7: Regionalna struktura blagovne menjave Slovenije v obdobju 1992-1995 (v mio USD) 

Izvoz Uvoz Saldo 
1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 

Evropska 
unlja(15) 

4.066 3.847 4.480 5.569 3.659 4.266 5.052 6.512 407 -419 -572 -943 

Francija 616 528 586 681 492 522 613 798 124 6 -27 -117 
Italija 880 756 923 1211 839 1.051 1.258 1610 41 -295 -335 -399 
Nemčija 1.805 1.798 2.068 2504 1.394 1.626 1.734 2192 411 172 334 312 
Avstrija 341 303 373 534 500 553 756 917 -159 -250 -383 -383 
Velika 
Britanija 

141 148 208 229 74 103 130 189 67 45 78 40 

EFTA 64 65 75 87 107 135 188 234 -43 -70 -113 -147 
Švica 50 52 58 71 100 127 154 196 -49 -75 -96 -125 
ZDA 195 216 250 261 167 188 197 290 28 28 53 -29 
Japonska 16 25 18 20 88 125 126 156 -72 -100 -108 -136 
Skupaj 
OECD 

4.422 4.237 4.894 6015 4.070 4.770 5.635 7294 352 -533 -741 -1279 

Države 
nekdanje 
Jugoslavije 

1.508 964 1.040 1187 1.218 696 584 669 289 268 456 518 

Hrvaška 952 739 738 871 852 595 498 575 100 144 240 296 
Države 
nekdanje 
SZ 

226 298 316 375 251 217 169 269 -25 81 147 106 

Druge 
države 
Evrope 

262 331 342 445 328 371 512 705 -66 -40 -170 -260 

Druge 
države 

264 252 235 . 264 274 448 403 514 -10 -196 -168 -250 

SKUPAJ 6.681 6.083 6.828 8.286 6.141 6.501 7.304 9.451 540 -418 -476 -1165 
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Struktura izvoza blaga po namenih se v letu 1995 ni veliko 
spremenila glede na leto poprej. Delež izvoza opreme je 
znašal 11%, tako kot v 1994. letu. Delež izvoza za reprodukcijo 
je znašal okrog 47% (v 1994. letu 44%), preostalih 42% izvoza 
blaga je bilo namenjenih za široko porabo. Na uvozni strani je 
bil delež uvoza blaga za široko porabo 23%, opreme 17% in 
blaga za reprodukcijo 61%. 

Za razliko od predhodnih let primanjkljaj v trgovinski bilanci 
ni bil v celoti pokrit s presežkom v storitveni menjavi, ki je 
znašal 744 milijonov dolarjev. 

Prihodki od potovanj so znašali 1.084 milijonov dolarjev ozi- 
roma 13% več kakor v 1994. letu. Povečanje prihodkov v 
ameriških dolarjih pa skoraj v celoti izvira iz rasti cen, in sicer 
zaradi šibkejšega dolarja glede na leto poprej in zaradi višjih 
domačih tolarskih cen blaga, storitev in nočitev, medtem ko 
se količinski obseg prodaje turističnih storitev skorajda ni 
povečal. Število nočitev tujcev je bilo za 0,3% manjše, število 
mejnih prehodov (brez potnikov v tranzitu) pa za 7,3% večje 
kakor v 1994. letu. V letu 1995 smo v Sloveniji na 15 prispelih 
turistov imeli po eno nočitev, v letu poprej pa 13. Izdatki za 
potovanja v tujino so znašali 415 milijonov dolarjev, v primer- 
javi s 369 milijoni dolarjev v predhodnem letu. 

Tabela 8: Plačilna bilanca Slovenije v obdobju 1992 - 1995 (v mio USD) 

1992 1993 1994 1995 
A. TEKOČI RAČUNI 926 192 540 -36 

1. Blago (FOB) 791 -154 -338 -957 
2. Storitve 180 375 723 744 

2.1. Transport -164 57 68 72 
2.2. Potovanja 389 429 590 669 
2.3. Ostalo -45 -111 65 3 

3. Dohodki -91 -51 108 130 
3.1. Dohodki od dela -2 -8 140 153 
3.2. Dohodki od kapitala -90 -44 -33 -24 

4. Tekoči transferi 46 22 47 47 
B. KAPITALSKI RAČUN (kapitalski transferi, patenti in 
licence) 

... 4 -4 -13 

C. FINANČNI RAČUN -645 -206 -541 97 
1. Neposredne naložbe 113 111 131 170 
2. Naložbe v vrednostne papirje -9 3 -33 -9 
3. Ostale naložbe -117 -209 3 151 
3.1. TERJATVE -158 -314 -136 -342 

a) Komercialni krediti 7 93 19 -48 
b) Posojila -31 12 -20 -26 
c) Gotovina in vloge: banke -149 -451 -324 -202 

prebivalstvo 9 87 378 44 
drugi sektorji -20 -78 42 

d) Druge terjatve (1) 6 -35 -111 -152 
3.2. OBVEZNOSTI 41 104 139 493 

a) Komercialni krediti -13 -13 -13 -10 
b) Posojila: Banka Slovenije - -14 -5 -4 

poslovne banke -9 2 100 167 
uradni sektor -17 79 67 108 
drugi sektorji 59 95 147 222 

c) Vloge in druge obveznosti 21 -44 -157 10 
4. Mednarodne denarne rezerve (BS) -633 -111 -642 -215 

Statistična napaka -281 10 5 -48 

Vir: Banka Slovenije; podatki za 1995. leto so predhodni. 
Negativni predznak (-) pomeni uvoz oziroma presežek uvoza nad izvozom v tekočem računu, povečanje terjatev ali 
zmanjšanje obveznosti v kapitalskem in finančnem računu ter povečanje mednarodnih rezerv Banke Slovenije. 
1) Vključuje plačila BS na fiduciarni račun. 

Presežek izvoza transportnih storitev nad uvozom je znašal 72 
milijonov dolarjev, presežek v konstrukcijskih storitvah pa 112 
milijonov dolarjev. 

Neto plačila obresti v tujino se od osamosvojitve postopn 
znižujejo zaradi naraščajočih prejemkov in padajoče«? 
trenda obrestnih mer. V letu 1995 je Slovenija v neto izraz 
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plačala le še 24 milijonov ameriških dolarjev obresti v tujino, 
kar je za 9 milijonov dolarjev manj kakor v predhodnem letu. 
Na drugi strani pa so se za 13 milijonov dolarjev povečali neto 
prejemki dohodkov od dela. V neto izrazu so znašali skupni 
neto prejemki dohodkov 130 milijonov dolarjev. Presežek 
prejetih nad plačanimi transferi je znašal 47 milijonov dolar- 
jev; v teh tokovih prevladujejo tako prejemki kot plačila pokoj- 
nin čez mejo. 

Skupni saldo tekočih transakcij je bil v letu 1995 prvič od 
osamosvojitve negativen, v višini 36 milijonov dolarjev. To je 
veliko poslabšanje glede na 1994. leto, ko je znašal 540 
milijonov dolarjev, v letu 1992 pa je dosegal še skoraj mili- 
jardo dolarjev. 

Tok neposrednih naložb v Slovenijo je v letu 1995 znašal 176 
milijonov ameriških dolarjev (glede na 128 milijonov v 1994. 
letu), v tujino pa je Slovenija investirala za 6 milijonov dolar- 
jev. V neto izrazu je znašal pritok neposrednih naložb v 
Slovenijo 170 milijonov dolarjev. Tokovi iz naslova drugih 
naložb kažejo na neto uvoz kapitala za 151 milijonov dolarjev, 
kjer so vključena tudi plačila na fiduciarni račun Republike 
Slovenije v višini 67 milijonov dolarjev. Stanje terjatev na 
fiduciarnem računu je konec 1995. leta znašalo 170,1 milijona 
dolarjev. 

V 1995. letu je gospodarstvo povečalo obveznosti po tujih 
posojilih za 219 milijonov ameriških dolarjev. V 1994. letu je 
znašala ustrezna številka 147 milijonov dolarjev zmanjšanja 
dolga. V te podatke pa niso všteti krediti, za katere je država 
dala garancije. Poslovne banke so lani povečale neto terjatve 
do tujine za 131 milijonov dolarjev, pretežno v obliki depozi- 
tov in podobnih naložb v tujini. Prebivalstvo je v prvem pol- 
letju odprodajalo svoje zaloge tuje gotovine, v drugem pol- 
letju pa se je tok obrnil. V neto izrazu je prebivalstvo v 1995. 
letu zmanjšalo svoja dobroimetja v tuji gotovini (po oceni) za 
44 milijonov dolarjev. To je knjiženo v plačilni bilanci kot uvoz 
kapitala. 

Končni rezultat poslovanja s tujino in operacij Banke Slove- 
nije na deviznem trgu je stanje mednarodnih rezerv Banke 

Slovenije konec 1995. leta v višini 1.821 milijonov dolarjev. 
Glede na konec leta 1994. leta so se povečale za 322 milijonov 
dolarjev: za 215 milijonov dolarjev so se povečale po neto 
transakcijah, preostalih 107 milijonov dolarjev povečanja pa 
izhaja iz spremenjenih medvalutnih razmerij. 

2. Devizni tečaj 

Močni neto finančni pritoki na domači trg iz tekočih transak- 
cij, tujih neposrednih naložb in posojil ter iz neto pritokov v 
menjalnice so vplivali na vztrajno realno apreciacijo tolarja že 
od konca 1993. leta. Od decembra 1993 do decembra 1994 je 
realni efektivni tečaj tolarja, merjen z relativnimi cenami indu- 
strijskih proizvajalcev, porasel za 10,5%, kljub obilni tečajni 
intervenciji Banke Slovenije. Do polletja 1995 je porasel še za 
5,6%. Devizni tok iz tekočih transakcij je v tem času že 
usahnil, pač pa je znašal neto pritok tujih posojil podjetij 129 
milijonov dolarjev in države 35 milijonov dolarjev, finančna 
komponenta tujih neposrednih naložb 89 milijonov dolarjev in 
ocenjena odprodaja tuje gotovine prebivalstva 159 milijonov 
dolarjev. 

Banka Slovenije je imela v tem času zelo omejene možnosti za 
tečajno intervencijo. V vsem prvem polletju 1995 je izkazovala 
bilanca Banke tekočo izgubo zaradi zapadanja stroškov steri- 
lizacije iz predhodnega leta in kopičenja negativnih tečajnih 
razlik, ki so znašale v prvih šestih mesecih - neto - 3,6 
milijarde tolarjev, tako da tečajne politike ni bilo mogoče 
podpreti z novo sterilizacijo, sploh ob upoštevanju dejstva, da 
se pri višjih ravneh učinkovitost steriliziranja denarnih učin- 
kov deviznih intervencij zmanjšuje. Alternativni vir interveni- 
ranja pa predstavlja le ohlapnejša denarna politika. 

Zanimanje za blagajniške zapise BS v tujem denarju je Banka 
Slovenije spodbujala s stalno ponudbo repoja blagajniških 
zapisov. Zaradi popusta pri vpisu blagajniških zapisov v tujem 
denarju z deli nakupnega bona v maju so uradne devizne 
rezerve v drugem četrtletju porasle za 162 milijonov ameriških 
dolarjev (potem ko so se v prvem četrtletju zmanjšale za 36 
milijonov dolarjev); v prvem četrtletju so prevzele neto devizni 
priliv iz tujine rezerve bank, ki so porasle za 132 milijonov 
dolarjev. V zadnjem četrtletju so porasli vpisi blagajniških 
zapisov v tujem denarju zaradi novega instrumenta, nakupa 
deviz za vpis BZ v tujem denarju. 
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5: Indeks realnega efektivnega deviznega tečaja (1993=100) 
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Vir; Banka Slovenije. 

Nominalni efektivni devizni tečaj je deflacioniran z relativnimi cenami na drobno, relativnimi industrijskimi cenami in z 
relativnimi stroški dela na enoto proizvodnje. Rast indeksa predstavlja depreciacijo tolarja, to je rast vrednosti tujih 
valut, in obrnjeno. 
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Da bi preprečevala Spekulativne kapitalske pritoke in da bi se 
stabilizirale razmere na deviznem trgu, je Banka Slovenije v 
februarju predpisala 40% brezobrestni tolarski depozit za 
najem tujih finančnih posojil za konverzijo v tolarje z roč- 
nostjo pod 5 leti. V aprilu je s spremembo sklepa o menjalni- 
škem poslovanju poostrila kontrolo poslovanja in poročanja 
menjalnic. Na razbremenitev deviznega trga je vplivala tudi 
pogodba o sodelovanju, sklenjena z Ministrstvom za finance, 
na podlagi katere je imel državni proračun ob koncu leta pri 
Banki Slovenije, zunaj poslovnih bank, za 295 milijonov dolar- 
jev deviznih vlog in za 7,8 milijard tolarjev vezanih tolarskih 
vlog. 

Naglo naraščajoči uvoz je povzročil v drugem četrtletju že 475 
milijonov ameriških dolarjev primanjkljaja v blagovni menjavi 
ter 100 milijonov dolarjev v skupnih tekočih transakcijah. 

Povpraševanje in ponudba na deviznem trgu sta bila prvič po 
osamosvojitvi izravnana, menjalnice pa so prvič od polletja 
1993. naprej realizirale neto prodajo tuje gotovine. Obsežni 
premiki v tolarska imetja v predhodnem obdobju in upadanje 
tolarskih revalorizacijskih klavzul (0% v maju 1995) so se že 
izrazili v tako izrazitem zmanjševanju pasivnih obrestnih mer 
bank, da so se kapitalske transakcije prebivalstva že v maju 
1995 obrnile v smer neto povpraševanja po tujem denarju. 
Zaradi vseh navedenih dejavnikov je tolar v drugem polletju 
že realno depreciiral. V vsem letu 1995, od decembra do 
decembra, je tako znašala sprememba realnega efektivnega 
tečaja, merjena z relativnimi cenami na drobno ali s cenami 
proizvajalcev, okrog nič (+0,5% oziroma +0,3%). Merjeno z 
relativnimi stroški dela na enoto proizvoda pa je tolar zaradi 
hitrejše rasti stroškov dela od cen in produktivnosti dela v 
industriji ponovno apreciiral za 6,2%. 
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6: Gibanje tečaja nemške marke v Sloveniji v letu 1995 (SIT za 1 DEM) 
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Vir: Banka Slovenije. 

Naraščanje tečajev tujih valut je pripeljalo v novembru 1995 
do prevelikih pričakovanj in nenormalno naglega naraščanja 
tečaja na menjalniškem trgu, v razmerju do primarnega deviz- 
nega trga. Zaradi nevarnosti, da bi se tak trend povpraševanja 
nadaljeval in povzročil še bolj nekontrolirana nihanja, je 
Banka Slovenije v decembru posegla z ukrepom, po katerem 
so morale menjalnice tedensko izravnavati prodaje z nakupi. 
Ukrep je zaustavil nadaljnjo rast menjalniškega tečaja in z 
nekajtedenskim zamikom vplival na njegovo normalizacijo na 
ravni razmer na primarnem trgu. 

S 1. septembrom je Slovenija tudi formalno prešla s »prehod- 
nega režima« sodelovanja z Mednarodnim denarnim skladom 
po XIV. členu Statuta MDS na VIII. člen, oddelki 2, 3 in 4, to se 
pravi, da je tudi uradno razglasila polno konvertibilnost za 
tekoče transakcije s tujino. Z neznatnimi izjemami je bil ta 
režim dejansko v veljavi že od leta 1992, tako da to dejanje v 
praktičnem poslovanju ni prineslo sprememb. 

3. Zunanji dolg In mednarodne rezerve 

V letu 1995 je bilo sklenjenih za 1.136 milijonov ameriških 
dolarjev novih poslov, to je za 19,6% več kakor v letu 1994. 
Tako kot v predhodnem letu se je tudi v letu 1995 povečalo 
zadolževanje zasebnega sektorja, znašalo je (nezmanjšano za 
odplačila) 930 milijonov dolarjev, kar pomeni povečanje za 
41,3% glede na leto 1994. Znesek novih posojil, najetih in 
garantiranih od države, pa se je v letu 1995 zmanjšal glede na 
predhodno leto za 28,9% in je znašal 206 milijonov dolarjev. V 
strukturi novih posojil se je povečal delež dolgoročnih virov, 
ki so bili v letu 1995 sklenjeni s povprečno ročnostjo 77 
mesecev. 

Skupno stanje dolga je na dan 31. decembra 1995 znašalo 
2.956 milijonov ameriških dolarjev, od tega dolgoročnega 
dolga 2.896 milijonov dolarjev, in v tem okviru zasebnega 
dolga brez državnih garancij 1.449 milijonov dolarjev. Zadol- 
ževanje podjetij se je spremenilo tako, da so začele banke 
namesto dajanja garancij vse bolj uvajati zadolževanje v svo- 
jem imenu za tuj račun. Rast zunanjega dolga je bila hitrejša 
od rasti deviznih rezerv Republike Slovenije; te so na dan 
31.12.1995 še vedno presegale zunanji dolg za 15,9%. 

Upravljanje mednarodnih denarnih rezerv 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so opredeljene 
kot: 

tuja gotovina in imetja na računih v tujini, 
prvovrstni vrednostni papirji tujih izdajateljev, 
monetarno zlato, 
rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem skladu, 
imetja SDR pri Mednarodnem denarnem skladu. 

Devizne rezerve (tuja gotovina, računi v tujini, tuji vrednostni 
papirji) Banke Slovenije so v letu 1995 porasle s 1.480 milijo- 
nov ameriških dolarjev na 1.802 milijonov dolarjev. Sestav- 
ljene so iz dela, za katerega ima Banka Slovenije obveznosti 
do domačih sektorjev (na podlagi vpisanih blagajniških zapi- 
sov v tujem denarju ter deviznih računov bank in države pri 
Banki Slovenije) in ki je v letu 1995 porasel z 869 milijonov 
dolarjev na 1.259 milijonov dolarjev, drugi del rezerv (lastna 
sredstva), za katerega Banka Slovenije nima obveznosti, pa se 
je od konca leta 1994 do konca leta 1995 povečal s 567 
milijonov dolarjev na 632 milijonov dolarjev. Skupne terjatve 
Banke Slovenije do tujine obsegajo poleg uradnih deviznih 
rezerv še nekatera druga imetja, pretežno fiduciarni račun v 
Luksemburgu. 
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Tabela 9: Mednarodne denarne rezerve Slovenije ter devizne rezerve Banke Slovenije in 
poslovnih bank; v mio USD ob koncu meseca 

BANKA SLOVENIJE BANKE SKUPAJ 
DEVIZNE 
REZERVE 

Mednarodne denarne rezerve Druge 
terjatve 

do tujine 

Devizne 
rezerve Zlato Imetja 

SDR 
Rez.pozicija 

pri MDS 
Devizne 
rezerve 

Skupaj 

31.12.1994 
31.01.1995 
28.02.1995 
31.03.1995 
30.04.1995 
31.05.1995 
30.06.1995 
31.07.1995 
31.08.1995 
30.09.1995 
31.10.1995 
30.11.1995 

_ 31.12.1995 

0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,6 
0,1 
0,1 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 

18,8 
17,4 
16,8 
13,0 
16,8 
21,4 
16,3 
20,3 
16,6 
21.0 
16,8 
20,8 
19.1 

1.480.1 
1.440,3 
1.465,6 
1.577,0 
1.642,9 
1.731.2 
1.736,6 
1.707,0 
1.593,6 
1.710,2 
1.688,0 
1.687,0 
1.801,6 

1.499.1 
1.458.4 
1.482.6 
1.590.2 
1.660.5 
1.753,0 
1.753.3 
1.727.7 
1.610.6 
1.731,6 
1.705.4 
1.708,0 
1.820,9 

103.3 
114.4 
125.0 
129.6 
141.7 
142,2 
151,6 
150,9 
152.1 
153,9 
161,4 
160.8 
170,1 

1.283.5 
1.398,8 
1.549,2 
1.562.6 
1.519,2 
1.481.2 
1.562,0 
1.610.3 
1.584,8 
1.647.7 
1.657.4 
1.592,6 
1.624,4 

2.763,6 
2.839,1 
3.014.8 
3.139,6 
3.162,1 
3.212,4 
3.298,6 
3.317.3 
3.178.4 
3.357.9 
3.345,4 
3.279,6 
3.426,0 

Vir: Banka Slovenije. 

Osnovna pravila določanja portfelja deviznih rezerv Banke 
Slovenije predpisuje Svet Banke Slovenije četrtletno, in sicer 
valutno strukturo, povprečno ročnost deviznih vlog in naložb 
v vrednostne papirje ter izbor bank (naložbe deviznih sredstev 
so dovoljene le v banke z najboljšo dolgoročno oceno po 
IBCA standardih). V letu 1995 je Banka Slovenije v skladu s 
strategijo Sveta Banke, ki sledi naložbeni strukturi bolj uve- 
ljavljenih centralnih bank, povečala delež naložb v vrednostne 
papirje. 

Na obseg mednarodne likvidnosti Slovenije vpliva Banka Slo- 
venije tudi s predpisovanjem minimalnega zneska likvidnih 
imetij v tujini, ki ga morajo imeti poslovne banke (v gotovini, 
na deviznih računih, vrednostnih papirjih) v razmerju do svoje 
domače devizne pasive in plačilnega prometa s tujino. 
Devizne rezerve bank so se v letu 1995 gibale med 2.399 
milijoni ameriških dolarjev in 1.657 milijoni ameriških dolar- 
jev. Banke so pretežno presegale devizni minimum, zadnji 
dan v letu za 379 milijonov dolarjev. 

Skupne devizne rezerve Slovenije (uradne devizne rezerve pri 
Banki Slovenije brez zlata in imetij pri MDS ter kontrolirane 
devizne rezerve bank) so znašale konec leta 1995 3.426 milijo- 
nov ameriških dolarjev in so se v primerjavi s koncem leta 
1994 povečale za 23,9%. 

Potek pogajanj s tujimi upniki 

Leta 1995 je Slovenija nadaljevala pogajanja o ureditvi razme- 
ri), ki so se oblikovala v obdobju nekdanje Jugoslavije v 
odnosu do upnikov, zastopanih v okviru Pariškega kluba, 
kakor tudi do upnikov iz preteklih restrukturiranj obveznosti 
do komercialnih bank. 

Pogajanja z upniki v okviru Pariškega kluba 

Državam v okviru Pariškega kluba, s katerimi so bila pogaja- 
nja s pristojnimi inštitucijami dotlej že zaključena, so se v letu 
1995 pridružile nekatere nove. Zakon, ki določa način in 
Pogoje izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov, 
ki ga ja parlament sprejel decembra 1995, predstavlja osnovo 

za formalno potrditev bilateralnih sporazumov. Urejuje odnos 
med Republiko Slovenijo kot dolžnikom/garantom v novih 
bilateralnih sporazumih in slovenskimi dolžniki v delu, ki se 
nanaša na alocirani dolg. Pričakuje se, da bodo vsi tisti 
bilateralni sporazumi, pri katerih so bila stališča obeh strani 
dokončno usklajena, stopili v veljavo v prvi polovici leta 1996. 

Pogajanja z Mednarodnim koordinacijskim komitejem 

Dne 8. junija 1995 sta se Mednarodni koordinacijski komite 
upnikov in slovenska delegacija za pogajanja s tujimi komer- 
cialnimi bankami dogovorila o okvirnih pogojih zamenjave 
dolga po Novem finančnem sporazumu in o pogojih, ki zade- 
vajo obveznosti iz naslova Sporazuma o Trade and Deposit 
Facility, t. j. obveznosti iz dveh od skupno treh sporazumov, ki 
so, sklenjeni še v obdobju nekdanje Jugoslavije, t. j. leta 1988, 
urejali odnose s komercialnimi bankami in v okvir dolžnikov 
vključevali tudi slovenske osebe. V skladu z omenjenim dogo- 
vorom naj bi bili na dan, ko: 

(i) Republika Slovenija izda obveznice v zameno za 16% dolga 
po Novem finančnem sporazumu, in sicer le upnikom, ki so 
opredeljeni kot sodelujoči upniki, ter 

(ii) Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana kupi od upnikov, ki 
so opredeljeni kot sodelujoči upniki, subordinirano udeležbo 
v njihovih depozitih po Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility, 

vsi slovenski subjekti razrešeni solidarne obveznosti z dru- 
gimi subjekti iz področja nekdanje Jugoslavije ter nekdanjo 
Narodno banko Jugoslavije po Novem finančnem sporazumu. 

V obdobju od junija 1995 naprej je bila v sodelovanju s 
pravnimi zastopniki obeh strani pripravljena dokumentacija, 
ki podrobno določa vse nadaljnje postopke. Predstavljajo jo: 

(i) Informativni memorandum, kot osnovni dokument, ki 
določa transakcijo v vseh podrobnostih. Nanj se navezujejo: 

(ii) Zaprosilo za soglasje ter 
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(iii) Obvestilo o ponudbi ter Obvestilo o ponudbi po Spora- 
zumu o Trade and Deposit Facility. 

Dne 30. novembra 1995 je bil vsem upnikom poslan Informa- 
tivni memorandum, skupaj z Zaprosilom za soglasje. Dogo- 
vorjeno je bilo, da slovenska stran ponudi sodelujočim upni- 
kom zamenjavo dolga oz. odkup subordinirane udeležbe šele 
na podlagi soglasja, pridobljenega od (i) dveh tretjin upnikov 
po Novem finančnem sporazumu ter (ii) od parlamenta Repu- 
blike Slovenije. 

Soglasje na predvideno zamenjavo so do konca januarja 1996 
posredovali upniki, na katere se nanaša skoraj 80% celotnega 
portfelja po Novem finančnem sporazumu. 

Imetniki obveznic iz naslova t. i. Alternative Participation 
Instruments Exchange Agreement, t. j. tretjega sporazuma iz 
obravnavanega sklopa, niso zastopani v Mednarodnem koor- 
dinacijskem komiteju upnic, zato so se dosedanja pogajanja 
navezovala le na Novi finančni sporazum in Sporazum o 
Trade and Deposit Facility. Republika Slovenija je v Informa- 
tivnem memorandumu naznanila, da bo po ureditvi odnosov z 
upniki po navedenih dveh sporazumih nadaljevala pogajanja 
tudi z upniki po t. i. Alternative Participation Instruments 
Exchange Agreement. 

Analiza sekundarnega trga Refinanciranih posojil po Novem 
finančnem sporazumu in trga depozitov po Sporazumu o 
Trade and Deposit Facility je pokazala, da se lastniška struk- 
tura spreminja tudi v korist oseb, ki zastopajo interese oseb iz 
področja Zvezne republike Jugoslavije, tudi (nekdanje) 
Narodne banke Jugoslavije. Zamenjava dolga po Novem 
finančnem sporazumu in plačilo udeležbe v depozitih po 
Sporazumu o Trade and Deposit Facility se bosta izvršila 
samo do oseb, ki so opredeljene kot sodelujoči upniki glede 
na evidentirani portfelj Posojil za refinanciranje oziroma de- 
pozitov. 

Zamenjava dolga bo potekala v skladu z določili poglavja 
5.13. Novega finančnega sporazuma, ki med oblikami zame- 
njav dolga predvideva tudi t. i. zamenjavo kvalificiranega 
tehtanega povprečja. Ta omogoča zamenjavo dolga za dolg z 
enakim ali večjim tehtanim povprečnim rokom odplačila in 
dopušča možnost za sklenitev tega posla le z določenim 
segmentom upnikov. Novi finančni sporazum iz leta 1988 
ostaja tako v delu, ki ne bo predmet zamenjave, še naprej v 
veljavi, le da med udeleženimi subjekti ni več slovenskih. 

Zamenjava dolga bo izvedena na naslednji način: 

(i) 18% nezapadle glavnice, dolgovane sodelujočim upnikom 
do dneva zamenjave, bo zamenjanih za Obveznice Serije 1, ter 
(ii) 18% tržne vrednosti že zapadlih in neplačanih glavnic in 
obresti (upoštevaje plačila slovenskih bank tujim upnikom po 
1. juniju 1992), dolgovanih sodelujočim upnikom na dan 
zamenjave, bo zamenjanih za Obveznice Serije 2. 

V. NADZOR BANČNEGA SISTEMA 

1. Sanacija bank 

Zadnja faza sanacije bančnega sistema v Republiki Sloveniji 
se približuje koncu. S sprejetjem Zakona o izplačanih deviz- 
nih hranilnih vlogah občanov je bila dokončana linearna 
sanacija bančnega sistema in z zakonom o zamenjavi obvez- 
nic Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic zaokro- 
žen materialno pravni okvir sanacije. 

Postopki sanacije, ki so bili začeti v januarju 1993 za Ljubljan- 
sko banko d. d. in v marcu 1993 za Kreditno banko Maribor d. 
d., ter dodatne spremembe, ki so jih povzročile dopolnitve 
Ustavnega zakona konec julija 1994, so omogočili, da sta bili 
do konca leta 1995 banki v sanaciji očiščeni slabih terjatev in 
tudi vseh povezav s hipoteko nekdanje Jugoslavije, predvsem 
pa, da sta se banki kapitalsko okrepili. Pomemben korak na 
institucionalnem področju je bil dosežen z združitvijo dveh 
bank v sanaciji, Nove Kreditne banke Maribor in Komercialne 

banke Nova Gorica. Na ta način je namreč v Republiki Slove' 
niji nastala druga najmočnejša (merjeno po deležu v celotni 
bančni aktivi - prek 10%) banka, ki je tudi presegla ozM 
regionalne okvire, sicer značilne za organizacijo slovenskegi 
bančnega sistema. To je bilo tudi v interesu zmanjševanji 
narodno gospodarskih stroškov in zagotavljanja normalnega 
in varnega poslovanja. 

Zelo pomembno dejstvo za uspešnost sanacije v letu 1995 j® 
bila z zakonom opredeljena zamenjava sanacijskih obveznic 
ob koncu leta. 

Obveznice Agencije za sanacijo bank in hranilnic, s katerim1 

je bila zamenjana slaba aktiva bank ob uvedbi sanacije, so 
imele jamstvo Republike Slovenije, dospetje glavnice v izpla* 
čilo čez 30 let, 8% obrestno mero, vezane pa so bile m 
gibanje tečaja tolarja proti nemški marki. Ekonomske sprfr 
membe, nastale v času od uvedbe sanacije, so narekovale 
zamenjavo teh obveznic z obveznicami z manjšim obrestnih 
donosom, vendar s krajšo in različno dospelostjo, in sicer od 
začetka leta 1998 do najkasneje 15. oktobra 2010. Poleg teg* 
se obveznice, katerih izdajatelj je tokrat Republika Sloveniji' i 
neposredno valorizirajo tako, da bankam omogočajo 
obrestno in valutno usklajenost. Delno je valorizacija i' 
vedno lahko vezana na tečaj za nemško marko, primarno Pa 

se obveznice valorizirajo skladno s stopnjo rasti cen (temeljno 
obrestno mero) v Sloveniji. 

Znotraj tako zastavljenega materialno pravnega okvira sta 
Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic i" 
upravi obeh bank, ki sta s statusom banke v sanaciji vstopiliv 

leto 1995, izpolnjevali v letu 1993 sprejete programe sanacije 
Nujna odstopanja od sprejetih programov in potrebnost izpol' 
nitve vseh predpisanih predpostavk varnega in skrbneg* 
poslovanja pred zaključkom sanacije so bila v letu 1995 tudi 
predmet razgovora Sveta Banke Slovenije, Ministra zi 
finance, Upravnega odbora Agencija in Uprav obeh bank < 
sanaciji. 

Spremenjena poslovna filozofija je botrovala zniževanju ope' 
rativnih stroškov poslovanja v prvih fazah sanacije. Pri tem i' 
šlo za zniževanje števila zaposlenih, kot tudi za bolj dosledni 
kontrolo in upravljanje drugih operativnih stroškov. V letjj 
1995 so se obrnili trendi rasti operativnih stroškov tudi zarad1 

povraćanja pozicij, ki sta jih imeli banki pred sanacijo. 

V letu 1995 so se nadaljevali pozitivni trendi uravnoteženi' 
denarnih tokov in zmanjševanja zadolžitev pri Banki Slove' 
nije. Kljub pozitivnim premikom pa bosta morali obe banki d" 
dokončanja sancije uskladiti svoje poslovanje z vsemi zakon' 
skimi določili, ki opredeljujejo poslovanje »zdravih« bank. S1 

posebej s tistimi, ki omejujejo največjo kreditno izpostavijo* 
nost in naložbe bank v zemljišča, zgradbe, poslovno opremj 
in kapitalske deleže v bankah in nebančnih organizacijah. 0« 
tem bo treba prilagoditi predpisom tudi naložbe in kapitalsM 
deleže, ki jih imata banki v sanaciji v tujini. 

Nova poslovna filozofija se je pokazala v nadaljnjem izboljš* 
nju kreditnega portfelja in strukture naložb. 

Zakonodajalec je tudi z zakonsko zamenjavo sanacijski11 

obveznic ponovno potrdil že izkazani interes zakonodaji 
oblasti, da v okviru svojih pristojnosti sanira slovenski banč" 
sistem; do dokončanja sanacije je potreben le še napor sanf 
torja, Agencije, ki ga je imenovala in ki zastopa izvršilno vej" 
oblasti, Vlado Republike Slovenije ter managementa bank. T' 
napor naj bi pomenil še dokončno rešitev likvidnostnih pr°' 
blemov, celovito izpolnjevanje ukrepa denarne politike, in 1 

zakonom določene kreditne izpostavljenosti in naložb v ze«* 
Ijišča, zgradbe, poslovno opremo ter kapitalske deleže. 

Z izpolnitvijo teh kategorij bi poslovanje sicer kapitalsK" 
ustreznih bank, ki sta ob koncu leta 1995 ustvarili tudi dob1' 
ček, lahko šteli za dovolj varno in uspešno, da bi se postop^ 
sanacije lahko zaključil. Obe banki v sanaciji bi se v konk"" 
renčnem bančnem prostoru, z definitivno odpravljen^ 
monoDolom nekdaj vse obsegaiočega sistema LjubljansK' 
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banke pod okriljem sanatorja, Agencije, privatizirali in z 
novimi lastniki nadaljevali bolj enakovreden tržni boj. 

2. Nadzor bank in hranilnic 

Za leto 1995 so bili značilni nadaljnja krepitev kapitalske moči 
slovenskih bank, povečanje realnega obsega njihovega 
Poslovanja in ugodni poslovni rezultati. 

V letu 1995 je prišlo do uveljavitve na mednarodnih računo- 
1 vodskih standardih temelječega izkazovanja rezultatov banč- 

nega poslovanja, vse slovenske banke pa so prvič izkazale 
1 revidirane podatke po enotnem pristopu, po sklepu Banke 

Slovenije o revidiranju računovodskih izkazov bank in hra- 
1 nilnic. 

i Do konca septembra 1995 so morale banke v celoti doseči 
jamstveni kapital do višine, ki ga je za opravljanje posameznih 

j yst bančnih poslov določil še posebni sklep Banke Slovenije 
i '* leta 1992. Za pridobitev oziroma ohranitev neomejenega 
i dovoljenja so morale banke doseči 4.080 milijonov tolarjev, da 
, so se izognile regionalni omejitvi poslovne mreže pa 2.040 

bilijonov tolarjev jamstvenega kapitala. 

j Glede na to, da ima skoraj polovica bank neomejeno dovolje- 
nja za poslovanje, se je tudi v letu 1995 nadaljeval trend 
Intenzivnega zbiranja dodatnih trajnih virov sredstev. Nekaj 
bank je povečalo jamstveni kapital z delniškim kapitalom, 

' Večinoma pa je bil temelj povečanja tako imenovani hibridni 
'n dolžniški kapital. Nekaj bank, precej več kakor v letu 
Poprej, ko je bilo za ohranitev dovoljenja treba doseči 50% 
višine predpisanega jamstvenega kapitala, se je odločilo za 
omejeno dovoljenje za poslovanje oziroma za omejeno mož- 
nost širitve poslovne mreže. Nekatere pa so se odločile za 
Pripojitev k drugi banki. 

Zaradi opisanega trenda povečevanja jamstvenega kapitala 
banke v letu 1995 niso imele večjih težav pri izpolnjevanju 

i fieril varnega poslovanja. 

Po dokapitalizaciji ima dovoljenje za opravljanje vseh vrst 
bančnih poslov v državi in v tujini 15 bank, medtem ko imajo ' 

[ druge banke omejeno dovoljenje za poslovanje. Tujci so 
' solastniki 14 slovenskih bank; v petih bankah so večinski 
' lastniki, v drugih imajo manjši delež, ena banka pa je v 

Popolni lasti tujcev. 

) &a nadalje pa se je v letu 1995 zmanjšalo število hranilnic. 
> Delno zato, ker niso dosegale najmanjšega predpisanega 

lamstvenega kapitala, ko bi bile morale do konca leta 1994 
doseči 66 milijonov tolarjev jamstvenega kapitala, delno pa 

. *ato, ker se je povečala bančna konkurenca. Tako je ob koncu 
leta delovalo v Sloveniji le še 7 hranilnic, pri tem pa se je 
obseg poslovanja delujočih hranilnic močno povečal. 
°ilančna vsota vseh hranilnic se je glede na leto poprej 
Povečala kar za 63%. 

^ letu 1995 se pogoji za pridobitev dovoljenja za poslovanje 
bank in hranilnic oziroma za pridobitev soglasja za delničar- 
stvo niso spremenili. Drugače kakor leta 1993 in tako kot v 
letu 1994 ni bilo izdanega nobenega dovoljenja za poslovanje 
nove banke ali hranilnice. Izdanih pa je bilo več dovoljenj za 
razširitev predmeta poslovanja bankam in hranilnicam ter več 
soglasij za povečanje lastniškega deleža obstoječim delničar- 
jem oziroma za vstop novih delničarjev. Izdanih je bilo tudi 
več soglasij k imenovanju direktorjev bank. 

^ opisanem sistemskem okviru so banke in hranilnice ugodno 1 Poslovale. V realnem izrazu so do konca leta 1995 glede na 
i konec leta 1994 v povprečju obseg poslovanja bistveno pove- 

dale. Porast bilančnih vsot vseh bank je znašal leta 1995 glede 
na prejšnje leto 26%. 

• 

. 

Tabela 9: Nekateri kazalci poslovanja bančnega 

sistema v letu 1995 (v mlrd SIT) 

1995 
Izkaz uspeha 
Operativni dobiček 

- Neto obresti 
• Neto neobrestni prihodki 
- Splošni upravni stroški 

Rezervacije in odpisi 

Dobiček / izguba 

Bilanca stanja 
Bilančna vsota 
Posojila 
Dvomljive terjatve 
Vloge 
Kapital 

Kazalci 
Donos na aktivo 
Donos na lastniški kapital 
Obrestna marža 

Kapital / aktiva 
Stroški dela / aktiva 
Popravki / Dvomljive terjatve 

30,9 
52,9 
26,2 
42.1 

15,4 

15.2 

1493,5 
852,1 
164,5 

1190,8 
167,3 

1,2 
10,2 
4,9 

11,7 
2.0 

48,9 

Vir: Banka Slovenije. 

Tržni delež največjih treh bank predstavlja pri tem več kakor 
50% in sedmih največjih bank več kakor 70% bilančne vsote. 

Pomembno so banke povečale tudi število komitentov, s 
katerimi poslujejo, medtem ko se je višina kreditne izpostav- 
ljenosti do enega komitenta zmanjšala. 

Primerjava povprečne strukture bilance stanja v letu 1995 
glede na leto poprej pokaže, da so se v pasivi v povprečju 
povečale naložbe nebančnega sektorja na račun bančnega 
sektorja. V aktivi pa se je povečala povprečna zadolženost 
nebančnega sektorja na račun manjših naložb v vrednostne 
papirje ter manjše zadolženosti bank in hranilnic. 

Tako glavni viri sredstev v pasivi v povprečju ostajajo vloge 
nebančnega sektorja z 61,5%, ki se povečujejo, sledi bančni 
sektor s 15% in nato trajni viri z 12%. Glavne naložbe v aktivi 
ostajajo naložbe v nebančni sektor z 38%, ki se tudi poveču- 
jejo, sledijo jim naložbe v vrednostne papirje s 27% in naložbe 
v bančni sektor z 20%. V letu 1995 so najbolj, za 77% porastla 
posojila prebivalstvu. Sektorsko predstavljajo zdaj že 9% vseh 
posojil. 27% posojil je bilo odobrenih gospodarstvu in 19% 
bančnemu sektorju. Najpomembnejši vir financiranja pa so 
bila sredstva prebivalstva s 34%, v letu 1994 je bil njihov delež 
29%. 

Banke so v letu 1995 izboljševale strukturo tvegane aktive, saj 
so imele ob koncu leta 1995 okrog 90% naložb netveganih (ob 
koncu leta 1994 86% in leto prej 81%). Trend je v določeni 
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meri tudi posledica zavarovanja naložb s hipoteko, ki zaen- 
krat kljub zaostritvam še omogoča naložbe, ki so zavarovane 
s hipotekami, obravnavati kot v celoti netvegane, po drugi 
strani pa se je tudi dejansko povečala razpršenost in z njo 
kakovost naložb. 

Delež obrestnih prihodkov v vseh ustvarjenih prihodkih slo- 
venskih bank je znašal 67%, 7,8% pa je znašal ob koncu leta 
1995 delež prihodkov ustvarjenih s trgovanjem z vrednostnimi 
papirji in prihodkov iz finančnih poslov, 6,9% pa delež prihod- 
kov, ustvarjenih s storitvami iz provizij. 

Skupaj so bili neto obrestni prihodki za 52,9 milijard SIT 
enkrat večji od neto neobrestnih prihodkov, ki so znašali 26,2 
mlrd SIT. Obrestna marža, merjena na obrestonosno aktivo, je 
znašala 4,9%. Prvih sedem bank po velikosti bilančne vsote, 
to so banke z bilančno vsoto nad 65 mrld SIT so v letu 1995 
glede na leto 1994 povečale obrestno maržo - za 0,1% do 
največ 0,9% (izjema je ena banka, pri čemer nista upoštevani 
banki v sanaciji zaradi statustne spremembe v letu 1994). 
Vendar so le-te v letu 1994 imela glede na ostale banke 
relativno nizko obrestno maržo. Skupini največjih bank sledi 
skupina devetih bank, ki so vse znižale obrestno maržo glede 
na leto, čeprav je pri nekaterih od njih še vedno zelo visoka 
(več kot 8%). Pri ostalih trinajstih bankah pa je bila situacija 
zelo različna, saj so nekatere obrestno maržo povečale, druge 
pa zmanjšale. 

V povprečju so banke, ki so povečale obrestno maržo, sicer 
znižale aktivne obrestne mere v letu 1995 glede na leto poprej, 
vendar so še bolj znižale pasivne obrestne mere. Banke, ki so 
zmanjšale obrestno maržo, pa so v povprečju bolj znižale 
aktivne obrestne mere kot pasivne. 

Poslovni stroški so glede na vse prihodke leta 1995 znašali 
13,3%, kar je 1,0% manj kakor leta 1994, samo stroški dela 
glede na enak imenovalec pa so znašali 7,4%. Donos na 
povprečno aktivo je znašal 1,15%, v letu 1994 0,44%, donos na 
lastniški kapital pa 10,1%, v letu 1994 le 3,3%. 

Nadzor poslovanja bank in hranilnic izvaja Banka Slovenije: 
• s pregledom poročil in druge dokumentacije, s katero 
razpolaga, in 
• z neposrednim pregledom v samih bankah in hranilnicah. 

Nadzor se opravlja tudi skozi obvezno revidiranje letnih obra- 
čunov bank, ki ga izvajajo pooblaščene revizorske hiše in z 
analizo revizijskih poročil v Banki Slovenije. 

Na podlagi poročil, ki so jih banke in hranilnice dolžne predla- 
gati Banki Slovenije, je le-ta: 
• mesečno spremljala poslovanje bank in hranilnic na pod- 
lagi podatkov iz bilance stanja in izkaza uspeha, 
• trimesečno kontrolirala razvrstitev kreditnega portfelja in 
oblikovanje popravkov oziroma rezervacij, 
• trimesečno ugotavljala kreditno izpostavljenost do posa- 
meznih komitentov, 
• polletno ugotavljala obseg jamstvenega kapitala in kapital- 
ske ustreznosti, in posebej po stanju 30.09.1995, 
• polletno ugotavljala obseg kapitalskih naložb in naložb v 
osnovna sredstva, 
• polletno spremljala obseg kreditiranja vodstva banke in 
njenih lastnikov in 
• analizirala revidirane letne obračune bank. 

Na podlagi te kontrole je bilo ugotovljeno, da je nekaj bank v 
letu 1995 kršilo zakonsko določilo o največji dovoljeni izpo- 
stavljenosti do enega komitenta, ki znaša 25% jamstvenega 
kapitala. Kršitve so posledica naložb v problematične družbe, 
zato banke načrtujejo daljši rok za odpravo te nepravilnosti 
(tudi s pomočjo države). 

Banke so v povprečju visoko presegale zakonsko določeno 
minimalno kapitalsko ustreznost 8%, tako da je dosegla pov- 
prečna kapitalska ustreznost za celo leto nad 20%. Kljub temu 
pa nekatere banke še kršijo določilo o največjem možnem 
razmerju med naložbami v osnovna sredstva in kapitalskimi 
naložbami ter jamstvenim kapitalom. 

Posebej pri hranilnicah se je izvajala še kontrola: 
• skladnosti poslovanja z dovoljenjem za poslovanje in 
• višine zavarovanja sredstev fizičnih oseb, društev in dobro- 
delnih organizacij. 

Na podlagi teh kontrol je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, 
kot so poslovanje s komitenti zunaj dovoljenega območja, 
poslovanje s srednjimi in velikimi pravnimi osebami, opravlja- 
nje poslov mimo dovoljenja in preseganje zbranih sredstev 
glede na višino jamstva. 

V letu 1995 je bilo opravljenih 30 pregledov v samih bankah in 
hranilnicah, ki so zajeli celotno poslovanje ali samo določena 
področja. 21 pregledov je bilo v bankah in 9 v hranilnicah. 
Kontrola je zajela predvsem naslednja področja: 
• ugotavljanje zanesljivosti poročil banke oziroma hranilnice 
glede na kvaliteto računovodskega sistema, 
• preverjanje kvalitete kreditnega porfelja tudi glede na 
poročila, ki jih prejema Banka Slovenije, 
• ugotavljanje povezanih oseb zaradi diverzifikacije kredit- 
nega rizika, 
• preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
• ugotavljanje sposobnosti vodstva za upravljanje z riziki pri 
poslovanju, 
• ovrednotenje sistema interne kontrole in njihovih uaoto- 
vitev, 
• računalniško podporo poslovanja in 
• delniško knjigo. 

V letu 1995 so bili v 9 bankah opravljeni tudi tako imenovani 
diagnostični pregledi. Pregledi, ki so jih ob sodelovanju kon- 
trolorjev Banke Slovenije na podlagi pogodbe med Commis- 
sion of the European External Economic Relations, progra- 
mom Phare ter slovensko vlado opravili revizorji revizijskih 
hiš KPMG in DTTI, so se nanašali predvsem na: 
• kvaliteto kreditnega portfelja, 
• kapitalsko usreznost, 
• dobičkonosnost, 
• tehnološko in kadrovsko podporo poslovanja, 
• analizo strategije in oceno možnosti nadaljnjega poslo- 
vanja. 

Pri pregledih so bile ugotovljene naslednje pomembnejše 
nepravilnosti in pomanjkljivosti: 
• nerealno visoko razvrščanje komitentov glede na izpolnje- 

t vanje pogojev po predpisani metodologiji, 
• odobravanje kreditov v nasprotju z določili 30. člena za- 
kona, 
• neustrezno zavarovanje kreditov, odobrenih pravnim 
osebam, 
• kreditiranje nesolventnih podjetij (zlasti hranilnice), 
• neustrezna organizacija pri kreditnem poslovanju, 
• nepravilno izračunavanje jamstvenega kapitala, 
• neustrezna oziroma nezadostna računalniška podpora 
določenih področij, 
• neizdelane strateške usmeritve, 
• prevelika centralizacija vodenja, 
• nezadostni nadzor interne kontrole, itd. 

Banka Slovenije je na nepravilnosti opozorila vodstva bank, 
jih zapisniško evidentirala ter izdala bankam priporočila, da 
naj jih odpravijo. Razen tega je bilo v letu 1995 izdanih 13 
zahtev za sprejem določenih aktivnosti in 4 odločbe za izvrši- 
tev določenih aktivnosti. Izdanih je bilo tudi 23 odločb o 
odvzemu dovoljenja za opravljanje določenega bančnega 
posla in 4 odločbe za regionalno omejitev poslovne mreže. 

Banke in hranilnice so spoštovale zahteve Banke Slovenije za 
ureditev razmer v poslovanju in so ugotovljene nepravilnosti 
odpravile v predpisanih rokih. 

VI. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE 

1. Posli za Republiko Slovenl|o 

Plačilni promet 

Na podlagi zakona opravlja Banka Slovenije plačilni promet s 
tujino in druge posle v tujem denarju za Republiko Slovenijo. 
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Sanka Slovenije je v letu 1995 opravila za 331,1 milijona 
nemških mark nakazil v tujino, plačala 27,4 milijona mark 
obveznosti iz akreditivov in izplačala 8,0 milijonov mark goto- 
vine. Pri tem je bilo proračunskim porabnikom prodanih 176,4- 
milijona mark in od njih odkupljenih 24,5 milijona mark; 
razliko predstavljajo črpana sredstva posojil iz tujine. 
posli z najetimi tujimi posojili 

Skladno z zakonom o Banki Slovenije opravlja Banka Slove- 
nje za Republiko Slovenijo naloge plačilnega agenta. V letu 
1995 je bilo najetih 120 milijonov ameriških dolarjev posojil 
Pri konzorcijih tujih bank in mednarodnih finančnih organiza- 
cijah. Najeta posojila so bila v celoti črpana. V juniju je bilo 
Črpanih 20,0 milijonov dolarjev sindiciranega posojila, naje- 
tega v letu 1994, v decembru pa je Republika Slovenija črpala 
(udi drugi del posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj 
v višini 42,1 milijonov dolarjev. Republika Slovenija je poleg 
obresti in stroškov odplačala tudi 29,2 milijonov dolarjev 
glavnice kreditov, najetih v letu 1993 pri konzorciju tujih bank. 

Posli s fiduciarnim računom 

Po pooblastilu Republike Slovenije je Banka Slovenije na 
Podlagi sklenjene pogodbe z Dresdner Bank Luxembourg 
odprla dva fiduciarna računa. Na prvi račun se stekajo plačila 
dospele glavnice in obresti po New Financing Agreement iz 
tata 1986 za alocirani dolg in 16,69% dospelih obresti za 
nealocirani dolg, kot tudi obveznosti slovenskih dolžnikov po 
Trade and Deposit Facility Agreement iz leta 1988. Na račun je 
bilo v letu 1995 vplačanih 49,6 milijona ameriških dolarjev, 
tako da je bilo stanje na računu konec leta 137,4 milijona 
dolarjev brez prigospodarjenih sredstev. Na drugi ficuciarni 
račun se vplačujejo obveznosti po sporazumih iz Osima in 
^ima, in sicer okvirno 60% celotne obveznosti. V letu 1995 je 
bilo vplačanih 10,4 milijona dolarjev, stanje na računu konec 
tata pa je bilo skupaj s pripisanimi obrestmi 21,5 milijona 
dolarjev. 

Prenos proračunskih likvidnostnih presežkov v Banko Slo- 
venije 

Svet Banke Slovenije je v začetku julija dopolnil sklep o 
pačinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo. Na tej podlagi 
ie bila konec julija sklenjena pogodba o sodelovanju med 
Banko Slovenije in Ministrstvom za finance, Republika Slove- 
nija pa je avgusta začela postopno vezati pri Banki Slovenije 
tekoče likvidnostne proračunske presežke, ki jih ie pred tem 
Po različnih pogojih vezala v raznih bankah. Čas vezave 
Presežkov proračuna in obrestna mera sta določena glede na 
Primerljive roke za blagajniške zapise BS, ki jih vpisujejo v 
tolarjih banke in hranilnice. Na podlagi vezane vloge lahko 
Republika Slovenija črpa premostitveno posojilo, vendar naj- 
več petino obdobja vezave posamezne vloge, po obrestni 
meri, ki je glede na višino posojila od ene do pet odstotnih 
točk nad obrestno mero za vezano vlogo. 

Banka Slovenije je z dodatnim kratkoročnim posojilom zago- 
tovila nevtralni učinek prenosa presežkov proračuna iz bank 
in bančnemu sistemu vrnila s posebnimi ponudbami zneske, 
enake dotlej vezanim vlogam po pogojih, ki veljajo za redne 
instrumente denarne politike. 

Posli z vrednostnimi papirji in vrednotnicami 

Distribucijo, hrambo in obdelavo vrednotnic, tobačnih znamk 
jr> raznih vrednostnih papirjev Republike Slovenije opravlja 
°anka Slovenije na podlagi pogodb z Ministrstvom za fi- 
nance. 

V letu 1995 je bilo izdanih skupno 27.420.000 kosov upravnih 
"> sodnih kolkov v skupni vrednosti 2,1 milijarde tolarjev. V 
okviru strokovnih in tehničnih nalog v zvezi s tobačnimi 
Jnamkami je bilo skupno izdanih 223.320.000 kosov raznih 
tobačnih znamk, ki so bile tudi zaščitene pred ponarejanjem. 
' letu 1995 je bilo zaključeno delo z banderolami (kontrolnimi 
nalepkami za označevanje video in avdio kaset), ker je bil 
Predpis o obveznem označevanju izdelkov preklican. 

Banka je v letu 1995 opravljala tudi naloge v zvezi z distribu- 
cijo vrednostnih papirjev, s prevzemom in obdelavo vnovče- 
nih obveznic oziroma zapadlih kuponov. Na podlagi zakona in 
pogodbe je Banka Slovenije v letu 1995 zagotovila bankam 12 
milijonov nemških mark za dospele in vnovčene kupone za 
obveznice, izdane po zakonu za poravnavo obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog. 

2. Reforma plačilnih sistemov 

V okviru projekta reforme plačilnih sistemov Slovenije so bile 
na začetku leta 1995 definirane in sprejete strateške poslovne 
in tehnično tehnološke zahteve za reformirani medbančni 
plačilni sistem v Sloveniji. Strateške poslovne in tehnične 
zahteve izražajo zaključke ter priporočila posameznih delov- 
nih skupin, ki v okviru Banke Slovenije delajo na projektu. 

Reforma plačilnih sistemov Slovenije predpostavlja, da bo 
težišče razvoja reforme potekalo na naslednjih glavnih toč- 
kah: 
• osnova novemu sistemu bo princip takojšnjega izvrševanja 
plačil (BPRČ - bruto poravnava v realnem času); 
• v osnovni sistem takojšnjega izvrševanja plačil se po prin- 
cipih, ki veljajo zanj, vključujejo posamezni neto-klirinški 
podsistemi masovnih (paketnih) plačil; 
• v čim večji meri se uveljavijo razne oblike avtomatiziranih 
elektronskih plačil. 

Izključni udeleženci v plačilnem prometu so kreditne institu- 
cije (banke) in centralna banka. Predvideno je, da bodo banke 
ustanovile posebno plačilno družbo, ki ima posebno vlogo na 
področju bančne infrastrukture. Dolgoročno bo morala ta 
medbančna tehnična struktura za elektronska plačila in kli- 
ringe predstavljati domala sto odstotkov (97-98%) aktivnosti 
tako na področju individualnih plačil kot masovnih (paketnih) 
plačil majhnih vrednosti. Le manjši del naj bi ostal zunaj 
takega sistema. 

V okviru projekta reforme so bile izdelane študije o konceptu 
prihodnjega poslovanja z gotovino ter o ekonomski statistiki 
in plačilnem prometu. Prva študija je ponudila v tem trenutku 
zgolj potencialne alternative obstoječemu sistemu distribu- 
cije gotovine, izvedba pa je odvisna od nadaljnjih analiz 
posameznih segmentov poslovanja z gotovino. Druga študija 
je raziskala možnosti, da bo reformirani sistem zagotavljal 
ustrezne statistične podatke, ki bodo ustrezali zahtevam 
sistema konkurenčnih storitev in prilagajanja uporabnikom 
oz. povpraševanju v tržnem gospodarstvu. 

V letu 1995 se je izteklo sodelovanje s PA Consulting Group 
pri projektu reforme plačilnih sistemov Slovenije. Vse študije 
(regionalni procesni centri, posredni in neposredni udele- 
ženci, telekomunikacijske zahteve projekta, sistemi porav- 
nave in standardnih povezav, strategija prehoda in ocenitev 
finančne vrednosti projekta) same po sebi še ne zagotavljajo 
ustreznih rešitev za področja, na katera se nanašajo, so pa 
lahko relativno dobra osnova za nadaljnjo obravnavo. 

Nadaljnji potek projekta je zelo odvisen od hitrosti oblikova- 
nja in prilagajanja ustrezne pravne regulative pogojem refor- 
miranih plačilnih sistemov Slovenije. 

3. Razvoj statistične funkcije 

Banka Slovenije je v letu 1995 združila zbiranje podatkov, ki 
so vir denarnih statistik, plačilnobilančne statistike in stati- 
stike stanj naložb do tujine. Vse podatke redno tudi objavlja. V 
okviru statističnega sistema Banke Slovenije se organizirajo 
podatki s področij, na katerih ima Banka zakonske nadzorne 
in druge pristojnosti, to pa zadeva predvsem bančni sistem in 
ekonomske odnose s tujino. Banka Slovenije ne more avto- 
nomno predpisovati obveznosti poročanja iz drugih delov 
finančnega sistema (nebančne finančne institucije, kapitalski 
trgi itd.), si pa prizadeva urediti kompleksno bazo podatkov 
tudi za to področje. 

Po zaključeni fazi usklajevanja in izpopolnjevanja zbiranja 
podatkov v segmentih, koder je zbiranje že centralizirano, je 
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Banka Slovenije začela graditi enotno statistično bazo podat- 
kov in pripravo informacij s področja plačilnobilančne stati- 
stike. Projekt je bil v letu 1995 s finančno pomočjo nizozem- 
ske vlade tudi uspešno zaključen. Cilj projekta je bil predvsem 
poenostaviti delo s podatki, zmanjšati čas, potreben za prido- 
bitev informacije, in približati dostopnost zbranih podatkov 
vsem uporabnikom. Posebna pozornost je bila posvečena 
varovanju zaupnosti individualnih podatkov. 

Ena glavnih nalog v letu 1995 je bila usklajevanje metodologij 
in zagotavljanje mednarodne primerljivosti denarnih in plačil- 
nobilančnih podatkov. Pri tem so bile kar se da najbolj upo- 
števane zahteve mednarodnih institucij, predvsem Mednarod- 
nega denarnega sklada. Poleg zagotavljanja kvalitetnih, ažur- 
nih in pravočasnih informacij je bila delno že v letu 1995 
realizirana tudi naloga poenostavitve in pocenitve sistema 
poročanja bank. Osnova za ta korak je bila v oceni kvalitete 
časovne vrste podatkov od leta 1993 naprej. 

Banka Slovenije mesečno izdaja statistični Bilten z naklado 
650 izvodov v slovenskem in 950 izvodov v angleškem jeziku 
(ob koncu leta 1995). 

4. Gotovinsko poslovanje 
Banka Slovenije je v letu 1995 skladno z zakonskimi poobla- 
stili izročala v obseg tolarske bankovce in kovance ter oprav- 
ljala naknadno zamenjavo vrednostnih bonov. 15. marca 1995 
je bil izročen v obtok bankovec za 10.000 tolarjev, izdelan po 
zamisli Miljenka Licula, oblikovalca celotne serije sloven- 
skega denarja. Portret Ivana Cankarja je delo Rudija Španzla, 
bankovec pa je bil natisnjen v tiskarni Giesecke & Devrient v 
Muenchnu. 

Skupno je bilo ob koncu leta 1995 v obtoku 67,5 milijonov 
bankovcev v vrednosti 63,5 milijarde tolarjev. Navedena koli- 
čina predstavlja približno 35 bankovcev na prebivalca Slove- 
nije. Količina bankovcev v obtoku se je povečala za 7,6%, 
vrednost pa za 26,5%, pri čemer se je zaradi uvedbe bankovca 
za 10.000 tolarjev v obtoku zmanjšalo število bankovcev po 
5.000 in po 1.000 tolarjev. Pri nižjih denarnih enotah bistvenih 
premikov v strukturi nismo zasledili. Zastopanost celotne 
apoenske strukture bankovcev v gotovinskem prometu zago- 
tavlja nemoten potek gotovinskega prometa. Pri enotah Agen- 
cije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje ni bilo zaslediti kopičenja zalog gotovine, saj so 
dosledno spoštovale določene blagajniške maksimume. 

Zamenjava vrednostnih bonov, ki so bili vzeti iz obtoka v 
obdobju od novembra 1992 do aprila 1994, je bila v letu 1995 
omejena le na naknadno zamenjavo bonov pri blagajni Banke 
Slovenije. Pri občanih se trenutno zadržujejo le minimalne 
količine bonov najvišjih vrednosti (delež vrnjenih bonov po 
5.000,1.000, 500 in 200 tolarjev je glede na izdane količine kar 
98,93%). Za bone nižjih vrednosti (pod 100 tolarjev} pa analize 
kažejo, da so ostali pri občanih, da so bili uničeni ali pa so se 
porazgubili in ni pričakovati, da bi se v večjem obsegu še 
vrnili v Banko. 

V letu 1995 je bilo izročenih v obtok 55,2 milijona kovancev, 
večinoma v nominalnih vrednostih po 5, 2 in 1 tolar. Skupno s 
kovanci, ki so bili izročeni v obtok v minulih letih, je bilo na 
dan 31.12.1995 v obtoku 167,6 milijona kovancev oziroma 
povprečno po 84 kovancev na prebivalca. Količina kovancev 
se je v letu 1995 v prometu zvišala za 49,2%, količina na 
posameznika pa v primerjavi s preteklim letom za 25%. Vred- 
nost kovancev, ki so bili v obtoku ob koncu leta 1995, je bila 
334 milijonov tolarjev. Zadnje ugotovitve kažejo, da se 
potrebe po kovancih nekoliko zmanjšujejo, kar bi lahko pove- 
zovali z dejstvom, da so prebivalci kovance le začeli vračati v 
gotovinski obtok in jih ne zadržujejo doma. 

Banka Slovenije je v letu 1995 izvedla tudi projekte izdaj 
priložnostnih kovancev ob 50-letnici zmage nad fašizmom in 
nacizmom, ob 50. obletnici organizacije FAO in 150-letnici 
postavitve Aljaževega stolpa. Ob vseh treh dogodkih so bili 
izročeni v prodajo oziroma v obtok srebrniki po 500 tolarjev in 
kovanci, izdelani iz zlitine CuNiZn, z nominalno vrednostjo 5 

tolarjev. Za obletnico zmage nad fašizmom in nacizmom in za 
obletnico Aljaževega stolpa so bili kovani tudi zlatniki z nomi- 
nalno vrednostjo po 5.000 tolarjev. 

V Banki Slovenije je bilo v letu 1995 pregledanih skupno 1.086 
ponarejenih bankovcev, ki so bili odkriti na območju Repu- 
blike Slovenije. Število odkritih tolarskih ponaredkov je rela- 
tivno majhno, saj gre le za 10 primerov poskusov vnovčevanja 
barvnih fotokopij, v enem primeru pa so bili ponaredki celo 
najdeni ob cesti. Skupno je bilo zaseženih 22 ponaredkov v 
vrednosti 52.000 tolarjev, kar v primerjavi s celotnim obsegom 
gotovine v obtoku ne pomeni pomembnejše nevarnosti. Poleg 
domačih ponaredkov so bili v skladu z zakonskimi pooblastili 
pregledani tudi ponaredki tuje valute, ki so bili predloženi od 
Ministrstva za notranje zadeve. Protivrednost ponaredkov 
tujih valut je bila 11,3 milijona tolarjev. 

5. Mednarodno sodelovanje 

Banka Slovenije je v letu 1995 večjo pozornost namenila 
naslednjim mednarodnim aktivnostim: 
• še naprej je aktivno sodelovala v pogajanjih Republike 
Slovenije s tujimi komercialnimi bankami, upnicami bivše 
Jugoslavije po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988, in 
30. novembra 1995 tudi sopodpisala sporazum o pogojih za 
sklenitev ločenega sporazuma o prevzemu dela dolga bivše 
Jugoslavije; 
• na vseh nivojih je utrjevala dobre odnose z najpomembnej- 
šimi evropskimi in zanajevropskimi centralnimi bankami in 
bila počaščena z obiskom nekaterih njihovih guvernerjev oz. 
predsednikov; 
• sodelovala je na rednih letnih zasedanjih skupščin medna- 
rodnih finančnih organizacij in s temi tudi sicer sodelovala na 
vseh nivojih; 
• v okviru baselske Banke za mednarodne poravnave (Bank 
for International Settlements) je sodelovala s skupino central- 
nih bank razvitih dežel G 10, Avstrije in z Mednarodnim 
denarnim skladom, ki so se leta 1989 organizirale kot dajalke 
tehnične pomoči centralnim bankam dežel na prehodu v 
tržno gospodarstvo, in bila deležna njihovih specializiranih 
izobraževalnih programov in v okviru posvetov znanja na 
različnih segmentih centralnega bančništva; 
• tudi sama se je uvrstila med dajalce tehnične pomoči, ko je 
na željo nekaterih centralnih bank dežel na prehodu gostila 
njene predstavnike in jim posredovala svojeznanje in izkuš- 
nje z določenih področij svojega delovanja; 
• udeleževala se je mednarodnih simpozijev, okroglih miz, 
seminarjev in kongresov v tujini s področja gospodarstva, 
bančništva in financ in tako pripomogla k boljšemu poznava- 
nju dosežene preobrazbe bančnega in finančnega sistema v 
Sloveniji; 
• v odsotnosti dogovora držav naslednic bivše Jugoslavije, 
oz. njihovih centralnih bank, o razdelitvi premoženja in obvez- 
nosti v baselski Banki za mednarodno poravnavo si je še 
naprej prizadevala doseči vsaj začasno rešitev, v okviru katere 
bi postala njen član in delničar. Kot vabljeni gost se je guver- 
ner redno udeleževal mesečnih srečanj guvernerjev v tej insti- 
tuciji in jih imel tako priložnost tekoče obveščati o aktualnih 
zadevah in se z njimi posvetovati; 
• v okviru slovenske delegacije je s svojim predstavnikom 
sodelovala na pogajanjih v okviru Ženevske konference o 
sukcesiji bivše Jugoslavije; 
• kot fiskalni agent je bila udeležena v sindiciranih kreditnih 
poslih Republike Slovenije s tujino; 
• v okviru delegacije Republike Slovenije je s svojim pred- 
stavnikom sodelovala pri pogajanjih o asociacijskem spora- 
zumu s Evropsko unijo in v pogajanjih o članstvu v Svetovni 
trgovinski organizaciji. 

VII. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije in statut Banke nalagata Svetu 
Banke Slovenije pripravo finančnih izkazov za vsako obračun- 
sko leto, ki resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje 
Banke in presežek ali primanjkljaj v tem obdobju. Pri pripravi 
finančnih izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 
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* izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno 
uporabljati; 
* jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previd-, 
nosti; 
* ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni ustrezni računo- 
vodski standardi in 
* pripraviti finančne izkaze skladno z načelom časovne 
neomejenosti poslovanja, razen v primeru, ko ni mogoče 
izhajati iz predpostavke, da bo Banka nadaljevala s poslova- 
njem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za vodenje pravilne knji- 
govodske evidence, s katero je vsak trenutek mogoče ugoto- 
viti finančno stanje Banke, in s pomočjo katere lahko zagotav- 
ljajo skladnost finančnih izkazov s slovensko zakonodajo. 
Svet Banke je odgovoren za primerno ukrepanje za zaščito 
sredstev banke in za preprečitev ter izsleditev poneverb in 
drugih nepravilnosti. 

Poročilo revizorjev Svetu Banke Sloveni|e 

Revidirali smo finančne izkaze, prikazane na straneh 62 do 69. 

Odgovornosti Sveta Banke Slovenije in revizorjev 

Kot je opisano na strani 2, je Svet Banke Slovenije odgovoren 
za pripravo finančnih izkazov. Naša dolžnost je, da na podlagi 
opravljene revizije izrazimo neodvisno mnenje o teh izkazih. 

Osnova za mnenje 

Z izjemo navedenega v naslednjem odstavku je bila revizija 
opravljena skladno z Mednarodnimi revizijskimi smernicami, 
ki jih je sprejela Mednarodna zveza računovodij. Ti standardi 

terjajo, da načrtujemo in izvršujemo revizijo tako, da dobimo 
ustrezna zagotovila, da finančni izkazi ne vsebujejo bistveno 
napačnih navedb. Revizija vključuje preverbo izbrane doku- 
mentacije, ki zadeva zneske v finančnih izkazih in pojasnilih. 
Prav tako vključuje preverbo uporabljenih računovodskih 
načel ter ocen vodstva, kakor tudi ovrednotenje celotne pred- 
stavitve finančnih izkazov. Menimo, da opravljena revizija 
zagotavlja realno osnovo .za naše mnenje, ki je podano v 
nadaljevanju. 

Ker smo bili imenovani za revizorje šele 6. marca 1995, nismo 
mogli izvesti revizijskih postopkov, ki bi nam dali zadovoljive 
revizijske dokaze za pravilnost bilance stanja na dan 31. 
decembra 1993. Vsak popravek zneskov v tej bilanci bi posle- 
dično povzročil spremembo v izkazu uspeha za leto 1994. 
Zaradi tega obstaja možnost, da zneski v izkazu uspeha za 
leto 1994 niso v popolnosti primerljivi z zneski v izkazu 
uspeha za tekoče leto. 

Mnenje 

Menimo da, z izjemo morebitnih uskladitev izkaza uspeha 
poslovnega leta 1994, ki bi morda bile potrebne, če bi imeli 
možnost revidiranja stanja Banke na dan 31. decembra 1993, 
finančni izkazi prikazujejo resnično in pošteno finančno sta- 
nje Banke na dan 31. decembra, presežka prihodkov nad 
odhodki v poslovnem letu 1995 in da so bili pripravljeni 
skladno s tistimi mednarodnimi računovodskimi standardi, 
navedenimi v točki 2 in s slovenskim zakonom. 

KPMG 
Chartered Accountants 
Authorised Auditors 
London, 12. april 1996 

Izkaz uspeha za leto 1995 

(V tisočih tolarjev) 

Prihodki poslovanja: 

Prihodki od finančnih sredstev 

Odhodki od servisiranih obveznosti 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 

Ostali prihodki 

Skupni prihodki poslovanja 

Stroški poslovanja 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Pojasnila 1995 1994 

4 17,992,180 13,032,753 

5 11,039,955 11,704,620 

6,952,225 1,328,133 

6 533,766 1,180,844 

7,485,991 2,508,977 

7 1,806,206 1,482,149 

5,679,785 1,026,828 

/ 
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Uporaba presežka 

Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Prenos v rezerve 12 
478,886 

5,200,899 
982,837 
43,991 

Skupna uporaba 5,679,785 1,026,828 

Pojasnila na straneh 62 do 69 so sestavni del finančnih iz- 
kazov. 

Bilanca stanja na dan 31. december 1995 

(v tisočih tolarjev) 

Aktiva 

Finančna sredstva 

Osnovna sredstva 

Skupna aktiva 

Pasiva 

Pojasnila 1995 1994 

8 309,223,928 237,068,862 

9 1,389,612 1,323,474 

310,613,540 238,392,336 

Servisirane obveznosti 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Skupne obveznosti 

10 219,504,083 165,298,097 

11 63,904,039 50,617,843 

478,886 982,837 

283,887,008 216,898,777 

Rezerve 12 '26,726,532 21,493,559 

Skupna pasiva 310,613,540 238,392,336 
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Navedene finančne izkaze je sprejel Svet Banke Slovenije dne 
2- april 1996. V imenu Sveta Banke Slovenije jih je podpisal: 

dr. France Arhar 
Predsednik Sveta Banke Slovenije in 
Guverner Banke Slovenije 

skladu z 82. členom Zakona o Banki Slovenije navedene 
'inančne izkaze potrdi Državni zbor Republike Slovenije. 
pojasnila k finančnim izkazom 
1 Ustanovitev 

Banka Slovenije (Banka) je centralna banka Republike Slove- 
nje. Ustanovljena je bila z Zakonom o Banki Slovenije z dne 
<5. junija 1991. Banka je neodvisna institucija in samostojna 
Pravna oseba. Republika Slovenija jamči za obveznosti 
Banke. Njeno delovanje nadzira parlament. Banka je odgo- 
vorna za stabilnost domače valute in za likvidnost bančnega 
sistema. 

2 Računovodski standardi In načela 

Ti finančni izkazi so bili pripravljeni skladno z ustreznimi 
Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS), ki jih je 
sprejel Mednarodni odbor za računovodske standarde (razen 
jot je navedeno v nadaljevanju) in kot svojo pravno podlago 
Svet Banke Slovenije na 90. seji dne 9. maja 1995. Pri pripravi 
Ukazov sta upoštevani načelo časovne neomejenosti poslova- 
la in načelo izvirne vrednosti, ki pri posameznih sredstvih 
vključuje revalorizacijo. Načelo upoštevanja nastanka poslov- 
nega dogodka je bilo uporabljeno zaradi časovne usklajenosti 
Odhodkov in prihodkov. Banka Slovenije ne prikazuje izkaza 
denarnih tokov, ker je Svet Banke Slovenije mnenja, da glede 
na posebnosti poslovanja Banke Slovenije omenjeno poročilo 
fte bi zagotavljalo pomembnejših dodatnih informacij. 
3 Posebne računovodske usmeritve 

Priznavanje prihodkov 

Prihodki od obresti so knjiženi le v obsegu, ki se nanaša na 
■ekoče poslovno leto. Ti prihodki so zmanjšani za obresti od 
dvomljivih in spornih terjatev, za katere je oblikovan popravek 
vrednosti v bilanci banke. Omenjeni popravek zmanjšuje izka- 
zano stanje terjatev od obresti. Popravki vrednosti za terjatve 
Od obresti, ki so ocenjene za neizterljive, so izknjiženi iz 
Oilance banke. 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo predvsem iz storitev v 

plačilnem prometu, iz nadzorne in regulatorske funkcije ter iz 
storitev distribucije vrednotnic za račun države. 

Tuje valute 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so bile prera- 
čunane v tolarje po srednjih tečajih Banke Slovenije na dan 
datuma bilance stanja. Transakcije v tujih valutah so bile 
preračunane v tolarje po tečajih, veljavnih na dan obračuna. 

Tržni vrednostni papirji 

Tržni vrednostni papirji so prikazani po nižji od obeh vredno- 
sti, nakupne in tržne. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Obresti in popust iz nakupnih bonov pri blagajniških zapisih z 
nakupnim bonom, ki so vključeni v servisirane obveznosti, so 
amortizirani prek celotnega obdobja vpisanih blagajniških 
zapisov in kakršnegakoli z njimi povezanega financiranja, in 
sicer proporcionalno z vrednostjo s tem povezane zadolžitve. 
Potencialni strošek popusta v prihodnjem obdobju, ki izhaja 
iz nevnovčenih kuponov prodanih blagajniških zapisov, je 
vrednoten v višini popusta na dan bilance. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka, predstavljajo zanjo obveznost v 
korist imetnika in so priznani kot obveznost po nominalni 
vrednosti. 

Nepremičnine 

Naložbe v zgradbe, ki se nahajajo v Avstriji, so prikazane po 
tržni vrednosti in niso amortizirane. Vse druge nepremičnine 
so prikazane po nabavni ceni, zmanjšani za amortizacijo. 
Učinek revalorizacije nepremičnin se knjiži neposredno v 
valorizacijske rezerve banke. Amortizacija se obračunava 
linearno, tako da se odpisuje nabavna vrednost sredstev skozi 
leta njene ocenjene življenjske dobe po naslednjih letnih 
odstotnih stopnjah: 

Stavbe 1.3 < 
Računalniki in druga oprema 10 do 20% 

Obdavčitev 

Banka ni zavezana plačilu davka na dohodek, niti davka na 
dobiček. 

' 
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4 Prihodki od finančnih sredstev 

1995 1994 
tisoč SIT tisoč SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglcdnih in vezanih vlog 9,095,157 6,102,141 
Donos tržnih vrednostnih papirjev 1,115,402 618,194 
Obresti od vlog pri MDS 36,180 29,221 
Neto tečajne razlike 5,200,899 374,319 

15,447,638 7,123,875 
Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 2,544,542 5,908,878 

Celotni prihodki od finančnih sredstev 17,922,180 13,032,753 

5 Odhodki od servisiranih obveznosti 

1995 1994 
tisoč SIT tisoč SIT 

Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
Obresti od vpoglcdnih vlog 180,289 137,916 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 8,259,539 8,723,740 

8,439,828 8,861,656 

Odhodki od obveznosti v tolarjih 
Obresti od vpoglcdnih vlog 196,852 92,974 
Obresti od vlog proračuna Republike Slovenije 488,626 13 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 1,914,649 2,749,977 

2,600,127 2,842,964 

Skupni odhodki od servisiranih obveznosti 11,039,955 11,704,620 
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6 Ostali prihodki 

1995 1994 
tisoč SIT tisoč SIT 

Provizije 453,652 1,093,783 
Ostalo 80,114 87,061 

533,766 1,180,844 

7 Stroški poslovanja 

1995 1994 
tisoč SIT tisoč SIT 

Stroški dela 1,156,207 890,799 
Provizije za bančne storitve 88,630 137,789 
Materialni stroški 514,740 383,339 
Stroški tiskanja denarja 28,976 61,500 
Ostalo 17,653 8,722 

1,806,206 1,482,149 

8 Finančna sredstva 

1995 1994 
tisoč SIT tisoč SIT 

Finančna sredstva v tuji valuti 
Gotovina in vloge 225,626,752 198,885,650 
Tržni vrednostni papirji 25,420,417 11,559,190 

Terjatve do proračuna Republike Slovenije 6,211,890 6,716,015 
Mednarodni denarni sklad 2,419,235 2,384,913 
Ostalo 2,571,012 1,293,537 

262,249,306 220,839,305 

89 poročevalec, št. 14 



Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada RS za sukcesijo 
Posojila bankam 
Ostalo 

8,649,807 
37,871,794 

453,021 

8,649,807 
7,112,494 

467,256 

46,974,622 16,229,557 

Celotna finančna sredstva 309,223,928 237,068,862 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen v 
februarju leta 1993 (Ur. I. RS, št.10/93) kot posrednik v pro- 
cesu delitve premoženja in obveznosti nekdanje Jugoslavije. 
V omenjeni sklad so bile prenesene vse terjatve in obveznosti 
do bivše Narodne Banke Jugoslavije. Na enak način je bila, v 
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, prenesena terjatev iz 
naslova denarne osamosvojitve Slovenije, v višini 
8.649.807.000 SIT. Ta znesek bo plačan po poravnavi med 
Republiko Slovenijo in drugimi državami iz nekdanje SFRJ. 

Terjatev se ne obrestuje in nima določenega dneva zapad- 
losti. 

f 
Valutna koncentracija 

Pri izvajanju funkcij centralne banke, prvenstveno pri vodenju 
denarne politike in upravljanju z denarnimi rezervami, prihaja 
do koncentracije valut pri finančnih sredstvih. Koncentracije 
izvirno izhajajo iz valutne in poslovne izpostavljenosti. 

Koncentracije tveganja glede na valuto in glede na poslovni odnos so na dan 31. 
decembra 1995 sledeče: 

Državni riziko 
Domače banke 
Tuje banke 

SIT 
% 

2.83 
12.36 

DEM 

6.51 
1.67 

40.55 

USD Ostalo 

% % 

2.45 

23.05 

2.89 

7.69 

Skupaj 
% 

14.68 
14.03 
71.29 

Skupaj 15.19 48.73 25.50 10.58 100.00 

Finančna sredstva na dan 31. decembra 1995, analizirana v valutah, bodo dospela v 
naslednih obdobjih (v tisoč SIT): / 

SIT DEM USD 

do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

Ostalo Skupaj 

37,711,218 27,704,390 43,096,311 12,110,327 120,622,246 
128,635 49,330,270 25,638,120 7,548,816 82,645,841 
48,874 59,210,246 10,106,525 3,772,081 73,137,726 

9,085,895 14,437,530 0 9,294,690 32,818,115 

46,974,622 150,682,436 78,840,956 32,725,914 309,223,928 
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9 Osnovna sredstva 

Nabavna ali ocenjena vrednost: 
1. januar 1995 
Nabave 
Prodaje 

Zen^jišča in Računalniki 
zgradbe in oprema 

tisoč SIT tisoč SIT 

1,426,695 
87,961 

(91,573) 

850,362 
195,535 

(55,257) 

Skupaj 
tisoč SIT 

2,277,057 
283,496 

(146,830) 

31. december 1995 

Amortizacija: 
1. januar 1995 
Prodaje 
Strošek amortizacije 

1,423,083 

471,593 
(4,223) 
33,853 

990,640 2,413,723 

481,990 
(66,631) 
107,529 

953,583 
(70,854) 

141,382 

31. december 1995 501,223 522,888 1,024,111 

Neodpisana vrednost: 
31. december 1995 921,860 467,752 1,389,612 

31. december 1994 955,102 368,372 1,323,474 

V stanju zemljišč in zgradb so vključene tudi naložbe v nepre- 
mičnine v Republiki Avstriji v znesku 500 milijonov tolarjev. 
Po presoji Sveta Banke in vrednotenju po metodi pričakova- 

nih dohodkov od najemnin in tekočih cen nepremičnin v 
soseskah stavb, je vrednost teh imetij 500.000.000 SIT. 

■ 
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10 Servisirane obveznosti 

1995 
tisoč SIT 

1994 

tisoč SIT 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Mednarodni denarni sklad 
Druge MFO 
Blaganiški zapisi Banke Slovenije 
Ostalo 

40,338,962 
4,762,758 

522,477 
120,644,706 

179,583 

24,330,068 
4,694,766 

923,805 
87,588,707 

150,445 

166,448,486 117,687,791 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Ostalo 

35,051,114 
6,599,457 

10,407,306 
997,720 

28,570,522 
12,446,553 
5,953,578 

639,653 

Celotne servisirane obveznosti 

53,055,597 47,610,306 

219,504,083 165,298,097 

Servisirane obveznosti na dan 31. decembra 1995, analizirane v valutah, bodo dospele 
v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 to 12 mesecev 
1 leto in več 

SIT DEM USD 

48,506,870* 34,535,148 23,811,903 
3,014,636 53,134,864 6,449,133 
1,534,091 26,283,775 8,000,418 

0 0 17,211 

Ostalo 

8,807,934 
64,034 

412,159 
4,931,907 

Skupaj 

115,661,855 

62,662,667 
36,230,443 
4,949,118 

53,055,597 113,953,787 38,278,665 14,216,034 219,504,083 
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11 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1000 
5000 

10000 

1995 
Sit 

185,719,600 
175,052,040 
298,029,350 
911,579,300 
696,151,800 

1,202,018,000 
11,093,856,000 
32,268,805,000 
16,660,510,000 

1994 
SIT 

160,728,850 
143,395,300 
252,751,850 
829,396,700 
568,368,800 

1,126,092,000 
13,532,100,000 
33,580,180,000 

Tolarski kuponi . 

Skupaj 

12 Rezerve 

63,491,721,090 
412,317,923 

63,904,039,013 

50,193,013,500 
424,829,339 

50,617,842,839 

Stanje 1. januar 
Povečanje sklada skupne porabe 
Valorizacija naložb v zgradbe v Avstriji 
Prenos v rezerve 

Stanja 31. december 

1995 
tisoč SIT 

1994 
tisoč SIT 

21,493,559 20,872,417 
32,074 77,151 

500,000 
5,200,899 43,991 

26,726,532 21,493,559 

Splošne rezerve 
Valorizacijske rezerve 
Rezerve za tečajne razlike 
Sklad skupne porabe 

3,238,899 
500,000 

22,551,934 
435,699 

3,238,899 

500,000 
17,351,035 

403,625 

Skupne rezerve 26,726,532 21,493,559 
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Splošne rezerve so namenjenje kritju gospodarskih in drugih 
tveganj, ki so neločljivo povezana z izpolnjevanjem odgovor- 
nosti Banke Slovenije in sestavo njene finančne aktive. 

Rezerve za tečajne razlike se nanašajo na akumulirane neto 
tečajne razlike, ki se po zakonu o Banki Slovenije lahko 
porabijo le za pokrivanje negativnih tečajnih razlik in niso 
namenjene delitvi. 

Sklad skupne porabe je bil ustanovljen za zagotavljanje druž- 
benega standarda delavcev banke. Sredstva sklada so vklju- 
čena v bilanco banke. Vse spremembe v teh sredstvih se 
obračunavajo v okviru za te namene oblikovanih rezerv. 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji, 
dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za lato 1996 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1996, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, dne 2. 4.1996. 
Finančni načrt izkazuje: 

1. Prihodke 
2. Odhodke 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 
5. Prenos v rezerve 

(v 000 tolarjih) 

14.297.774 
12.642.883 

1.654.891 
958.695 
696.196 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni 
list RS štev. 1/91-1) je Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, 
dne 2. 4. 1996 sprejel 

SKLEP 
O FINANČNEM NAČRTU BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 

Finančni načrt za leto 1996 izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 
1. Prihodke 14.297.774 
2. Odhodke 12.642.883 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 1.654.891 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 958.695 
5. Prenos v rezerve 696.196 

FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LET01996 

Prihodki poslovanja Pojasnila v 000 SIT 
Prihodki od finančnih sredstev (1) 13.863.333 
Odhodki od servisiranih obveznosti (2) 10.470.129 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 3.393.204 

Ostali prihodki (3) 434.441 

Skupni prihodki poslovanja 3.827.645 

Stroški poslovanja (4) 2.172.754 
Presežek prihodkov nad odhodki 1.654.891 

Uporaba presežka 

Sredstva za proračun 
Republike Slovenije (5) 958.695 
Prenos v rezerve (6) 696.196 
Skupna uporaba 1.654.891 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1996 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 1/ 
91-1) poteka financiranje Banke Slovenije po finančnem 
načrtu prihodkov in odhodkov Banke Slovenije (v nadaljeva- 
nju načrt). Načrt sprejme Svet Banke Slovenije, potrdi pa 
Državni zbor Republike Slovenije. 

V načrtu za leto 1996 temeljijo predvideni prihodki in odhodki 
na sedanji denarni politiki. Obseg in pogoji denarnih instru- 
mentov se lahko med letom prilagodijo spremembam na 
denarnem trgu, kar bi vplivalo na realizacijo načrta. 

Temeljna izhodišča za načrt so: 

- shema postavk finančnega načrta je skladna z bilančno 
shemo izkaza uspeha iz letnega obračuna za leto 1995; 

- srednji tečaji tujih valut na dan 31. 12. 1995; 

- medletna rast cen v višini 7%; 

- pri obračunu obresti za tolarska posojila in obveznosti so 
upoštevani sedanji instrumenti s pripadajočo obrestno struk- 
turo, revalorizacija v višini 6,5% (rast cen na drobno) in 
predpisani način obračuna obresti; 

- kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije in 
sindikatom delavcev Banke Slovenije. Zakon o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje ter odloki o stopnjah prispevkov. 

Pri prihodkih in odhodkih, ki se po veljavnih stopnjah revalori- 
zirajo, bo upoštevana dejanska rast cen ali življenjskih stro- 
škov v letu 1996. 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 

Prihodki od finančnih sredstev so predvidene obresti od 
posojil domačim bankam, obresti od vlog in vrednostnih 
papirjev v tuji valuti ter prihodki iz poslov začasnega odkupa 
blagajniških zapisov v tujem denarju. 

Načrtovane obresti v okviru tolarskih posojil temeljijo na 
obstoječih instrumentih uravnavanja primarnega denarja in 
njihovi rokovni ter obrestni strukturi. Pri kratkoročnih posoji- 
lih naj bi skupne obresti dosegle 1,7 milijarde tolarjev. Pri 
likvidnostnih posojilih je predvideno 0,7 milijarde tolarjev 
obrestnih prihodkov. 

•Obresti od vlog v tujem denarju in od vrednostnih papirjev so 
načrtovane v višini 9,6 milijarde tolarjev. Načrt temelji na 
predpostavkah, da bo povprečno stanje naložb 2,6 milijarde 
DEM, da bo valutna struktura znašala 50% v DEM, 30% v USD 
in 20% v drugih valutah, da se bo tečaj USD:DEM gibal v 
razmerju 1,45 ter da bo povprečna obrestna mera z upošteva- 
njem navedene valutne strukture naložb 3,3% DEM, 5,0% USD 
in 5,2% ECU. Prihodkov iz trgovanja z vrednostnimi papirji naj 
bi bilo za 0,3 milijarde tolarjev. 

V prihodke od finančnih sredstev so kot obrestim podobni 
prihodki vključeni tudi prihodki iz naslova začasnega odkupa 
blagajniških zapisov v tujem denarju v skupini višini 1,6 mili- 
jarde tolarjev. 

(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so vsebovane obresti 
za obveznosti v tujem denarju, obresti za izdane blagajniška 
zapise in za vloge v domačem denarju ter obračunani popusti 
pri vpisanih blagajniških zapisih za leto 1996. 

Pasivne obresti so za vloge in blagajniške zapise v tujem 
denarju načrtovane v višini 5,2 milijarde tolarjev oz. 59 milijo- 
nov DEM ob predpostavkah, da bo povprečno stanje devizna 
pasive cca. 1,6 milijarde DEM, povprečna obrestna mera 3,1^ 
DEM in 4,9% USD ter valutna struktura 70% v DEM in 30% * 
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USD. Popusta iz naslova nakupnih bonov pri vpisu blagajni- 
/ ških zapisov v tujem denarju naj bi za leto 1996 bilo 3,1 

milijarde tolarjev. 

Obresti na vpogledna in vezana sredstva proračuna so načrto- 
vane v višini 0,9 milijarde tolarjev. 

Skupnih obresti za izdane blagajniške zapise v tolarjih, dvo- 
delne blagajniške zapise (tolarski del) in blagajniške zapise z 
nakupnim bonom, vključno z obračunanim popustom, je 
predvidenih 1,1 milijarde tolarjev. 

Stroški obresti na obvezno rezervo bank, hranilnic in HKS 
bodo znašali 0,2 milijarde tolarjev. 

(3) Ostali prihodki 

Ostali prihodki zajemajo provizijo v višini 370 milijonov tolar- 
jev in druge prihodke v višini 65 milijonov tolarjev. 

Banka Slovenije zaračunava provizijo pri odkupu tujega 
denarja, pri komisijskih poslih prodaje vrednotnic in za admi- 
nistrativne storitve izdaje soglasij. V okviru te postavke so 
načrtovani tudi neto prihodki iz naslova tačajne marže pri 
nakupu in prodaji tujega denarja in povračila stroškov kon- 
trole. 

V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od nebančnih 
storitev, kot so prihodki od izdanih potrdil in publikacij, 
najemnin ter podobni prihodki. 

(4) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja tvorijo stroški dela, provizije za bančne 
storitve, materialni stroški, stroški tiskanja denarja in ostali 
stroški. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slo- 
venije urejata statut in kolektivna pogodba. Stroški dela so 
načrtovani za bruto plače, dajatve za socialno in pokojninsko 
zavarovanje, plačane iz prihodka Banke Slovenije ter za druge 
stroške dela. 

Bruto plače v višini 1.018 milijonov tolarjev temeljijo na 
naslednjih predpostavkah: 

- izhodiščni plači za mesec januar 1996 v višini 45.111 to- 
larjev; 
- vsoti koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in 
vsoti koeficientov za novozaposlene po dinamiki potreb; 
- povprečnem koeficientu minulega dela iz meseca januarja 
1996; 
- sredstvih za stimulacijo delovne uspešnosti. 

Pretežni del načrtovanega povečanja mase sredstev za plače 
se nanaša na uresničena gibanja v preteklem letu, ki so bila 
skladna s kolektivno pogodbo oziroma zakonsko ureditvijo 
tega področja. Tako dinamika zaposlovanja iz leta 1995 pri- 
speva k skupnemu porastu sredstev za plače 3,2 odstotni 
točki, sprememba kvalifikacijske in starostne strukture pa 2 
odstotni točki. Izkoriščena sredstva za plače beležijo v letu 
1995 za 5% nižjo realizacijo glede na planirana, kar je posle- 
dica neuspešnih razpisov prostih delovnih mest tekom prete- 
klega leta. Pri izhodiščni plači 45.111 tolarjev je povprečna 
neto plača v zadnjem mesecu lanskega leta pri dani kvalifika- 
cijski strukturi (31% z visoko izobrazbo, 13% z višjo izobrazbo 
in 32% s srednjo izobrazbo) znašala 106.920 tolarjev. V letu 
1996 se načrtuje 6% povečanje števila zaposlenih. Novozapo- 
sleni naj bi okrepili kadrovsko zasedbo na področju nadzora 
kvalitete poslovanja poslovnih bank, deloma pa naj bi se 
dopolnila tudi informacijska podpora uporabnikom znotraj 
banke. 

Dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje, ki se plaču- 
jejo v breme banke, so vkalkulirane od mase sredstev za plače 
po veljavnih stopnjah. Temu strošku so dodana predvidena 
izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odprav- 
nin, kar znese 280 milijonov tolarjev. 

V drugih stroških dela so načrtovani stroški, ki se v skladu z 
računovodskimi standardi uvrščajo pod stroške dela. Skupaj 
naj bi jih bilo za 117 milijonov tolarjev, zaobjemajo pa poleg 
nadomestil prevoza na delo in prehrane še avtorske hono- 
rarje, izplačila po pogodbah o delu in druge prejemke. 
Dodatna sredstva naj bi se namenila tudi rešitvam posamičnih 
presežkov zaradi novih tehnologij dela. 

Banka Slovenije plačuje bankam provizijo za opravljena pla- 
čila v tujino in opravljanje posredniških poslov pri prodaji 
blagajniških zapisov. Stroška plačanih provizij naj bi bilo za 
61 milijonov tolarjev. 

Sredstva za večino postavk v okviru materialnih stroškov so 
načrtovana na ravni lanskoletne realizacije. Na področjih, kjer 
je strošek odvisen predvsem od cene (porabljena energija, 
ogrevanje, stroški komunikacij, ipd ), je upoštevana medletna 
rast cen. Materialni stroški za leto 1996 znašajo 635 milijonov 
tolarjev, od česar je,za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 
in amortizacijo namenjenih 249 milijonov tolarjev. Zaradi več- 
jih investicijskih vlaganj beležita ti dve postavki v finančnem 
načrtu indeks 158%, kar je poleg pospešene amortizacije 
opreme (prehod na krajša amortizacijska obdobja pri posa- 
meznih skupinah) tudi osnovni razlog nominalno večjega 
obsega materialnih stroškov, predvidenih za leto 1996 z ozi- 
rom na leto poprej. 

Stroški tiskanja denarja so načrtovani v višini 40 milijonov 
tolarjev. 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge odhodke 
poslovanja v skupni višini 21 milijonov tolarjev. 

UPORABA PRESEŽKA 

(5) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva Republike Slovenije v MDS, določa, da se 
del presežka prihodkov nad odhodki nameni pokritju odplačil 
obveznosti iz prevzetih kreditov in dodeljenih posebnih pravic 
črpanja. V letu 1996 bo predvidoma zapadlo 1,8 milijona SDR 
glavnice kredita EAR in 1,4 milijona SDR obresti. Prav tako se 
bo v letu 1996 pokril del odplačanih kreditov iz leta 1995 in 
sicer v višini, ki ni bila poravnana iz presežka prihodkov nad 
odhodki v letu 1995. Skupna tolarska obveznost znaša po 
tečaju SIT:SDR na dan 31. 12. 1995 858 milijonov tolarjev. 

Del sredstev za izplačilo proračunu Republiki Slovenije se v 
skladu s pogodbama o kovanju kovancev uporabi za porav- 
navo razlike med stroškom kovanja, ki ga avansira Banka 
Slovenije, ter obveznostjo iz naslova odkupljenih tečajnih 
kovancev in prodanih priložnostnih kovancev. Stroški kova- 
nja naj bi presegli prihodke iz tega naslova za 101 milijon 
tolarjev. 

(6) Prenos v rezerve 

Iz presežka prihodkov nad odhodki naj bi se po letnem obra- 
čunu za 1996 v splošne rezerve razporedilo 696 milijonov 
tolarjev. Ta del presežka bo dopolnil sredstva, ki so rezervi- 
rana za kritje tveganj pri poslovanju Banke Slovenije (85. člen 
Zakona o Banki Slovenije). Povečanje rezerv je potrebno v 
zvezi s terjatvijo do Sklada Republike Slovenije za sukcesijo 
in glede na visoko rast bilančne vsote v preteklih dveh letih. 

ZAKLJUČEK 

Pravna podalga za načrt Banke Slovenije je Zakon o Banki 
Slovenije, drugi veljavni predpisi in uporabljeni ukrepi 
denarne politike. 

Izhajajoč iz izhodišč, na katerih temelji načrt za leto 1996, 
bodo dokončni rezultati izkaza uspeha in uporabe presežka 
odvisni predvsem od razmer na mednarodnih finančnih trgih, 
od uporabljenih instrumentov in uspešnosti denarne politike, 
pri čemer bodo upoštevani vsi med letom sprejeti predpisi in 
dejanske revalorizacijske stopnje. 
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 1996 

v 000 SIT 

Zap. 

št. Vsebina 

Realizirano 

1995 

Planirano 

1996 

Indeks 

1996/1995 

I. PRIHODKI OD FINANČNIM SREDSTEV 

2. Prihodki od sredstev v tuji valuti'* 

3. Prihodki od sredstev v tolarjih 

4. ODHODKI OD SERVISIRANIH OBVEZNOSTI 

5. Odhodki od obveznosti v tuji valuti 

6. Odhodki od obveznosti v tolarjih 

7. ČISTI PRIHODEK IZ FINANČNIH SREDSTEV 

5. OSTALI PRIHODKI 

9. Provizije 

10. Ostalo 

II. SKUPNI PRIHODKI POSLOVANJA 

12. STROŠKI POSLOVANJA 

13. Stroški dela 

' 14. Provizije za bančne storitve 

15. Materialni stroški 

16. Stroški tiskanja denarja 

17. Ostalo 

IS. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

19. UPORABA PRESEŽKA 

20. Sredstva za proračun Republike Slovenije 

21. Prenos v rezerve 

22. SKUPNA UPORABA 

17.992.180 

15.447.638 

2.544.543 

11.039.955 

8.439.828 

2.600.127 

6.952.225 

533.766 

453.652 

80.114 

7.485.991 

1.806.206 

1.156.207 

8S.630 

514.740 

28.976 

17.655 

5.679.785 

476.S86 

5.202.899 

5.679.785 

13.S63.333 

9.899.577 

3.963.757 

10.470.129 

8.259.532 

2.210.597 

3.393.204 

434.440 

369.725 

64.715 

3.827.645 

2.172.754 

1.415.059 

61.252 

635.226 

40.000 

21.218 

1.654.891 

958.695 

696.196 

1.654.891 

77 

64 

156 

95 

98 

85 

49 

81 

81 

81 

51 

120 

122 

69 

123 

138 

120 

29 

201 

13 

29 

1) Prihodki ud sredstev v tuji \aluti v letu 1995 vključujejo neto tečajne razlike v znesku 5.200.89S 
tisoč tolarjev. 
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državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1) ter na podlagi 229. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji, 
dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in o 

razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1995, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, dne 2. 4. 1996 
in ki izkazuje: 

A. Bilanca stanja na dan 31. 12. 1995: 

Aktiva 

Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 

Pasiva < 

Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

(v 000 tolarjih) 

309.223.928 
1.389.612 

310.613.540 

283.887.008 
26.726.532 

310.613.540 

B. Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1995: 

(v 000 tolarjih) 

Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Presežek prihodkov nad odhodki 

7.485.991 
1.806.206 
5.697.785 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1995 se razporedi za: 

(v 000 tolarjih) 

Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Prenos v rezerve 

478.886 
5.200.899 

f 
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MNENJE VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE O UGOTOVITVAH 

PRIMERJALNE ANALIZE O VIŠINI 

OBDAVČITVE SLOVENSKIH IGRALNIC V 

PRIMERJAVI Z OBDAVČITVIJO V 

REPUBLIKI HRVAŠKI, REPUBLIKI 

ITALIJI IN REPUBLIKI AVSTRIJI 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja v zvezi z dopi- primerjalne analize o višini obdavčitve slovenskih igralnic 
som Odbora za finance in monetarno politiko Državnega v primerjavi z obdavčitvijo v Republiki Hrvaški, Republiki 
zbora, št. 470-01/90-2/27 z dne 26/2-1996 in sklepom 30. Italije in Republiki Avstriji, 
seje Državnega zbora z dne 9/5-1995 mnenje o ugotovitvah 

Uvod 

Državni zbor je na 30. seji dne 9. 5.1995 sprejel sklep, da se v 
roku 6 mesecev od sprejema zakona o igrah na srečo (Uradni 
list RS, številka 27/95) pridobi mnenje neodvisne revizijske 
hiše, ki bo potrdila ali zavrnila opozorila Odbora za igralnice 
Slovenije z dne 13. 4. 1995 in hkrati pripravila primerjalno 
oceno višine obdavčitve slovenskih igralnic po predlogu 
novega zakona z igralnicami v Republiki Hrvaški, Republiki 
Italiji in Republiki Avstriji. Na podlagi tega mnenja oziroma 
ekspertize oziroma simulacije naj bi Državni zbor RS še pred 
oddajo bilanc za leto 1995 za slovenske igralnice, v primeru 
morebitne višje obdavčitve naših igralnic glede na sosednje 
države, razpravljal o spremembah davčne obremenitve slo- 
venskih igralnic. 

Na osnovi pogojev iz javnega razpisa je Komisija Državnega 
zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja 
družbene lastnine izbrala revizijsko hišo Deloitte & Touche, 
Dunajska 22, Ljubljana. 

Na podlagi zahteve Odbora Državnega zbora za finance in 
kreditno monterno politiko vam posredujemo predlog mnenja 
o ugotovitvah primerjalne analize. 

Primerjalna analiza o višini obdavčitve slovenskih igralnic v 
primerjavi z obdavčitvijo igralnic v Republiki Hrvaški, Repu- 
bliki Italiji in Republiki Avstriji je nesprejemljiva ker: 

- je opredeljeno primerjalno obdobje neustrezno; 
- je izkazovanje podatkov enostransko; 
- temelji izključno na podatkih in informacijah, ki so jih 
dajali prireditelji posebnih iger na srečo; 
- so zaradi neustrezne razlage posameznih zakonov simula- 
cijski izračuni nepravilni; 
- so omejitve in zaključki, do katerih so avtorji primerjalne 
analize zaradi enostranske informiranosti prišli, neustrezni; 
- je strokovno nesprejemljivo nekritično prenašati tujo zako- 
nodajo v domače razmere, 

- navedena analiza zaradi vseh napak sistematično eno- 
stransko izkazuje za prireditelje posebnih iger na srečo 
ugodne, vendar napačne rezultate tako, da bi se potrdila 
upravičenost sprememb davčnih in drugih obremenitev prire- 
diteljev posebnih iger na srečo. 

2.1. Mnenj* o izbranem obdobju 

Menimo, da je izbrano obdobje 1.7.1994-30.6.1995 proble- 
matično. Primerjalno bi bilo objektivnejše upoštevati obdobje 
davčnega leta, ki je za prireditelje posebnih iger na srečo 
enako koledarskemu letu. Ob upoštevanju obdobja 1. 1. 
1994-31.12.1994 bi avtorji primerjalne analize lahko primer- 
jali dejanske obračunane in plačane davčne in druge obreme- 
nitve prirediteljev posebnih iger na srečo v vseh primerjanih 
državah, onemogočeno pa bi bilo tudi eventualno medletno 
računovodsko prirejanje podatkov. Takšna primerjalna ana- 
liza - po podatkih revidiranih zaključnih računov - bi n.pr. 
jasno pokazala relativno višino specialnih igralniških davkov 
(prometni davek, koncesija, posebni prometni davek) na 
enako osnovo (razliko med vplačili in izplačili dobitkov). 

2. 2. Enostransko izkazovanje podatkov 

OcUočitev o predmetu analize je razumna, ugotavljamo pa, da 
se v primerjalni analizi enostransko izkazuje celo lokalna 
davčna obremenitev nekaterih igralnic v Novi Gorici, Porto- 
rožu in Lipici. Menimo, da ni objektivno in korektno prikazo- 
vati lokalno davčno breme igralnic Perle in Parka-v Novi 
Gorici in igralnic v Portorožu in Lipici v absolutnih zneskih, 
lokalno davčno obremenitev dunajske igralnice pa z zneskom 
obremenitve na mesec na igralni avtomat. Vemo, da imata 
samo igralnici Perla in Park v Novi Gorici skupno 830 igralnih 
avtomatov, torej bi morala po lokalni dunajski zakonodaji 
samo za igralne avtomate plačati ne okrog 30 mio SIT, kot je 
navedeno v opombi na strani 1, ampak kar 14,92 mio ATS 
oziroma 172 mio SIT občinskega davka (pri nas t.i. komunalne 
takse). 
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2. 3. Igralnice, vključene v primerjalno analizo 

V analizo so vključene vse slovenske igralnice. 

2.3. Mnenje o omejitvah, na katere so avtorji naleteli pri 
pripravi primerjalne analize 

Avtorji so izdelali primerjalno analizo Izključno na podatkih, 
ki so jih posredovali prireditelji Iger na srečo v Republiki 
Sloveniji. 

Ocenjujemo, da avtorji niso izdelali navedene primerjalne 
analize samo na podatkih, ki so jih posredovali prireditelji 
posebnih iger na srečo, temveč tudi na njihovih informacijah, 
navodilih in razlagah posameznih tujih zakonov. 
Strokovno korektno bi bilo poiskati podatke predvsem pa 
uradne razlage posameznih določb zakonov pri pristojnih 
uradnih državnih institucijah. 

Nihče ni zahteval podatkov, s katerimi razpolagajo državne 
institucije. Od Urada za nadzor prirejanja iger na srečo ni 
nihče zahteval nobenih podatkov niti ne predhodnih mnenj. 
Rezultat takega pristopa je enostransko sprejemanje podat- 
kov in informacij in nepravilni zaključki kot n.pr.: 
- zaključek pod številko 2, da podatki o poslovanju igralnice 
Bled močno izstopajo predvsem zaradi visokega deleža napit- 
nin in vstopnin v primerjavi s prihodki od iger in to zaradi 
drugačnega izračunavanja bruto prihodkov v primerjavi z 
ostalimi igralnicami je popolnoma napačen in temelji na eno- 
stranski informaciji, ki so jo avtorji analize prejeli od igralnice. 
Vzrok za nizko realizacijo (bruto prihodki Iz iger) je povsem 
drugje. Avtorji niso zahtevali od Urada nobenih Informacij o 
nepravilnem obračunavanju realizacije miz, kar so pooblaš- 
čene osebe za nadzor pri kontroli ugotovile. Avtorji primer- 
jalne analize bi v podrobnejše razmišljanje o vzrokih za 
Izstopanje te Igralnice navedli že sami podatki o realizaciji 
igralnice (priloga Bled 1/8), če bi te podatke primerjali s 
podatki drugih igralnic v Sloveniji. Očitno se avtorji analize 
niso vprašali kje so vzroki za 13 negativnih mesečnih Izidov 
posameznih iger, kje so vzroki za skupni negativni Izid 
francoske rulete in black jacka. Osnovni vzrok za negativne 
rezultate so prav vstopninskl žetoni In z njimi povezano 
zniževanje praga rentabilnosti igralnice; 

- zaključek, da bi bilo potrebno natančno opredeliti 
področje obdavčevanja reklamnih žetonov je neustrezen. 
Osnova za koncesijsko dajatev kot tudi za prometni davek in 
posebni prometni davek je točno opredeljena. Odločitev o 
uporabi reklamnih žetonov je poslovna odločitev vsake igral- 
nice posebej. Igralnica Bled je te reklamne žetone v obraču- 
nih igralnih miz napačno obravnavala (niso bili všteti v realiza- 
cijo miz, izplačila dobitkov na osnovi teh žetonov pa so bila 
upoštevana). Iz zapisnikov o pregledih igralnice Bled je 
rezvldno, da je tak način obračunavanja Igralnico dejansko 
pripeljal do nepravilnosti. Zaključek avtorjev primerjalne 
analize v zvezi s propagandnimi žetoni, da bi nejasnosti 
lahko pripeljale celo do morebitnih nepravilnosti, je torej 
napačen. ' 

Primerljivost z igralnicami v Republiki Italiji bi bila možna le v 
kolikor bi bile naše igralnice v lokalni ali državni lasti, s tem da 
bi bilo kakršno koli obračunavanje dajatev popolnoma odveč. 
Zato v našem nadaljevanju primerjave z igralnicami v Repu- 
bliki Italiji ne bomo omenjali. , 

3. Opisi igralniikih zakonodaj 

3.1. Republika Slovenija 

Avtorji analize navajajo temeljno zakonodajo, ki je osnova za 
simulacijske izračune. Sklicujejo se na zakon o igrah na srečo 
(Uradni list RS, številka 27/95), zakon o prometnem davku 
(Uradni list RS, številka 4/92) in zakon o posebnem promet- 
nem davku od posebnih iger na srečo (Uradni list RS, številka 
67/93). Menimo, da bi morali v točki 3.1.2.1., v kateri oprede- 
ljujejo obdavčitev prirediteljev posebnih iger na srečo pose- 
bej poudariti, da je davčna osnova znesek plačila za oprav- 

ljeno storitev (23. člen zakona) in da je davčna osnova za 
davek od prometa storitev po 24. členu zakona točka 7 vred- 
nost prejetih vplačil za udeležbo pri igrah na srečo, zmanj- 
šana za vrednost dobitkov. 

Za vsako vrsto iger na srečo se posebej določi davčna 
osnova. 

Ker so avtorji analize spregledali to določbo so simuiacijski 
izračuni prometnega davka od storitev napačni (prenizki), 
napaka pa ni toliko pomembna, da bi jo bilo potrebno posebel 
izpostavljati. 

3.2. Republika Hrvaška 

Avtorji analize v točki 3.2.2., v kateri opredeljujejo posamezne 
davčne obremenitve hrvaških igralnic, nepravilno tolmačijo 
in kasneje v izkazanih simulacijah nepravilno Izkazujejo 
obremenitve naših igralnic, če bi se uporabila hrvaška zako- 
nodaja. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo in zabavnih igrah (Uradni list RH, številka 2/94) je p? 
47.a členu pavšalni znesek, ki ga zavezanci plačujejo vnaprei 
mesečno od vsake mize in vsakega igralnega avtomata opre- 
deljen kot davek na dobiček. Glede na opredelitev, ki so jo 
avtorji postavili v uvodu, to je, da predmet analize ne vključuj« 
davka od dobička, bi bilo primerno, da se ta kategorija na 
upošteva. To bi naše igralnice postavilo v še bolj neugoden 
položaj; ob upoštevanju dejstva, da morajo hrvaški prireditelji 
po odloku o višini posebne takse, ki se plačuje pri izdaji 
dovoljenja za odpiranje igralnice (Uradni list RH, številka 71» 
92) plačati takso v višini 139.860 DEM (12,6 mio SIT), bi morali 
avtorji v simulacijah to upoštevati. Če obravnavamo to takso 
kot zagonski strošek igralnice napaka, ki so jo naredili avtorji 
ni toliko pomembna, da bi jo obravnavali. 

Temeljna napaka, ki popolnoma spremeni dejansko sliko in 
simulacijske izračune pa Izhaja iz opredelitve davka od 
prometa storitev Iger na srečo v točki 3.2.2.2. 

Avtorji ugotavljajo, da morajo hrvaške igralnice poleg davka 
od iger na srečo plačevati tudi davek od prometa storitev. 
Navajajo, da je stopnja prometnega davka od iger na srečo, ki 
se prirejajo v igralnicah 10%. Navajajo tudi, da je za plačeva- 
nje prometnega davka potrebno uporabljati določila zakona o 
prometnem davku. Davčni zavezanec za plačilo davka je igral- 
nica. Igralnice morajo Ministrstvu za finance v roku 10 dni po 
poteku meseca dostaviti poslovno pročilo za pretekli mesec. 

Ker gre v tem primeru za izjemno veliko napako citiramo 
temelje za te dajatve v hrvaškem jeziku. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo in zabavnih igrah (Uradni list RH, številka 2/94) je v 47.& 
členu opredeljeno: 

»Na igre na sreću koje se priređuju u igračnicama i na auto- ■ 
matima za igre na sreću plaća se porez na promet usluga po 
stopi od 10%, na zabavne igre po stopi od 5%, a na ostale igra 
na sreću (loto, lutrija, sportska prognoza i ostale igre na sreću 
za čije je priređivanje nadležno tijelo izdalo odobrenje) po 
stopi od 5%. Porezni obaveznik poreza iz stavka 1. ovoga 
članka jest priređivač igara na sreću, pravna, odnosno fizička 
osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela za priređivanja 
igara na sreću ili zabavnih igara. 
Glede osnovice i plaćanja poreza na promet usluga, odgova- 
rajuće se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na prome' 
proizvoda i usluga.« 

Zakon o davku na promet izdelkov in storitev (Uradni list RH. 
številka 95/94) v 23. členu, v katerem je opredeljena davčna 
osnova določa: 

»(1) Osnovica poreza na promet usluga*je iznos naknade f8 

obavljenu uslugu, naplaćene u novcu, stvarima ili protuusluzi. 
(2) Porez na promet usluga nije sadržan u poreznoj osnovic1 

nego tereti korisnika usluge. 
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j. (3) Osnovica poreza na promet usluga je: 
6 kod igara na sreću, vrijednost primljenih uplata za sudelova- 
nje u igrama na sreću,« 
Vsi primerjalni simulacijski izračuni temeljijo na napačni 

* osnovi, saj se za izračune upoštevajo podatki, ki so jih dali 
slovenski prireditelji posebnih iger na srečo. Osnove za 
simulacijske izračune so torej razlike med vplačili za ude- 

'' ležbo pri igri in izplačanimi dobitki. Ta razlika pa je le 
10-15% vseh vplačil, ki jih igralci vplačajo za sodelovanje v 
'grl. Simulacijski izračuni temeljijo na popolnoma nereie- 
vantnih podatkih. 

3.3. Republika Avstrija 
8 Avtorji navajajo zakonske temelje, premalo natančno pa 
9 opredeljujejo davčno osnovo. 
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RA, številka 256/89) v 28. 

členu opredeljuje, da mora koncesionar plačevati davek igral- 
nice. 

\ Davek igralnice se obračuna iz letnega bruto dohodka iz 
j Posameznih iger - francoske rulete, baccarata in baccarata 

chemin de ter ter iz letnih bruto dohodkov drugih iger, ki se 
j izvajajo v igralnici. Letni bruto dohodki so igralni deleži, ki so 
j bili vloženi v igralnico za izvajanje iger na srečo ter od tega 
, odvzeta izplačila igralnih dobitkov in tisti deleži, ki so 
, posebne oblike in neizplačljivi v denarju ter z dovoljenjem 
I zveznega ministra za finance v igralnici izdane in uporabljene 
j igralne znamke (propagandni žetoni). 

| Avtorji navajajo shemo za ugotovitev davčne osnove in jo 
, določajo kot: 

vsota vseh prejetih stavnih vplačil, za udeležbo 
- vsota dobitkov izplačanih igralcem 
- znesek reklamnih (brezplačnih) žetonov 
= davčna osnova 

Avtorji v simulacijskih Izračunih ne upoštevajo dejstva, da 
stavna vplačila z reklamnimi žetoni spadajo v vsoto vseh 
prejetih stavnih vplačil. 
Zaradi te napake so simulacijski izračuni nepravilni. Reklamni 
žetoni, ki jih igralci vložijo v igro, fiktivno zvišujejo realizacijo 
mize, zato se na koncu tudi odštejejo. Izplačila dobitkov na 
osnovi teh reklamnih žetonov pa niso nikakršna fikcija, 
ampak dejansko zniževanje realizacije igre. Zaradi enostran- 
sko pridobljenih informacij in verjetno s strani dajalcev podat- 
kov in informacij tudi namerno zamolčanega bistva posebnih 
iger na srečo in bistva njihovega obračunavanja so simulacij- 
ski izračuni napačni. 

4. Primerljiva specifična igralniška obremenitev igralnic v 
Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji 
Za lažje razumevanje primerljivih agregatov, specifičnih za 

• (gralništvo, naj navedemo in primerjamo naše igralnice z 
igralnicami Casinos Austria AG. 

Relativna davčna obremenitev davčne osnove, kot so oprede- 
ljene pri nas in v Republiki Avstriji 
Igralnica prometni davek konces. dajatev skupno 

% % % 
park 20,0 22,0 42,0 
Perla 20,0 23,6 43,6 
*r. Gora 20,0 15,8 35,8 
Otočec 20,0 6,3 26,3 
Rog. Slatina 20,0 6,3 26,3 
Portorož 20,0 11,3 31,3 
Lipica 20,0 16,6 36,6 
°led 20,0 14,7 34,7 
Maribor 20,0 10,5 30,5 
Mubljana 20,0 9,1 29,1 
Vir: Simulacijski izračuni davčnih obremenitev po zakonu o promet- 
om davku in zakonu o igrah na srećo iz primerjalne analize o višini 
obdavčitev slovenskih igralnic. 

Casinos Austria AG je imel v letu 1992 1.967,9 mio ATS 
brutodohodka iz iger. Koncesijska obveznost - igralniški 
davek po 28. členu njihovega zakona pa je bila v tem letu 
1.023,11 mio ATS. V letu 1994 je bil njihov brutodohodek iz 
iger 2.258,4 mio ATS, obračunali in plačali pa so 1.156,0 mio 
ATS igralniškega davka. Delež igralniškega davka v realizaciji 
iz iger je bil v letu 1992 51,98%, v letu 1994 pa 51,19%. Kljub 
visokim obremenitvam (v letu 1992 je koncem obračunal in 
plačal preko 1.440 mio ATS vseh davkov, v letu 1994 pa preko 
1.617 mio ATS) je Casinos Austria AG ustvaril v letu 1992 30 
mio ATS dobička, v letu 1994 pa preko 78 mio ATS dobička. 
Vir: Casinos Austria AG, Jahresbericht 1992, 1994 

Čeprav se relativni podatki nanašajo na različna obdobja, 
smatramo, da sta podatka primerljiva z relativnimi podatki o 
igralniških davčnih obremenitvah naših igralnic, saj je igralni- 
ški davek, s katerim so obremenjene avstrijske igralnice, 
dokaj konstanten in se giblje okoli 51 -52% na realizacijo iger. 

Konkurenčna prednost vseh naših igralnic, ki jo omogoča 
Republika Slovenija s svojo spodbudno davčno in igralniško 
zakonodajo, je popolnoma očitna, saj je igralnica Perla, kot 
relativno najvišje obremenjena igralnica, obremenjena s 
43,6%, povprečno pa so naše igralnice obremenjene s 
40,1%. Obmejni igralnici (Kr. gora in Maribor) sta v še ugod- 
nejšem položaju. 

5. Predlog za ureditev napitnin 

Avtorji analize predlagajo, da: 
- se napitnine ne obdavčijo s prometnimi davki in koncesij- 
skimi dajatvami; 
- se delitev napitnin med igralnico in zaposlenimi uredi s 
kolektivno pogodbo oziroma internimi pogodbami med igral- 
nico in zaposlenimi; 
- napitnine, ki jih zadrži igralnica, povečajo davčno osnovo, 
od katere se plača davek od dobička pravnih oseb, ki je za 
igralnico enak kot za ostale pravne osebe, 
- se tisti del napitnin, ki jih prejmejo zaposleni, obdavči v 
skladu z zakonom o dohodnini tako kot ostali prejemki fizič- 
nih oseb. 

Mnenja smo, da je tak predlog nepotreben, saj: 
- napitnine niso obdavčene po zakonu o prometnem davku 
niti niso vključene v osnovo za obračun koncesijske dajatve 
(tretji odstavek 75. člena zakona o igrah na srečo - V osnovo 
za obračun koncesijske dajatve se ne všteva vstopnina in 
napitnina): 
- problem delitve napitnin pa je določen z 91. členom 
zakona o igrah na srečo. Rešitve, ki jih nudi 91. člen, so 
identične zgoraj navedenemu predlogu. Edina razlika je v 
tem, da zakon zanteva, da se vsa napitnina evidentira in 
vključi v prihodek igralnice, avtorji analize pa predlagajo, da 
se v prihodek evidentira samo del napitnine. Menimo, da je 
tak predlog nesprejemljiv. 

6. Zaključek 

Menimo, da je predložena primerjalna analiza o višini obdav- 
čitve slovenskih igralnic v primerjavi z obdavčitvijo v Repu- 
bliki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji nesprejem- 
ljiva in sicer: 

- je opredeljeno primerjalno obdobje neustrezno; 

- so izračuni in zaključki neustrezni, in temeljijo izključno 
na podatkih, pridobljenih od prirediteljev posebnih Iger na 
srečo; 

- je strokovno nesprejemljivo nekritično prenašati tujo 
zakonodajo v slovenske razmere brez upoštevanja določe- 
nih posebnosti posameznih zakonodaj; 

- je uporaba tuje zakonodaje v simulacijskih izračunih 
zaradi nepravilne razlage posameznih določb zakonov neu- 
strezno uporabljena. Nekonsistentnost in nedoslednost pri- 
kazanih pravnih ureditev obdavčitev v Republiki Hrvaški in 
Republiki Avstriii bralca zavaja,*saj prikazuje neko stanje 
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oziroma urejenost tako, kot v resnici ni. Ni namreč vseeno, 
aii obračunamo davek od razlike med prejetimi vplačili in 
izplačanimi dobitki, ali pa samo od vseh prejetih vplačil za 
igro, kakor tudi ni vseeno, ali reklamne ženote v realizacijo 
najprej vštejemo in jih nato odštejemo ali pa jih v realizaciji 
sploh ne izkazujemo, na koncu pa jih odštejemo; ' % i 
- Pravno ureditev obdavčitve v različnih državah lahko 
korektno uporabimo le tako, da upoštevamo pravno uredi- 
tev neke države v celoti in ne samo tistih segmentov, ki so 
za igralnice ugodnejši. Zato rezultati, dobljeni na podlagi 
takega pristopa, ne morejo biti verodostojni; 

- simulacije ne upoštevajo premikov v strukturah realiza- 
cije ob navajanju tujih rešitev v Avstriji; 

- navedena primerjalna analiza zaradi vseh teh napak 

sistematično enostransko izkazuje za prirediteje ugodne 
vendar napačne rezultate in to tako, da se poskuša z zavaj* 
njem potrditi upravičenost za spremembe davčnih in drug"1 

obremenitev prirediteljev posebnih iger na srečo. 

Predložena primerjalna analiza izbrane revizijske hiše j' 
nepopolna. Zamolčan je zlasti tisti del zakonodaje drugi'' 
držav, ki bi, če bi bil pri analizi uporabljen, bistveno spremeni' 
rezultat celotne analize. Nesprejemljivo je, da se pri izračunu 
davka ne upošteva tista davčna osnova, kot jo zakon posa- 
mezne države zahteva. 

Zaradi vseh navedenih razlogov primerjalne analize o višini 
obdavčitve slovenskih igralnic v primerjavi z obdavčitvijo' 
Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji nI 
mogoče uporabiti kot podlage za spremembo zakonodaje < 
davčni obremenitvi slovenskih igralnic. 

BELEŽKE 
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INFORMACIJA O POSTOPKIH V ZVEZI Z 

OŠKODOVANJEM DRUŽBENEGA 

PREMOŽENJA ZARADI 

NEDOVOLJENEGA LASTNINJENJA 

Vlada Republike Slovenije pošilja Infprmacijo o postopkih nedovoljenega lastninjenja in sklepe, ki jih je sprejela na 
v zvezi z oškodovanjem družbenega premoženja zaradi seji dne 4/4-1996. 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje je do srede novembra 1995 pripravila 815 revizij- 
skih poročil, ki jih je poslala tudi pristojnim državnim tožil- 
stvom oziroma organom za notranje zadeve. Na podlagi teh 
Poročil je sama Agencija podala pristojnim tožilstvom 108 
ovadb za kazniva dejanja. Na podlagi teh poročil je podalo 
ovadbe tudi Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer 207 ovadb 
v 145 zadevah, pri čemer se v 40 primerih ovadbe Agencije in 
Ministrstva podvajajo. Agencija in Ministrstvo za notranje 
zadeve sta tako na podlagi revizijskih poročil podala skupaj 
315 ovadb. 

Ministrstvo za notranje zadeve je vložilo nadaljnje 104 ovadbe 
na podlagi lastne dejavnosti. Prvi dve ovadbi sta bili podani že 
konec leta 1990,13 jih je bilo vloženih v prvi polovici leta 1991, 
večina pa v letih 1994 in 1995. 

Ovadbe so bile podane zaradi kaznivih dejanj po naslednjih 
členih K Z Republike Slovenije: večina ovadb temelji na členih 
127 (nevestno gospodarjenje), 130 (sklenitev škodljive 
Pogodbe), 132 (zloraba pooblastil), 133 (zloraba položaja in 
Pravic odgovorne osebe), 139 (razsipništvo na škodo družbe- 
nega premoženja), 140 (oškodovanje upnikov), 146 (ponaredi- 
tev ali uničenje poslovnih listin), pa tudi na podlagi členov 152 
(zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev), 186 (ponareja- 
nja listin) in 188 (overitev lažne vsebine) KZ SR Slovenije ter 
240 (ponareditev ali uničenje poslovnih listin) in 244 (zloraba 
Položaja ali pravic) KZ Republike Slovenije. 

Okrožna državna tožilstva so tako prejela 332 ovadb. Do 
razlike med številom ovadb, ki sta jih vložila Agencija in 
Ministrstvo za notranje zadeve, ter številom ovadb, ki so jih 
zabeležila državna tožilstva, jr prišlo zaradi tega, ker so neka- 
tere zadeve združene, drugod pa je več opravilnih številk, kot 
ie prikazano število ovadb. 

Od skupno 332 ovadb so državna tožilstva zavrgla 42 ovadb, v 
47 zadevah so zahtevala dopolnitev ovadbe, v 17 pa so 
Potrebne dodatne poizvedbe uprav za notranje zadeve, kar 

pomeni, da je bilo Ministrstvu za notranje zadeve vrnjeno 64 
zadev, v 13 zadevah pa so državna tožilstva odstopila od 
pregona. V obravnavi pred državnimi tožilstvi je tako ostalo 
213 zadev. Od 213 so tožilstva v 99 zadevah podala zahtevo za 
preiskavo, v 13 so zahtevala razširitev oziroma dopolnitev 
preiskave, v 42 zadevah pa so že vložila tudi obtožnico. Na 
podlagi vloženih obtožnic so bile izdane tri sodbe, dve opro- 
stilni, z eno pa je bila izrečena pogojna obsodba. 

Tako je ostalo na tožilstvih nerešenih še 56 zadev. 

Državna tožilstva so zahteve za preiskavo vložila povprečno v 
enem letu od vložene ovadbe, med zahtevo za preiskavo in 
vloženo ovadbo pa je preteklo povprečno dve leti, samo do 
dopolnitve ovadbe je preteklo povprečno eno leto. 

Sodišča so obravnavala 154 zadev, od teh je bil v sedmih 
zadevah ustavljen postopek. V 27 zadevah je bilo ugotovljeno, 
da ne gre za oškodovanje družbenega premoženja zaradi 
nedovoljenega lastninjenja, tako je ostalo v postopku še 120 
zadev v zvezi z lastninjenjem. V 31 zadevah sodišča niso 
opravila še nobenega procesnega dejanja, v 14 zadevah je bil 
izdan sklep o preiskavi, v petih zadevah so bile že razpisane 
glavne obravnave, v 41 zadevah pa so v teku posamezna 
procesna dejanja (naroki, zaslišanja). Za 15 zadev ni podat- 
kov, v 14 zadevah pa je bila preiskava končana in zadeve 
vrnjene državnim tožilstvom. 

Povprečno trajajo postopki pred preiskovalnim sodnikom od 
enega do dveh let, pa tudi od vložitve obtožnice do razpisa 
glavne obravnave traja povprečno od enega do dveh let. 

Iz gornjih ugotovitev izhaja, da so postopki tako pred držav- 
nimi tožilstvi kot pred sodišči dolgotrajni, zlasti glede na 
aktualnost problematike, prihaja pa tudi do razhajanj o tem, v 
katerih primerih gre za oškodovanje družbene lastnine zaradi 
nedovoljenega lastninjenja in v katerih ne. 

/ 
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Vlada Republike Slovenije je na 191. seji 4. aprila 1996 obrav- 
navala informacijo o postopkih v zvezi z oškodovanjem druž- 
benega premoženja zaradi nedovoljenega lastninjenja in 
sprejela naslednje 

sklepe: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o postop- 
kih v zvezi z oškodovanjem družbenega premoženja zaradi 
nedovoljenega lastninjenja (gradivo Ministrstva za pravosodje 
z dne 3/4-1996). 

2. Vlada Republike Slovenije glede na stanje pri reševanju 
zadev priporoča: 

- Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, da sprejme krite- 
rije za opredelitev zadev, ki sodijo v sklop dejanj, ki se nana- 
šajo na oškodovanje družbenega premoženja zaradi nedovo- 
ljenega lastninjenja; 

- Sodnemu svetu Republike Slovenije, da predlaga per 
nalnim svetom sprejem sklepa, da gre v vseh teh primerih 
prioritetne zadeve, tako v fazi preiskave kot po vloženi obt 
niči; 

- Generalnemu državnemu tožilcu, da sprejme enak sk 
glede prioritetnega reševanja teh zadev na tožilstvih; 
- Sodnemu svetu Republike Slovenije, da čimprej dol' 
pričakovan obseg dela za posameznega sodnika. 

3. V Ministrstvu za pravosodje naj se z vsaj dvema delavce 
okrepi posebna služba za administrativni nadzor nad del< 
sodišč glede spoštovanja sodnega reda pri vrstnem re< 
reševanja zadev, kakor tudi glede ostalih zadev, ki jih i' 
Ministrstvo za pravosodje po zakonu o sodniški službi. 

4. Vlada Republike Slovenije je sklenila z navedeno problerf 
tiko seznaniti Državni zbor Republike Slovenije. 

Izdala Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Sloveni|e, l|ubl|ana, ŠubiCeva 4, telelon (061) 12-61-222 - Tisk Delo • Tisk Časopis" 
revij, d d, Dunajska 5, Ljubljana • Cena Izvoda 320 tolaijev - Lelna naročnina kol akonlacija se obračunava vsake Iri mesece - Žiro raCun: Državni zbor Republike Slove* 
Ljubljana, 50100-845-50204 - NaroCninske zadeve: telelon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173 ISSN 1318-0169 
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