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Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 INVESTICIJSKIH SKLADIH IN

DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE

(ZISUU-A)

- EPA 1602 - hitri postopek
Tako sprejem zakona po hitrem postopku zahtevajo izredne
potrebe države v skrbi za varen, transparenten ter učinkovit trg
kapitala.

Vlada Republike Slovenije je na 208. seji dne 25. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA
UPRAVLJANJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Ob obstoječi regulativi Agencija za trg vrednostnih papirjev ne
more delovati z namenom zaščite investitorja ter razvoja trga
vrednostnih papirjev, kot dela slovenskega finančnega sistema.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance

UVOD

upravljanje upravljajo tako vzajemne sklade kot tudi investicijske
družbe.

1.1- Ocena stanja

Poleg rednih investicijskih skladov (vzajemnih skladov in
investicijskih družb) ureja zakon tudi pooblaščene investicijske
družbe, ki se ustanovijo z namenom zbiranja lastniških certifikatov
in nalaganja tako zbranih certifikatov v delnice, ki jih prodaja Sklad
Republike Slovenije za razvoj. Za upravljanje slednjih se ustanovijo
pooblaščene družbe za upravljanje.

Investicijski skladi se v vseh razvitih tržnih gospodarstvih
ustanavljajo z namenom javnega zbiranja denarnih sredstev in
nalaganja tako zbranih denarnih sredstev v razpršen portfolio
vrednostnih papirjev.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za oblikovanje vzajemnih
skladov oziroma ustanovitev investicijskih družb ter družb za
upravljanje in nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za
upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: Agencija), ki je bila ustanovljena z Zakonom o trgu
vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZTVP).

Pri nas določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb
za upravljanje ter ureja način njihovega poslovanja Zakon o
investicijskih skladih In družbah za upravljanje (Ur. I. RS, št. 6/94; v
nadaljevanju: ZISDU), ki je pričel veljati 13. marca 1994. Zakon
pozna obe obliki investicijskih skladov:
- vzajemne sklade, ki so odprti skladi In niso pravne osebe,
• Investicijske družbe, ki so zaprti skladi in imajo lastno pravno
osebnost (Inkorporirano v pravno organizacijski obliki delniške
družbe).

Trenutno (po stanju na dan 30.4.1996) v Sloveniji deluje 27 družb
za upravljanje in pooblaščenih družb za upravljanje, ki upravljajo
13 vzajemnih skladov, katerih skupna vrednost sredstev znaša
2.838 mio SIT1 in 70 pooblaščenih investicijskih družb, katerih
skupna vrednost sredstev znaša 278.500 mio SIT.

Investicijske družbe se ne smejo upravljati same, zato družbe za

1

pri podatkih za vzajemne sklade, niso upoštevani skladi in premoženje
"vzajemnih skladov" Proflcle Dadas, ker ti podatki niso dosegljivi
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1.2. Razlogi za spremembe in dopolnitve
zakona

"Povezane osebe in posredne naložbe
6a. člen

Konkretni dogodki na kapitalskem trgu ter pri poslovanju vzajemnih
skladov, so pokazali, da obstoječi zakon Agenciji ne daje zadostnih
pooblastil za učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem družb
za upravljanje, zato Agencija ne more dovolj učinkovito preprečevati
škode investitorjem, ki lahko nastane kot posledica manipulacij
upravljalcev vzajemnih skladov. Tako ob obstoječi regulativi Agencija
ne more učinkovito delovati v javnem interesu z namenom zaščite
investitorjev In razvoja trga vrednostnih papirjev, v skladu z
pooblastilom, ki ga ji daje ZTVP. Zaupanje investitorjev je namreč
temeljni predpogoj za uspešno in učinkovito delovanje trga
vrednostnih papirjev, v nasprotnem primeru lahko prihaja do hudih
posledic za razvijajoči se trg vrednostnih papirjev. Obstoječa
zakonodaja prav tako nima dovolj natančno razdelanih drugih
institutov (npr. institut depozitarja), katerih namen je zagotoviti
takšno upravljanje premoženja vzajemnih skladov (ki niso
samostojne pravne osebe), ki bi omogočali dosledno izpeljavo
pravila o ločenem Izkazovanju in poslovanju s sredstvi vzajemnih
skladov, in s tem družbi za upravljanje preprečevale "mešanje"
premoženja skladov s premoženjem družbe za upravljanje in takšno
poslovanje, ki ne bi ustvarjalo "žarišč" potencialnih konfliktov
interesov, z namenom zaščite investitorja kot temeljne in prednostne
naloge Agencije. S tem so podani pogoji za obravnavo predlaganih
sprememb in dopolnitev zakona po hitrem postopku v skladu z
201. členom Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. I. RS št. 40/93,
80/94, 3/95).

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe,
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja
skupnih ciljev;
(2) Za povezane osebe iz prvega odstavka tega člena se štejejo
zlasti osebe, ki so med seboj povezane:
1. po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, bratje
in sestre, posvojitelji in posvojenci);
2. z zakonsko zvezo ali Izvenzakonsko skupnostjo;
3. po svaštvu kot ožji družinski člani zakonca oziroma
izvenzakonskega partnerja;
4. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane
po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega deleža,
delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju druge osebe z najmanj 20 % glasovalnih pravic;
5. tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki se
štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik
poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih
je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z najmanj 20 %
glasovalnih pravic;
6. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah;
7. kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri opravljajo
to funkcijo, in osebe, ki se štejejo za povezane s člani uprave ali
nadzornega sveta te družbe po drugih točkah tega člena.
(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da investicijski sklad ne sme
imeti naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na
neposredne kot tudi na posredne naložbe.
(4) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane s pravno
osebo iz tretjega odstavka tega člena".

Nameni spremembe ZISDU so tako naslednji:
1. zagotoviti pooblastila Agenciji za učinkovitejši nadzor nad
poslovanjem družb za upravljanje, in sicer:
1.1. z dodatnimi pristojnostmi v zvezi z začasnimi ukrepi, ki
učinkujejo še pred pravnomočnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja;
1.2. z dodatnimi pristojnostmi v zvezi z nadzorom nad poslovanjem
z družbo za upravljanje povezanih oseb in oseb, ki brez licence
Agencije opravljajo dejavnosti upravljanja investicijskih skladov;

"Posredna pridobitev
6b. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic,
ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih
papirjev je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni
imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice,
ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma druge vrednostne
papirje.

2. jasno urediti vsebino instituta depozitarja in s tem povezana
vprašanja ločene hrambe vrednostnih papirjev skladov ter hkrati
ureditev instituta depozitarja prilagoditi novi ureditvi
nematerializiranih vrednostnih papirjev (Uredba o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (Ur.l. RS št. 45/95);
3. jasno opredeliti pojem povezanih oseb in posrednih naložb ter s
tem preprečiti "žarišča" potencialnih konfliktov interesov;
4. jasno zapisati vsebino nekaterih drugih institutov, katerih uporaba
je v praksi sporna, da ne bi prihajalo do tolmačenj, ki so v škodo
investitorjem.

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic,
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, kateri
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba."

1.3. Ocena posledic sprejema zakona

2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za izvrševanje sprememb in dopolnitev zakona dodatna
proračunska sredstva ne bodo potrebna, ker se bodo potrebna
sredstva zagotavljala iz letnih nadomestil za opravljanje nadzora,
ki jih plačujejo družbe za upravljanje (9. člen novele).

"Pogodba z depozitarjem
17. člen
(1) Družba za upravljanje mora s klirinško depotno družbo skleniti
pogodbo, na podlagi katere postane član klirinško depotne družbe
in ima v zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje
na organiziranem trgu, če so bili ti papirji izdani v nematerializirani
obliki, najmanj naslednje pravice.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l.
RS, št. 6/94) se v poglavju "I. TEMELJNE DOLOČBE" za 6. členom
dodata nova 6a. in 6b. člen, ki se glasita:
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- neposredni vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računih
investicijskih skladov, ki jih upravlja;
- neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev,
nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun investicijskih skladov
sklenila družba za upravljanje oziroma po njenem pooblastilu
borzno posredniška družba;

(3) Če člani, ki jih je predlagala družba za upravljanje na podlagi
prejšnjih odstavkov tega člena niso imenovani, mora družba za
upravljanje v nadaljnjih 15 dneh predlagati imenovanje drugih članov
izmed oseb, ki so jih predlagali imetniki investicijskih kuponov.

(2) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti', da klirinško depotna
družba za vsakega od investicijskih skladov, ki ga upravlja družba
za upravljanje, odpre poseben račun, na katerem se ločeno vodijo
stanja vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena za ta
investicijski sklad.

45b. člen

"Odbor investitorjev

(1 )Vzajemni sklad mora imeti najmanj tri članski odbor investitorjev.
(2) Člani odbora investitorjev se imenujejo za dobo enega leta in
so lahko ponovno imenovani.

(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne
listine, mora družba za upravljanje s pogodbo, ki jo sklene z banko
iz 18. člena tega zakona, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje
poslov hrambe vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni,
pooblastiti le-to za opravljanje vseh poslov v zvezi s hrambo teh
vrednostnih papirjev za račun posameznih investicijskih skladov, ki
jih upravlja.

(3) Član odbora investitorjev ne more biti član uprave ali nadzornega
sveta družbe za upravljanje in s temi osebami oziroma družbo za
upravljanje povezane osebe.
(4) Za odbor investitorjev se smiselno uporabljajo določbe o
nadzornem svetu investicijske družbe, če ni v tem zakonu drugače
določeno."
5. člen

(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.

Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:

(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka
tega člena mora Agenciji na njeno zahtevo posredovati podatke o
stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za račun investicijskih skladov,
in ji omogočiti pregled teh stanj."

"(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme družba za upravljanje
iz sredstev investicijske družbe plačati naslednje stroške in odhodke
- izplačila iz naslova davka na dobiček investicijske družbe,
- obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v imenu
in za račun investicijske družbe,
- stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev,
zmanjšanih za strošek borzno posredniške družbe oziroma banke,
- izplačila po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17. člena tega
zakona,
- nadomestila iz 111 a. člena tega zakona."

3. člen
Četrti odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena družba za
upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opraviti
nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov ali odhodkov v zvezi z
upravljanjem sklada, razen naslednjih;

6. člen

• izplačil iz naslova davka na dobiček,
- obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v svojem
imenu in za račun vzajemnega sklada,
- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev,
zmanjšanih za strošek borzno posredniške družbe oziroma banke,
- izplačil po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17. člena tega
zakona,
- nadomestila iz 111a. člena tega zakona."

V 93. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Investicijski sklad ne sme imeti sredstev v drugačni obliki kot v
obliki naložb v tržne vrednostne papirje v skladu s tem zakonom.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena so dopustne
tudi naslednje oblike sredstev investicijskih skladov:
- naložbe v obliki bančnih denarnih depozitov, vendar ne več kot
25 % vseh sredstev,
- naložbe v netržne vrednostne papirje, vendar ne več kot 10 %
vseh sredstev vzajemnega sklada oziroma 40 % vseh sredstev
Investicijske družbe;
*»
- terjatve, ki nastajajo pri normalnem poslovanju investicijskih
skladov, pri čemer mora družba za upravljanje zagotoviti, da se te
terjatve izterjujejo v običajnih rokih, ki veljajo za takojšnjo (sočasno)
izpolnitev obveznosti.

4. člen
Za 45. členom se dodata nova 45a. in 45b. člen, ki glasita:
"Obveščanje In odločanje investitorjev
45a. člen
(1) Družba za upravljanje mora v roku 30 dni po prejemu poročila
pooblaščenega revizorja o reviziji poslovanja vzajemnega sklada
vsem imetnikov investicijskih kuponov vročiti Izvod povzetka
revizijskega poročila ter jih sočasno pisno obvestiti o predlogu za
imenovanje članov odbora investitorjev in jih poučiti, da imajo v
primeru, če se s predlaganimi člani ne strinjajo pravico predlagati
druge člane.

(4) Naložbe investicijskega sklada v bančne denarne depozite in
netržne vrednostne papirje ne smejo skupno presegati 25 % vseh
sredstev vzajemnega sklada oziroma 40 % vseh sredstev
Investicijske družbe.
7. člen

(2) Člani odbora investitorjev so imenovani, če s tem soglašajo
lastniki 70 % enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku. Šteje
se, da imetnik investicijskega kupona soglaša z imenovanjem članov
odbora investitorjev, če v roku 15 dni od prejema obvestila s pisno
vlogo ne obvesti družbe za upravljanje, da imenovanju nasprotuje
oziroma če v enakem roku s pisno vlogo predlaga imenovanje
drugih članov.

Za 93. členom se doda nov 93a. člen, ki se glasi:
"Tržni vrednostni papirji
93a. člen
Tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi ali
5
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"Začasna prepoved upravljanje investicijskih skladov

drugem trgu vrednostnih papirjev, in ki glede obsega, strukture in
kontinuiranosti trgovanja ter lastnostni izdajatelja, izpolnjujejo
pogoje, ki jih predpiše Agencija."

112a. člen
(1) Če Agencija v primeru iz prvega odstavka 112. člena tega
zakona ugotovi hujše nepravilnosti oziroma kršitve, oziroma če
začne postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov, lahko družbi za upravljanje
začasno prepove upravljanje investicijskih skladov, ki jih upravlja.

8. člen
V 94. členu se črta prvi odstavek, dosedanji drugi in tretji odstavek
postanega prvi in drugi odstavek.
9. člen

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja do izdaje odločbe,
s katero Agencija ugotovi, da so nepravilnosti odpravljene, oziroma
do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za upravljanje.

(1) V prvem odstavku 95. člena se na koncu stavka pred piko dodajo
besede "in z njim povezanih izdajateljev".
(2) Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
«
"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima
investicijski sklad lahko do 10 % svojih naložb v vrednostnih papirjih
istega izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev, če so vsi navedeni
vrednostni papirji tržni vrednostni papirji."

(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena Agencija tudi:
- naloži družbi za upravljanje, da v roku, ki ne sme biti daljši od
treh dni, prenese vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega
premoženja investicijskega sklada na banko iz 18. člena in ji izroči
vso poslovno dokumentacijo investicijskih skladov, ki jih upravlja;
- prepove organizaciji, ki opravlja plačilni promet, izvršitev nalogov
pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za prenos denarnih
sredstev z računov investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za
upravljanje;
- prepove depozitarju iz 17. člena tega zakona, izvršitev nalogov
pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za prenos vrednostnih
papirjev investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje,
na druge osebe.

(3) Tretji in četrti odstavek 95. člena se črtata.
10. člen
(1) Prvi odstavek 97. člena se črta.
(2) Dosedanji drugi odstavek 97. člena, ki postane prvi odstavek
se spremeni tako, da se na koncu stavka pred piko dodajo besede
"in z njim povezanih izdajateljev".

(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija prepove
vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih
upravlja družba za upravljanje.

11. člen
V 111. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

(5) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija namesto
banke, s katero je družba za upravljanje sklenila pogodbo iz 18.
člena tega zakona, pooblasti drugo banko, oziroma omeji pooblastila
banke za upravljanje investicijskih skladov samo na tiste posle, s
katerimi jii mogoče odlašati.

"(3) Agencija lahko opravi tudi pregled poslovanja z družbo za
upravljanje povezanih oseb, če je to potrebno zaradi popolnega
pregleda poslovanja družbe za upravljanje.
(4) Za pregled poslovanja iz tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad družbo
za upravljanje."

(6) S posli iz prejšnjega odstavka, s katerimi ni mogoče odlašati
so mišljeni posli, ki jih je potrebno opraviti, da investicijskemu skladu
ne bi nastala škoda.

12. člen

(7) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži
izvršitve.

Za 111. členom se doda nov 111 a. člen, ki se glasi:

(8) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi banki, ki
za čas trajanja prepovedi prevzame upravljanje investicijskih skladov,
ki jih je upravljala družba za upravljanje, organizaciji, ki opravlja
plačilni promet in depozitarju iz 17. člena tega zakona."

"Nadomestilo za nadzor
111a. člen
(1) Družbe za upravljanje so dolžne Agenciji za opravljanje rednega
nadzora po tem zakonu plačati nadomestilo v deležu, določenem
s tarifo Agencije, ki se izračuna od naslednje osnove:

"Izvršitev odločbe o začasni prepovedi
112b. člen

- povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnih skladov
oziroma investicijskih družb, ki jih upravljajo, v preteklem letu;

(1) Družba za upravljanje mora v roku 3 dni od prejema odločbe iz
prvega odstavka 112a. člena, če Agencija v odločbi ne določi
krajšega roka, prenesti vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega
premoženja investicijskega sklada na banko iz 18. člena oziroma
5. odstavka 112a. člena tega zakona in ji izročiti vso poslovno
dokumentacijo.

- razlike med osnovnim kapitalom pooblaščene investicijske družbe
in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastninskih certifikatov,
revalorizirani za čas od 1.1.1993 do 31.12. preteklega leta.
(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena so družbe za
upravljanje dolžne plačati v dvanajstih enakih mesečnih obrokih,
ki dospevajo do 5 - ega dne v vsakem mesecu.

(2) O prenosu iz prvega odstavka tega člena sestavita družba za
upravljanje in banka zapisnik, ki vsebuje zlasti:
- natančen popis stanja vseh sredstev investicijskih skladov na dan
prenosa;
- natančen popis izročene poslovne dokumentacije.

13. člen
Za 112. členom se dodata nova 112a. in 112b. člen, ki se glasita:

(3) Nadzor nad prenosom iz prvega odstavka tega člena opravlja
Agencija.
poročevalec, št. 35
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(4) Če družba za upravljanje odkloni sodelovanje pri prenosu ali
kako drugače ovira prenos oziroma izročitev poslovne
dokumentacije, ima Agencija glede na okoliščine primera pravico
zahtevati tudi pomoč od pristojnega organa za notranje zadeve."

kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne
izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 123a. člena tega
zakona.
(2) Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se
smiselno uporabljajo določbe tega poglavja o postopku odvzema
dovoljenja.

14. člen
V 115. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Javni opomin

"(2) Stroške nadzora odmeri Agencija v povprečnem znesku,
določenem s tarifo Agencije."

123c. člen

15. člen

(1) Kadar Agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja,
lahko namesto odvzema dovoljenja izreče družbi za upravljanje
javni opomin.

118. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Razlogi za odvzem dovoljenja

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni
opomin, upošteva Agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je
družbi za upravljanje že bil izrečen javni opomin oziroma pogojni
odvzem dovoljenja."

118. člen
Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje
dejavnosti v naslednjih primerih:

17. člen

- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov
- če družba za upravljanje pri upravljanju finančnega premoženja
investicijskega sklada huje krši pravila dolžne profesionalne
skrbnosti;
- če družba za upravljanje huje krši določbe tega zakona o naložbah
investicijskih skladov in omejitve iz 109. člena tega zakona;
- če družba za upravljanje v postopku nadzora ne predloži
dokumentacije, ki jo v skladu z 2. odstavkom 111. člena tega zakona
zahteva Agencija ali kako drugače ovira opravljanje nadzora nad
njenim poslovanjem;
- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo iz 112.
člena tega zakona
- če družba za upravljanje krši odločbo o začasni prepovedi
opravljanja storitev iz 112a. člena tega zakona;
- če so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti iz 9. in 10. člena
tega zakona ali so bile huje kršene omejitve iz 12. ali 13. člena
tega zakona."

Za 123a. členom se doda naslov novega poglavja ter nova 123d.
in 123e. člena, ki se glasita:

16. člen

123e. člen

Za 123. členom se dodajo novi 123a„ 123b. in 123c. členi, ki se
glasijo:

(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti
ali kot edino dejavnost opravljajo dejavnost upravljanja investicijskih
skladov, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobile dovoljenje za
opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.

"Vlila. NADZOR AGENCIJE NAD DRUGIMI
OSEBAMI"
"Uporaba določb o postopku
123d. člen
V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o nadzoru nad družbami za upravljanje, če ni
v tem poglavju drugače določeno."
"Nadzor nad drugimi osebami

"Pogojni odvzem dovoljenja

2) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, da oseba
opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za
opravljanje dejavnosti pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov, izda tej osebi odredbo, s katero ji
naloži, da preneha z opravljanjem te dejavnosti.

123a. člen
(1) Z odločbo iz 123. člena tega zakona lahko Agencija hkrati izreče,
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če družba za upravljanje v
času, ki ga določi Agencija, ki pa ne sme biti krajši od enega in ne
daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve,
zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Agencija še
pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge
dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, zaradi ugotovitve,
ali oseba opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov.

(2) Kadar Agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi,
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če družba za upravljanje v
določenem roku ne odpravi nepravilnosti v poslovanju oziroma
vodenju poslovnih knjig, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni
odvzem dovoljenja, oziroma ne povrne investicijskemu skladu škode
oziroma neupravičene koristi, ki jo je pridobila v zvezi s kršitvami,
zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za
izpolnitev teh obveznosti določi Agencija v mejah preizkusne dobe."

(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Agencija osebi naloži,
da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni,
predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi
s prenehanjem opravljanja dejavnosti upravljanja investicijskih
skladov ter v katerem se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov
za izdajo odredbe.

"Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
123b. člen

(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Agencija odločbo, s
katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe.

(1) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje
odvzame, če družba za upravljanje v preizkusni dobi stori novo

(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena.
7
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(7) Na podlagi pravnomočne odločbe iz petega odstavka tega člena
začne pristojno sodišče na predlog Agencije postopek likvidacije."

člena tega zakona dopustne tudi naslednje oblike sredstev
pooblaščenih investicijskih družb:

18. člen

- naložbe v nepremično premoženje, ki ga pridobi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj, pri čemer takšne naložbe ne smejo
presegati 20 % vseh sredstev pooblaščene investicijske družbe;
- naložbe v netržne delnice izdane v postopku lastninskega
preoblikovanja;
- naložbe v druge netržne vrednostne papirje, vendar ne več kot
10 % vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe;
- naložbe v poslovne deleže pravnih oseb, ki so opravile lastninsko
preoblikovanje;

V drugem odstavku 125. člena se besede "17. do 21. člena"
nadomestijo z besedami "18. do 21. člena" in črtajo besede
"depozitarja iz 17. člena in".
19. člen
V139. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:

21. člen

"(6) Pri izračunu osnove za provizijo iz drugega odstavka tega člena
se povprečna letna čista vrednost sredstev pooblaščene
investicijske družbe zmanjša za povprečno letno vrednost
neizkoriščenih lastninskih certifikatov."

(1) Družbe za upravljanje so dolžne uskladiti poslovanje investicijskih
skladov, ki jih upravljajo s tem zakonom v roku 3 mesecev po njegovi
uveljavitvi, in v tem roku predložiti Agenciji pogodbe iz 17. člena
zakona.

20. člen

(2) Družbe za upravljanje so dolžne v tekočem letu, v katerem
prične veljati ta zakon, plačati nadomestilo iz prvega odstavka 111a.
člena zakona, v višini, ki je sorazmerna obdobju od uveljavitve
zakona do izteka tekočega leta.

(1) Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne uporabljajo
določbe četrtega odstavka 93. člena, 95. člen in 97. člen tega
zakona".

22. člen

(2) Drugi odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:

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

"(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega zakona
so poleg dopustnih oblik sredstev določenih v tretjem odstavku 93.

OBRAZLOŽITEV
Netržne vrednostne papirje investicijskih skladov, ki so bili izdani
kot pisne listine, lahko po sedanji ureditvi družba za upravljanje
hrani tudi pri drugem depozitarju. Depozitar, pri katerem lahko
družba za upravljanje hrani netržne vrednostne papirje, ki so bili
izdani v obliki pisnih listin, je lahko samo banka ali borzno
posredniška družba, ki izpolnjuje pogoje za takšno fizično hrambo
(ustrezen trezor) in je pridobila dovoljenje Agencije za hrambo
netržnih vrednostnih papirjev.

1. Definicija posrednih naložb in povezanih
oaeb
ZISDU z namenom preprečevanja nasprotja interesov, v
posameznih določbah prepoveduje naložbe družb za upravljanje
in Investicijskih skladov v posamezne osebe, ki so z družbo za
upravljanje tako povezane, da bi zaradi tega lahko prišlo do položaja,
v katerem bi družba za upravljanje podredila interese investicijskega
sklada svojim neposrednim oziroma posrednim interesom.
Prepovedi se nanašajo tako na neposredne, kakor tudi posredne
naložbe v te pravne osebe. Vendar niti ZISDU niti drug zakon pojma
posredne naložbe in s tem pojmom povezanega pojma povezane
osebe ne definira.

Uporaba sedanjega 17. člena ZISDU, ki navedeno vprašanje ureja
izrazito sumarno (skopo), je v praksi povzročala težave oziroma
zelo različna tolmačenja. Nadalje je bila eno leto po uveljavitvi
ZISDU ustanovljena in pričela delovati Klirinško depotna družba. V
avgustu 1995 pa je bila na podlagi 137. člena ZTVP izdana Uredba
o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l. RS, št. 45/95).
Navedeno pa omogoča, da se tudi v ZISDU jasneje In namenu
depozitarja (ločene hrambe) dosledneje uredi način ločene
"hrambe".

Zaradi jasnosti in s tem povezane dosledne uporabe določb ZISDU
v skladu z njihovim namenom (preprečevanje nasprotja interesov)
nova 6a. člen in 6b. člen vsebujeta definicije navedenih pojmov (1.
člen novele).

Zato je bilo potrebno ustrezno dopolniti 17. člen ZISDU (2. člen
novele) in črtati 2. odst. 125. člena ZISDU v delu, ki izključuje
uporabo določb o depozitarju, za pooblaščene družbe za upravljanje
(18. člen novele).

2. Institut depozitarja
Že po sedanji ureditvi je družba za upravljanje dolžna vse
vrednostne papirje investicijskih skladov hraniti pri tretji osebi depozitarju (primerjaj 17. člen ZISDU). Ker morajo biti vsi vrednostni
papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (v nadaljevanju:
tržni papirji) shranjeni pri klirinško depotni družbi, je depozitar teh
vrednostnih papirjev lahko samo klirinško depotna družba (primerjaj
126. člen ZTVP). V zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji,
ki nimajo materialnega (papirnatega) nosilca o hrambi ni mogoče
govoriti v klasičnem pomenu besede. Ker se nematerializirani
vrednostni papirji vpisujejo v centralni register, ki ga vodi Klirinško
depotna družba, je slednja sočasno edini "depozitar" takšnih
vrednostnih papirjev.
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3. Stroški družbe za upravljanje In
investicijskih skladov
Zaradi spremembe 17. člena in uvedbe pavšalnega letnega
nadomestila za nadzor (111a. člen zakona) je potrebno ustrezno
spremeniti določbi četrtega odstavka 42. člena (3. člen novele) in
drugega odstavka 86. člena (5. člen novele).
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4. Obveščanje Investitorjev In odbor
Investitorjev vzajemnega sklada

6.1. Razširitev pristojnosti na nadzor nad
poslovanjem povezanih oseb

Za razliko od vzajemnih skladov, ki niso pravne osebe, imajo v
investicijskih družbah, ki so organizirane v pravno organizacijski
obliki delniških družb, investitorji preko dveh organov (skupščine in
zlasti nadzornega sveta) možnost nadzora nad poslovanjem
investicijskih družb.

Da bi nadzor Agencije razširili tudi na povezane osebe (kadar je to
potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem družbe za upravljanje)
je bilo potrebno v 111. členu dodati nov tretji odstavek (11. člen
novele).

Da bi tudi v vzajemnih skladih omogočili investitorjem istovrsten
nadzor, le potrebno dopolniti sedanjo ureditev tako, da se uvede
obveščanje investitorjev o revidiranem poslovnem poročilu
vzajemnega sklada in odbor investitorjev vzajemnega sklada. Zato
sta dodana nova 45a. in 4Sb. člena (4. člen novele).

6.2. Nadomestila In stroški nadzora
Zaradi zagotavljanja sredstev za redno (kontinuirano) opravljanje
nadzora nad poslovanjem družb za upravljanje je potrebno
zagotoviti ustrezna sredstva. Ustrezneje je, da ta sredstva
zagotavljajo družbe za upravljanje (ki so subjekt nadzora), torej
pravne osebe, ki opravljajo dejavnost upravljanja investicijskih
skladov kot gospodarsko dejavnost - z namenom pridobivanja
dobička. V nasprotnem primeru bi bilo za opravljanje nadzora
potrebno zagotoviti proračunska sredstva (primerjaj 174. člen
ZTVP) in bi tako ti stroški bremenili vse davčne zavezance.

5. Naložbe Investicijskih skladov
Glede na jasno opredeljeni namen investicijskih skladov (zbiranje
denarnih sredstev z namenom naložb v vrednostne papirje) so
naložbe v denarna sredstva izjema. Izjeme pa je potrebno vedno
ozko (restriktivno) tolmačiti. Naložbe v denarna sredstva so tako
dopustne samo izjemoma, ko zaradi stanja na trgu ni mogoče takoj
naložiti denarnih sredstev, zbranih zaradi novih neto vplačil
investicijskih kuponov oziroma zaradi odprodaje vrednostnih
papirjev, v druge vrednostne papirje.

Pravni temelj za predlagano ureditev vsebuje novi 111a. člen (12.
člen novele). Višina letnega nadomestila (deleže od navedene
osnove) pa se določi s tarifo Agencije, ki jo potrjuje Vlada Republike
Slovenije (primerjaj 171. člen ŽTVP).
Sedanji 115. člen ZISDU določa, da v primeru, če se pri izrednem
nadzoru ugotovijo kršitve, stroški takšnega nadzora bremenijo
družbo za upravljanje, pri kateri so bile kršitve ugotovljene.
Spremenjeni drugi odstavek 115. člena (14. člen novele) omogoča,
da se takšni stroški odmerijo v povprečnem znesku (podobno kot
institut povprečnine v kazenskem postopku), katerega višina se
vnaprej določi s tarifo Agencije, ki jo potrjuje Vlada Republike
Slovenije (primerjaj 171. člen ZTVP).

V skladu s temeljnimi načeli varnega poslovanja vzajemnih skladov
(primerjaj 38. člen ZISDU) in ob upoštevanju pravila o ozkem
tolmačenju izjem so sredstva vzajemnega sklada v obliki denarnega
depozita lahko naložena samo pri bankah kot pravnih osebah, ki
so usposobljene in specializirane za opravljanje poslov zbiranja
denarnih depozitov in katerih poslovanje je ustrezno nadzorovano
s strani Banke Slovenije.
Čeprav že iz sedanjega 93. člena ZISDU izhaja, da so edina
dopustna oblika naložb investicijskega sklada naložbe v vrednostne
papirje in denarna sredstva, pa se je v praksi pokazalo, da nekatere
družbe za upravljanje ob uporabi navedene določbe nalagajo
sredstva vzajemnih skladov tudi v druge oblike naložb (zlasti na
primer posojila na "sivem" trgu).

6.3. Možnost Izrekanja začasnih ukrepov
Po sedanji ureditvi je mogoče družbi za upravljanje, ki huje krši
določbe zakona, "odvzeti"upravljanje investicijskih skladov šele na
podlagi pravnomočne odločbe o odvzemu dovoljenja. V vmesnem
obdobju (od odkritja hujših nepravilnosti do pravnomočne odločbe
o odvzemu dovoljenja v idealnih razmerah poteče najmanj 3
mesece) po sedanji ureditvi ni mogoče učinkovito zaščititi
investitorjev in preprečiti nadaljnje kršitve in s temi kršitvami
povezano škodo za investitorje.

Da do opisanih tolmačenj s strani posameznih družb za upravljanje
ne bi prihajalo tudi v bodoče, je potrebno doplniti 93. člen ZISDU
tako, da se jasno navedejo dopustne oblike naložb (6. člen novele).
Namen 93a. člena ZISDU (8. člen novele) pa je podati jasno
definicijo (v skladu z namenom delovanja investicijskih skladov)
tržnih papirjev s stališča njihove likvidnosti in zato pooblašča
Agencijo, da na podlagi v zakonu določenih kriterijev likvidnosti
(obseg, struktura in kontinuiranost trgovanja ter lastnosti izdajateljev)
določi podrobnejše (kvantitativne) kazalce za ugotavljanje tržnosti
(likvidnosti) vrednostnih papirjev.

Da bi takšno zaščito omogočili, sta dodana nova 112a. člen in
112b. člen, ki določata pravno podlago za izrek ustreznih začasnih
ukrepov (13. člen novele).
6.4. Razširitev razlogov za odvzem dovoljenja

Zaradi dopolnitve 93. člena in novega 93a. člena je potrebno
ustrezno spremeniti 94. člen (8. člen novele), 95. člen (9. člen
novele), 97. člen (10. člen novele) in 140. člen (20. člen novele).

V sedanjem zakonu so razlogi za odvzem dovoljenja zelo ozko
določeni, in sicer je razlog za odvzem dovoljenja zgolj kršitev določb
ZISDU o strukturi naložb.

6. Pristojnosti Agencije pri nadzoru nad
poslovanjem družb za upravljanje in drugih
pravnih oseb

Namen nadzora nad družbo za upravljanje namreč ni zgolj
preverjanje, ali slednja skrbi za ustrezno strukturo naložb
(finančnega premoženja investicijske družbe), temveč tudi, ali pri
upravljanju teh naložb ravna z ustrezno stokovno skrbnostjo.

Da bi omogočili učinkovitejši nadzor Agencije nad poslovanjem
družb za upravljanje je potrebno opraviti naslednje dopolnitve
obstoječega ZISDU:

Določbe zakona, ki se nanašajo na naložbe investicijskih skladov,
zato niso zgolj določbe V. poglavja, temveč tudi druge določbe, ki
se nanašajo na upravljanje naložb. Posli upravljanja naložb pa poleg
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6.6. Nadzor Agencije nad drugimi osebami

prodaj In nakupov vrednostnih papirjev, s katerimi se zagotavlja
ustrezna razpršenost tveganja naložb v vrednostne papirje
(primerjaj 1. odst. 4. člena ZISDU), obsegajo vse posle, ki so
potrebni zaradi upravljanja naložb Investicijske družbe, torej tudi
posle in pravna ravnanja v zvezi z uresničitvijo donosov iz
vrednostnih papirjev, ki tvorijo finančno premoženje investicijsko
družbo.

Da bi v bodoče preprečili primere, ko pravne osebe, ki nimajo
nikakršne licence za opravljanje dejavnosti upravljanja Investicijskih
skladov, kljub temu takšno dejavnost opravljajo, je bilo potrebno za
8. poglavjem sedanjega ZISDU dodati novo poglavje (17. člen
novele) "8a. NADZOR AGENCIJE NAD DRUGIMI OSEBAMI", ki
vsebuje nova 123d. člen in 123e. člen.

Zato je potrebno spremeniti določbo 118. člena ZISDU (15. člen
novele) in določneje definirati razloge za odvzem dovoljenja.

7. Osnova za Izračun provizije pooblaščene
družbe za upravljanje

6.5. Možnost Izrekanja milejših ukrepov

Pri uporabi ZISDU in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov
Agencije je v praksi sporna razlaga sedanje pravne ureditve glede
vprašanja ali ima pooblaščena družba za upravljanje pravico
zaračunati provizijo za upravljanje tudi od tistega dela vrednosti
premoženja pooblaščene investicijske družbe, ki ga predstavljajo
neizkoriščeni lastninski certifikati (certifikati, ki jih pooblaščena
družba še ni uporabila za nakup privatizacijskih delnic). Že iz
pravilne uporabe določbe prvega odstavka 782. člena Zakona o
obligacijskih razmerjih v zvezi s 70. členom ZISDU sicer izhaja, da
družba za upravljanje od dela premoženja pooblaščene investicijske
družbe, ki jo predstavljajo neizkoriščeni lastninski certifikati, nima
pravico zaračunati provizije. Zaradi jasnosti pa je dopolnjen 139.
člen ZISDU (19. člen novele), ki opisano ureditev izrecno povzame
v ZISDU.

Ker vse kršitve, ki jih pri upravljanju investicijskih skladov stori družba
za upravljanje po svoji teži in posledicah, bi bilo potrebno Agenciji
omogočiti, da v določenih primerih Izreče tudi ukrepe, ki so milejši
od odvzema dovoljenja.
Zato so dodani novi členi (16. člen novele)
- 123a. člen: pogojni odvzem dovoljenja,
- 123b. člen: preklic pogojnega odvzema,
■ 123c. člen: javni opomin.

Stroški poslovanja investicijske družbe in družbe
za upravljanje
86. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
Pogodba z depozitarjem
17. člen

(1) Družba za upravljanje je dolžna iz lastnih sredstev kriti vse
stroške poslovanja in upravljanja investicijske družbe ter plačati
druge odhodke.

Družba za upravljanje mora s pogodbo, ki jo sklene s klirinško depotno družbo oziroma osebo, ki je pooblaščena za opravljanje
poslov hrambe vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
depozirat), pooblastiti le-tega za opravljanje vseh poslov v zvezi s
hrambo vrednostnih papirjev investicijskega sklada.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena bremenijo
davek na dobiček investicijske družbe in obresti od kreditov, ki jih
družba za upravljanje v skladu z zakonom najema za račun
investicijske družbe ter stroški posredovanja pri nakupu ali prodaji
vrednostnih papirjev, zmanjšani strošek borznoposredniške družbe
ali banke, investicijsko družbo in jih družba za upravljanje plača iz
sredstev Investicijske družbe. Agencija lahko predpiše najvišji
znesek stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev, ki jih družbe za opravljanje lahko izplačajo iz sredstev
investicijske družbe po tem odstavku.

Provizija in povrnitev stroškov družbi za opravljanje
42. člen
(1) Za svoje storitve je družba za upravljanje upravičena do provizij
od vplačil in Izplačlil investicijskih kuponov, kakor tudi do provizije
za upravljanje z vzajemnim skladom.
(2) Provizij od vplačila in od izplačila posameznega investicijskega
kupona skupaj ne smeta presegati 3 % vrednosti investicijskega
kupona.

(3) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s prejšnjimi odstavki tega
člena, je nična.
Naložbe

(3) Za upravljanje vzajemnega sklada ima družba za upravljanje
pravico do letne provizije, ki ne sme presegati 2 % čiste povprečne
letne vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

93. člen
Investicijski sklad sme naložiti zbrana sredstva pod pogoji,
določenimi v tem zakonu:

(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena družba za
upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opraviti
nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov in odhodkov v zvezi z
upravljanjem sklada, razen izplačil iz naslova davka na dobiček in
obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v svojem
imenu in za račun vzajemnega sklada, ter stroškov posredovanja
pri nakupu In prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšanih za strošek
borzno posredniške družbe oziroma banke. Agencija lahko predpiše
najvišji znesek stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev, ki jih družbe za upravljanje lahko izplačujejo
iz sredstev vzajemnega sklada po tem odstavku.
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- v vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah ali v vrednostne papirje,
s katerimi se javno trguje na drugem organiziranem in
nadzorovanem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
drug trg vrednostnih papirjev);
- v dolgoročne vrednostne papirje ali v kratkoročne vrednostne
papirje ali denarna sredstva;
- v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.
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Stroški nadzora

Omejitve naložb
94. člen

115. člen

(1) Naložbe investicijskega sklada v vrednostne papirje, ki kotirajo
na borzah, morajo predstavljati najmanj 75 % vseh naložb
vzajemnega sklada oziroma 60 % vseh naložb investicijske družbe.

Če Agencija ugotovi nepravilnosti pri poslovanju ali nepravilnosti
pri vodenju poslovnih knjig je družba za upravljanje Agenciji dolžna
povrniti stroške nadzora.

(2) Vzajemni sklad mora imeti najmanj 5 % svojih naložb v obliki
likvidnih sredstev in v kratkoročnih vrednostnih papirjih, katerih rok
dospelosti ne sme biti daljši od 6 mesecev.

Razlogi za odvzem dovoljenja
118. člen
Agencija odvzame družbi za opravljanje dovoljenje za upravljanje
dejavnosti v naslednjih primerih:

(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10 % svojih naložb v
vrednostnih papirjih tujih izdajateljev. Investicijski sklad ima lahko
svoje naložbe v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev samo, če
kotirajo na tistih borzah, ki jih predhodno določi Agencija.

- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo Iz prvega
odstavka 112. člena tega zakona;
- če pri pregledu poslovanja ali na podlagi drugih podatkov, s katerimi
razpolaga, ugotovi, da družba za upravljanje huje krši določbe tega
zakona o naložbah investicijskih skladov ali omejitve iz 109. člena
tega zakona;
- če ugotovi, da so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti iz 9.
in 10. člena tega zakona ali da so bile huje kršene omejitve iz 12.
ali 13. člena tega zakona.

Obveznost razpršitve naložb
95. člen
(1) Investicijski sklad mora imeti svoje naložbe razpršene v
vrednostnih papirjih različnih izdajateljev in ne sme imeti več kot 5
% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja.
(2) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10 % svojih naložb v
vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih
izdajateljev, če gre za vrednostne papirje, ki so bili sprejeti v
kotizacijo na borzi.

Uporaba določb tega poglavja
125.« člen
(1) Za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene
investicijske družbe se smiselno uporabljajo določe 1. in 9. poglavja
tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.

(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 5 % svojih naložb v
vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih
izdajateljev, če gre za vrednostne papirje, s katerimi trguje na
drugem trgu vrednostnih papirjev.

(2) Za pooblaščene družbe za upravljanje se ne uporabljajo določbe
17. do 21. člena tega zakona in določbe, ki se nanašajo na
depozitarja iz 17. člena in banko iz 18. člena tega zakona.

(4) Za povezana izdajatelja v smislu drugega in tretjega odstavka
tega člena se štejeta izdajatelja - pravni osebi, ki sta v medsebojnem
razmerju tako:

Provizija pooblaščene družbe za upravljanje
139. člen

- da ima eden v drugem večinski delež,
- da je eden odvisen od drugega,
• da sta koncernski družbi,
- da sta vzajemno kapitalsko udeležena,
- da sta povezana s podjetniško pogodbo,
- da sta obe odvisni družbi, ki imata skupno obvladujočo družbo.

(1) Pooblaščena družba za upravljanje ima pravico do provizije za
upravljanje pooblaščene investicijske družbe.

Razmerja za posamezne Izdajatelje
97. člen

(3) Prvih pet let po ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe se
del provizije iz drugega odstavka tega člena v višini 1 % povprečne
letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe ne
sme izplačati v denarju, ampak z izdajo delnic iz tretjega odstavka
134. člena In sicer po eno petino teh delnic za vsako leto.

(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena ne sme letno presegati
3 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene
investicijske družbe.

(1) Investicijski sklad ima lahko v svojih naložbah posredno ali
neposredno največ 10 % vrednostnih papirjev posameznega
izdajatelja.

(4) V primeru Iz tretjega odstavka tega člena se mora pooblaščena
družba za upravljanje s pogodbo o upravljanju zavezati, da delnic,
ki jih prejme namesto izplačila letne provizije, ne bo prodala, dokler
upravlja pooblaščeno investicijsko družbo ali dokler se te delnice
ne uvrstijo v kotacijo na borzi, in da v navedenem obdobju tudi ne
bo izvrševala pravic upravljanja, ki ji na podlagi teh delnic pripadajo.
Če pogodba o upravljanju preneha zaradi razlogov na strani družbe
za upravljanje, je le-ta dolžna delnice povrniti.

(2) Investicijski skladi, ki jih upravlja Ista družba za upravljanje, v
svojih naložbah skupaj ne smejo imeti posredno ali neposredno
več kot 15 % vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja.
Nadzor
111. člen
(1) Nadzor nad poslovanjem Investicijskih družb za upravljanje
opravlja Agencija.

(5) Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za delnice Iz
drugega 136. člena tega zakona, ki jih pooblaščena družba za
upravljanje, prejme namesto izplačila stroškov ustanovitve.

(2) Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in
dokumente družbe za upravljanje, ki se nanašajo na poslovanje
investicijskih skladov.
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delnicami, ki jih je pridobila od Sklada Republike Slovenije za razvoj,
le s Slovenskim odškodninskim skladom, Kapitalskim skladom
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugimi pooblaščenimi
investicijskimi družbami po postopku, ki ga določi Agencija, oziroma
sme te delnice odprodati tretjim, če pri tem izpolni vsaj enega od
treh pogojev:

Naložbe pooblaščenih Investicijskih družb
140. člen
(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne uporabljajo
določbe prvega in drugega odstavka 94. člena, prvega, drugega
in tretjega odstavka 95. člena in 97. člena tega zakona.

- če skupna prodajna cena delnic istega izdajatelja ob posamezni
prodaji ni nižja od 5.000.000 tolarjev;
- če prodajna cena delnic ni nižja od 60 % nominalne vrednosti, ki
pa ne sme biti nižja od 60 % zadnje knjigovodske vrednosti delnice,
zmanjšane za izkazano izgubo;
- če je vrednost kapitala izdajatelja delnic po otvoritveni bilanci
manjša od 7.000.000 tolarjev.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega zakona
sme imeti pooblaščena investicijska družba naložena sredstva v
nepremičnem premoženju, ki ga pridobi od Sklada republike
Slovenije za razvoj, pri čemer takšne naložbe ne smejo presegati
20 % vseh naložb pooblaščene investicijske družbe.
(3) Pooblaščena investicijska družba ne sme imeti več kot 10 %
svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja oziroma istega
in z njim povezanega izdajatelja.

(6) Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na delnice
tistega izdajatelja, ki je izvedel javno ponudbo vrednostnih papirjev
po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

(4) Pooblaščena investicijska družba ima lahko v svojih naložbah
največ 20 % vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja - pravne
osebe, ki so v poslovnem razmerju z osebami, ki so lastniki več kot
10 % delnic oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za
upravljanje.

(7) Pooblaščena investicijska družba lahko pri trgovanju s
prenosljivimi delnicami, ki jih pridobi od Sklada Republike Slovenije
za razvoj, z drugimi pooblaščenimi investicijskimi družbami uporablja
tudi lastniške certifikate iz 31. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

(5) Pooblaščena investicijska družba lahko trguje s prenosljivimi

Opozorilo uredništva:
V 32. št. Poročevalca se je pri objavi naslova Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo - EPA 1569 - pojavila strojepisna napaka. Namesto besed "s pridobitno dejavnostjo" se je napačno zapisalo
"s pridobitvijo dejavnosti".
Pravilen naslov predloga zakona se glasi: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nerazdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo.
Bralcem se za napako opravičujemo.
poročevalec, št. 35
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Predlog zakona o

ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO

POSLEDIC PLAZENJA TAL V LETIH

IN

1995

1996 TER ZA ODPRAVO POSLEDIC

NEURJA V LETD1996

(ZZS096)

- EPA 1607 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 212. seji dne 12. septembra
1996 določila besedilo:

ter zavarovanje sproženih plazov pred nadaljno širitvijo pfazenja
tal, z najnujnejšimi interventnimi posegi, tako na področju
kmetijstva kot vodnega gospodarstva.

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJA TAL V LETIH 1995 IN 1996
TER ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA V LETU 1996,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. Vlada
Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996
za odpravo posledic neurja v letu 1996 sprejme po hitrem
postopku zaradi preprečitve nadaljne gospodarske škode. Nujno
potrebno je pričeti z izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev
normalnega bivanja, zagotovitev prevoznosti na lokalnih in
krajevnih poteh ter najnujnejše posege pri usadih in plazovih

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

vodnogospodarstvo, cestno infrastrukturo, komunalno področje,
stanovanjsko gospodarstvo, industrijo, sproženih pa je bilo tudi nekaj
plazov.
*»

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Ocena škode povzročena z neurjem, točo, burjo in poplavami znaša
5,5 mlrd SIT, od tega: na lokalni infrastrukturi 4,1 mlrd SIT in državni
infrastrukturi 1,4 mlrd SIT.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 1996 je na širšem
območju Slovenije povzročena materialna škoda, tako na lokalni,
kot na državni ravni, ki po prvih ocenah znaša preko 11 milijard
tolarjev.

1. Plazenje tal v letih 1995 In 1996

Ocena škode povzročena s plazenjem tal znaša preko 6 milijard
tolarjev.

Vlada RS je na svojih sejah dne 31.3 in 13.7.1995 v okviru svojih
pristojnosti za sanacijo najbolj perečih plazov, sproženih oziroma
dodatno aktiviranih v prvi tretini leta 1995 (prijavljeno 559 plazov v
78 občinah - ocenjena višina potrebnih sredstev za sanacijo je
znašala 4,3 mlrd SIT) že usmerila 400 milijonov SIT. Prav tako so
bila v sanacijo plazov usmerjena tudi vsa preostala sredstva
solidarnosti v višini 224,8 mio SIT.

Prav tako je obdobje nestalnega vremena s pogostimi padavinami
- neurja s točo, burjo in poplavo povzročilo škodo na lokalni in
državni infrastrukturi. Škoda je prizadela predvsem kmetijstvo in

V obdobju od aprila 1995 do predložitve tega zakona je prijavljenih
okoli 300 plazov, katerih ocena potrebnih sredstev za sanacijo z
naša ca 1,7 mlrd SIT.

Zaradi presežene vrednosti padavin na širšem območju Republike
Slovenije se je v Sloveniji sprožilo večje število plazov, ki so uničili
ali poškodovali: stanovanjske objekte, ceste, vodovode, kanalizacijo,
gospodarske objekte, kmetijske površine itd..

13

poročevalec, št. 35

Za sanacijo uničenih oziroma najbolj poškodovanih stanovanjskih
in gospodarskih objektov je Vlada RS na svoji seji dne 1.8.1996
zagotovila iz sredstev stalne proračunske rezerve 200 mio SIT, ter
na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime
v letu 1995/96 48 mio SIT za sofinanciranje sanacije plazov na
cestah.

- za izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev normalnega
bivanja;
- za zagotovitev prevoznosti na lokalnih in krajevnih poteh ter
najnujnejše posege pri usadih in plazovih ter zavarovanje sproženih
plazov pred nadaljnjo širitvijo plazenja;
- za najnujnejše škropljenje, sanacijsko rez in dognojevanje v trajnih
nasadih;
- za nadomestno setev oziroma škropljenje in dognojevanje
poškodovanih posevkov v poljedelstvu in zelenjadarstvu;
- za zagotovitev delovanja vodovodov in kanalizacije.

Z razpoložljivimi sredstvi so se v letih 1995 in 1996 prioritetno
reševat) plazovi, ki so uničili ali poškodovali:
- ceste, do take mere, da je bila cesta neprevozna, ali delno
prevozna;
- stanovanjske objekte, do take mere, da niso bili varni za bivanje;
- naslednje objekte: kanalizacijo, vodovode, elektrovode in naprave
ter PTT kable;
- gospodarska poslopja, kjer je bila njihova dejavnost edini vir za
preživljanje.(priloga 1 In 2 - realizacija sklepov Vlade RS).

Razdelitev sredstev prizadetim občinam v skladu z določbami
zakona določi Vlada Republike Slovenije.
Za sanacijo poškodb na področju vodnega gospodarstva bi bilo
potrebno na vodotokih izvesti nujna sanacijska dela na
poškodovanih vodnogospodarskih objektih, napravah in naravnih
vodotokih, da se prepreči drastično poslabšanje razmer na
poškodovanih odsekih ob nastopu vsake naslednje večje vode.

Glede na to, da je Vlada RS v okviru zakonskih pooblastil izčrpala
vse možne vire, ter glede na to, da zaradi pomanjkanja sredstev v
občinah, ostaja problematika plazenja tal pereč problem, ki se ob
povečanju padavin še poglablja, predlagatelj meni, daje potrebna
dodatna finančna pomoč države za sanacijo najbolj perečih plazov
(priloga 3. - tabele 1,2,3).

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za najnujnejšo sanacijo
plazov nastalih v letih 1995 in 1996 in sredstva za najnujnejšo
sanacijo škode povzročene z neurjem s točo, burjo in poplavo v
letu 1996.

2. Neurje s točo, burjo in poplavo v letu 1996
Neurja s točo, burjo in poplavo so tudi v letošnjem letu povzročila
materialno škodo v 57 občinah. Na podlagi prvih ocen znaša
povzročena škoda v občinah 4,1 mlrd SIT. (priloga 4)

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti le po
verifikaciji sanacijskih programov. Porazdelitev sredstev prizadetim
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi in
neurjem določi Vlada Republike Slovenije. Za namensko uporabo
sredstev v občini je izrecno odgovoren župan, za sanacijo škode
na državni infrastrukturi pa minister pristojen za okolje in prostor.
Za zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredstev, vsled
morebitne nenamenske uporabe je z zakonom predvidena
obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter akceptne izjave še
pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega programa.
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu bo tekoče nadzorovala
državna komisija za sanacijo, ki jo imenuje Vlada Republike
Slovenije.

Prav tako je z neurjem v letu 1996 povzročena škoda na državni
infrastrukturi - vodotokih v višini 1,4 mlrd SIT (priloga 5).
Z neurjem je bila na področju kmetijstva in lokalne infrastrukture
povzročena škoda v:
- kmetijstvu, kjer znaša obseg evidentirane škode 1,9 mlrd SIT;
- cestni infrastrukturi v višini 1,5 mlrd SIT;
-komunali v višini 25 mio SIT;
- stanovanjskem gospodarstvu v višini 146 mio SIT;
- industriji v višini 1,7 mio SIT,;
- plazovih v višini 548 mio SIT.
Predlagatelj predlaga, da se pri zagotovitvi pomoči države pri
odpravi posledic škode povzročene z neurjem, kot kriterij dodelitve
državne pomoči upošteva višina povzročene škode v primerjavi s
skupno doseženimi prihodki proračunov prizadetih občin za leto
1995.

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

Predlagatelj ocenjuje, da bi lahko občine, v katerih škoda
povzročena z neurjem v letu 1996 znaša manj kot 10 % skupno
doseženih prihodkov občinskega proračuna preteklega leta, same
zagotovile sredstva za najnujnejše sanacijske ukrepe, in sicer tako
iz sredstev občinske stalne proračunske rezerve, kot tudi z
prerazporeditvijo sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami.

Glede na to, da so z državnim proračunom, v okviru stalne
proračunske rezerve, sredstva omejena, drugih virov pa ni, saj
področje sanacije naravnih nesreč sistemsko še ni urejeno, bo
potrebno v letu 1996 za sanacijo škode povzročene s plazovi v
letih 1995 in 1996 in neurjem v letu 1996, uporabiti razpoložljiva
sredstva stalne proračunske rezerve.
Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 v višini
1.300.000.000,00 SIT.

Predlagatelj predlaga, da se na podlagi programov sanacij, za
odpravo posledic neurja usmerijo sredstva državne pomoči:
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4. člen

BESEDILO ČLENOV

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in pristojnemu
ministrstvu po predložitvi začasnega programa sanacije, oziroma
programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za sanacijo, (v
nadaljevanju: komisija) ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.

1. člen
Ta zakon določa način zagotovitve in uporabe sredstev za sanacijo
škode povzročene s plazenjem tal v letih 1995 in 1996 (v
nadaljevanju: plazovi) in za sanacijo škode, povzročene z neurjem,
poplavo, točo in viharjem v letu 1996 (v nadaljevanju: neurje).

Posamezni občini oziroma ministrstvu dodeli sredstva za sanacijo
komisija s sklepom, s katerim določi namen uporabe.

2. člen

5. člen

Sredstva za sanacijo plazov in sanacijo škode povzročene z
neurjem, se zagotovijo iz stalne proračunske rezerve proračuna
Republike Slovenije v višini 1.300.000.000,00 SIT, od tega za:

Namensko uporabo sredstev po tem zakonu nadzoruje komisija.

- sanacijo plazov v višini
- sanacijo škode povzročene z neurjem
v višini

400.000.000,00 SIT

Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode
povzročene z plazovi in neurjem je odgovorenžupan oziroma minister. '

900.000.000,00 SIT.

6. člen
Aktiviranje sredstev po tem zakonu na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije in sklepa državne komisije opravi Ministrstvo
za finance.
'

Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo skladno z določbami
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in zakona o
financiranju občin.

Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko uporabljenih
sredstev po tem zakonu občine izročijo Ministrstvu za finance bianco
akceptni nalog in akceptno izjavo pred nakazilom sredstev za
sanacijo.

3. člen
Razdelitev sredstev prizadetim občinam, ki se namenijo za odpravo
škode povzročene s plazovi in neurjem, določi Vlada Republike
Slovenije.

7. člen

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vračanja.

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

OBRAZLOŽITEV:
S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo
posledic škode povzročene s plazenjem tal v letih 1995 in 1996 in
za odpravo posledic škode povzročene z neurjem v letošnjem letu.

rezerve niso zmožne sanirati povzročene škode, predlagatelj
predlaga za odpravo škode povzročene s plazenjem tal in neurjem
uporabo sredstev stalne proračunske rezerve proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 v višini 1.300.000.000,00 SIT.

Pregled ocenjene škode je naslednji:

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti le po
verifikaciji sanacijskih programov. Porazdelitev sredstev prizadetim
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi in
neurjem določi Vlada Republike Slovenije. Za namensko uporabo
sredstev v občini je izrecno odgovoren župan, za sanacijo škode
na državni infrastrukturi pa minister pristojen za okolje in prostor.
Za zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredstev, vsled
eventuelne nenamenske uporabe je z zakonom predvidena
obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter akceptne izjave še
pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega programa.
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu bo tekoče nadzorovala
državna komisija za sanacijo, ki jo imenuje Vlada Republike
Slovenije.

'■ Ocena škode povzročena z močnim deževjem v februarju in
marcu 1995 znaša 4,3 mlrd SIT;
2. Ocena škode novo nastalih plazov oziroma dodatno reaktiviranih
plazov v obdobju od aprila 1995 do predložitve tega zakona znaša
1,7 mlrd SIT;
3. Ocena škode povzročena za neurjem v letu 1996 v višini 4,1
mlrd SIT;
4

- Ocena škode povzročena z neurjem v letu 1996 na področju
državne infrastrukture v višini 1,4 mlrd SIT.
Glede na to, da v letu 1996 ni sistemskega vira ter upoštevajoč
dejstvo, da vse občine z razpoložljivimi sredstvi stalne proračunske
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B. REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
13.7.1995

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV VLADE:
priloga 1

Sredstva za Izvedbo sanacijskih del v višini 200.000.000,00 SIT
so bila na podlagi sprejetih prioritet, kriterijev In meril državne
komisije in potrjenih projektov za sanacijo s strani recenzijskih
komisij, s sklepom državne komisije usmerjena občinam:

A). REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
30.3.1995
Sredstva za izvedbo najnujnejših predhodnih sanacijskih del v višini
100.000.000,00 SIT so bila na podlagi sprejetih prioritet, kriterijev
In meril državne komisije, s sklepom državne komisije usmerjena
občinam v višini 99.970.099,00 SIT:

- za sanacijo petih plazov, ki so poškodovali in ogrožalil stanovanjske
in gospodarske objekte - v višini 25.474.140,00 SIT;
- za sanacijo 28 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njej onemogočen oziroma otežkočen - v
Višini 166.331.500,00 SIT;

- za nakup dveh nadomestnih stanovanj in treh nadomestnih
gradenj, kjer je plaz poškodovan stanovanjske objekte do take mere,
da je bila ogrožena varnost bivanja - v višini 24.336.936,00 SIT;

- za sanacijo enega vodnega zajetja, ki je bil poškodovan zaradi
plazu - v višini 1.030.150,00 SIT;

- za sanacijo 16 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njih onemogočen oziroma otežkočen - v
višini 60.475.769,00 SIT;

- za izdelavo tehnične dokumentacije za sanacijo 14 plazov - v
višini 7.420.223,00 SIT.

- za sanacijo dveh vodovodov, ki sta bila poškodovana zaradi plazu
v višini 1.555.725,00 SIT;

Sredstva so bila na podlagi izdanih sklepov državne komisije
dodeljena občinam, kot sledi:

- za izdelavo tehnične dokumentacije za sanacijo 14 plazov - v
višini 6.176.259,00 SIT;

1. AJDOVŠČINA
2. BRDO
3. ČRNA NA KOROŠKEM
4. DRAVOGRAD
5. DUPLEK
6. GORNJI PETR
7. IDRIJA
8. KANAL
9. KOZJE
10. KRŠKO
11. KUZMA
12. LAŠKO
13. LOGATEC
14. LUČE
15. MAJŠPERK
16. MISLINJA
17. MORAVČE
18.MORAVSKET
19. PIRAN
20. PREDDVOR
21. RAČE-FRAM
22. ROGATEC
23. ROGAŠEVCI
24. ŠENTJUR
25. SEVNICA
26. SLOV. KONJ
27. SVETI JURIJ
28. ŠMARJE PRI J
29. ŠTORE
30. TRBOVLJE
31. VIDEM PRI PTUJU
32. ZAGORJE OB SAVI

10.910.669,10
15.299.987,00
5.500.000,00
1.670.310,00
2.459.639,00
1.030.150.00
8.250.300,00
2.324.663,00
269.430,00
11.400.811,00
11.481.600,00
11.703.129,00
2.662.500,00
21.450.000,00
14.248.216,00
816.000,00
2.788.560,00

SKUPAJ

200.256.013,90

- za sanacijo plazu, kjer je bila ogrožena stabilnost stanovanjske
hiše - v višini 3.378.400,00 SIT;
- za rušenje štirih stanovanjskih objektov, ki jih je poškodoval plaz
do take mere, da varnost bivanja v njih ni bila več varna - v višini
4.047.010,00 SIT.
Sredstva so bila na podlagi izdanih sklepov državne komisije
dodeljena naslednjim občinam:
1. OBČINA CELJE
2. OBČINA GORNJA RADGONA
3. OBČINA GORNJI PETROVCI
4. OBČINA ILIRSKA BISTRICA
5. OBČINA JURŠINCI
6. OBČINA KAMNIK
7. OBČINA KRŠKO
8. OBČINA KUZMA
9. OBČINA LAŠKO
10. OBČINA LENART
,,
11. OBČINA LITIJA
12. OBČINA MAJŠPERK
13. OBČINA MORAVSKE TOPLICE
14. OBČINA PODČETRTEK
15. OBČINA RAČE-FRAM
16. OBČINA ROGATEC
17. OBČINA ROGAŠEVCI
18. OBČINA ROGAŠKA SLATINA
19. OBČINA SEVNICA
20. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
21. OBČINA SVETI JURIJ
22. OBČINA TREBNJE
23. OBČINATRNOVSKAVAS D
24. OBČINA VELENJE
25. OBČINA VIDEM PRI PTUJU
26. OBČINA VIPAVA
27. OBČINA ŽALEC

10.253.726,00 SIT
8.396.586,00 SIT
173.000,00 SIT
4.299.840,00 SIT
300.000,00 SIT
4.139.606,00 SIT
687.276,00 SIT
400.000,00 SIT
13.357.095,00 SIT
7.950.100,00 SIT
1.200.815,00 SIT
300.000,00 SIT
6.774.397,00 SIT
2.246.890,00 SIT
897.424,00 SIT
378.970,00 SIT
178.000,00 SIT
5.563.500,00 SIT
3.955.620,00 SIT
5.757.247,00 SIT
776.700,00 SIT
7.231.321,00 SIT
7.097.186,00 SIT
1.996.400,00 SIT
780.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
3.378.400,00 SIT

SKUPAJ IZDANI SKLEPI

99.970.099,00 SIT
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1.600.000,00
400.000,00
11.467.286,00
170.688,00
3.207.287,00
450.710,00
4.500.000,00
3.602.177,80
320.000,00
8.431.370,00
19.530.818,00
5.959.517,00
500.000,00
11.160.000,00

C. REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
15.2.1996
Sredstva za izvedbo sanacijskih del v višini 224.852.099,20 SIT
so bila na podlagi sprejetih prioritet, kriterijev in meril državne
komisije in potrjenih projektov za sanacijo s strani recenzijskih
komisij, s sklepom državne komisije usmerjena občinam:
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- za sanacijo osemnajstih plazov, ki so poškodovali in ogrožali
stanovanjske in gospodarske objekte - v višini 83.028.016,00 SIT;

11. LENART
12. MARIBOR
13. MORAVČE
14. MORAVSKETOPLICE
15. ORMOŽ
16. PESNICA
»
17. PTUJ
18. PODČETRTEK
19. ROGATEC
20. SLOVENSKA BISTRICA
21. SLOVENSKE KONJICE
22. SVETI JURIJ
23. ŠENTJUR
24. ŠMARJE
25. VELENJE
26. VIDEM PRI PTUJU
27. VIPAVA
.

- za sanacijo 25 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njej onemogočen oziroma otežkočen - v
višini 139.707.852,20 SIT;
- za sanacijo enega vodnega zajetja, ki je bil poškodovan zaradi
plazu - v višini 2.116.231,00 SIT;
1. CERKNO
2. BREŽICE
3. DORNAVA
4. DESTERNIK-TRNOVSKAVAS
5. GORIŠNICE
6. GORNJA RADGONA
7. GORNJI GRAD
8. HRASTNIK
9. KUNGOTA
10. LAŠKO

14.500.000,00
13.274.269,00
1.200.000,00
10.249.839,00
300.000,00
3.448.834,00
3.436.870,00
24.578.791,00
4.367.100,00
5.572.518,00

SKUPAJ

17. Sevnica
18. Slovenska Bistrica
19. Slovenske Konjice
20. Šmarje
21. Šoštanj
22. Šentilj
23. Šentjur
24. Zagorje
25. Zavrč

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 220-07/94-5/17-8
Ljubljana, 8. avgusta 1996
Vlada Republike Slovenije je na 209. seji dne 1. avgusta 1996
obravnavala informacijo o posledicah plazenja tal v letu 1995 in
1996 s predlogom ukrepov in sprejela naslednje

SKUPAJ

SKLEPE:
I. Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o posledicah
plazenja tal v letu 1995 in 1996 s predlogom ukrepov s tem, da se
na strani 1 v predzadnjem odstavku v zadnji vrsti črta besede:
"Realizacije ni bilo".

I. Črna na Koroškem
- Duplek
8. Gorišnice
4. Gornja Radgona
5
' Hrastnik
6
- Kungota
7
■ Kuzma
8
- Laško
9
- Lenart
10. Novo mesto
II. Pesnica
12. Podčetrtek
13
- Radlje
14. Rače - Fram
15. Rogatec
16- Rogaška Slatina

224.852.099,20

7.500.000,00 SIT
7.000.000,00 SIT
1.600.000,00 SIT
16.000.000,00 SIT
13.068.000,00 SIT
5.085.000,00 SIT
6.269.250,00 SIT
17.421.000,00 SIT
4.000.000,00 SIT
200.000.000,00 SIT

3. Vlada Republike Slovenije pooblašča državno komisijo, imenovano
dne 21/12-1995 s sklepom št. 220-07/95 z dne 21/12-1995, da ob
podpori recenzijske komisije, ki jo imenuje minister za okolje in
prostor, s sklepom usmeri sredstva za točno določen projekt, ki
mora vsebovati najgospodarnejšo in cenovno sprejemljivo rešitev
sanacije.

2-Vlada Republike Slovenije iz sredstev stalne proračunske rezerve
proračuna Republike Slovenije za leto 1996 v skladu s 77. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov za odpravo
posledic plazenja tal, ki so poškodovali stanovanjske in gospodarske
objekte, občinam dodeli pomoč države v višini 200.000.000,00
tolarjev in sicer:
2

.

17.733.730,00
8.848.528,00
150.000,00
4.112.800,00
5.507.555,00
8.458.444,00
5.000.000,00
4.619.267,00
5.682.021,00
20.074.090,00
11.332.068,00
5.117.098,00
6.707.822,00
9.994.110,00
8.087.945,20
15.498.400,00
7.000.000,00

4. Za namensko uporabo sredstev je odgovoren župan. Za
zavarovanje vračila nenamensko uporabljenih sredstev izročijo
občine Ministrstvu za finance akceptne naloge in akceptno izjavo
še pred nakazilom sredstev za sanacijo.
5. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za finance, da
realizira izdane sklepe iz točke 4 A1.

15.034.253,00 SIT
8.276.630,00 SIT
3.450.730,00 SIT
7.504.137,00 SIT
14.058.000,00 SIT
14.900.000,00 SIT
3.500.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
2.725.000,00 SIT
1.915.000,00 SIT
,12.870.000,00 SIT
12.461.000,00 SIT
4.000.000,00 SIT
7.015.000,00 SIT
4.356.000,00 SIT
4.991.000,00 SIT

6. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za promet in
zveze, da pri pripravi predloga o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic zime v letu 1995/96 upošteva kot prioritetni kriterij za
sanacijo najbolj perečih plazov (predlog ukrepov navedenih v točki
4 A2) in za sanacijo plazov na cestah zagotovi 48.000.000,00 SIT.
7. Vlada Replublike Slovenije z informacijo o posledicah plazenja
tal v letu 1995 in 1996 s predlogom ukrepov obvesti Državni zbor
Republike Slovenije.
Mirko Bandelj
GENERALNI SEKRETAR
POSLANO:
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
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Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave
LJUBLJANA, Vojkova 1b

Vodno območje
Soča
Drava
Savinja-Sotla
Dolenjska
Mura
Ljubljanica Sava
Gorenjska

Številka:
Datum: 06.09.96
SEKTORJU ZA NARAVNE NESREČE
PRI UPRAVI ZA VARSTVO NARAVE

Skupaj:

Na osnovi sklepa kolegija z dne 23.7.1996 vam posredujemo
dopolnjeno oceno škod po neurjih v letu 1996 na
vodnogospodarskih objektih in napravah ter naravnih vodotokih po
posameznih vodnih območjih. Upoštevane so tudi že škode nastale
v mesecu avgustu 1996.

Ocena ikode
70.500.000,00 SIT
284.317.200,00 SIT
180.200.000,00 SIT
295.000.000,00 SIT
34.000.000,00 SIT
455.200.000,00 SIT
72.320.000,00 SIT
1.391.537.200,00 SIT
Anton Kovač, dipl. Ing.,
NAMESTNIK DIREKTORJA

EVIDENTIRANI PLAZOVI APRIL 1995 - APRIL 1996
POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

KAJ PLAZ OGROŽA

OBČINA

PLAZ

CELJE

1. Plaz na cesti L 2313
Šmartno v Rož. dolini

2.261.206,-

plaz drsi pod cestiščem,
ki se poseda in ovira promet

DESTRNIK-TRN.VAS

1. KC Jiršovci

5.500.000,-

dolž. 39 m pop. zasut jarek
-ogrožena prevoznost ceste

2. Usad pod KC
Slavšina-Rjavci v naselju Novinci

12.000.000,-

3. Plaz na KC proti Ločkem vrhu
pod domačijo Kosovih

7.000.000.-

porušen del ceste v dolž. 35 m
22 m dolž. in 1.5 m

DIVAČA

1. Plaz na LC Gornje Ležeče

odtrgana brežina nad cesto
v dolž. 50 m
- polovična zapora ceste

GORENJAVAS

1. Nesanirani pl. od 90-94 leta
po prioriteti:
I. 8 primerov
II. 6 primerov
III. 13 primerov

vsi na ali ob cestah LC oz. KC

GORIŠNICA

GORNJA RADGONA

88.904.000,-

1. Plaz KC Brezovec

1.112.460.-

zem. usad - ogroža promet

2. Plaz LC Brezovec

5.122.820,-

plaz odnaša cestišče
- promet ogrožen

3. Plaz na LC Mali Okič

6.299.630,-

plaz poškodoval 1/3 ceste

1. Gubčeva

400.000.-

2. Kager Jože, Zagrajski vrh 24 a

poročevalec, št. 35

2.600.000,-

asfaltirana cesta - odron 15 m
- plaz nad gosp.posl.
-stanov, hiša z manjš. razpokami

3. Vidmar Zdravko,
Aženslk vrh 18,

130.000.-

- plaz 1995 - kmet.površine,
veranda pri, cesta v hiši

4. Mlakar Marica, Sp.Ščavnica 50

150.000,-

- plaz 1995 - nad gosp.poslopjem,
priklj.vodovoda

5. Jančar Ivan, Zbigovci

200.000,-

- plaz 1995 - 30 a v vinogradu,
dostop.pot

24

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

PLAZ

KAJ PLAZ OGROŽA

6. Črešnar Marija, Zbigovci

150.000.-

- plaz 1995 - dostop, pot je
neprevozna

7. Orehovski vrh

300.000.-

- kraj.cesta v dolžini 10 m

8. Zem.plaz v Orehov, vrhu
(Petek)

2.500.000,-

- ogrož. KC v nadaljev.lahko
še stan.hiša

9. Klemenčič Alojz

1.800.000,-

- razpoke v zemljišču

10. Hamler Marija
+ Kaučič Branka,
Ivanjševski vrh

2.700.000,-

- zemljišče 400 m - KC - vodnjak
- grozi pretrganje krajevnega
vodovoda

11. Lipriik

4.500.000.-

- star plaz na LC

12. Šeligo - Negova

180.000.-

- star plaz - vaški vodovod

13. Kur Vili, Kunova36

160.000.-

- krftet.površina 20 a

14. Borko, Črešnjevci

2.500.000,-

- kmet.površine 30 a - zdrsi proti
gosp.posl.

15. Škrlec Anton,
Štavešinski vrh 12

460.000,-

- plaz v vinogradu in sadovnjaku

16. Vreča Greta,
Štavešinski vrh

260.000,-

- nadalj. v vinograd in sadovnjak

17. Kramberger Franc, Police

350.000.-

- zdrs zemlje v vinogradu

18.Trplan Ludvik, Črešnjevci 229

400.000.-

- zdrs zemljišča 10 a

19. Kaučič Franc,
Štavešinski vrh 26

100.000,-

- na travniku vidne razpoke

20. Na KC
na Štavešinski vrh 26

450.000,-

- zdrs zemlje ob asfaltni cesti KC

21. Delavska pot v Gor. Radgoni

2.800.000.-

- zdrs zemlje ob poti
in Leninovi ulici

22. Plazovi Radgonske
Gorice

37. 500.000.-

- poškodov. zemljišča in kraj. poti

1. Zem.plaz na cesti iz
Črnivca proti Novi Štifti

3.436.870,-

- cesta v dolž. 125 m neprevozna
- geol. poročilo + predračun

GORNJI petrovci

1. Pri stan. hiši,
mostu in cesti v Stanjevcih

3.500.000,-

- stan.hišo + gosp. poslop. (večje
razsežnosti, potr.ogled)

HRASTNIK

1. Zadnje Laze v Hrastniku

22.270.147.-

- ogroža stan.hiše+KC+naselje

3.221.976.-

- struga potoka, kmet.površine,
5 stan.hiš

2. Plaz Laznik-Planinc
(san.odvod podtal.vode)
3. Plaz Žagar - Krištandol

23.969.822,-

4. Plaz pri stan. hiši Podmenik
v Krištandolu (Žagar)

7.078.718.-

5. Plaz pri Kovač pod Uničnim
(delno saniran I. 91)

10.241.962,-

25

- plaz 150x30 m,
v bližini stan.hiša Zupane
- ogrožena stan. hiša Podmenik
- hiša+kozolec

poročevalec, št. 35

OBČINA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

6. Plaz Dornik v Tumju

8.174.235.-

- cesta, rezervoar za požarno
vodo

7. Plaz nad stan.hišo Gorenc
na cesti Dol-Blate

7.006.399.-

- površina zemljiš. 3000 m2
nad hišo

20.152.851.-

- plazenje med in pod hišami
(Rigler)

8. Plazovito območje
Babič-Pirnovar v Čečah
9. Posedanje in plaz.
pri Kauzer na Dolu

- posedanje nad hišo

3.506.530.36.302.123,-

10. Plazišče Kačič
- Brdca

- ogrož. 6 objek. (potencialno),
LC in komunalna infrastruktura

11. Odlagališče Marno

4.161.657,-

- neurejeno odvodnjav.

12. Cesta med Černeličem
in Košičem (je plazovita)

3.884.483,-

- ogrožena cesta

13. Plaz Selinšek - Marno

2.524.428,-

- gosp. posl. + hiša

14. Plaz pod Lipovškom
v Krištandolu

1.279.000.-

- plaz 35x25 nariva zem. na 60x30

ocena 56 mio

15. Plaz ob hiši Čeče
KANAL OB SOČI

KAJ PLAZ OGROŽA

- plaz ogroža stan.

1. Plaz na cesti Ročinj. Vrhovlje

2.022.750,-

- plaz odtrgal del cestišča
v dolž. 50 m

2. Plaz na cesti Kambreško
Kuščarji

3.014.650.-

- plaz je odtrgal sp.rob vozišča
v dolž. 15 m

3. Plaz na cesti Kanal - LIG

1.089.560.-

- plaz poškod.cesto v dolžini
15 m

KOBARID

1. Cesta Drežnica
-SP. Drežniške ravne

- odlomljen suh oporni zid,
dolž. 15 m viš. 7 m

KUNGOTA

1. Plaz na kmet.površini - Mlasko

2.916.835.-

2. Plaz na območju
kmet.gosp. Šerbinek

3.000.000.-

3. Usad pod asfalt, potjo
- Grušena 11

3.429.748,-

4. Plaz na LC 8520 Zg. Kungota
- Svečina pri h. Slatinski 8a

1.155.540,-

- plaz nanaša mat. na cesto

421.000,-

- nanos-delna zapora ceste

5. Plaz na LC 8520 pri Ciringi
6. Usad pod LC 8522
-potok Radečka graba

1.190.664.-

7. Usad in krilo mostu
čez Pesnico pri Ribariču

poročevalec, št. 35

246.169,-

8. Usad pod potjo v Plintovcu
naVezjakovem

2.404.424,-

9. Poškodbe in nanosi na cestah

6.113.564,-

10. Stan. objekti (poplavljeni)

1.200.000,-

26

• 1 ha kmet. površine

<T-<

- cesta v dolž. 15 m usad pod cesto

- prevodnost potoka
- potok
- zemljišče
- nanosi na cestah
M!! A
- poplav.kleti

OBČINA

PLAZ

KUZMA

M LOKALNE CESTE:
1. LC 5634 Grad-Kruplivnik

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

KAJ PLAZ OGROŽA

2.500.000,-

-LC

10.000.000,-

2. LC 5630 Grad-Kuzma

- LC v izgradnji delno prevozne

3. LC 5643 Vidonci

4.000.000,-

-LC

4. LC 5611 vTrdkovi

2.700.000.-

-LC

5. LC pri Gradu

1.500.000.-

- plazenje trav.površine

6. LC Slaveči-Rogašovci

4.000.000,-

-LCvdolž. 100 m

1. vaška c. v Vidoncih

3.000.000,-

- cesta v dolž. 100 m

2. vaška c. v Radovcih

7.000.000,-

- cesta v dolž. 300 m

1. most na cesti v Kruplovniku

2.000.000,-

- cesta in dostop na most
(propust)

2. vaški studenec + tunel pri Gradu

3.500.000,-

- ni pojasnila

m STANOV. OBJEKTI

7.250.000,-

- ni pojasnila

1. Plaz na LC Faučev
plaz-Rifengozd

4.552.093.-

- prevoznost ceste-180 m geol.mnenje-predračun

BWAŠKE CESTE:

C) PRUGI OBJEKTI;

LAŠKO

- razpokana stna. hiša-razpoke
2-3 cm, ogrožena je
stabilnost konstr.

2. Plaz pri hiši Krašek Otilija,
Pot na Svetino 15
3, Plaz nad LC Strmca
-Laško

51.558.000,-

- glavni vodovod za Laško
+ LC Rim.Topl.
-Laško na 2 odsekih

4. Plaz na LC
Velike Grahovže-Trate

22.734.737,-

- LC |e ogrožena na 8. mestih
v skupni dolžini 245 m

5. Plaz na LC v Brezno in Obrežje

5.190.502,-

- na LC je onemogočen prevoz
za ca. 100 prebivalcev

6. Plaz v naselju Marija Gradec

8.500.000,-

- gospod.poslopja in stan.hiše
ca. 40 prebivalcev

7. Videč

4.500.000,-

- stan.hiša + gosp. poslopje

8. Ulaga Karolina
- Vrh nad Laškim

7.100.000,-

- stan.obj.neprimeren za bivan.,
3 starejše osebe

LENDAVA

1. Zem. plaz Benec

LENART

1. Plaz pri Bračič Martin,
Zg.Gasteraj 19, Jurovski dol

36.385.234,5.000.000,-

2. Plaz na cesti Benedikt-Froleh
-Sv.Ana

30.000.000,-

27

. plaz v vinogradu na cesto
- plaz v območ.stan. hiše
•razpokam temelji in nosilni zidovi
- nadalj.že sprožena plazu
v I.95 - dolž. 60 m do 1/2 asf.,
do 10 cm posedka
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OBČINA

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

PLAZ
3. Plaz na LC 4102 Benedikt
-Sv. Ana (pri hiši Zg.Ščavnica 93)

9.000.000.-

- plaz dolž. 40 m do 2 m v
asf. vozišče do 10 cm posedka

4. Plaz na KC Cerkvenjak-Čagona
(pri hiši Čagona 30)

3.500.000,-

- plaz 25 m do 0.5 m v vozišče,
odlomni rob do 90 cm

5. Plaz na kmet.zemlj.
pri Jakopec Romanu, Zg. Voličina 2

5.000.000,-

- na pašniku plaz
'25x20x0.5 m oddaljen od
stan.hiše

6. Plaz na kmet.zemlj.
pri Rebernik Aleksandru,
Jurovska 27-Lenart

5.000.000,-

7. Plaz na KC Žerjavci-Žice

3.000.000,-

- plaz 15 m sega v makadam,
vozišče 0.60 m odlomni rob
- ogrožen primarni vodovod
Lenart-Sv.Ana

8. Plaz na kmet. zemlj.
Rošker Alojzije, Zg. Partinje 141

3.000.000,-

- plaz na trav. in sadovnjaku
iz I. 95 se je razširil
na 100x15 m - od
gosp.poslopja 10 m

LITIJA

1. Plaz pod KC Vel. Štanga

LJUBNO

1. Plaz ob cesti v TER

LUKOVICA

1. Plaz pri stanovanjski
hiši Markovšek

MARIBOR

1. Plaz na LC 8702
Kamnica-Kungota

: t.»

ni ocene
2.845.301,-

7.500.000,1.500.000.10.000.000,-

3.11/1 sanacija ll-lll
faze plazu Hrastje

5.376.301,30 -

4. LC Ložane-Malečnik

9.200.000.-

5. Odron terena nad podpornim
zidom v Jesenkovi 6

- cesto + stan. hišo
+ gosp.poslopje
- cesta (ni obvoza) neprevozna

- pri vsakem dežju je cesta
neprevozna za podr. Pesn.dol.
hi i 5:
- pošk.stan.obj. + cest. kanaliz. .
+ kr.c.
san. pl. ob stan. hiši Hrastje 28
(črna gradnja)
- porušena cesta v dolž. 15 m širdo 3 m glob. do 3 m - potrebne
geol. razisk. proj. + sanac.
- odron terena porušil del podp. ki
se naslanja na objekt hiše,
kjer so vidne večje razpoke v
zidovih

6. Plaz na KC Hrenca
pod Letnikom

poročevalec, št. 35

- na pašniku-vinogradu je
plaz 80x60 m oddaljen od
stan.hiše 10 m in 5 m od
gosp.posl.

- ob gosp.posl.pogrezanje
35 m in drsenje zemlje

2. Sanacija v nas. Krčevina
ul. J. Priola

MORAVČE

KAJ PLAZ OGROŽA

993.682,-

- plaz dolž. 45 m - zemlj. nad cesto drsi na
cestišče in ovira promet

7. Plaz na KC proti Brunčku

3.999.562.-

- plaz pod mak. cesto oviran promet

8. Plaz na pokopališču Gorca

2.442.364,-

plaz je deformiral del pokop.
- poškod. grobovi in spomeniki

1. Plaz Moravče-Negastrn

2.500.000.-

28

•ns ^na cesti plaz 30 m
- otežkočen promet
1
>b.jU

OBČINA

PLAZ

ORMOŽ

1. Plaz ob stan.hiši Novak,
Vel. Brebrovnik 10

PESNICA

Podčetrtek

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

KAJ PLAZ OGROŽA

2.000.000,-

■ plaz drsi proti hiši

2. V Pušencih

700.000.-

- LC Pušenci

3. V Lešnici
- med hišami Šnajder-Kranjc

700.000,-

- LC + vinograd + kraj.
dostopi do hiš

1. LC Pesnica-Jarenina
nad sadj.centr.Gačnik

1.639.000.-

- plaz 10x8 m
- del vozišča porušen

2. Plaz pod gosp.posl.
Gačnik 31-Plohi

4.987.800.-

- nedokončan AB podp. zid pod
gosp. poslop. in hlev

3. Plaz na LC Sp. Kungota
-Zg.Dobrenje pri Kramberger

5.885.285.-

- plaz nad cesto drsi proti
gosp.poslop. Kramberger

4. Plaz na LC Sp. Kungota
-Sp.Dobrenje pri hiši 52 b

1.709.000.-

- plaz 10x8 zl.Om globine
na robu ceste ovira promet

5. Plaz na LC Dragučova
-Vodole

6.855.000,-

- plaz 35x30 z 0.8 m glob. je že
zajel zunanji rob cestišča
in ga porušil

A) PLAZOVI NA CEST.
1. KC Nezbišče proti Škrbinek

- 20 m poškod. ceste 0.2-0.4 m
glob.-razpoke do 100 m

2. Na cesti v Jarčin

1.000.000,-

3. Na KC Vidovica

34.000.000,-

4. Na KC Vidovica-Rog.Slatina

750.000,-

5. Usad na cesti Vidovica
-Rog.Slatina

5.000.000,-

6. Usad Sv. Ema-Rog.Slatina

2 x 400.000,-

-18 m usad
- 20 m poškod.ceste do 1/2-0.5
odlom.robom
- 8 m dolž in 3 m glob.
- promet nemogoč
- 25 m dolž. in 4 m glob.
- 8-10 m dolžine-posed.cesta

7. Usad Sv. Ema-Sodna vas

4.000.000,-

- 25 m dolž.-razpokana cela cesta

8. Plaz do domačije Guzej

5.000.000,-

- 30 m dovozne poti
je odnesel plaz

9. Usad Roginska Gorica-Koselj

2.500.000,-

- usad 6 m zasul delno potok

Bi STANOV HIŠE:
1. Stiplovšek

samo popis

- močno poškod.kmet.površine
- gosp.posl.

2. Verbošek Marija

2.500.000,-

- stan.hiša je razpok.
- neenakomerno posedanje
posl.podzemnih vod

3. Usad pod cesto
Amon-Amon

ocena do
7.000.000,-

- večji zem.plaz-30 m dolž.
15 m glob.podz.vode

4. Plaz nad Gasilkim
domom v Virštanju

6.000.000,-

- plaz pod gas.domom;
vidne razpoke na nosilnih zidovih

5. Usad nad cesto v Virštanju

1.000.000,-

- usad 12 m dolž. in 2.5 m
glob.sega v cesto
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OBČINA

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

PLAZ
6. Plaz na cesti do domačije
Kranjčan zg.+sp.plaz

14-16.000.000,-

KAJ PLAZ OGROŽA
- poškod.cesta

C> PLAZOVI NA CESTAH
1. Usad na KC v Imenski gorici

- poškod. cesta 123 m dolž.
in 1-1.5 glob. in sega v ces.telo

2. Plaz na kmet.površ.
Robek Ciril

- plazišče 400-500 m x 60-80 m
izraziti odlomni rob

3. Usad na LC na Svete gore

- šir. 12,0 in 3 m globine

4. Plaz pod cesto Olimlje-Rudnica

2.500.000,-

5. Plaz pod cesto
Olimlje-Rudnica (srednji plaz) -

- dolž. 40 m in 3 m globine

6. Usad na cesti Olimlje
(nad Jakomin)

RAČE-FRAM

- dolž. 15 m in viš. 3 m

1.500.000.-

- dolž. 40 m zg. igrišče sp. cesta

7. Plaz pod gorco Omerzu -

- širok plaz, grozi objektom

8. Plaz na LC skozi Sedlarjevo

v dolž. 300 m in šir. 10 m je
posedek cestišča in bregom
Sotle, potreb, geol. razisk. in
geol.posnetka (potr.usklad.z
vodarji)

a) LC 9007 Fram-Rače

4.475.896,-

plaz 0.6 m v globino
-1/2 ceste prevozne

b) LC 9010 Koprivnik - Planica
1. Plaz na LC 9007 Fram-Ranče
pod stan.hišo Ranče 10

9.229.645.-

- poškod. LC + pobočje cca 41 m
ceste do 1/2 asfalta

2. Plaz nad stan. hišo Tomše
Štefana v Loki pri Framu 16 a

7.015.516,-

- ne vsebuje še hiše
(5.0=12.000.000.-) stan. hiša je
močno poškod. - bivanje je kritično
za 2 osebi

1. plaz na LC na Ložno

7.401.600,-

- plaz premaknil cestišče
onemogočen dostop do 19
gospodinjstev

2. Plaz na cesti na Boč
- pri hiši Pirš Terezija, Drevenik 34

8.382.370.-

- dva udora na cesto,
ki je delno prevozna

+ gasilski dom + Šlamberger
v Loki pri Framu
ROGAŠKA SLAT.

3. Plaz med kmetijama
Furman Franc in Valner Franc,
Zg. Gabernik 5 in 4

za celoto
10.000.000,4.738.320,-

4. Plaz na cesti Pečica
- Zg. Gabernik
5. Plaz na LC v naselju Čača vas
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- med kmet. plaz ogroža gosp.
posl. kmet. Valner, kjer so vidne
razpoke in premik stene objekta ;

6.782.280.-

- dva plaza sta premaknila cest.
60 + 30 m in je cesta težko
prevozna

(4.000.000.-)
965.300.-

- plaz drsi preko treh serpentin
ceste in ovira promet k
6 gospodinj.

OBČINA

PLAZ

Rogatec

1. Tepeš Štefan Rogatec št. 198

Radeče I.

Se

vnica

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU
ocena
3.200.000,-

- pogreznj. asfalt. LC v globin
2.3 m v dolž. 48 m - neprevoz.
za tovorna vozila

3. Zemljišče Cajzek
Lidvine v Dobovcu 33

• plaz šir. 80 m in dolž. 40-50 m
na cesto, ki je neprevozna

4. Zemljišče Sledič Štefke
v Donački gori

- plaz na kmet. zemlj. v dolž. 200
m in šir. 30 m odnaša sadno drevje

Plaz Kovačič nad Sopoto
v Zagradu

33.719.000,-

- plaz drsi proti strugi Sopote
-1, faza je izved. (VGP NM)

2. Plaz Jelovo II.

5.146.846,-

- LC Jelovo-Čimerno
- otežkočen dostop do doline
- zaposl. in zdrav, storitve

3. Plaz Dobrava

12.000.000,-

- 2-3 ha zemlj. drsi proti Radečam,
onemogoč. kmet. obdelovanje

1. Prijava na LC 6710
Lončarjev dol - Podvrh

4.500.000,-

- cesta na dolž. 30 m delno
prevozna, 20 rednih avtob. linij
- šolarji + delavci

2. Plaz 6709 - plaz Drožanje

4.000.000,-

- cesta na dolž. 75 m delno
prevozna
- delno prevozna LC

ni ocene

4. Plaz na nekat. cesti - Ledina

5.000.000,-

- ni opisa

5. Plaz na nekat.cesti
Orehovo - Ostrožno

6.250.000,-

- cesta neprevozna

6. Plaz na LC Prunk
-Priklanče

ca. 1.800.000,-

- plaz grozi, da bo cesto v celoti
zasul

7. Usad na cesti
Grahovica-Okič

ca. 2.000.000,-

- ob nalivih je cesta neprevozna

8. Plaz na cesti v malo Podgorje

1.500.000.-

9. Plaz pod cesto v Zabukovju

ovenska bistrica

- pogreznjena zemlja pred hišo
1-2 m v dolž. 50 m - onemogoč.
dostop do hiše

2. Ob LC Spodnji Log

3. LC 6716-Poklek-Trnovec
plaz Poklek

Sl

KAJ PLAZ OGROŽA

ca. 2.800.000,-

- cesta + vinograd + sadovnjak
- cesta-odlomni rob na pol
cestišča 20 m
- ogroža stan. hišo

10. Plaz Požek

272.000,-

11. Plaz Marof

4.500.000,-

- cesta delno prevozna 30 m
- delavci + šolarji

1. kc Lačna gora
- pri stan. obj. Očko
Roman-Lačna gora 40

4.060.000,-

- plaz nad KC - ogroža posredno
stan.hišo in KC

2. Plaz na dovozni cesti
k domač. Vtič v Starem gradu

5.170.000,-

- nad cesto odlom brežine 20 m
- onemogočen dostop

3. Plaz na KC v Dežnem
pri domačiji Žnidarko

3.660.000.-

- del brežine nad cesto 30 m
je porušen

4. Plaz na KC v Zlogoni vasi

4.945.000,-

- del brežine 10 m porušen
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5. Plaz na KC na Brinjevi gori

4.000.000,-

KAJ PLAZ OGROŽA
- plaz na KC v dolž. 20 m in del
ceste

cestni del
21.835.000,6. Pečovnik Nada Frajham 12

4.060.000,-

- kmet.površina 2000 m2

7. Pavlič Ivan Prihova 20

8.305.000,-

- kmet.površina 4000 m2

6. Rak Janez Laporje 113

7.010.000,-

- kmet.površina 2000 m2

9. Flajnik Bojan Šlandrova 25

7.420.000,-

- kmet.površina 1054 m2

10. Robar Anton Gabernik 80

6.440.000,-

- kmet.površina 800 m2

11. Jug Matija Pohor.bataljona 71

3.500.000.-

- kmet.površina 2000 m2

12. Iršič Samo Kovača vas 71

3.500.000,-

- zemljišče drsi v strugo

13. Pavlič Ivan Gladomes 42

3.260.000,-

- kmet.površina 300 m2

14. Brumec Leopold
Zg. Grušovje 7

6.975.000.-

- izdel. drenaž

15. Kores Angela Hošnica 13

2.795.000,-

- kmet.površina 280 m2

16. Detiček Rozalija
Prvomajski trg 24

2.990.000,-

~ kmet.površina 4000 m2

17. Simrajh Stanka Ložnica 13

3.380.000,-

- kmet.površina 3200 m2

18. Vrečko Martin
Zg. Prebukovje 27

6.680.000,-

- kmet.površina 180 x 80
(14400 m2)

19. Kovač Ivan Zg. Grušovje 18

2.515.000,-

- kmet.površina 1500 m2

945.000,-

20. Pliberšek Jože Sp. Grušovje 36

ŠENTILJ
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- kmet.površina 30 x 20 (600 m2)

21. Črepinko Anton Sestrže 57

2.740.000,-

- izdelava drenaž

22. Finžgar Andrej Varož 12

2.645.000,-

- kmet.površina 400 m2

23. Pečnik Viktor Visole

3.580.000.-

- poškodov. kmetijske površine

24. Plaz v Lokanji vasi

6.099.000,-

- plaz ob LC dolž. 75 m in glob.
2-3 m - cesta delno prevozna

1. Plaz na LC Ceršak - Paloma

3.669.000.-

- plaz pod cesto odnaša tudi del
cestišča

2. Plaz na KC Sladki vrh-Lilek

5.292.000,-

- plaz 22x20 - polovica ceste
poglobljena za 0,5 m

3. Plaz na javni poti
Hecl -Turenšek

2.649.000,-

- plaz 20x8 odnaša 1/2 ceste - 0,2

4. Plaz na javni poti
Sp.Velka-Rajšp

1.659.000,-

- plaz 10x8 - odlom cestišča

5. Plaz na LC Zg. Velka-Lenart

2.999.000,-

- plaz 15x10 - pod cesto odnaša
Zemljine

6. Plaz na javni poti
Zg. Velka-Žabja vas

3.252.000,-

- plaz 25x15 - pod cesto odnos
Zemljine
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PLAZ

5.492.000,-

- plaz 20x20 - pod cesto odnaša
zemljišče

14.185.000,-

- plaz 60x10 - odnaša cestišče
nevarno za prevoz

9. Plaz na javni poti Ploj-Erker

8.842.000.-

- plaz 35x20 je poškod.
1/2 cestišča - enosmer.promet

10. Plaz na LC Kukina-Beli vrh

3.649.000,-

- plaz 15x20 z močnim odnosom
- poškod 1/2 cestišča

11. Plaz na KC Štrihovec
pri št. 50/J

2.559.000.-

- plaz 18x10 odnesel 1/3 vozišča

12. Plaz nad gosp.poslop.
Radin Jože

3.570.000,-

13. Plaz na javni poti Polički vrh

4.112.000,-

- plaz 30x25 drsi proti objektu
in ga ogroža
«
- plaz 30x10 pod cesto odnaša
zemljišče

1. Plaz v zaselku Turno Kolar

3.500.000,-

- dovozna pot do zaselka, cesta
neprevoz.

2. Plaz na cesti v Turno

3.500.000,-

- usad nad cesto - močne
poškodbe do polovice ceste
- delno prevozna

1. Plaz v naselju Lekmarje

ocenjeno
4.500.000,-

■ stgan.hišo g. Čuješ Vide in LC

2. Plaz v naselju Senovlca

650.190,6.500.000,-

- stan.hišo + LC Senovica-Močle
(ogrožen plinovod)

3. Plaz v naselju Šerovo

467.750.4.000.000.-

- stan.hišo + gosp. objekt + LC

7. Plaz na LC Selnica ob Muri
-Velka
8. Plaz na LC Selnica ob
Muri - Velka; ob hiši Srebotnje 22

Šentjur PRI CELJU

^Marje pri JELŠAH

4. Plaz na cesti Sv. Štefan
- Grobelce

ni podatka

5. Plaz na LC Globoko-Predel

ŠOŠTANJ
T

°LMIN

^bovlje

T

RŽIČ

KAJ PLAZ OGROŽA

177.135.-

- LC + stan. hišo nad njo

6. Plaz Hanjsko

5.000.000.-

- poškodovana LC Hanjsko
-Škrbnik-Rog.Slatina

1. Most čez Strmino

4.900.230,-

■ poškodovan most

1. Plaz na LC Grahovo-Bukovo
-II. faza

ni ocene

1. LC 7601 Trbovlje-Dobovec
I
2. LC 7601 Dobovec-Trbovlje
(6 usadov)

6.923.246.15.000.000,-

- nadaljevanje že začete sanacije
plazu - ogroža LC
- LC - zveza z dolino
- zdrsi Zemljine na cesto

3. LC 3010 Boben - Ceče
-Kal

1.200.000.-

- cesta ni prevoza

4. LC 761 OTrbovlje-Čebine

6.500.000,-

- cesta + mest.vodovod
+ stan.objekt

1. Zem. plaz nad R - 3<
Zg. Preska

samo odvod.
po projektu
18.500.000.-
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- ogroža R - 322 + stan.objekte
+ glavni vodovod fi 200
+ oporni zid
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OBČINA

PLAZ

VIDEM PRI PTUJU

1. Leskovec-Podlehnik
(na odseku 2+400)

POTREB.
SREDSTEV
ZA SANAC.
PLAZU
14.893.150.-

- poškod. cestišča
- delno prevozna

A 1.958.150,B 2.051.050,-

2. Zakl-Sedlašek
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KAJ PLAZ OGROŽA

3. Plaz pod gosp.posl.
ArnušTerezija, Veliki Okič 13

5.092.000.

- plaz pri gosp.posl. 35x15 je z
odlomnim robom 0,4-2,0
oddaljen od objektov, ki niso več
stabilni

4. Plaz na KC v Trbojcih
pri hiši Stopajnikovih št. 77

1.131.396.-

- plaz povzroča drsenje cest.
prevoz možen samo z os.avtom

5. Plaz na KC Zg. Pristava-Gorica
proti Osterpergerjevemu

1.298.241.-

- plaz poškod. cesto in bankino

6. Plaz na KC Dolena-Rodni vrh

2.008.146,-

- plaz poškod. cesto
- začasno zaprta

7. Plaz na KC v Belavšaku
pri Šmigovcu

799.900.-

- poškod. makadamska cesta
v dolž. 20 m

8. Plaz na LC 6254
Nova cerkev-Sedlašek

888.706,-

- poškod. cesta - (smrtna nesreča)

9. Plaz na KC v Sp. Gruškovju

719.736,-

- plaz na cesti, ki je prevozna samo
z oseb. vozili

10. Plaz na KC Videm-Sp. Pristava

3.753.619,-

- plaz nad cesto v dolž. 45 m,
ki povezuje 20 hiš, samo
del. prevozna

11. Plaz na KC na Sedlašek
pri Vavpotič št. 71

1.867.246.-

- usad ceste 30x2 v globino
- cesta do petih hiš

12. Plaz na mejni cesti
s Hrvaško v Ložinah (Jelen Jože)

1.134.791.

- plaz 20 m nad cesto in 10 pod
cesto povzročil polovično zaporo
cestišča

13. Plaz na mejni cesti
s Hrvaško je pri hiši Ložina 4

3.184.312,-

- usad v dolž. 35 m in 1 m v glob.,
cesta je prevozna samo s teren,
vozili

14. Plaz na KC vTrdobojcih
(Stopajnikov breg)

1.053,487,-

- plaz povzroča posed. cestišča
20 m

15. Plaz na KC vTrdobojcih
pri hiši 77

1.131.396,-

- plaz povzroča drsenje cestiša
-prevoz možen samo z
oseb. avtomob.

16. Plaz na KC
Dežno-Jablovec-Strajna

2.545.186,-

- plaz poškodoval cesto v
dolž. 45 m polovična prevozn.
samo z oseb. avtom

17. Plaz na KC v Veliki vamlci
proti Sene-koviču

- plaz ovzr. drsenje zemljine na
cesto - popolna zapora

18. Plaz na KCVareja-Dravci

- plaz na cesto

19. Plaz na KC Videm-Sp. Pristava

- usad na cesti
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OBČINA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

ZAGORJE

1. Plaz na Ravenski vasi

35.197.000,6.400.000.-

2. Plaz nad stan.hišami na Mlinšah

12.312.000,-

3. Plaz nad stan.hišo Grčar

KAJ PLAZ OGROŽA
- poškod. 2 stan. hiši
+ kmetij.površine
- pobočje, ki drsi, ogroža stan. hišo
Brodar
- ponovno aktiv.plaz ogroža
poslovno-stan.objekt

4. Sanacija potoka Kotredežnica
9.800.000,-

a) pritok
b) brežine

25.000.000,-

- poškod. brežina pri stan. objektu

c) mostu

3.400.000,-

- most pri stan. objektu Petek
t
- po neurju 94 ni bila
izved. san. brežin - predlagano je
fazno rešv. od l-VI; I.
faza = 11.000.000,(prij.proj. + predračuni)

5. Sanacija brežine potoka
Kotredežnica

44.300.000,-

6. Plaz na LC za KS Ravenska vas

27.928.000,-

- že delno saniran plaz v 1.90
- ponovno 94 in 95,
porušen del ceste - projekt (IBT)

7. Plaz na cesti Krače-Ravne
-Smučidol

7.258.000,-

- plaz ob cesti - delno na cesto

8. Sanacija brežine potoka Lesji

7.300.000,-

- zaščita stan. hiše Herle - LC

9. Sanacija brežine potoka
Konjščica v kraju Polana

5.800.000,-

- poškodovana brežina in del LC

10. Plaz na LC Podkraj
-Vilhemini-Čolnišče

9.000.000,-

- delno prevozna LC za ca. 50
prebivalcev

11. Sanacija brežine
Graški graben

15.000.000.-

- še nesanirani del ca. 200
hudournika, ki ogroža naselje

12. Plaz na LC
Šklendrovec-Rodkum

12.000.000.-

- LC delno prevozna

ZAVRČ

1. Žnidarič, Ropič, Lorbek
2. Sanacija plazov na LC

ŽELEZNIKI

1. Usad na LC Železniki-Prtovč

*

- nariv Zemljine na stan. hišo
Jazbec + Drnovšek

ni ocene
18.016.211,23.200.000,-
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- plaz poškodoval zemljišča
- LC delno prevozne
- cesta prevozna samo za osebna
vozila
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

CARINSKEGA

(CZ

?)

- EPA 1603 - skrajšani postopek
Poslanec mag. Janez Kopač je dne 12. julija 1996 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) •
prva obravnava - EPA 1528.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec mag. Janez Kopač še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka
174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona o dopolnitvi carinskega zakona (CZ-?) EPA 1603, ki sta ga dne 13. septembra 1996 predložila v
obravnavo poslanca mag. Janez Kocijančič in Jože
Jagodnik.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št.
48/92 ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. list RS št. 40/93 in 80/944) vlagata
podpisana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

spremembo zakona, ki pa bi v znatni meri olajšala nabavo
uvožene športne opreme in športnega potrošnega materiala,
kar lahko veliko pripomore k doseganju vrhunskih dosežkov v
športu.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI CARINSKEGA ZAKONA

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bosta na sejah delovnih teles in na
seji Državnega zbora pri obravnavi zakona sodelovala
predlagatelja.

in ga pošiljata v obravnavo ter sprejem.
Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagava, da Državni zbor predlog zakona obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno

mag. Janez Kocijančič l.r.
Jože Jagodnik l.r.
Sredstva, ki jih plačajo za carino v primerih nekaterih nacionalnih
športnih zvez celo presegajo sredstva, ki jih prejmejo iz državnega
proračuna.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi po sprejemu zakona.

2. Cilji In načela zakona

Mednarodne razsežnosti športa ne priznavajo meja. Dejstvo je, da
je mogoče vrhunski dosežek dejansko potrditi le v ustrezno močni
mednarodni konkurenci.To pomeni, da so vrhunski športniki vezani
na tekmovanja v tujini, prav tako pa tudi na športno opremo tujih
proizvajalcev. Država lahko z ustreznim režimom carine v znatni
meri olajša nabavo uvožene športne opreme in potrošnega
materiala, ki ga uporabljajo športniki.

Kvalitetna športna oprema iz uvoza predstavlja osnovo, brez katere
si vrhunskih dosežkov v tujini je slej ko prej odvisna tudi od kvalitetne
športne opreme. Sredstva, ki se tako namenjajo za carine pri uvozu
športne opreme bi bilo mogoče uporabiti za priprave in trening
mladih kategorij športnikov, za katere velikokrat ni dovolj denarja in
so v pretežni meri vezani na finančne prispevke staršev.

Mnoge športne organizacije so vezane na uvoz športne opreme,
saj so v nekaterih športnih zvrsteh vrhunski dosežki neposredno
povezani z zelo kvalitetno opremo tujih proizvajalcev. Nekatere
Panožne športne zveze so tako prisiljene uvažati precejšnje količine
športne opreme in potrošnega materiala. Ob preračunu sredstev,
ki jih dobijo iz državnega proračuna in sredstev, ki jih morajo odvesti
za plačilo carine je mogoče ugotoviti nesorazmerje v zvezi s tem.

3. Ocena finančnih sredstev
Predlagane dopolnitve zakona ne bodo zahtevale dodatnih sredstev
Iz državnega proračuna. Sredstva, ki jih zajemajo navedene
dopolnitve pomenijo kvantitativno minimalna sredstva, ki pa jih v
celoti odtehta namen, zaradi katerih je dopolnitev predlagana.
37
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II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

potrošni material, ki ga te športne organizacije in zveze uporabljajo
izključno za opravljanje športne dejavnosti.

V 162. členu Carinskega zakona (Uradni list RS št. 1/95 in št. 28/
95) se doda nova 12. točka, ki se glasi:

2. člen

"Športne organizacije in zveze, za športno opremo in športni

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

OBRAZLOŽITEV:
je potrebno uvoziti. Športne organizacije plačajo za carino uvožene
opreme znatna sredstva, ki bi jih prihranili v primeru, če bi bila
sprejeta navedena sprememba. Podobno so plačila oproščene
gasilske organizacije in zveze, ki se prav tako kot športne
organizacije ukvarjajo z nepridobitno in splošno koristno
dejavnostjo.

Sprememba zakona dodaja dosedanjim postavkam v zakonu, za
katere ni potrebno plačati carine, tudi športno opremo in športni
potrošni material, ki ga športne organizacije in zveze uporabljajo
izključno za opravljanje športne dejavnosti.
Velik del športne opreme, posebej tiste, ki se ne izdeluje v Sloveniji,

Oprostitev iz te točke velja tudi za živino, če se imetnik ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo. Oprostitev iz te točke
se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavi neke nove
dejavnosti, ampak se carinskemu območju oprema absorbira v že
ustanovljenem podjetju, organizaciji ipd. Prav tako oprostitve ni
mogoče uveljaviti za transportna sredstva, zaloge, namenjene za
porabo ali živalsko krmo, gorivo ali zaloge surovin, proizvodov ali
polproizvodov, živo živino, katere imetniki so trgovci ali drugo blago,
ki ga določi Vlada.

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO
162. člen
(oprostitve plačila carine)
Plačila carine so oproščeni:
1. blago, ki ga tuji pošiljatelj pošlje kot dotacijo ali darilo subjektu s
sedežem v Republiki Sloveniji in je to blago namenjeno opravljanju
nepridobitne dejavnosti;

6. invalidi I. in II. kategorije, ki so se usposobili za poklic - za opremo,
s katero opravljajo svojo dejavnost, če se ta oprema ne izdeluje v
Sloveniji;

2. dobrodelne in človekoljubne organizacije - za blago, ki ga uvažajo
iz tujine in je namenjeno za izpolnjevanje njihovih človekoljubnih
nalog;

7. znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne izdeluje v Sloveniji in
jih določi Vlada;

3. gasilske organizacije in druge reševalne službe - za tehnično
gasilsko opremo, ki jo uporabljajo gasilci, gasilska in druga reševalna
vozila, zaščitno in reševalno opremo, rezervne dele za uvoženo
opremo in vozila, ki se v državi dodatno opremljajo za gasilsko ali
drugo reševalno posredovanje in je tak uvoz namenjen izključno
za opravljanje gasilske in reševalne dejavnosti;

8. predmeti, ki so neposredno namenjeni opravljanju kulturne
dejavnosti in se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji, če je upravičenec
registriran za opravljanje nepridobitne kulturne dejavnosti;
9. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko
uporabo, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih manifestacijah,
organiziranih na carinskem območju;

4. muzeji in umetniške galerije ter Narodne in univerzitetna knjižnica
- za zbirke in umetniške predmete, ki so namenjene njim, javne
knjižnice za knjižnično gradivo in arhive - za reproducirano artiivsko
gradivo;

10. invalidske organizacije - za specifično opremo, priprave in
instrumente (tehnične pripomočke) ter za nadomestne dele in
potrošni material za to opremo, priprave in instrumente;

5. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti,
pa le to preseli v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

11. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov - za opremo in tehnične pripomočke, ki jih uporabljajo pri
svoji dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter
pripadajoče rezervne dele, če se ta oprema in tehnični pripomočki
ne izdelujejo v Sloveniji.

- imetnik mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred preselitvijo
dejavnosti;
- oprema bo služila istemu namenu kot v tujini; njena narava in
velikost ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika.

poročevalec, št. 35
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Predlog zakona o

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVKU

DOBIČKA PRAVNIH OSEB

OD

(ZDDPO-C)

- EPA 1604 - skrajšani postopek
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. list RS št. 40/93 in 80/94) vlagata podpisana
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

in sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno
spremembo zakona, ki pa bi bistveno pripomogla k sistemu
financiranja športa v skladu s težnjami in razvojnimi trendi v
Evropi.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU OD
DOBIČKA PRAVNIH OSEB

V skladu s prvim odstavkom 176. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bosta na sejah delovnih teles in na
seji Državnega zbora pri obravnavi zakona sodelovala
predlagatelja.

in ga pošiljata v obravnavo ter sprejem.
Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagata, da Državni zbor predlog zakona obravnava
I. UVOD

mag. Janez Kocijančič, l.r.
Jože Jagodnik, l.r.
kar pomeni, da gospodarskim subjektom omogoča, da se odločajo
o tem kakšno vrsto družbi koristne dejavnosti želijo posredno
podpirati, po drugi strani pa se s tem aktivirajo pripadniki
posameznih dejavnosti, ki skušajo v svojih marketinških programih
nameniti določen del pozornosti tudi sponzorje^ in s tem opozoriti
javnost na družbeno koristno ravnanje posameznih gospodarskih
subjektov.

^
thf

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Sistem financiranja športa v sodobnih družbah se spreminja. Od
nekoč celovitega pokrivanja potreb športa preko državnega
proračuna se je v zadnjem času v razvitih državah uveljavila zamisel
o avtonomnih virih, ki naj bi v vse večji meri pokrivali potrebe za
delovanje športnih organizacij, kar bi po drugi strani zmanjševalo
pritisk tega dela družbe na sam državni proračun. S takim pristopom
država zagotavlja nekatere osnovne možnosti, ki športne
organizacije motivirajo, saj jim omogočajo samostojno pridobivanje
sredstev, kar je mnogo učinkoviteje kot pa delitev sredstev iz
državnega proračuna.

2. Cilji in načela zakona
Smisel spremembe je v tem, da se sistem financiranja športa
spremeni v skladu s težnjami in razvojnimi trendi v Evropi.
Razbremenjevanje državnega proračuna na eni strani in krepitev
možnosti posameznih subjektov, ki si z aktivnim marketinškim
pristopom lahko zagotovijo precej večji delež sredstev, kot bi ga
sicer omogočal proračun, sta dva cilja, ki naj bi jih z navedeno
spremembo dosegli. Do sedaj uveljavljena stopnja 0,3% ustvarjenih
prihodkov je sorazmerno majhna, posebej v primerih manjših
podjetij, ki nimajo velikih prihodkov. Ob upoštevanju dejstva, da
veliki gospodarski sistemi v Sloveniji vse bolj izginjajo in da smo
priča precejšnjemu drobljenju gospodarstva, je tovrstna sprememba
ekonomsko gledano logična.

Med temi sodobnimi avtonomnimi viri prevladujeta predvsem dva.
Viri iz iger na srečo, pri katerih se posredno ali neposredno aktivirajo
Številni ljubitelji športa, ter sponzorska sredstva, ki jih podjetja
namenjajo športnim organizacijam. Povsem razumljivo je, da je
obseg sponzorskih vlaganj v veliki meri odvisen od režima, ki ga
omogoča zakonodaja. Država lahko z zakonodajo zavestno
spodbuja tovrstna vlaganja v šport in ostale humanitarne, kulturne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, ekološke in religiozne namene
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Načela zakona so sicer enaka načelom zakona, katerega
sprememba se predlaga.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. Ocena finančnih sredstev

V 1. odstavku 25. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS št. 72/93 in št. 20/95) se številka 0,3% zamenja s
številko 3,0%.
'

Predlagana sprememba zakona ne bo terjala dodatnih sredstev iz
državnega proračuna. Če bi se s sprejetjem predloga zakona
zmanjšal priliv sredstev v državni proračun, bi bilo mogoče celo
zmanjšati sredstva, ki se iz državnega proračuna neposredno
namenjajo dejavnostim, ki so opredeljene v 25. členu. V končni
posledici pa to dejansko ne bi pomenilo večjega bremena zadržavni
proračun Republike Slovenije.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.

OBRAZLOŽITEV:
šport ob predpostavki, da davčni režim za ta vlaganja ne bi predvidel
plačevanja davka od dobička pravnih oseb. Glede na omenjene
možnosti povečevanja proračuna za šport in na pripravljenost
gospodarskih subjektov za vlaganje v šport bi športne organizacije
na ta način lahko s strani gospodarstva zbrale precej več sredstev,
po drugi strani pa se prilivi v proračun iz tega vira ne bi bistveno
zmanjšali. Že doslej namreč predstavljajo prihodki proračuna iz
davka od dobička pravnih oseb le cca 5% proračunskih sredstev.
Podobni primeri oprostitve plačila prometnega davka so znani tudi
v nekaterih drugih Evropskih državah.

Sprememba zakona povečuje kvoto ustvarjenih prihodkov pri
podjetjih, ki se lahko štejejo kot odhodki, ki se podjetjem priznavajo
kot izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so
izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane
za opravljanje takšnih dejavnosti.
Gre za predlog, da bi motivirali gospodarske subjekte, ki bi ob
povečani stopnji priznanih odhodkov, v znatnejši meri neposredno
vlagali sredstva v šport. V stikih s predstavniki podjetij je bila
velikokrat izražena pripravljenost za bistveno povečanje vlaganja v

- vendar največ v višini 0,3% ustvarjenih prihodkov.

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organizacije,
vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu.

25. člen
Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kulturne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in religiozne
namene, kadar so izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi
predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti

Izplačila po prejšnjih dveh odstavkih se priznajo kot odhodek po
tem zakonu tudi, če so izplačana iz dobička.

1
c •>
, ' Vv
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

DAVKU

0

IN

DOPOLNITVAH

PROMETNEM

(ZPD-?)

- EPA 1605 - skrajšani postopek
Poslanec mag. Janez Kopač je dne 25. marca 1996
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona
o spremembah zakona o prometnem davku (ZPD-C) prva obravnava - EPA 1412.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec mag. Janez Kopač še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prometnem davku (ZPD-?) - skrajšani postopek
- EPA 1605, ki sta ga dne 13. septembra 1996 predložila
v obravnavo poslanca mag. Janez Kocijančič in Jože
Jagodnik.

Slovenije predlagata, da predlog zakona Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj
zahtevno spremembo in dopolnitev zakona, ki pa bi bistveno
pripomogla k uspešnemu razvoju in odvijanju športne
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list Republike
Slovenije, št. 48/92) ter 174. In 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list št. 40/93 in 80/94)
vlagata podpisana poslanca.
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PROMETNEM DAVKU

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika državnega zbora
bosta na delovnih telesih in Državnem zboru pri obravnavi
zakona sodelovala predlagatelja.

in ga pošiljata Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

mag. Janez KOCIJANČIČ l.r.
Jože JAGODNIK I. r.

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike

s tem dostop tako do opreme, za katero se sedaj plačuje 5%
prometni davek, kot tudi za potrošni material, od katerega se
plačuje ustrezen prometni davek po ustrezni višji stopnji. Podobni
primeri oprostitve plačila prometnega davka so znani tudi v
nekaterih drugih evropskih državah. Vse navedeno se nanaša
tudi na invalidske organizacije, ki se ukvarjajo s športom, ki prav
tako niso izvzete pri plačilu prometnega davka ob nabavi športne
opreme.

I. UVOD
1. Ocena stanja
Razvoj športa v RS je v stalnem vzponu in dosega zavidljive
rezultate mednarodne vrednosti. Če si želimo zadržati rezultate
na sedanji ravni je potrebno glede na skokovit razvoj športa v svetu
in vse večjo konkurenco omogočiti optimalne pogoje za nadaljnje
uspešno delo v športu. Eno od sredstev, s katerimi država podpira
določene družbene dejavnosti, je državni proračun, ki pa se zaradi
različnih razlogov ne povečuje v skladu z dejanskimi potrebami
športa oziroma realno za potrebe vrhunskega športa celo pada.
Ena od možnosti, s katero se lahko nadomesti primanjkljaj
sredstev v državnem proračunu, oziroma na drug način prispeva
k izboljšanju materialnega položaja športa, je nedvoumno ukinitev
obdavčenja za športno opremo in športni potrošni material, ki sta
Predpogoj za kakršnokoli odvijanja športne dejavnosti, zaenkrat
veljavna davčna zakonodaja med primeri, za katere ni potrebno
Plačati prometnega davka, ne predvideva športne opreme. S
spremembo, ki se predlaga zgoraj, bi bil omogočen lažji nakup in

2. Razlogi za sprejem zakona
Ukinitev obdavčenja za športno opremo in športni potrošni material ter zmanjšanje prometnega davka za prevozne storitve
športnikov za tekmovanja in treninge so predpogoj za uspešno
odvijanje športne dejavnosti. Istočasno pa te spremembe pomenijo
nadomestilo primanjkljaja sredstev v državnem proračunu in v
končni posledici tudi zmanjšanje neposrednih obveznosti države
do športa. Z navedeno dopolnitvijo bi se bistveno povečale
možnosti za nabavo športne opreme in organiziranih prevozov
za treninge in tekmovanja za člane športnih klubov. Taka rešitev
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vendar bi s temi olajšavami dosegli racionalnejše in uspešnejše
delovanje športnih organizacij in v posledici tega manjši zahtevek
do sredstev iz državnega proračuna, kar bi v končni posledici
dejansko pomenilo korist za državni proračun RS.

bo omogočala dostop do športne opreme in treningov večjemu
številu športnikov predvsem mlajših kategorij, kar bo v pomembni
meri vplivalo tudi na večje število aktivnih športnikov in v končni
posledici tudi na večje zdravje slovenske populacije.

II. BESEDILO ČLENOV

3. Cilji in načela zakona

1. člen

Cilj predloga zakona je omogočiti večjo dostopnost do športne
opreme in organiziranih treningov oziroma vadbe čimvečjemu številu
športno aktivnih. Z organiziranimi prevozi se zmanjšuje nevarnost
nesreč pri prevozih, saj se za prevoze na treninge in športna
tekmovanja večinoma uporabljajo večja vozila, ki so varnejša. Ni
malo primerov iz preteklosti, ko je prišlo do tragičnih nesreč pri
individualnih prevozih na naših cestah, ki so zahtevale med športniki
že precej smrtnih žrtev in večje število poškodovanih.

V Zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, p. 9/92 in
št. 71/93) se v 18. členu za 20. točko doda nova 21. točka, ki se
glasi:
"21. od vseh vrst športne opreme in športnega potrošnoga
materiala ne glede na vrednost, ki ga uvažajo športne organizacije
ter invalidske organizacije, ki se ukvarjajo s športom invalidov."

Načela so že opredeljena v veljavnem zakonu. Z navedenimi
dopolnitvami se ne spreminja intenca zakon, ki skuša z
oprostitvami že sedaj omogočiti in podpreti delovanje in pospešitev
določenim dejavnostim.

2. člen
V 21. členu se v točki 3 na koncu besedila črta podpičje in doda
besedilo: "ter prevoza športnikov v okviru dejavnosti športne
organizacije;"

4. Ocena finančnih sredstev

3. člen

Predlagani spremembi in dopolnitvi zakona ne bosta terjali dodatnih
sredstev iz državnega proračuna. Navidez bi se s sprejetjem
predloga zakona zmanjšal priliv sredstev v državni proračun,

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.

OBRAZLOŽITEV:
S spremembo zakona se predlaga oprostitev plačila prometnega
davka od vseh vrst športne opreme in športnega potrošnega
materiala ne glede na vrednost za vse športne organizacije ter
invalidske organizacije, ki se ukvarjajo s športom invalidov ter za
prevoz športnikov v okviru dejavnosti športne organizacije.

državah so spoznali, da je eno najučinkovitejših sredstev proti
nevarnostim drog prav športna vzgoja in s tem povezano
ukvarjanje s športom. Z navedeno dopolnitvijo zakona pa bo
prav tem slojem omogočen olajšan dostop do športne opreme, ki
je predpogoj za kakršnokoli resno ukvarjanje s športom. Vse
navedeno se v celoti nanaša tudi na tiste invalide, ki se ukvarjajo
s športom in ki bi jim navedeni predpis nudil ugodnejši položaj v
primeru, ko se bodo odločali za nabavo športne opreme.

Brez dvoma je šport pomembna družbena dejavnost, ki v
mnogočem vpliva na boljše počutje vseh slojev prebivalstva, ki
se z njim ukvarjajo. Športna aktivnost otrok in mladine ima zaradi
svojih učinkov pomembno mesto pri graditvi celovitosti osebnosti
predvsem mladih generacij. Zaradi svoje narave posega šport
na različne dejavnosti kot so otroško varstvo, vzgoja in
izobraževanje, zdravstveno varstvo, znanost, kultura, obramba
in gospodarstvo. Vse sodobne družbe si prizadevajo, da bi se s
športom ukvarjalo čimveč prebivalcev, saj so analize dokazale
mnoge prednosti tistih, ki se redno ukvarjajo s športom. Za državo
je pomembno dejstvo, da je ta populacija bistveno bolj odporna z
zdravstvenega zornega kota, kar zmanjšuje stroške države za
zdravstveno varstvo. Neprecenljivo vrednost ima ukvarjanje s
športom pri vzgoji mladih generacij, ki so v zadnjem času vse bolj
Izpostavljene nevarnim vplivom "ulice". V zahodnoevropskih

Razvoj športa terja ogromno število prevozov na tekmovanja in
treninge. Zaradi varnosti in športno motivirnih razlogov je smotrno,
da se za prevoze športnikov uporabljajo organizirani prevozi. Z
navedeno spremembo bi se izdatki športnih organizacij za tovrstne
stroške zmanjšali za 5% prometni davek, kolikor se za prevozne
storitve obračunava sedaj. Z navedeno dopolnitvijo zakona bo
tako hkrati doseženih več namenov. Poleg povečane varnosti
športnikov in trenerjev v času prevozov se bo zmanjšalo število
individualnih voženj in se s tem razbremenjeval cestni promet,
obenem pa bo prišlo do racionalizacije uporab osebnih vozil in s
tem povezanih izplačil kilometrin, kar bo dodatno pripomoglo, da
bo za osnovno dejavnost v športnih organizacijah ostalo več
sredstev.
2) od proizvodov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah
ali kadar je to predvideno z mednarodno pogodbo, ki jo je sklenila
ali ratificirala Republika Slovenija.

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO
Davčne oprostitve
18. člen

Z mednarodno pogodbo so mišljene tudi mednarodne pogodbe,
ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo.

Davek od prometa proizvodov se ne plačuje:

3) od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se uvozi v prosto
cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz;

1) od proizvodov, ki jih izvažajo pravne osebe in zasebniki, ter od
proizvodov, ki jih odnašajo ali izvažajo iz države fizične osebe,
za katere pri izvozu predložijo pisni dokaz, da so jih kupile v
Republiki Sloveniji s plačilom davka od prometa proizvodov
oziroma, da gre za proizvode, ki so oproščeni plačila davka od
prometa proizvodov;
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4) od proizvodov, ki so oproščeni plačila carine, ki jih uvažajo pod
pogojem vzajemnosti šefi in odposlanci tujih držav, mednarodne
organizacije, diplomatska in konzularna predstavništva ter šefi in
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Predstojnik republiškega upravnega organa za finance predpiše
enotni zaščitni znak iz prvega odstavka te točke in način
označevanja teh proizvodov.

osebje ter predstavništev za osebne in službene potrebe pod
pogojem, da se tri leta po uvozu ne odtujijo;
5) od osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine; od predmetov
za gospodinjstvo in gospodarskega inventarja (razen motornih
vozil), ki jih prinašajo državljani Republike Slovenije, ki se vračajo
z začasnega dela v tujini; od predmetov, ki jih dobijo državljani
Republike Slovenije v pošiljkah iz tujine, če ne presegajo vrednosti,
določene s carinskimi predpisi; od predmetov, pridobljenih na
posestvih v obmejnem pasu, ki so v lasti državljanov Republike
Slovenije; od reklamnega materiala in vzorcev, ki jih pravne osebe
in zasebniki brezplačno prejmejo iz tujine; od odlikovanj, medalj in
drugih priznanj, spomenic, trofej ipd, pridobljenih v tujini; od
predmetov, ki jih prenesejo s seboj tudi razstavljalci na
mednarodnih sejmih in razstavah, da jih porabijo med sejmom; od
gospodinjskih predmetov in gospodarskega inventarja (ne pa
tudi motornih vozil), ki jih vozijo tudi državljani, ki so dobili dovoljenje
za stalno naselitev v Republiki Sloveniji; od goriv in maziv v
standardnih rezervoarjih v avtomobilih, ki preidejo državno mejo;

12) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo,
organiziranima v okviru organizacije invalidov izdelujejo invalidi;
od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialno-humanitarnih
organizacij za varstvo starih in onemoglih ter otrok, in od
proizvodov, izdelanih v okviru učnega programa v dijaških in
drugih šolskih delavnicah, če so ti proizvodi prodani končnim
potrošnikom neposredno ali izključno iz lastnih prodajnih mest;
13) od specialne opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti, pri
kateri so zaposleni invalidi, in od proizvodov, potrebnih pri
prilagoditvi prostorov in tehničnem opremljanju delovnih mest za
težje invalide, ki jih podjetja ali zavodi za zaposlovanje invalidov,
ustanovljeni v skladu s posebnim zakonom, uvažajo ali kupujejo
na način pod pogoji iz 7. člena tega zakona;
14) od novih osebnih avtomobilov, ki jih največ enkrat v treh letih
kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna nega
in pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje, izključno za
svoj osebni prevoz neposredno od pravne osebe ali zasebnika,
ki se ukvarja s proizvodnjo ali trgovsko dejavnostjo, ali jih same
neposredno uvozijo in sicer:

Davek od prometa proizvodov po tej točki se ne plačuje ob pogoju,
da so ti proizvodi oproščeni plačila carine.
6) od proizvodov, ki jih na podlagi posebnih potrdil republiškega
upravnega organa za zunanje zadeve pod pogojem vzajemnosti
prodajo tujim diplomatskim in konzularnim predstavništvom in
tujemu diplomatskemu osebju in konzularnim funkcionarjem za
službene in osebne potrebe, pravne osebe ali zasebniki, ki
opravljajo proizvajalno ali trgovsko dejavnost. Prodajalci teh
proizvodov morajo od kupca prejeto potrdilo priložiti h kopiji računa
o prodaji in ga hraniti kot knjigovodsko listino;

- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna
okvara;
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
- osgbe - invalidi s priznano pravico do dodatka za postrežbo in
tujo pomoč;
osebe z zmerno, težjo ali težko telesno in duševno
prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo priznano
stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej po posebnih predpisih.

7) od kolkov in poštnih znamk, vrednostnih papirjev in drugih
vrednotnic, na katerih je vtisnjena vrednost, ter od pisemskih
ovojnic, dopisnic in drugih poštnih vrednotnic, na katerih je
natisnjena poštna znamka;

Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega izvida in
mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojaški invalidi in civilni
invalidi vojne uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in
mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o pravicah
vojaških invalidov in družin padlih borcev.

8) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov iz tarifnih števil 4, 5, 5 in 7 tarife davka od prometa
proizvodov, ki jih Rdeči križ, Karitas, invalidske organizacije in
organizacije s podobnimi cilji dobivajo brezplačno, uporabljajo pa
se za namene, za katere so ustanovljene;
9) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač In
proizvodov in tarifnih številk 4., 5. 6 In 7 tarife davka od prometa
proizvodov, ki jih Rdeči križ in Karitas kupujeta na podlagi pisne
naročilnice In obvezne izdaje računa, da jih v okviru svoje
dejavnosti delita brezplačno oziroma prodajata (prodajata lahko
samo značke, znamke in druge grafične proizvode z vtisnjenim
lastnim znakom In vsebino, vezano za dejavnost);

V prometno dovoljenje tako kupljenega avtomobila se vpiše
podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz invalida.

10) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov, razvrščenih v tarifne številke, 4, 5, 6 in 7 tarife davka
od prometa proizvodov, ki jih brezplačno dobivajo ter od
proizvodov, ki jih na način In pod pogoji Iz 7. člena tega zakona
kupujejo organizacije, ustanovljene za odpravo posledic
elementarnih nesreč, da jih dajejo proti plačilu ali brezplačno
prizadetim v elementarnih nesrečah kot pomoč;
*
11) od proizvodov, razen motornih vozil, alkoholnih In
brezalkoholnih pijač ter proizvodov Iz tarifnih številk 4, 5, 5 In 7
tarife davka od prometa proizvodov, proizvedenih v podjetju ali
zavodu za zaposlovanje, Invalidov, ustanovljenih v skladu s
Posebnim zakonom, 6e so prodani neposredno preko lastnih
Prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magacinl) ali fie so ti
Proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom;

Če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki prodajo osebni
avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo ali ga dajo v
rabo komu drugemu pred potekom triletnega roka od dneva
nakupa, se zaračuna davek od prometa proizvodov v višini
davka,'ki so ga bili oproščeni ob nakupu avtomobila, in obresti iz
46.člena tega zakona od dneva nakupa do dneva plačila davka.
Če je imel Invalid prometno nesrečo In je bil osebni avtomobil
poškodovan za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na dan
nesreče, sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi
plačal davek od prometa proizvodov. Če Invalid umre pred
potekom triletnega roka od dneva nakupa avtomobila, smejo
zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne
da bi plačali davek od prometa proizvodov.
Vojaški Invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do motornega
vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških Invalidov In družin
padlih borcev, nima pravice do davčne olajšave Iz te točke;
15) od aparatov za zboljšanje sluha In vida ter ortopedskih priprav
In rehabilitacijskih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo funkcije
povprečnega človeka, ki jih določi republiški upravni organ za
finance v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo;

Podjetja ali zavodi za zaposlovanje Invalidov vodijo evidenco o
Prodanih proizvodih iz prejšnjega odstavka.
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4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;

16) od zdravil, ki jih določa republiški upravni organ za finance v
soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo;
17) od mleka za dojenčke, vštevši tudi hrano za dojenčke iz
mleka, mlečnih Izdelkov in posameznih mlečnih sestavin;

5) od izvoznih storitev;

18) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske vrednosti
odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za muzeje po zakonu o
naravni in kulturni dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga odkupujejo
muzeji in arhivi; ter od zlata, nakita in drugih predmetov iz plemenitih
in drugih kovin, ki jih odkupuje Banka Slovenije;

Za izvozne storitev po tej točki se štejejo storitve, opravljene med
osebami s sedežem v Republiki Sloveniji In osebami s sedežem
v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi Republike
Slovenije in mednarodnimi pogodbami;
6) od prireditev, katerih dohodek je namenjen za humanitarne
namene;
' j'1'1 ftf*;
7) od dajanja v najem ali podnajem

19) od opreme, ki se šteje kot kapitalski vložek domače ali tuje
pravne osebe v domačo pravno osebo ali, ki se šteje za vložek v
obstoječo pravno osebo;

- stanovanjskih prostorov
- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene;

Prejšnji odstavek se nanaša na vložek v stvareh iz tretjega
odstavka 10. člena tega zakona;
20) od turistično propagandnih in informativnih publikacij, ki so
namenjene za brezplačno delitev, ki jih določi republiški upravni
organ za finance v soglasju z republiškim upravnim organom za
turizem.

8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;
9) od storitev izobraževanja v osnovnem, srednjem in visokem
šolstvu;

21. člen
Davek od prometa storitev se ne plačuje:

10) od storitev, ki jih opravljajo podjela ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni po posebnem zakonu;

1) od izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih papirjev
oziroma osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo vrednostnih
papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih; od
storitev dajanja kreditov za likvidnost bank iz primarne emisije;
od deponiranja deviznih prihrankov; od obresti;

11) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški
upravni organ;
12) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;

2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih vodah,
oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah in od dopolnilnega
zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti prevoznikov zunaj
meja Slovenije;

13) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih storitev;
14) od storitev odvetnikov in notarjev;
15) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim
organom;

3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu, prevoza
potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi prevoznimi
sredstvi;

16) od verskih storitev.

;i90w>
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI ZAKONA 0

DOHODNINI

(ZDoh-C)

- EPA 1606 - skrajšani postopek
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list Republike
Slovenije, št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94)
vlagata poslanca

dopolnitve, da bi se prejemkom, od katerih se davek ne plačuje,
pridružili še nekatere postavke, ki se odražajo v športu. To bi
povečalo motivacijo za delo v športu in imelo pozitiven učinek
na njegov razvoj.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O DOHODNINI

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora
bosta na delovnih telesih in Državnem zboru pri obravnavi
zakona sodelovala predlagatelja.

in ga pošljata Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

mag. Janez Kocijančič, l.r.
Jože Jagodnik, I. r.

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagata, da predlog zakona Državni zbor obravnava
In sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne

Za določene ravni tekmovanj je v zadnjem času sodnike težko
pridobiti, saj so sodniške takse, ki jih predpisujejo posamezne zveze
finančno zelo skromne, sredstva izplačana na ta račun pa
povečujejo davčno osnovo pri dohodnini. Sodniki v športu, ki sodijo
na množičnih tekmovanjih otrok, mladine in odraslih in ne na
tekmovanjih vrhunskih športnikov, kjer so tarife višje od 3.000 SIT
dnevno, tega dela ne opravljajo zaradi pridobltniških namer, že tako
omejene sodniške takse pa se v obstoječem davčnem sistemu
realno ob koncu leta še zmanjšajo, saj jih je potrebno všteti v osebne
prejemke, od katerih se plačuje davek.
>»
2. Cilji in načela zakona

I. UVOD
I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
V športnih organizacijah se že pojavljajo težave pri zagotavljanju
pogojev za določena tekmovanja, ki jih v klubih organizirajo
amaterski športni delavci. Tudi nagrajevanje najboljših športnikov
ne bi smelo imeti nasprotnega učinka. Določene spodbude v tem
zakonu bi nedvomno imele pozitivne učinke pri delu z mladimi
športniki, posebno tistimi, ki so potrebni posebne skrbi, saj pomeni
športna vzgoja osnovo za njihovo zdravje.
Motivacija za delo v športu je pomemben element, brez katerega
ni mogoče pričakovati nadaljnjega razvoja športa. Prav to je razlog,
da naj bi se osebnim prejemkov, od katerih se davek ne plačuje,
pridružile nekatere postavke, ki se odražajo v športu. V športu se
podeli precej priznanj, zato je v predlogu izbrana le določena raven
tekmovanj, za katera bi veljala oprostitev plačila dohodnine. Nagrade
nacionalnih športnih zvez, ki predstavljajo posamezne športne
zvrsti v Sloveniji, za dosežke v državni reprezentanci so dovolj
selektivno Izbrana kategorija. Ni namreč smotrno, da se od nagrad
za dejansko vrhunske športne dosežke, njihov učinek v mnogočem
zmanjša prav s tem, ko je športnik, ki nagrado prejme, dolžan plačati
Ustrezne dajatve.

Športna društva in klubi kot prostovoljna združenja državljanov
uresničujejo osnovne cilje športne kulture. Na ta način se negativne
čustvene razsežnosti nadomeščajo z drugimi pozitivnimi motivi,
zaradi česar je delovanje športnih društev, v katerih se uresničujejo
športnorekreativne aktivnosti, še toliko bolj pomembno. Sprejetje
davčnih olajšav bi v veliki meri omogočilo lažje, predvsem pa
učinkovitejše delovanje športnih organizacij, v katerih tisoči
prostovoljnih ali le simbolično nagrajevanih športnih delavcev vlagajo
velike napore v dobrobit naše države, naših ljudi. Delo teh ljudi ni
nikoli ovrednoteno, prav pa bi bilo, da država to spozna In s
spremembami zgoraj navedenih zakonov olajša to delo.

dejavnostim, ki zmanjšujejo obremenitev države zaradi boljšega
Zdravstvenega stanja otrok in odraslih, je potrebno nuditi vso oporo.
°ela strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vodenjem športnih skupin, ki
|lm je športna vzgoja nujna za njihovo zdravje je še posebej
Pomembno. Strokovno delo športnih pedagogov terja veliko
odgovornost, ki jo je treba znati pravilno ovrednotiti.

3. Ocena finančnih sredstev
Predlagane dopolnitve zakona ne bodo zahtevale dodatnih sredstev
iz državnega proračuna. Sredstva, ki jih zajemajo navedene
dopolnitve pomenijo kvantitativno minimalna sredstva, ki pa jih v
celoti odtehta namen, zaradi katerih je dopolnitev predlagana.

V športnih tekmovanjih sodelujejo tudi kvalificirani športni sodniki.
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športnih skupin, ki jim je športna vzgoja nujna za njihovo zdravje,

II. BESEDILO ČLENOV

20. izplačanih sodniških taks, ki jih prejmejo sodniki v športu v
primerih, kadar sodniška taksa ne presega 3.000,00 tolarjev
dnevno."

1. člen
V 19. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p. 2/94
In št. 7/65) se dodajo nova 18., 19. in 20. točka, ki se glasijo:

2. člen

18. nagrad nacionalnih športnih zvez za dosežke v državni
reprezentanci.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.

19. honorarjev in drugih denarnih nadomestil izplačanih vodjem
OBRAZLOŽITEV:
Sprememba predvideva, da se postavkam, od katerih se ne plačuje
davek od osebnih prejemkov, dodajo še nagrade nacionalnih
športnih zvez za dosežke v državni reprezentanci, honorarji in druga
denarna nadomestila izplačanih vodjem športnih skupin, ki jim je
športna vzgoja nujna za njihovo zdravje ter izplačane sodniške
takse, ki jih prejmejo sodniki v športu v primerih, kadar sodniška
taksa ne presega 3.000,00 SIT dnevno.

veljavno dohodninsko lestvico. Skupaj tako znese dohodnina med
35 in 40 % od celotne nagrade. S spremembo bi obvarovali tiste
športnike, ki z dosežki v državni reprezentanci tudi sicer pripomorejo
k uveljavitvi Slovenije v mednarodnem prostoru.
V tem primeru gre za dejavnosti, ki v perspektivi zmanjšujejo
obremenitev države zaradi boljšega zdravstvenega stanja otrok in
odraslih, kot posledica dela teh strokovnjakov. Smisel te spremembe
ni ambicija po doseganju boljših vrhunskih rezultatov, pač pa
razbremenitev plačila prispevkov s strani tistih, ki po športni plati
prispevajo k zdravju otrok.

Po obstoječem davčnem sistemu se davek od osebnih prejemkov
ne plačuje od nagrad uvedenih na podlagi zakona, kot to določa
14. točka 18. člena tega zakona. Na športnem področju to pomeni,
da spadajo med te nagrade le nagrade podeljene na podlagi Zakona
o Bloudkovih nagradah. Letno se podeli le nekaj tovrstnih nagrad.
Glede na to, da imamo več kot 3000 športnih klubov in drugih
športnih organizacij, v katerih se ukvarja s športom blizu 300.000
članov, pomeni, da se ta olajšava nanaša le na minimalno število
nagrajenih športnikov in športnih delavcev. Športniki od prejetih
nagrad plačujejo 25% akontacije dohodnine ob prejemu nagrade,
dodatno pa od tega plačajo dohodnino ob koncu leta v skladu z

V predlogu za razbremenitev so vključeni le tisti sodniki v športu,
ki sodijo na množičnih tekmovanjih otrok, mladine in odraslih in ne
na tekmovanjih vrhunskih športnikov, kjer so tarife višje od 3.000,00
SIT dnevno. Gre torej za ljubiteljsko ukvarjanje s športom in ne za
kakršnokoli pridobitniško dejavnost, sodniške takse pa so dejansko
omejene po višini na tista tekmovanja, kjer seže pojavljajo problemi
z zagotavljanjem sodnikov.

8. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO
19. člen

9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno
praktično delo v vzgojno-izobraževalnem procesu;

Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od:

10. štipendij učenci'dijakov in študentov;

1. prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih
vojn;

11. plačil pirotehnikom za uničevanje neeksplodiranih ubojnih
sredstev;

2. plačil za delo med rehabilitacijo;

12. prejemkov iz naslova medsebojne sosedske pomoči med
kmečkimi gospodarstvi pod pogoji, ki jih določi minister za kmetijstvo
in gozdarstvo v soglasju z ministrom za finance;

3. prejemkov iz naslova:
- odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz
operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih,
- enkratnih solidarnostnih pomoči;

13. prejemkov fizičnih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije,
če je tako določeno z mednarodno pogodbo, ki jo je ratificirala
Republika Slovenija;

4. prejemkov iz naslova:
- varstva dodatka k pokojnini,
- denarne pomoči za brezposelnost,
- družbene pomoči otrokom,
- denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega
dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
- enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih;

14. nagrad, uvedenih na podlagi zakona;
15. prejemkov za občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom,
ki jih fizičnim osebam izplačujejo invalidske organizacije;
16. razlike med dejansko izplačano plačo in izhodiščno plačo, ki bi
jo zavezanec prejel ob upoštevanju določb kolektivne pogodbe
dejavnosti, ki jo je zavezanec v postopku prisilne poravnave
zamenjal za delnice oziroma deleže dolžnika, na podlagi pogodbe
o konverziji terjatev v delnice oziroma deleže in pravnomočnega
sklepa sodišča o potrditvi prisilne poravnave;

5. prejemkov iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini;
6. prejemkov iz naslova nadomestila za invalidnost, ki jih prejemajo
osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

17. plačil za opravljeno delo v programih javnih del.

7. dodatkov za pomoč in postrežbo;
poročevalec, št. 35
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(ZRLI-B)

- EPA 1609 - skrajšani postopek
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 18. septembra 1996
določila besedilo:

)

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku, ker gre za spremembe In dopolnitve zakona v zvezi
z odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
S tem zakonom nadomešča besedilo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, ki smo vam ga poslali v obravnavo z dopisom št. 01401/93-1/8-8, dne 16. septembra 1996.

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Divna POTOČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.
bodo predmet referenduma, vsebovanih v vseh pobudah aH
zahtevah za razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z
istim zakonom, če so bile vložene do sprejetja akta o razpisu
zakonodajnega referenduma, glede vseh pa so izpolnjeni pogoji
iz 15. in 16. člena zakona, in

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 7.8.1996
ob sprejemu Odloka o razpisu referenduma o volilnih sistemih
sprejel tudi sklep, naj Vlada Republike Slovenije najkasneje do
15.9.1996 pripravi spremembe Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, ki bodo razrešile vprašanje načina glasovanja in
ugotavljanja izida glasovanja v primeru, če se na referendumu
hkrati glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj
Vključujejo.

- da je Državni zbor v primeru, če je sprejeta odločitev na dveh
ali več referendumih, vezan na izid tistega, ki je dobil največji
odstotni delež glasov "za" v celotnem številu volivcev, ki so
glasovali na posameznem referendumu.
V obrazložitvi odločbe je Ustavno sodišče navedlo, da Državni
zbor lahko na podlagi pooblastila iz petega odstavka 90. člena
Ustave z dopolnitvijo ZRLI postavi tudi drugačen kriterij, vendar
se lahko ta kriterij uporabi za referendume, razpisane na zahtevo
Državnega sveta, skupine poslancev in volivcev, samo v primeru,
da ta zakonska določba stopi v veljavo pred dnem izvedbe
glasovanja.

^stavno sodišče je z odločbo št. U-l-201/96 z dne 14.6.1996
odločilo,
da zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) ni v
n
8skladju z ustavo, če se razlaga tako:
da se hkrati izvedejo referendumi o vseh vprašanjih, ki naj
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sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali. To pomeni,
da je pri vsaki od prej navedenih možnosti glasovanja sprejet
predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Glede na to odločbo Ustavnega sodišča je Državni zbor sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (ZRLI-A, Uradni list RS, št. 38/96) s katerim je
med drugim dopolnil 19. in 46. člen zakona v smislu navedene
odločbe Ustavnega sodišča. V dopolnitvi 19. člena zakona je
določil, da v primeru, če je do sprejetja akta o razpisu referenduma
vloženih več zahtev za razpis predhodnega referenduma o
vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora Državni zbor
razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah na isti dan, in
sicer v 30 dneh od vložitve zadnje zahteve za razpis predhodnega
referenduma. V dopolnitvi 46. člena zakona pa je določil, da se v
primeru, če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se
med seboj izključujejo, glasuje na glasovnici, ki vsebuje vsa
referendumska vprašanja, o katerih se odloča na referendumu,
in da volivec v takem primeru glasuje tako, da obkroži zaporedno
število pred vprašanjem, ki vsebuje predlog, za katerega želi
glasovati.

V primeru, če bi obveljala odločba Ustavnega sodišča št. U-l201/96 z dne 14.6.1996, bi lahko prišlo do situacije, ko bi največji
odstotek glasov "za" v celotnem številu volivcev, ki so glasovali
na posameznem referendumu, dobil predlog iz referendumskega
vprašanja, za katerega bi v absolutnem številu glasovalo manjše
število volivcev, kot jih je glasovalo za katerega od drugih
predlogov, vsebovanih v referendumskih vprašanjih. V tem
primeru bi se lahko volja manjšega števila volivcev uveljavila proti
volji večjega števila volivcev, ki bi glasovali za drugačen predlog.
Glede na to, da se pri predhodnem zakonodajnem referendumu
lahko pojavi več kot dvoje konkurenčnih referendumskih vprašanj,
rešitev v švicarski ustavi ne pride v poštev, ker se nanaša samo
na dva konkurenčna predloga. Tako prideta v poštev samo
prednostno (preferenčno) glasovanje o posameznih predlogih iz
referendumskih vprašanj in bavarski model, po katerem volivec
v primeru več konkurenčnih referendumskih vprašanj lahko
glasuje "za" le za en predlog, pri ostalih predlogih pa lahko glasuje
"proti" ali se glasovanja vzdrži ali pa lahko glasuje "proti" pri vseh
referendumskih vprašanjih.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-266/96 z dne 31.7.1996
ugotovilo, da dopolnjeni 19. člen ZRLI ni v neskladju z Ustavo,
razveljavilo pa je dopolnitve 46. člena ZRLI. V obrazložitvi je
navedlo, da bi položaj, ko je vloženih več zahtev s konkurenčnimi
predlogi, Državni zbor lahko uredil tudi tako, da se o vseh
vprašanjih glasuje na eni glasovnici, vendar bi bilo potrebno v tem
primeru način glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja urediti
tako, da ne bi povzročal izkrivljanja volje volivcev oziroma cepitve
glasov; da bi torej omogočil volivcu, da izrazi svojo voljo glede
vsakega konkurenčnega vprašanja posebej. Prr tem je Ustavno
sodišče v obrazložitvi svoje odločbe navedlo več možnosti:

V skladu s tem se v predlogu zakona (10. in 12. člen) predlagata
dve varianti načina glasovanja in načina ugotavljanja izida
glasovanja v primeru, ko se odloča o več referendumskih
vprašanjih, ki se med seboj izključujejo.
Prva predlagana varianta predvideva način glasovanja po sistemu
prednostnih (preferenčnih) glasov volivcev za vsako od
referendumskih vprašanj. Pri tem se lahko volivci pri vsakem
referendumskem vprašanju opredelijo "za" ali "proti". Lahko se
"proti" opredelijo tudi pri vseh referendumskih vprašanjih.

Z vidika možnosti doslednega ugotavljanja volje volivcev bi bilo
po obrazložitvi odločbe Ustavnega sodišča najustreznejše
glasovanje, pri katerem bi se lahko volivec opredelil "za" ali "proti"
pri vseh ponujenih predlogih. V primeru glasovanja za več
predlogov pa bi imel še možnost opredeliti se za vrstni red, v
katerem podpira te predloge. Tako ne bi prišlo do položaja, ko se
v primeru, da ni sprejeta odločitev, za katero je volivec glasoval,
njegov glas dejansko spremeni v glas podpore obstoječi zakonski
ureditvi. Če ni sprejet predlog, za katerega je volivec glasoval v
prvi vrsti, se njegov glas prenese na predlog, za katerega je
glasoval v drugi vrsti, in tako naprej.

V tem primeru se izid glasovanja ugotavlja po Harejevem sistemu
enega prenosljivega glasu (single transfereble vote - Hare STV).
Če noben predlog iz referendumskih vprašanj ni dobil večine
prvih glasov volivcev, ki so glasovali, število volivcev, ki so
glasovali "za" s svojim prvim glasom pri kateremkoli od
referendumskih vprašanj, pa je večje od polovice skupnega števila
volivcev, ki so glasovali, se izid glasovanja ugotovi na podlagi
drugih in nadaljnjih glasov volivcev. Pri tem se po vrsti izločajo
predlogi, ki so dobili najmanjše število prvih glasov, pri ostalih
predlogih pa se drugi in nadaljnji glasovi volivcev spremenijo v
prve in nadaljnje glasove, dokler eden od predlogov ne dobi
potrebne večine, oziroma, dokler niso izločeni vsi predlogi, ki so
dobili manjše število prvih glasov od predloga, ki je dobil največje
število prvih glasov volilcev.

Poleg takšne ureditve bi bila po obrazložitvi odločbe Ustavnega
sodišča ustavno dopustna tudi vsaka druga rešitev, ki ne bi
onemogočala možnosti odločanja volivcev o vsakem predlogu
posebej. Pri tem obrazložitev Ustavnega sodišča navaja rešitvi v
švicarski ustavi in bavarskem zakonu.
Rešitev v švicarski ustavi se nanaša samo na spremembo
Ustave, pri čemer upošteva samo dva konkurenčna predloga za
spremembo Ustave: ljudski predlog za spremembo Ustave in
protipredlog zvezne skupščine. Volivec se lahko opredeli za enega
od obeh predlogov, poleg tega pa ima možnost, da odgovori še
na tretje vprašanje, kateremu predlogu daje prednost v primeru,
da bi oba predloga dobila zadostno večino.

Druga predlagana varianta izhaja iz bavarskega modela. Volivec
lahko glasuje samo za enega od predlogov, ki so vsebovani v
referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje proti vsem
predlogom. V skladu z 90. členom Ustave je Izglasovan predlog,
za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Po bavarskem zakonu volivec v primeru referenduma o več
konkurenčnih vprašanjih lahko glasuje le za en predlog. Pri ostalih
predlogih lahko glasuje proti ali se glasovanja vzdrži. Če več
predlogov dobi več glasov "za" kot "proti", je sprejet predlog, ki je
dobil največje število glasov.

3. Finančne in druge posledice
Sprejem tega zakona ne bo povzročil novih izdatkov za državni
proračun In občinske proračune. Prav tako sprejem tega zakona
ne bo povzročil materialnih in drugih posledic državljanom oziroma
volivcem.

2. Cilji in načela zakona
Po 90. členu Ustave Republike Slovenije je predlog na referendumu
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V zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15/94,13/95 - odločba US, 38/96 in 43/96 - odločba US) se za 46.
členom doda nov 46.a člen, ki se glasi:

referendumskih vprašanj po vrstnem redu, v katerem si sledijo
referendumska vprašanja na glasovnici (varianta: se ti njegovi
glasovi štejejo za neveljavne). Če je volivec pri posameznem
referendumskem vprašanju obkrožil tako besedo "za" kot besedo
"proti", se šteje, da se do tega referendumskega vprašanja ni
opredelil. Za neveljavno se šteje glasovnica, na kateri se volivec
ni opredelil vsaj do enega referendumskega vprašanja.

"46.« člen

49. b člen

Ne glede na določbo drugega odstavka 46. člena tega zakona se
o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj izključujejo
(drugi odstavek 19. člena tega zakona), glasuje z eno glasovnico.
Na glasovnici so referendumska vprašanja navedena po vrstnem
redu vložitve zahtev za razpis referenduma. Če je referendumsko
vprašanje določil tudi državni zbor po 11. členu tega zakona, je to
referendumsko vprašanje navedeno na prvem mestu. Za vsakim
referendumskim vprašanjem sledita besedi "za" in "proti".

Če v primeru iz 49.a člena tega zakona noben predlog nI dobil
večine prvih glasov volivcev, ki so glasovali, skupno število
volivcev, ki so glasovali "za", s svojim prvim glasom pri kateremkoli
od referendumskih vprašanj, pa je večje od polovice števila
volivcev, ki so glasovali, se izid glasovanja ugotovi na podlagi
drugih in nadaljnjih glasov volivcev, ki so pri posameznih
referendumskih vprašanjih glasovali "za" s svojimi drugimi oziroma
nadaljnjimi glasovi.

Volivec lahko glasuje za enega ali več predlogov, ki so vsebovani
v referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje tudi proti vsem
predlogom. Glasuje tako, da pri posameznem referendumskem
vprašanju obkroži besedo "za" ali besedo "proti*. Če glasuje za
več predlogov, mora označiti prednostni vrstni red, v katerem
podpira posamezne predloge, z zaporednimi številkami, ki jih
vpiše v določen prostor poleg besede "za", ki jo je obkrožil.
Številko 1 vpiše pri referendumskem vprašanju, ki vsebuje
predlog, katerega podpira v prvi vrsti, številko 2 vpiše pri
referendumskem vprašanju, ki vsebuje predlog, katerega podpira
v drugi vrsti, in tako naprej."
»'•

V primeru iz prejšnjega odstavka se najprej izloči predlog, ki je
dobil najmanj prvih glasov volivcev, pri ostalih predlogih pa se
drugi in nadaljnji glasovi volivcev, ki so oddali svoj prvi glas za ta
predlog, prerazporedijo tako, da postanejo'njihovi drugi glasovi
prvi, tretji glasovi drugi in tako naprej. Postopek se ponavlja,
dokler eden od predlogov ne dobi potrebne večine, oziroma, dokler
niso izločeni vsi predlogi, ki so dobili manjše število prvih glasov
od predloga, ki je dobil največje število prvih glasov.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Postopek izločitve predlogov ter ugotavljanje in prerazporeditev
drugih in naslednjih glasov volivcev po prejšnjem odstavku
opravijo okrajne volilne komisije po navodilu Republiške volilne
komisije. Izid glasovanja ugotovi Republiška volilna komisija."

Varianta za drugi odstavek:

Varianta za 2. člen:

"Volivec lahko glasuje samo za enega od predlogov, ki so
vsebovani v referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje tudi
proti vsem predlogom. Glasuje tako, da pri posameznem
referendumskem vprašanju obkroži besedo "za" ali besedo "proti",
s tem da besedo "za" lahko obkroži samo pri enem
referendumskem vprašanju. Besedo "proti" lahko obkroži pri vseh
referendumskih vprašanjih, če pri nobenem ni obkrožil besede
"za"."

(Varianta pride v poštev v primeru, če je sprejeta varianta za
drugi odstavek 46.a člena)
2. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a Člen, ki se glasi:

2. člen

"49.a člen

Za 49. členom se dodata nova 49.a in 49.b člen, ki se glasita:
i iliri
1
"49.a člen

V primeru iz 46.a člena tega zakona se število volivcev, ki so
glasovali "za", in število volivcev, ki so glasovali "proti", ugotovi
pri vsakem referendumskem vprašanju posebej. Ugotovi se tudi
število volivcev, ki so glasovali "proti" pri vseh referendumskih
vprašanjih.

V primeru iz 46. a člena tega zakona se ugotovi število volivcev,
ki so glasovali "za", In število volivcev, ki so glasovali "proti", pri
vsakem referendumskem vprašanju posebej. Ugotovi se tudi
skupno število volivcev, ki so glasovali *za" pri kateremkoli od
referendumskih vprašanj, in število volivcev, ki so glasovali "proti"
Pri vseh referendumskih vprašanjih.

če je volivec obkrožil besedo "za" pri več referendumskih
vprašanjih ali če je pri posameznem referendumskem vprašanju
obkrožil tako besedo "za" kot besedo "proti", se šteje, da se do
teh referendumskih vprašanj ni opredelil. Glasovnica je neveljavna,
če se volivec nI opredelil do nobenega od referendumskih
vprašanj.

Volilni odbor pri ugotavljanju števila volivcev, ki so glasovali "za",
upošteva samo njihove prve glasove. Število volivcev, ki so
Qlasovali "za" s svojim drugim in nadaljnjimi glasovi, ugotovi okrajna
volilna komisija v postopku po 49.b členu tega zakona.

Izglasovan je predlog, za katerega je glasovala večina volivcev,
ki so glasovali."
3. člen

je volivec glasoval "za", samo pri enem referendumskem
yprašanju, se njegov glas šteje kot prvi glas. Če je volivec glasoval
Za
" Pri več referendumskih vprašanjih, pa nI označil prednostnega
vrstnega reda, se šteje, da podpira predloge iz posameznih

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
k 1. In 2. členu

prvih glasov volivcev, ki so glasovali, število volivcev, ki so
glasovali "za" s svojim prvim glasom pri kateremkoli od
referendumskih vprašanj, pa je večje od polovice skupnega števila
volivcev, ki so glasovali, se izid glasovanja ugotovi na podlagi
drugih in nadaljnjih glasov volivcev. Pri tem se po vrsti izločajo
predlogi, ki so dobili najmanjše število prvih glasov, pri ostalih
predlogih pa se drugi in nadaljnji glasovi volivcev spremenijo v
prve in nadaljnje glasove, dokler eden od predlogov ne dobi
potrebne večine, oziroma, dokler niso izločeni vsi predlogi, ki so
dobili manjše število prvih glasov od predloga, ki je dobil največje
število prvih glasov.

V skladu s stališči Ustavnega sodišča v obrazložitvah njegovih
odločb št. U-l-201/96 z dne 14.6.1996 In U-l-266/96 z dne
31.7.1996 se v predlogu zakona predlagata dve varianti načina
glasovanja in načina ugotavljanja izida glasovanja v primeru, ko
se odloča o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj
izključujejo.
Prva predlagana varianta predvideva način glasovanja po sistemu
prednostnih (preferenčnih) glasov volivcev za vsako od
referendumskih vprašanj. Pri tem se lahko volivci pri vsakem
referendumskem vprašanju opredelijo "za" ali "proti". Lahko se
"proti" opredelijo tudi pri vseh referendumskih vprašanjih.

Druga predlagana varianta izhaja iz bavarskega modela. Volivec
lahko glasuje samo za enega od predlogov, ki so vsebovani v
referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje proti vsem
predlogom. V skladu z 90. členom ustave je izglasovan predlog,
za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

V tem primeru se izid glasovanja ugotavlja po Harejevem sistemu
enega prenosljivega glasu (single transfereble vote ■ Hare STV).
Če noben predlog iz referendumskih vprašanj ni dobil večine
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VOLILNI

KAMPANJI

(ZVolK-A)
• EPA 1375 - tretja obravnava
Podpisana poslanca na podlagi 88. člena ustave RS, 19. člena
zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 - odločba
US RS), prvega odstavka 174. člena in 175. člena ter 195.
člena poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/
93, 80/94 in 28/96) v zvezi s sklepom Državnega zbora z dne
11. septembra 1996 vlagata v tretjo obravnavo in sprejem
celovito besedilo

ki ga pošiljata na podlagi tretjega odstavka 174. člena Poslovnika
Državnega zbora RS.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI (ZVolK-A),

Tone Peršak, l.r.
Danica Simšič, l.r.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora sporočata, da bosta pri obravnavi predloga zakona na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala
oba predlagatelja zakona.

"V Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne kampanje za
volitve v drugi državi.".

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 prejšnjega 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 *

2.b člen

BESEDILO ČLENOV:
1. člen *
V zakonu o volilni kampanji (Uradni list Republike Slovenije, št.
62/94) se v 2. členu doda novi peti odstavek, ki se glasi:

Volilna kampanja in pozivanje k volitvam določenih kandidatnih
list oziroma kandidatov, nista dovoljena v prostorih ali s sredstvi
verskih skupnosti, državnih in občinskih organov, javnih zavodov
in drugih oseb javnega prava.

2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
"2.a člen
'Poimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve
Poslancev državnega zbora ter kandidati za volitve predsednika
re
Publike imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

Izjemoma je dovoljeno organizirati predvolilne shode v prostorih
iz prejšnjega odstavka, če v kraju ni na voljo nobene druge zgradbe
z dvorano, v kateri bi bilo mogoče zbrati večje število ljudi.

^saka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah za člane
finskega sveta oziroma kandidat za župana ima lahko samo
6n
ega organizatorja volilne kampanje.

Prepoved iz prvega odstavka se ne uporablja za organizacijo
predvolilnih shodov v tistih prostorih javnih zavodov in javnih
51
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podjetij, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam.1
'■■■■'
'•! • • ;• V •'< » v' *"-•
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov morajo biti prostori na voljo
vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji.".

člena oziroma drugih žiro računih iz drugega odstavka 19,.člena,
do vključno petnajstega dne pred dnevonrv volitev.".
,
4 ' .V I *7
7,.£len*
• *
•' .. . i N
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

3. člen
V 8. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedama
"občina mora" doda beseda "brezplačno", na koncu drugega
stavka pa se pika spremeni v vejico in za njo doda besedilo
"katerih število in skupna površina morata posameznemu
organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno
informiranje volilcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.".

"Najkasneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja je organizator
volilne kampanje za volitve v državni zbor ali predsednika
republike dolžan predložiti državnemu zboru in računskemu
sodišču poročilo o:
^
1. skupni višini zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo,
2. vseh prispevkih organizatorju volilne kampanje, ki presegajo
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki
Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za
to'eto,
. . . ,v . ..
,
. )V(
3. vseh posojilih, ki so odobrena organizatorju volilne kampanje,
če višina odobrenega posojila presega znesek iz prejšnje to?ke,
vključno z navedbo posojilodajalca,
4. 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 pravne ali fizične osebe, ki je odobrila
odlog plačila.

4. člen *
Črtata se 15. in 16. člen.
5. 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 posameznega
kandidata.

Če je politična stranka ali drug organizator volilne kampanje
prenesel na posebni račun iz 18. člena tega zakona tudi sredstva
s katerega od svojih drugih računov, mora predložiti tudi poročilo
o poslovanju prek računov, s katerih so bila sredstva: prenešena
na posebni račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom
glasovanja."
r .

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, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega
materiala, ki se pošilja neposredno volilcem.

8. člen *
Za 19. členom se dodajo rtovi 19.a,'19.b, 19.c in 19.d člen, ki se
glasijo:

Če izvajalec storitve oziroma prodajalec izdelka odobri
organizatorju volilne kampanje popust ali oprostitev plačila, se
kot strošek volilne kampanje upošteva znesek, ki ga izvajalec
storitve oziroma prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev
oziroma stvar drugim naročnikom oziroma kupcem.

"19.a člen
i
'• i •"V ' iv, W • : v •
:W
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali
župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu
svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Izvajalec storitve oziroma prodajalec mora v primeru iz prejšnjega
odstavka na računu, ki ga izstavi organizatorju volilne kampanje,
navesti višino popusta oziroma navedbo, da pristaja na oprostitev
plačila.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih
sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz prejšnjega
člena.
i* '

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za storitve, ki jih izvaja
fizična oseba brezplačno in se za to ne izstavlja računov.

nn

'

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.

Poročila iz 18.a, 19. in 19.a člena so javna.

.• -u
'.nt

' '</• - f i
• ; . v,
I'-A,V |
Minister za finance v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona določi
obrazce poročil iz 18.a, 19. in 19.a člena.
<
M,
t. .v,
19.d člen
19.C člen

Dopustna višina stroškov iz prejšnjega odstavka se izračuna
tako, da se število volilnih upravičencev v vseh občinah, v katerih
skupni organizator organizira volilno kampanjo, pomnoži z
zneskom iz 20. člena tega zakona.".

Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora
morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne
namene.".
,
j,
]

6. člen *
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:

9 žlen

*
• •
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

"18.a člen
Organizator volilne kampanje mora enajsti dan pred dnevom volitev
predložiti državnemu zboru vmesno poročilo, ki vsebuje vse
podatke iz 1. do 4. alinee prvega odstavka 19. člena, in sicer o
vseh dogodkih, evidentiranih na posebnem žiro računu iz 18.
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19.b člen

■ '

"Stroški volilne kampanje Volitve v državni zbor ne srriejo
preseči 60 tolarjev na p6dimežnega volilnega upravičenca v
volilnem okrožju oziroma voflliil 'ehoti, v kateri je vložena fista
kandidatov oziroma v kateri kandidira posamezni kandidat.
52

Sirotki volilne kampanje za volitve predsednika republike ne smejo
preuči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
državi. 6« pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanj« za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko
povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v državi.

24.b člen
Z revizijo iz prejšnjega člena računsko sodišče preizkusi:
1. višino zbranih in porabljenih sredstev 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.a, 19. in 19.a člena, točni;
4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega
je po tem zakonu upravičen organizator volilne kampanje.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo
preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride
do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
M na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev
na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Ko je poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi v glasilu
državnega zbora.".
13. člen *
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

Republiška volilna komisija objavi v 30 dneh pred dnem glasovanja
štovHo volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti In
volilnem okrožju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni občini."

"27.a člen

«
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne
kampanje, ki v Republiki Sloveniji izvaja volilno kampanjo za volitve
v tuji državi (peti odstavek 2. člena).

10. člen *
Besedilo prvega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se
glasi:

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje
oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.".

*Organizato«ji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati
za poslance v državnem zboru, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila
računskega sodišča.*.

14. člen *
V prvem in drugem odstavku 28. člena se za besedo "organizator"
dodajo besede "oziroma skupni organizator" v ustreznem sklonu.

11. člen *

V četrti alinei prvega odstavka in v tretjem odstavku 28. člena se
vejica in besede 's 14., 15. ali 16. členom" nadomestijo z besedami
"z 2.b ali 14. členom".

Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Organizatorju volilne kampanje za volitve v državni zbor ali za
volitve predsednika republike se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški voNIne kampanje iz državnega proračuna najkasneje v 30
dneh po objavi dokončnega poročila računskega sodišča v glasilu
državnega zbora.".

15. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
"28.a člen

12. člen *

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator oziroma skupni organizator volilne
kampanje, 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).

Za 24. členom se dodata nova 24.a In 24.b člen, ki se glasita:
"24.a člen
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 podtagi tega zakona pravico do delne povrnitve stroškov
volilne kampanje.

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.".
16. člen

Pri organizatorjih volilne kampanje, ki po tem zakonu niso
upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje, računsko
•ockšče opravi revizijo iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih
po dnevu glasovanja.

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
kampanje, 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).

60 računsko sodišče ob pregledu poročil iz 18.a ali 19.a člena
toga zakona ugotovi nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje,
opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah
za člane občinskega sveta in župana.
Organizator volilne kampanje, Banka Slovenije in Agencija za
Plačilni promet so dolžni na zahtevo računskega sodišča predložiti
fekne, ki so potrebne za izvedbo revizije ter omogočiti vpogled v
■vaje poslovne knjige in evidence.

V drugem odstavku se znesek "80.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "200.000 tolarjev".
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17. člen

največ enega leta zmanjšajo za polovico.

V 30. členu se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom
"1.000.000 tolarjev".

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za politično stranko,
ki ni sama organizirala volilne kampanje, do prekoračitve pa je
prišlo z volilno kampanjo, ki je bila organizirana za liste kandidatov
ali kandidate, ki jih je predlagala.

V drugem odstavku se znesek "200.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "500.000 tolarjev", za besedo "organizator" pa se dodajo
besede "oziroma skupni organizator".

Organizator volilne kampanje oziroma politična stranka za čas
od najmanj šestih mesecev do enega leta izgubita pravico do
sredstev iz državnega ali občinskega proračuna, če ob pogojih iz
prejšnjih dveh odstavkov za več kot 20 odstotkov prekoračita
dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo.

V tretjem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "100.000 tolarjev", za besedo "organizatorja" pa se
dodajo besede "oziroma skupnega organizatorja".
18. člen*

Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do sredstev iz
državnega ali občinskega proračuna sprejme računsko sodišče
takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno.

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
"30.a člen

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopusten upravni spor ".

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, za čas od najmanj šestih mesecev do

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

OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 50. izredni seji dne
- 13. člen - na podlagi amandmaja predlagateljev zakona.
11. septembra 1996 opravil drugo obravnavo predloga zakona o
Spremenjeno je bilo besedilo:
spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji ter s
posebnim sklepom zadolžil predlagatelja, da pripravita besedilo
- 2. (prej 1.) člena - na podlagi dveh amandmajev predlagateljev
predloga zakona za tretjo obravnavo. Državni zbor je poleg tega
zakona in amandmaja skupine treh poslancev s prvopodpisanim
sprejel tudi sklep, s katerim se je zavezal, da bo v skladu z
Tonetom Anderličem;
drugim odstavkom 194. člena poslovnika opravil tretjo obravnavo
predloga zakona po preteku najmanj sedem dni od dne, ko poslanci
- 5. (prej 3.) člena - na podlagi dveh amandmajev predlagateljev
dobijo besedilo zakonskega predloga s sprejetimi amandmaji.
zakona, amandmaja skupine treh poslancev s prvopodpisanim
Predlagatelja sva celovito besedilo predloga zakona pripravila na
Tonetom Anderličem in amandmaja Marijana Poljšaka;
podlagi 195. člena poslovnika ter pri tem upoštevala vse
amandmaje, ki jih je državni zbor sprejel v drugi zakonodajni fazi.
- 6. (prej 4.) člena - na podlagi amandmaja skupine treh
Pri tem je bilo potrebno opraviti preštevilčenje členov, drugi
poslancev s prvopodpisanim Tonetom Anderličem;
redakcijski posegi v besedilo pa so pojasnjeni v nadaljnji
obrazložitvi k posameznim členom. Vsi z amandmaji spremenjeni
- 7. (prej 5.) člena - na podlagi amandmaja skupine treh
ali na novo uvrščeni členi, ki jih bo mogoče v tretji obravnavi
poslancev s prvopodpisanim Tonetom Anderličem;
spreminjati ali dopolnjevati, so zaradi boljše preglednosti dodatno
• 8. (prej 6.) člena ■ na podlagi amandmaja Mirana Potrča.
označeni z zvezdico.
Predlagatelja sva zaradi spremembe 6. (prej 4.) člena redakcijsko
V predlog zakona so na novo uvrščeni:
popravila prvotno označbo 18. b člena tako, da se ta odslej pravilno
nanaša na 18. a člen;
- 1. člen - na podlagi amandmaja predlagateljev zakona;
• 12. (prej 7.) člena- na podlagi dveh amandmajev predlagateljev
■ 4. člen - na podlagi amandmaja skupine treh poslancev s
zakona. Tudi v tem členu sva iz istega razloga redakcijsko
prvopodpisanim Tonetom Anderličem. Zaradi upoštevanja
spremenila prvotno označbo 18.b člena tako, da se ta odslej
pravilnega vrstnega reda členov, na katerih črtanje se je amandma
pravilno nanaša na 18.a člen, obenem pa popravila tudi naziv
nanašal, je bilo potrebno novi člen premestiti za 3. (prej 2.) člen
Agencije za plačilni promet;
predloga zakona;
• 14. (prej 8.) člena - na podlagi amandmaja predlagateljev
- 9. člen - na podlagi amandmaja skupine enajstih poslancev s
zakona. Drugi odstavek tega člena vsebuje tudi redakcijsko
prvopodpisanim Tonetom Anderličem;
izboljšavo besedila, potrebno zaradi navedbe pravilnega vrstnega
reda členov, na katerega se določba nanaša;
- 10. člen ■ na podlagi amandmaja skupine treh poslancev s
prvopodpisanim Tonetom Anderličem.
- 18. (prej 12.) člena ■ na podlagi dveh amandmajev predlagateljev
zakona.
• 11. člen - na podlagi amandmaja skupine treh poslancev s
prvopodpisanim Tonetom Anderličem. Ker se je sprejeti amandma
V primerjavi z besedilom, ki je bilo obravnavano v drugi obravnavi,
nanašal na spremembo dveh določb veljavnega zakona (21. in
vsebuje predlog zakona, pripravljen za tretjo obravnavo enako
23. člena), je bilo potrebno v predlogu zakona njegovo vsebino
besedilo 3., 15., 16., 17. in 19.člena.
razdeliti na dva samostojna člena;
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EPA 1582
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA V ZVEZI Z DAVKI
NA DOHODEK IN PREMOŽENJE,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance;
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance;
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne zadeve
v Ministrstvu za notranje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
1. člen

Vlada Republike Slovenije in Švicarski Zvezni svet sta se z
namenom, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
dogovorila naslednje;

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko
konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki
na dohodek in premoženje, podpisana dne 12. junija 1996 v
Ljubljani.

1. člen

2. člen

OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
9lasi: *

Ta konvencija velja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav
pogodbenic.

Besedilo konvencije v nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za
Mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

2. člen
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

KONVENCIJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
ZVEZNIM SVETOM ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z
DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE

1. Ta konvencija se uporablja za davke na dohodek in
premoženje, ki jih nalaga država pogodbenica, njene politične
enote ali njene lokalne oblasti, ne glede na to, kako se pobirajo.
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(i) v primeru Slovenije: Ministrstvo za finance Republike Slovenije
ali njegovega pooblaščenega predstavnika;

2. Za davke na dohodek in premoženje se štejejo vsi davki, ki se
plačujejo na celotni dohodek, na celotno premoženje ali na
sestavine dohodka ali premoženja, vključujoč davke na dobiček
od odsvojitve premičnin ali nepremičnin, davke na celotne zneske
mezd in plač, ki jih plačujejo podjetja, kot tudi davke na zvišanje
vrednosti kapitala.

(ii) v primeru Švice: direktorja Zvezne davčne administracije ali
njegovega pooblaščenega predstavnika;
h) izraz "državljan" pomeni:

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja sporazum, so:
a) v Sloveniji:

(i) katerega koli posameznika, ki ima državljanstvo države
pogodbenice;

(i) davek na dobiček pravnih oseb;
(ii) davek na dohodek posameznikov, vključujoč mezde in plače,
dohodek od kmetijskih dejavnosti, dohodek iz poslovanja,
kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin in premičnin;
(iii) davek na premoženje;
(v nadaljevanju: "slovenski davek");

(ii) katero koli pravno osebo, partnerstvo ali združenje, katere
status izhaja iz zakonov, ki veljajo v državi pogodbenici.
2. Kadar uporablja država pogodbenica to konvencijo, ima vsak
izraz, ki s konvencijo ni opredeljen, če kontekst ne zahteva
drugače, tak pomen, kot ga ima po njenih zakonih, ki se nanašajo
na davke, za katere se uporablja ta konvencija.

b) v Švici:
zvezni, kantonski in občinski davki
(i) na dohodek (celoten dohodek, zaslužek, dohodek iz
premoženja, industrijski in poslovni dobiček, kapitalski dobički ter
druge oblike dohodka); in
(ii) na premoženje (celotno premoženje, premoženje iz premičnin
in nepremičnin, poslovno premoženje, plačano premoženje in
rezerve, ter druge oblike premoženja)
(v nadaljevanju: "švicarski davek").

4. člen
REZIDENT
1. Za namene te konvencije izraz "rezident države pogodbenice"
pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z zakoni te države
pogodbenice dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega
bivališča, bivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega
kriterija podobne narave.

4. Ta konvencija se bo porabljala tudi za kakršne koli enake ali
vsebinsko podobne dajatve, ki bodo uvedene po datumu podpisa
konvencije, dodatno k že obstoječim dajatvam ali namesto njih.
Pristojni organi držav pogodbenic morajo drug drugega obvestiti
o vseh bistvenih spremembah, ki so bile izvršene v njihovih
ustreznih davčnih zakonih.

2. Kadar je v skladu z določbami 1. odstavka posameznik razident
obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli kot sledi:
a) šteje se za rezidenta države pogodbenice, kjer ima stalno
bivališče; če ima stalno bivališče v obeh državah pogodbenicah,
se šteje za rezidenta države pogodbenice, s katero ima tesnejše
osebne in ekonomske odnose (središče vitalnih interesov);

5. Ta konvencija se ne bo uporabljala za davke, zadržane na
izvoru za loterijske dobitke.

b) če države, v kateri ima središče svojih vitalnih interesov, ni
mogoče določiti, ali če nima na razpolago stalnega bivališča v eni
ali drugi državi, se šteje, da je rezident države, v kateri običajno
prebiva;

3. člen
SPLOŠNE DEFINICIJE
1. Za potrebe te konvencije, razen če kontekst ne zahteva
drugače:

c) če ima svoje običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od
njiju, se šteje za rezidenta države, katere državljan je;
d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojni organi
držav pogodbenic razrešijo to vprašanje s skupnim dogovorom.

a) izraz "Slovenija" pomeni ozemlje Republike Slovenije, ozemlje
Slovenije vključno z morskimi področji, morskim dnom in njegovim
podzemljem, ležečim ob teritorialnem morju, v katerem lahko
Republika Slovenija izvaja svoje suverene pravice in ima svojo
sodno oblast v skladu z mednarodnim pravom in svojo domačo
zakonodajo;

3. Kadar je zaradi določb 1. odstavka oseba, razen fizične osebe,
rezident v obeh državah pogodbenicah, se šteje za rezidenta
države, v kateri se nahaja njen sedež dejanske uprave.
5. člen

b) izraz "Švica" pomeni Švicarsko konfederacijo;

STALNA POSLOVNA ENOTA

c) izraz "oseba" zajema posameznika, družbo ali katero koli drugo
telo, ki združuje več oseb;

1. Izraz "stalna poslovna enota" v tej konvenciji pomeni stalno
mesto poslovanja, v katerem se v celoti ali delno odvijajo posli
določenega podjetja.

d) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali enoto, ki se jo
obravnava kot korporacijo v davčne namene;

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje:

e) izraza "podjetje države pogodbenice" ali "podjetje druge države
pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države
pogodbenice in podjetje, ki ga upravlja rezident druge države
pogodbenice;

a) sedež uprave;
b) podružnico;
c) poslovalnico;
d) tovarno;
e) delavnico; in
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali kateri koli
drug kraj, kjer pridobivajo naravne vire.

f) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršen koli prevoz z ladjo
ali letalom, s katerim upravlja podjetje, ki ima sedež v državi
pogodbenici, razen kadar ladja ali letalo opravljata prevoze izključno
med kraji v drugi državi pogodbenici;

3. Gradbišče, objekt v izgradnji ali projekt instalacij pomeni stalo0
poslovno enoto samo, če traja dlje kot dvanajst mesecev.

g) izraz "pristojni organ" pomeni:
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4. Kljub določbam iz tega člena se šteje, da izraz "stalna poslovna
enota" ne vključuje:

4. Določila 1. in 3. odstavka se uporabljajo tudi za dohodek od
nepremičnine podjetja in za dohodek od nepremičnine, ki se
uporablja za opravljanje samostojnih osebnih storitev.

a) uporabe prostorov izključno za skladiščenje, razstavljanje ali
dostavo dobrin ali blaga, ki je last podjetja;

7. člen
POSLOVNI DOBIČKI

b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo
zaradi skladiščenja, razstavitve ali dostave;

1. Dobički podjetja države pogodbenice se obdavčijo samo v tisti
državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici preko
stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje kot prej omenjeno,
se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi pogodbenici,
vendar samo v tolikšni meri, kolikor se pripisuje tej stalni poslovni
enoti.

c) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, izključno
za namene predelave v drugem podjetju;
d) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno za nakup
dobrin ali blaga ali za zbiranje podatkov za podjetje;
e) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno z namenom
izvajanja reklamnih dejavnosti, za dajanje informacij, za
znanstveno raziskovanje ali podobne dejavnosti pripravljenega
ali pomožnega značaja za podjetje;

2. V skladu z določbami 3. odstavka, kjer podjetje države
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici preko stalne
poslovne enote v njej, bo v vsaki državi pogodbenici stalni poslovni
enoti dobiček, ki bi ga lahko pričakovali, če bi bili to dve različni in
ločeni podjetji, ki se ukvarjata z istimi ali podobnimi dejavnostmi
pod istimi ali podobnimi pogoji in delujeta popolnoma neodvisno
od podjetja, katerega stalna poslovna enota sta.

f) vzdrževanje stalnega kraja poslovanja izključno zaradi kakršne
koli kombinacije dejavnosti, navedenih v pododstavkih a) do e),
če je celotna dejavnost stalnega kraja poslovanja, ki izvira iz te
kombinacije, pripravljalnega ali pomožnega značaja.

3. Pri določanju dobičkov stalne poslovne enote se mora dovoliti
odbitek stroškov, ki nastanejo pri poslovanju stalne poslovne
enote, vključujoč poslovodne in splošne upravne stroške, ki so
nastali bodisi v državi, kjer se nahaja stalna poslovna enota,
bodisi drugje.

5. Kljub določbam 1. in 2. odstavka, kjer oseba - ki ni zastopnik z
neodvisnim statusom, za katerega veljajo določbe 6. odstavka deluje v državi pogodbenici v imenu podjetja druge države
pogodbenice in ima oziroma običajno uporablja pooblastilo za
sklepanje pogodb v imenu podjetja, se šteje, da ima podjetje stalno
poslovno enoto v prvi omenjeni državi za katerokoli dejavnost, ki
jih ta oseba opravlja za podjetja, razen, če njene dejavnosti niso
omejene na tiste, omenjene v 4. odstavku, zaradi katerih se ta
stalni kraj poslovanja po tem odstavku ne bi štel za stalno poslovno
enoto, če bi se te dejavnosti opravljale prek stalnega kraja
poslovanja.

4. V kolikor je bilo v državi pogodbenici običajno določati dobiček,
ki se pripisuje stalni poslovni enoti na podlagi razdelitve celotnega
dobička podjetja na različne dele, nič v 2. odstavku ne more
preprečiti državi pogodbenici, da bi določala dobiček za
obdavčenje s takšno razdelitvijo, ki je običajna. Metoda razdelitve
mora vseeno biti takšna, da so rezultati v skladu z načeli, ki jih
vsebuje ta člen.

6. Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno poslovno
enoto v drugi državi pogodbenici, če opravlja svoje posle v tej
državi preko borznega posrednika, splošnega komisionarja ali
kakršnega koli posrednika, ki ima neodvisen status, če te osebe
delujejo v okviru svojega rednega poslovanja.

5. Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo kupuje
dobrine ali blago za podjetje.
6. Za namene gornjih odstavkov se morajo stalni poslovni enoti
dobički določati po isti metodi leto za letom, razen če ni
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno.

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje
ali jo nadzoruje družba, ki je rezident druge države pogodbenice,
oziroma ki izvaja posle v tej državi (preko stalne poslovne enote
ali drugače), samo po sebi še ne pomeni, da se taka družba šteje
za stalno poslovno enoto druge.

7. Kjer dobički vključujejo dele dohodka, ki so posebej obravnavani
v drugih členih te konvencije, na določbe tistih členov ne bodo
vplivale določbe tega člena.
8. člen

6. člen

POMORSKI IN ZRAČNI PROMET

DOHODEK OD NEPREMIČNIN

1. Dobički iz prevozov ladij in letal v mednarodnem prometu se
obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske
uprave podjetja.

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin
(vključno z dohodkom od kmetijstva in gozdarstva) v drugi državi
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

2. Če je sedež ladijskega transportnega podjetja na ladji, se šteje,
da je sedež v državi pogodbenici, v kateri se nahaja matična luka
ladje, če pa ladja nima matične luke, je sedež v državi pogodbenici,
katere rezident je prevoznik.

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja
države pogodbenice, v kateri se nahaja predmetna nepremičnina.
Izraz vselej zajema tudi premoženje, ki je sestavni del nepremičnin,
živi in neživi inventar kmetijskih in gozdnih gospodarstev, pravice,
za katere veljajo določbe splošnega prava, ki se nanašajo na
zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do
spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali
pravico do izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugih naravnih
bogastev; ladje, čolni In letala se ne štejejo za nepremičnine.

3. Določbe 1. odstavka veljajo tudi za dobičke iz udeležbe v
poolu, mešanem podjetju ali mednarodnih poslovnih agencijah.
9. člen
ZDRUŽENA PODJETJA

3. Določila 1. odstavka se uporabljajo tudi za dohodek, ustvarjen
z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali drugačno uporabo
nepremičnine.

1. Kjer
a) podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno sodeluje
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pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države
pogodbenice ali
b) iste osebe sodelujejo neposredno ali posredno pri upravljanju,
nadzoru in v premoženju podjetja države pogodbenice in podjetja
druge države pogodbenice,
in v obeh primerih obstajajo oziroma se dvema podjetjema v
njunih komercialnih in finančnih razmerjih urejajo določeni pogoji,
ki so drugačni od tistih, kakršni bi bili med neodvisnimi podjetji,
potem se dobički, do katerih bi, če takih pogojev ne bi bilo, v enem
od podjetij prišlo, vendar prav zaradi takih pogojev do njih ni
prišlo, lahko vključijo v dobičke tega podjetja in ustrezno otjdavčijo.

razen če so te dividende izplačane rezidentu te druge države
pogodbenice, oziroma če je holding, kateremu se izplačujejo
dividende, dejansko povezan s stalno poslovno enoto ali stalno
bazo v tej drugi državi pogodbenici, niti ne obračunati davkov na
nerazdeljene dobičke družbe, celo če se izplačane dividende ali
nerazdeljeni dobički sestojijo v celoti ali delno iz dobičkov ali
dohodka, ki nastane v tej drugi državi.

2. Kjer država pogodbenica v dobiček podjetja te države vključuje
in ustrezno obdavči dobičke, ki so bili že obdavčeni v drugi državi
pogodbenici v okviru podjetja te druge države pogodbenice in
tako doseženi dobički so tisti dobički, ki bi jih sicer imelo podjetje
prvo omenjene države, če bi bili pogoji med obema podjetjema
enaki pogojem med neodvisnimi podjetji, se pristojni organi držav
pogodbenic med seboj posvetujejo z namenom doseči sporazum
o prilagoditvi dobička v obeh državah pogodbenicah.

1. Obresti, ki nastajajo v državi pogodbenici in so izplačane
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.

11. člen
OBRESTI

2. Vendar so lahko take obresti obdavčene tudi v državi
pogodbenici, v kateri so nastale in v skladu z zakoni te države,
če pa je prejemnik upravičeni lastnik obresti, tako zaračunan
davek ne sme presegati 5 odstotkov bruto zneska obresti. Pristojni
organi držav pogodbenic bodo s postopkom skupnega dogovora
določili način izvajanja te omejitve.

3. Država pogodbenica ne bo spremenila dobičkov podjetja v
okoliščinah opisanih v 1. odstavku po preteku časovnih omejitev
določenih z njeno domačo zakonodajo in, v vsakem primeru, v
petih letih od konca leta v katerem bi dobički, ki bi nastali podjetju
države pogodbenice, lahko bili predmet takšnih sprememb. Ta
odstavek se ne bo uporabljal v primerih prevare ali naklepne
napake.

3. Izraz "obresti", kot se uporablja v tem členu, pomeni dohodek
iz terjatev kakršnekoli vrste, ne glede na to, ali so zavarovane s
hipoteko ali ne in glede na to, ali imajo pravico do soudeležbe pri
dolžnikovih dobičkih in še posebej pri dohodku iz državnih
obveznic in pri dohodku iz zadolžnic ali obveznic, vključujoč
premije in dobitke, ki so del teh državnih obveznic, obveznic ali
zadolžnic. Pogodbene kazni zaradi zamude v plačilu se po tem
členu ne štejejo za obresti.

10. člen
DIVIDENDE

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik
obresti, rezident države pogodbenice, opravlja posle v drugi državi
pogodbenici, kjer nastajajo obresti, preko stalne poslovne enote
v tej državi ali če v tej drugi državi pogodbenici opravlja samostojne
osebne storitve iz stalne baze, ki se nahaja v njej in je terjatev, v
zvezi s katero se izplačujejo obresti, dejansko povezana s takšno
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru veljajo
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera.

1. Dividende, ki jih družba - rezident države pogodbenice - izplača
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.
2. Vendar se takšne dividendte lahko obdavčijo tudi v državi
pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, v
skladu z zakoni te države, če pa je prejemnik upravičeni lastnik
dividend, tako obračunani davek ne sme presegati:
a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik
podjetje, ki ima direktno vsaj 25 odstotkov premoženja družbe, ki
plačuje dividende, v svoji lasti;
b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih.
Pristojni organi držav pogodbenic določijo način uporabe take
omejitve z medsebojnim dogovorom.
Določbe tega odstavka ne vplivajo na obdavčenja družbe glede
na dobičke, iz katerih so plačane dividende.

5. Šteje se, da so obresti nastale v državi pogodbenici, kadar je
plačnik država sama, njena politična enota, organ lokalne uprave
ali rezident te države pogodbenice. Kadar pa ima oseba, ki plačuje
obresti, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice ali ne, v
državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi
s katero je nastal dolg, od katerega se plačujejo obresti in te
obresti plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da
so te obresti nastale v državi, v kateri se nahaja stalna poslovna
enota ali stalna baza.

3. Izraz "dividende", uporabljen v tem členu, pomeni dohodek iz
delnic, jouissance delnic in jouissance pravic, rudniških delnic, iz
delnic ustanoviteljev ali drugih pravic, ki niso terjatve, udeležbo v
dobičku, kot tudi dohodek iz drugih skupnih pravic, ki se davčno
enako obravnavajo kot dohodek od delnic po zakonih države,
katere rezident je družba, ki izvaja delitev, davčno izenačen z
dobičkom iz delnic.

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in
upravičencem lastnikom ali med obema in kako drugo osebo,
znesek obresti glede na terjatev, za katero se plačujejo, presega
znesek, ki bi bil dogovorjen med plačnikom in upravičenim
lastnikom, če takega odnosa ne bi bilo, določbe tega člena veljajo
samo za zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru ostane
presežni del plačila obdavčen v skladu z zakoni vsake države
pogodbenice, pri tem pa je treba upoštevati druge določbe te
konvencije.

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik
dividend, ki je rezident države pogodbenice, opravlja posle v
drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje
dividende preko stalne poslovne enote podjetja, ki se tam nahaja,
ali opravlja v drugi državi pogodbenici samostojne osebne storitve
preko stalne baze, ki se tam nahaja, in je holding, kateremu se
izplačujejo dividende, dejansko povezan s takšno stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14.
člena, odvisno od primera.

12. člen
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI
1. Licenčnlne in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi
pogodbenici in se izplačujejo rezidentu v drugi državi pogodbenici,
se lahko obdavčujejo v tej drugi državi.

5. Kadar družba, ki je rezident države pogodbenice, dobiva svoje
dobičke ali dohodke iz druge države pogodbenice, ta druga država
ne sme nalagati nobenih davkov na dividende, ki jih izplača družba,
poročevalec, št. 35

2. Vendar so lahko licenčnine in avtorski honorarji obdavčeni tudi
v državi pogodbenici, v kateri so nastali in v skladu z zakoni te
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države pogodbenice, če pa je prejemnik upravičeni lastnik obresti,
tako zaračunan davek ne sme presegati 5 odstotkov bruto zneska
obresti. Pristojni organi obeh držav pogodbenic bodo s postopkom
skupnega dogovora določili način izvajanja te omejitve.

14. člen
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE
1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s
strokovnimi storitvami ali drugimi samostojnimi dejavnostmi, se
obdavči samo v tej državi pogodbenici, razen, če ima svojo stalno
bazo za opravljanje svojih dejavnosti, ki mu je vedno na voljo v
drugi državi pogodbenici. V tem primeru se lahko v tej drugi državi
obdavči samo tolikšen del dohodka, kolikor ga lahko pripišemo
tej stalni bazi.

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", uporabljen v tem
sporazumu, pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo ali
pravico do uporabe, vsako avtorsko pravico za literarno,
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi,
kakršen koli patent, zaščitno znamko, obliko ali model, načrt,
tajno formulo ali postopek, ali informacije, ki se nanašajo na
industrijske, komercialne ali jnanstvene izkušnje.

2. Izraz "strokovne storitve" vključuje še posebej samostojne
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, pravnikov,
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij.

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik
licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države
pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri
nastajajo licenčnine in avtorski honorarji iz stalne poslovne enote,
ki se tam nahaja, ali opravlja v tej drugi državi pogodbenici
samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki se tam nahaja, in je
pravica ali lastnina, v zvezi s katero se izplačujejo licenčnine in
avtorski honorarji, dejansko povezana s takšno stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takih primerih veljajo določbe 7. ali 14.
člena, odvisno od primera.

15. člen
NESAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE
1. V skladu z določbami iz 16., 18. in 19. člena se plače, mezde in
drugi podobni honorarji, ki jih prejema rezident države pogodbenice
iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi pogodbenici, razen, če
je zaposlitev v drugi državi pogodbenici. Če je zaposlitev v drugi
državi pogodbenici, se lahko takšni honorarji obdavčijo v tej drugi
državi.

5. Šteje se, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo v državi
pogodbenici, če je plačnik država sama, njena politična enota,
organ lokalne uprave ali rezident te države pogodbenice. Kadar
pa ima oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne
glede na to ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s
katerima nastane obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih
honorarjev in licenčnine in avtorske honorarje plačuje stalna
poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da so licenčnine in avtorski
honorarji nastali v državi, v kateri se nahaja stalna poslovna
enota ali stalna baza.

2. Kljub določbam 1. odstavka se honorar, ki ga prejme rezident
države pogodbenice iz zaposlitve v drugi državi pogodbenici,
obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:
a) prejemnik prebiva v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne
presegajo skupno 183 dni v koledarskem letu; in
b) se honorar izplača oz. ga izplačajo v imenu delodajalca, ki ni
rezident druge države pogodbenice; in
c) honorarja ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo
ima delodajalec v drugi državi.

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek licenčnin
in avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo,
za katero se izplačujejo, presega znesek, za katerega bi se
dogovorila plačnik in upravičeni lastnik, če ne bi bilo takšnega
odnosa, določbe tega člena veljajo samo za zadnji omenjeni
znesek. V takšnem primeru se presežni del plačila obdavči v
skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri tem pa se mora
upoštevati druge določbe te konvencije.

3. Kljub gornjim določbam tega člena se lahko honorar iz zaposlitve
na ladji ali letalu, s katerim opravlja prevoze v mednarodnem
prometu podjetje države pogodbenice, obdavči v državi
pogodbenici, v kateri se nahaja sedež uprave podjetja.
16. člen
PLAČILA DIREKTORJEM
t
Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih'prejema rezident
države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je
rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.

13. člen
KAPITALSKI DOBIČKI
1. Dobički, ki jih rezident države pogodbenice dobi z odtujitvijo
nepremičnin, ki smo jih navedli v 6. členu in se nahajajo v drugi
državi pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugI državi.

17. člen
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI

2. Dobički od odtujitve premičnin, ki so del poslovne lastnine
stalne poslovne enote, ki ga ima podjetje države pogodbenice v
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki
|o Ima rezident države pogodbenice na razpolago v drugi državi
Pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev,
vključujoč dobičke od odtujitve takšne stalne poslovne enote
(samostojno ali skupaj s celotnim podjetjem) ali takšne stalne
baze, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.

1. Kljub določbam 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga prejme
rezident države pogodbenice kot na primer gledališki, filmski,
radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot športnik, s svojimi
osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici,
obdavči v tej drugi državi.
2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja umetnik ali
športnik s to svojo dejavnostjo, ne pripada samemu umetniku ali
športniku, temveč drugi osebi, je ta dohodek kljub določbam 7.,
14. in 15. člena lahko obdavčen v državi pogodbenici, v kateri se
opravljajo dejavnosti umetnika ali športnika.

3. Dobički od odtujitve ladij ali letal, s katerimi se opravljajo prevozi
v
mednarodnem prometu, ali premičnin v zvezi s prevozi takih
'adij ali letal, se obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je
sedež dejanske uprave podjetja.

3. 1. in 2. odstavek se ne nanašata na dohodek, pridobljen s
storitvami umetnikov in športnikov, če ta dohodek v večjem delu
direktno ali indirektno izhaja iz javnih sredstev.

Dobički od odtujitve kakršnega koli drugega premoženja, razen
Premoženja,
navedenegk v odstavkih 1, 2 in 3 se obdavčijo samo
v
državi pogodbenici, katere,rezident je odsvojitelj.
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18. člen

lastnina, za katero se plačuje dohodek, dejansko povezana s
takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takšnem primeru
veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera.

V skladu z določbami 2. odstavka 19. člena se pokojnine in druga
podobna nadomestila, ki se izplačajo rezidentu države
pogodbenice za preteklo zaposlitev obdavčijo samo v tej državi.

22. člen

POKOJNINE

PREMOŽENJE

19. člen

1. Premoženje, ki sestoji iz nepremičnine navedene v 6. členu, ki
je last rezidenta države pogodbenice in se nahaja v drugi državi
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

1. a) Nadomestila, razen pokojnin, ki jih izplača država
pogodbenica, njena politična enota ali njeni organi lokalne uprave
posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto ali
njen organ lokalne uprave pri opravljanju državnih funkcij, se
obdavčijo samo v tej državi.
b) Takšno nadomestilo pa je lahko obdavčeno samo v drugi
državi pogodbenici, če so storitve izvršene v drugi državi in če je
posameznik rezident te druge države, ki je:
(i) državljan te druge države; ali
(ii) ni postal rezident te druge države izključno za'namene
opravljanja storitev.

2. Premoženje, ki sestoji iz premičnin, ki so del poslovnega
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali iz premičnin, ki
pripadajo stalni bazi, ki jo uporablja rezident države pogodbenice
v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih
dejavnosti, se lahko obdavči v tej drugi državi.

2. a) Vsaka pokojnina, ki je plačana s sredstvi ali iz sredstev
skladov, ki jih je oblikovala država pogodbenica ali politična enota
ali njeni organi lokalne uprave za posameznika v zvezi z
opravljenimi storitvami za to državo ali politično enoto ali organ
njene lokalne uprave, se obdavči samo v tej državi.
b) Vendar pa se takšna pokojnina obdavči samo v drugi državi
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te druge
države.

4. Vse drugo premoženje rezidenta države pogodbenice se
obdavči samo v tej državi.

3. Določila 15., 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za nadomestila
in pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države
pogodbenice, njene politične enote ali njenega organa lokalne
uprave.

Kadar rezident Slovenije ustvari dohodek ali ima v lasti premoženje,
ki se sme po tej konvenciji obdavčiti v Švici, Slovenija odobri:

DRŽAVNA SLUŽBA

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje in letala, ki se uporabljajo
v mednarodnem prometu in premičnine, potrebne za delovanje
takih ladij ter letal, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri
se nahaja sedež dejanske uprave podjetja.

23. člen
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
1. V Sloveniji bo dvojno obdavčevanje odpravljeno kot sledi:

(i) kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta - znesek, ki je
enak davku od dohodka, ki je plačan v Švici;

20. člen

(ii) kot odbitek od davka na premoženje tega rezidenta - znesek,
ki je enak davku od premoženja, ki je plačan v Švici;

ŠTUDENTI
1. Študent ali učenec, ki je ali je bil tik pred obiskom države
pogodbenice rezident druge države pogodbenice, in ki je v prvi
omenjeni državi prisoten samo zaradi svojega izobraževanja,
usposabljanja, je oproščen davkov v prvi omenjeni državi na
plačila, ki jih prejema za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali
usposabljanje, če ta plačila izvirajo iz virov izven države.

Takšen odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega
davka na dohodek ali na premoženje, ki je bil izračunan pred
odbitkom, in ki se nanaša na dohodek ali na premoženje, ki je
obdavčljiv v Švici, če gre za tak primer.

2. Glede štipendij, šolnin in plačil, ki niso zajete v 1. odstavku tega
člena, ki jih študent ali učenec opisan v 1. odstavku dodatno
dobiva med svojim izobraževanjem ali ukom, bo lahko užival
enake davčne oprostitve in olajšave, kot so na voljo rezidentom
države v kateri je na obisku.

a) kadar rezident Švice dobiva dohodek ali ima v lasti premoženje,
ki se v skladu z določbami te konvencije lahko obdavči v Sloveniji,
bo Švica, v skladu z določili pododstavka b), izvzela takšen
dohodek ali premoženje iz obdavčenja, pri čemer lahko za preostali
dohodek ali premoženje uporabi davčno stopnjo, ki bi se jo
uporabilo, če izvzeti dohodek ali premoženje ne bi bilo izvzeto.

2. V Švici bo dvojno obdavčevanje odpravljeno kot sledi:

21. člen

b) kadar rezident Švice pridobiva dividende, obresti ali licenčnine
in avtorske honorarje, kateri so, v skladu z določili 10., 11. in 12.
člena lahko obdavčeni v Sloveniji, bo Švica omogočila, v skladu z
zahtevo, olajšavo takšnemu rezidentu. Olajšava lahko zajema:

DRUGI DOHODKI
1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki kjerkoli izvirajo,
in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo
samo v tisti državi.

(i) odbitek od davka na dohodek temu rezidentu, v višini
plačanega davka v Sloveniji, v skladu z določili 10., 11. in 12.
člena; višina upoštevanega odbitka pa ne sme presegati zneska
švicarskega davka na ta dohodek, izračunanega preden je bil
določen odbitek, ki je enak dohodku, ki se lahko obdavči v
Sloveniji; ali

2. Določbe 1. odstavka ne veljajo za dohodek, ki ne izvira iz
nepremičnin kot so opredeljene v 2. odstavku 6. člena, če prejemnik
takega dohodka, rezident države pogodbenice, opravlja posle v
drugi državi pogodbenici preko stalne poslovne enote, ki se nahaja
v njej, ali opravlja v drugi državi pogodbenici samostojne osebne
storitve preko stalne baze, ki se nahaja v njej, in je pravica ali

(ii) zmanjšanje švicarskega davka za določeno vsoto; ali
t
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(ili) delna oprostitev takšnih dividend, obresti ali licenčnin in
avtorskih honorarjev od plačila švicarskega davka, ki v vsakem
primeru znaša vsaj odbitek od davka odmerjenega v Sloveniji od
bruto zneska dividend, obresti ali licenčnin in avtorskih honorarjev.
Švica bo določila uporabo oprostitve in postopek v skladu s
švicarskimi predpisi, ki se nanašajo na izvajanje mednarodnih
sporazumov Švicarske konfederacije o izogibu dvojnega
obdavčevanja.

2. Pristojni organ si mora, če se mu zdi pritožba upravičena in če
sam ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadevati razrešiti
primer v skupnem dogovoru s pristojnim organom druge države
pogodbenice, da bi se izognil obdavčenju, ki ni v skladu z
določbami te konvencije.

c) Podjetje, ki je švicarski rezident in pridobiva dividende od
podjetja, ki je slovenski rezident, je upravičeno, glede švicarskega
davka, ki se nanaša na takšne dividende, do enakih oprostitev,
kot so omogočene podjetju, če bi bilo to podjetje, ki plačuje
dividende švicarski rezident.

3. Pristojni organi držav pogodbenic si morajo prizadevati s
skupnim dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki
izvirajo iz razlage ali uporabe te konvencije. Prav tako se lahko
med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega obdavčevanja v
primerih, ki jih ne predvideva ta konvencija.

24. člen

4. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno
komunicirajo drug z drugim, da bi dosegli dogovor v smislu zgornjih
odstavkov. Kadar je za dosego dogovora priporočljivo, se pristojni
organi držav pogodbenic tahko sestanejo za ustno izmenjavo
mnenj.

letih od prve prijave dejanja, ki je imelo za posledico obdavčenje,
ki ni v skladu z določbami te konvecije.

NEPRISTRANSKOST
1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici ne
bodo zavezani nobenemu obdavčevanju ali kakršnim koli
zahtevam s tem v zvezi, ki je drugačno ali bolj obremenjujoče kot
obdavčevanje in s tem povezane zahteve za državljane druge
države v enakih okoliščinah, še posebno glede rezidentstva.
Določila te konvencije, razen določil 1. člena, veljajo tudi za osebe,
ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic.

26. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ
1. Pristojni organi držav pogodbenic bodo izmenjavali informacije
(tiste informacije, ki so jim na razpolago v skladu z njihovimi
davčnimi zakoni v okviru običajnega poteka njihovega upravnega
dela), ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije glede
davkov, ki so predmet te konvencije. Vsaka tako izmenjana
informacija se bo obravnavala kot tajna in se ne bo razkrila katerim
ko|i drugim osebam, kot tistim, ki odmerjajo in pobirajo davke, ki
so predmet te konvencije. Nobene zgoraj omenjene informacije
ne bodo izmenjane, ki bi razkrile kakršno koli trgovsko, poslovno,
bančno, industrijsko, ali poklicno skrivnost ali strokovni postopek.

2. Obdavčenje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne bo manj ugodno
obdavčeno v drugi državi pogodbenici kot bi bilo obdavčenje
podjetij te druge države, ki opravlja enake dejavnosti. Določbe
tega odstavka se ne razumejo, kot da zavezujejo državo
pogodbenico, da dodeli rezidentom druge države pogodbenice
kakršne koli osebne olajšave in odbitke za davčne namene na
račun osebnega statusa ali družinskih obveznosti, ki jih dodeljuje
svojim rezidentom.

2. V nobenem primeru se določbe tega člena ne smejo razumeti
kot da nalagajo obveznosti kateri koli državi pogodbenici, da izvaja
administrativne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo ali
administrativno prakso te ali druge države pogodbenice, ali so v
nasprotju z njeno suverenostjo, varnostjo ali javnim redom ali, da
bi preskrbela informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali
običajni upravni poti te ali druge države, ki je vložila zahtevek.

3. Razen, kjer veljajo določbe 1. odstavka 9. člena, 6. odstavka
11. člena ali 6. odstavka 12. člena, se obresti, licenčnine in
avtorski honorarji in druga izplačila, ki jih izplačuje podjetje države
Pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice se za namene
določitve obdavčljivega dobička takega podjetja, odbijajo pod istimi
Pogoji, kot če bi bili izplačani rezidentu prve omenjene države.
Tudi dolgovi podjetja države pogodbenice rezidentu druge države
Pogodbenice se pri ugotavljanju obdavčljivega premoženja tega
Podjetja odbijajo pod enakimi pogoji, kot da bi bili dogovorjeni z
rezidentom prve omenjene države.

27. člen
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI USLUŽBENCI
»»
1. Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih
predstavnikov ali konzularnih uslužbencev, določene s splošnimi
pravili mednarodnega prava ali z določbami posebnih sporazumov.

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno,
neposredno ali posredno, v lasti ali pod nadzorom enega ali več
rezidentov druge države pogodbenice, ne bodo v prvi omenjeni
državi zavezana nikakršnemu obdavčenju ali zahtevam s tem v
zvezi, ki bi bile drugačne ali bolj obremenjujoče kot obdavčenje in
s
tem povezane zahteve, katerim so, ali so lahko zavezana druga
Podobna podjetja prve omenjene države.

2. Ne glede na določbe 4. člena, se posameznik, ki je član
diplomatskega predstavništva, konzularnega predstavništva ali
stalnega predstavništva države pogodbenice, ki se nahaja v drugi
državi pogodbenici ali v tretji državi, opredeli, v skladu z namenom
te konvencije, da je rezident države, ki ga je tja poslala, če:

5- Določbe tega člena veljajo kljub določbam 2. člena za davke
v
seh vrst in opisov.

a) ni, v skladu z mednarodnim pravom, davčni zavezanec v
državi gostiteljici, glede na dohodek, ki nima izvora v tej državi ali
glede na premoženje, ki se nahaja zunaj te države, in

25. člen
p

OSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA

b) je davčni zavezanec v državi pošiljateljici glede davkov na
njegov celotni dohodek ali premoženje, kot so rezidenti te države.

1

- Kadar oseba meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav
Pogodbenic imela za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z
^očbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki mu jih
''udi domača zakonodaja teh dveh držav, predloži zadevo
Pri
stojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je, če
njegov primer nanaša na 1. odstavek 24. člena, pa tisti državi
P°9odbenici, katere državljan je. Zadeva mora biti vložena v treh

3. Ta konvencija se ne uporablja za mednarodne organizacije,
njihove organe ali uradnike predstavništev in za osebe, ki so
člani diplomatskih predstavništev, konzularnih ali stalnih
predstavništev tretje države, ki so prisotni v državi pogodbenici,
vendar se ne obravnavajo kot rezidenti glede davkov na dohodek
in premoženje ne v eni, ne v drugi državi pogodbenici.
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28. člen

nica ne odpove. Ena ali druga država pogodbenica lahko pošllje
po diplomatski poti pisno obvestilo o prenehanju veljavnosti vsaj
šest mesecev pred potekom katerega koli koledarskega leta. V
takem primeru ta konvencija preneha veljati za davke na dohodek
in premoženje v katerem koli obračunskem letu, ki se začne na
ali po 1. januarju v koledarskem letu, ki sledi letu, ko je bilo dano
obvestilo o odpovedi.

ZAČETEK VELJAVNOSTI
1. Ta konvencija bo ratificirana in listini o ratifikaciji bosta izmenjani
v Bernu kakor hitro bo mogoče.
2. Ta konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi
tistemu v katerem bosta izmenjani listini o ratifikaciji, njene določbe
glede davkov na dohodek in premoženje pa se Jaodo začele
uporabljati za davke v katerem koli obračunskem letu, ki se začne
po 31. decembru v koledarskem letu v katerem sta bili izmenjani
listini o ratifikaciji.

V potrditev tega, sta spodaj podpisana, za to pravilno pooblaščena,
podpisala to konvencijo.
Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 12. junija 1996 v
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri
besedila enako verodostojna. V primeru razhajanj v razlagi med
slovenskim in nemškim besedilom, je merodajno angleško
besedilo.

3. Z dnem začetka veljavnosti te konvencije preneha, v odnosih
med Republiko Slovenijo in Švico, veljati Sporazum med Vlado
SFRJ in Vlado Švicarske konfederacije o recipročni oprostitvi
obdavčevanja podjetij za pomorsko in zračno plovbo, sklenjen z
Izmenjavo not v Beogradu 4. novembra in 29. decembra 1964.

3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance.

29. člen

4. člen

PRENEHANJE VELJAVNOSTI

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

Ta konvencija velja za nedoločen čas, dokler je država pogodbe-

OBRAZLOŽITEV
1. Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom
Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v
zvezi z davki na dohodek in premoženje sta podpisala Milojka
Kolar državna sekretarka v Ministrstvu za finance Republike
Slovenije in Jakob Kellenberger državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve Švicarske konfederacije v Ljubljani, 12. junija
1996.

- razdelitev pravic obdavčenja med državama pogodbenicama;
- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju v skladu z
mednarodnim pravom;
- izmenjavo specifičnih davčnih informacij o davčnih zavezancih
med državama pogodbenicama, ki se nanašajo na izvajanje tega
sporazuma.

2. Konvencija vsebuje:
- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in
Švicarske konfederacije;
- preprečevanje davčnih utaj v obeh državah pogodbenicah;

3. Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški
oziroma finančne obveznosti.
4. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo in
zanjo ne bo imela posledic.

in r
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PREDLOG AKTA O

NASLEDSTVU

NEKDANJE

SPORAZUMOV

JUGOSLAVIJE

S
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KI
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VELJAVI

REPUBLIKO

SLOVENIJO

V

IN

NIZOZEMSKO

MED

NAJ

KRALJEVINO

(BNZNSNJ)

- EPA 1587 Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi zaradi ugotovljenih
napak v 6. in 7. točki predloga akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije s Kraljevio Nizozemsko, ki naj ostanejo
v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko,

novo besedilo navedenega gradiva in prosi, da se z njim
nadomesti predlog akta, ki ga pošilja z dopisom št. 900-03/311/7-8 dne 1/8-1996.

Vlada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. julija 1996
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO NIZOZEMSKO,
KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
podlagi 3. člena Ustanovnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
v
zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije
0c)
loča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede
Haslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Kraljevino Nizozemsko
plenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med
"spubliko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko:

ki so jih prizadeli nacionalizacijski ukrepi, sklenjen v Beogradu
22. julija 1958, Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe št. 5/59:
3. Sporazum med Jugoslavijo in Nizozemsko o ureditve določenih
nizozemskih finančnih zahtevkov, sklenjen v Haagu 9. februarja
1961, Uredni list FLRJ - Mednarodne pogodbe št. 2/62:
4. Kulturni sporazum med SFR Jugoslavijo in Kraljevino
Nizozemsko, sklenjen v Beogradu 11. avgusta 1966, Uradni list
SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 12/67;

j- Konvencija o poravnavi sporov s sodno razpravo, arbitražo ali
Pravo, sklenjena v Haagu 11. marca 1931, Službene novine št.
85
-XXXVII/32;

5. Sporazum o zaščiti investicij med SFR Jugoslavijo in Kraljevino
Nizozemsko, sklenjen v Beogradu 16. februarja 1976, Uradni list
SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 49/76:

Sporazum o nadomestilu za nizozemske interese v Jugoslaviji,
63
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6. Konvencija med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko o
socialnem zavarovanju, sklenjena v Beogradu 11. maja 1977,
Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe št. 11/80;

7. Pogodba med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko za
izogibanje dvojnemu obdavćenju dohodka in premoženja ■
protokolom, sklenjen v Beogradu 22. februarja 1982, Uradni Nst
SFRJ - Mednarodne pogodbe St. 12/82.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za Izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti In neodvisnosti Republike
Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih le sklenila
nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo,
predlagamo Državenemu zboru Republike Slovenije, da sprejme
akt o nasledstvu sedmih dvostranskih mednarodnih sporazumov,
sklenjenih med nekdanjo Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko.

države npr. glede sporazuma o nizozemski pomoči za mani razvita
jugoslovanska območja). Po mnenju obeh vlad, naI bi ae v
nasledstvo prevzeli sporazumi, ki niso zajeti z večstranskimi
sporazumi in ki pokrivajo področja socialne varnosti, Izogibanje
dvojnega obdavčenja, mimo reševanje sporov, sodelovanje na
kulturnem področju in podobno.
Vsi sporazumi katerih nasledstvo se predlaga so bili objavljeni v
Mednarodnih pogodbah jugoslovanskega Uradnega Usta oziroma
Međunarodnih ugovorih Službenih novin.

Državi sta že leta 1992 s skupno deklaracijo izrazili željo po
ureditivi nasledstva sporazumov, vendar je bilo potrebno še
naknadno usklajevanje pogodbenega stanja. Državi sta medtem
namreč že sklenili nekatere nove sporazume (zračni promet,
cestni promet), za nekatere pa sta se strinjali, da njihova nadalnja
veljavnost ne bi bila smiselna zaradi spremembe okoliščin (razpad
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Potem ko bo državni zbor sprejem Akt o nasledstvu sporazumov,
bo Ministrstvo za zunanje zadeve o tem obvestilo nizozemsko
stran.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

MEDNARODNEM

NA

LETALO

0

PRIZNANJO

PRAVIC

(MKPPL)

- EPA 1588 Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
MEDNARODNEM PRIZNANJU PRAVIC NA LETALU,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrtvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
1. člen

(a) lastninsko pravico na letalu;
(b) pravico pridobiti letalo z nakupom skupaj s posestjo;
(c) pravico imeti v posesti letalo na podlagi zakupnih pogodb za
najmanj šest mesecev;
(d) hipoteko, zastavo in vsako podobno pravico na letalu, določeno
s pogodbo kot jamstvo za plačilo dolga pod pogojem, da so bile
take pravice:
(1) določene v skladu z zakonom države pogodbenice, v kateri je
letalo registrirano ob uvajanju pravice,
(ii) pravilno vpisane v javni register države pogodbenice, v kateri
je letalo registrirano po pripadnosti.

Ratificira se Konvencija o mednarodnem priznanju pravic na letalu,
Podpisana v Ženevi, 19. junija 1948, v angleškem, francoskem in
španskem jeziku.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
konvencija o mednarodnem priznanju
PRAVIC NA LETALU

Pravilnost vrstnega reda vpisov v različnih državah pogodbenicah
se ugotavlja po pravu države pogodbenice, v kateri je letalo
registrirano po pripadnosti, in sicer ob vsakem vpisu.

pLEDE NA TO, da je Konferenca mednarodnega civilnega
®talstva, ki je bila v Chicagu novembra in decembra 1944,
Priporočila,
naj se čim prej sprejme konvencija o prenosu pravic
na
letalu,

(2) Nič v tej konvenciji ne preprečuje, da se priznajo pravice na
letalu na podlagi prava katere koli države pogodbenice. Toda
države pogodbenice ne smejo dopustiti ali priznati nobene pravice
kot prednostne glede na pravice, navedene v prvem odstavku
tega člena.

®LEDE NA TO, da je v interesu nadaljnjega razvoja
^a6<lnarodnega civilnega letalstva zelo zaželeno, da se pravice
letalu priznajo v mednarodnem merilu,

II. člen

^ SE SPODAJ PODPISANI, ki so za to pravilno pooblaščeni, v
svojih vlas DOGOVORILI, KOT SLEDI:

(1) Vsi vpisi, ki se nanašajo na letalo, morajo biti v istem registru.
(2) Učinki vpisa posamezne pravice, navedene v prvem odstavku
I. člena, se glede na tretjo osebo določijo v skladu s pravom
države pogodbenice, v kateri je ta pravica vpisana, razen če s to
konvencijo ni določeno drugače.

I. člen
države pogodbenice se zavezujejo, da priznajo:
65
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VII. člen

(3) Vsaka država pogodbenica sme prepovedati vpis posamezne
pravice, ki je ni mogoče veljavno utemeljiti v skladu z njenim
državnim pravom.

(1) Letalo se prisilno proda po postopku, ki ga določa pravo
države pogodbenice, v kateri se letalo prodaja.

III. člen

(2) Pri tem pa je treba upoštevati te določbe:

(1) Naslov organa, odgovornega za register, mora biti naveden
na potrdilu o registraciji vsakega letala po pripadnosti.

(a) datum in kraj prodaje se določita najmanj šest tednov vnaprej;
(b) upnik, ki zahteva izvršbo, mora predložiti sodišču ali drugemu
pristojnemu organu overjeni izpisek vpisa, ki se nanaša na letalo.
Najmanj mesec dni pred določenim datumom mora upnik javno
objaviti prodajo v kraju, kjer je letalo registrirano po pripadnosti v
skladu s tam veljavnim pravom in hkrati mora s priporočenim
pismom, ki ga po možnosti pošlje na naslove iz registra, o tem
uradno obvestiti lastnika, imetnike pravic na letalu in pravic,
vpisanih v register v skladu s tretjim odstavkom IV. člena.

(2) Vsak lahko od tega organa dobi pravilno overjene kopije ali
Izpiske vpisanih podatkov. Take kopije ali izpiski so prima facie
dokaz o vsebini vpisa.
(3) Če pravo države pogodbenice določa, da ima vložitev
dokumenta za vpis enak učinek kot vpis, ima za namene te
konvencije tudi tak učinek.
V tem primeru se ukrene vse, da bo ta dokument dostopen
javnosti.

(3) Posledice nespoštovanja zahtev drugega odstavka so
posledice, določene s pravom države pogodbenice, v kateri je
opravljena prodaja. Vendar se lahko vsaka prodaja, pri kateri so
bile kršene zahteve tega odstavka, razveljavi na zahtevo, ki jo
oseba, ki je bila zaradi take kršitve oškodovana, poda v šestih
mesecih od dneva take kršitve.

(4) Organ, ki vodi register, sme zaračunati sprejemljive pristojbine
za vse storitve, ki jih opravlja.
IV. člen

(4) Prisilna prodaja ni možna, če izkupiček od prodaje ne zadosti
vsem pravicam, ki imajo prednost pred zahtevkom upnika, ki
zahteva v skladu s to konvencijo izvršbo, in jih ugotovi pristojni
organ, ali če jih kupec ne prevzame.

(1) Če kakršni koli zahtevki za:
(a) nadomestilo za reševanje letala ali
(b) posebne stroške, potrebne za hrambo letala,

(5) če ob upoštevanju katere koli pravice iz I. člena katero koli
letalo, ki se zadrži kot jamstvo za dolg, povzroči poškodbo ali
škodo osebam ali premoženju na tleh države pogodbenice, kjer
poteka prisilna prodaja, in če prevoznik sam ali nekdo drug v
njegovem imenu v kateri koli državi ne zagotovi ustreznega in
učinkovitega zavarovanja države ali zavarovalnice za tako
poškodbo ali škodo, lahko državno pravo te države pogodbenice
v primeru zaplembe takega letala ali katerega koli drugega letala,
ki je v lasti iste osebe in je obremenjeno s podobno pravico, ki jo
ima isti upnik, določi:

po pravu države pogodbenice, v kateri se je končalo reševanje
ali hramba, izhajajo iz pravice, da se stroški za to zaračunavajo
letalu, države pogodbenice tako pravico priznajo in ima prednost
pred vsemi drugimi pravicami na letalu.
(2) Zahtevkom iz prvega odstavka se ugodi po obratnem vrstnem
redu datumov nezgod, iz katerih ti zahtevki izhajajo.
(3) Vsak od navedenih zahtevkov se lahko vpiše v register v treh
mesecih po končanem reševanju ali hrambi.

(a) da določbe četrtega odstavka ne veljajo za oškodovanca ali
njegovega zastopnika, če je ta hkrati upnik, ki zahteva izvršbo;
(b) da se pravice iz I. člena, ki so jamstvo za dolg in bremenijo
letalo, za oškodovanca ali njegovega zastopnika uveljavljajo samo
do 80 % prodajne cene letala.

(4) Po preteku treh mesecev, omenjenih v tretjem odstavku, se
navedeni zahtevki ne priznajo v drugih državah pogodbenicah,
razen če ni bil v tem roku:
(a) zahtevek vpisan v register v skladu s tretjim odstavkom in

Če pravo države pogodbenice, v kateri se letalo prisilno prodaja,
ne določa nobene druge omejitve, se šteje, da je odškodnina po
tem odstavku primerna, če znesek zavarovalnine ustreza
vrednosti zaplenjenega letala, ko je bil nov.

(b) znesek dogovorjen ali pa se je začel v zvezi z zahtevkom
sodni postopek. Če gre za sodni postopek, sodišče določi možne
primere, v katerih se lahko trimesečni rok prekine ali začasno
odloži.

(6) Zakoniti stroški, nastali med postopkom izvršbe zaradi
prodaje, se po pravu države pogodbenice, v kateri se opravi
prodaja, in v skupnem Interesu upnikov poravnajo iz zneska,
dobljenega s prodajo, preden se poplačajo vse druge terjatve,
tudi tiste, ki imajo prednost po IV. členu.

(5) Ta člen se uporablja ne glede na določbe drugega odstavka I.
člena.
V. člen
Prednostna pravica iz prvega (d) odstavka I. člena se razširi na
vse zneske, ki so z njo zajamčeni, vendar pa vključeni znesek
obresti ne sme presegati tistega, ki je nastal v treh letih pred
izvršilnim postopkom in med njim.

Prisilna prodaja letala po VII. členu povzroči prenos lastnine na
letalu brez pravic, ki jih kupec ni prevzel.

VI. člen

IX. člen

Državi pogodbenici upniku, ki zahteva zaplembo ali prisilno prodajo
ali kupcu ni treba priznati nobene pravice iz prvega odstavka I.
člena ali prenosa take pravice, če je utemeljena ali uveljavljena in
če je oseba, proti kateri postopek poteka, seznanjena s postopkom
prodaje ali izvršbe.

Ne sme se opraviti noben prenos vpisa letala iz državnega registra
ali registra države pogodbenice v register druge države
pogodbenice, razen če ni bilo zadoščeno imetnikom pravic,
vpisanih v register, ali če niso dali soglasja k takemu prenosu,
razen pri prisilni prodaji, v skladu z VII. členom.

poročevalec, št. 35

VIII. člen
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X. člen

generalnega sekretarja Mednarodne organizacije civilnega
letalstva.

(1) Če se v skladu s pravom države pogodbenice, v kateri je
letalo registrirano, kaka izmed pravic na letalu iz I. člena, ki je
vpisana v register In je jamstvo za plačilo dolga, razširi na
nadomestne dele, uskladiščene na enem ali več določenih krajih,
tako pravico priznajo vse države pogodbenice, pri čemer morajo
ti deli ostati v navedenih krajih, z ustreznim javnim obvestilom, ki
podrobno navaja pravico, ime in naslov imetnika te pravice ter
register, v katerega je ta pravica vpisana, in se objavi v kraju, v
katerem so ti nadomestni deli. To obvestilo mora biti objavljeno v
kraju, v katerem so nadomestni deli tako, da tretje osebe pravilno
obvesti, da so ti nadomestni deli obremenjeni.

XVI. člen
Za namene te konvencije izraz "letalo" vključuje ogrodje letala,
motorje, vijake, radijske aparate in vse dele za delovanje letala,
ne glede na to, ali so v letalo vgrajeni ali začastno ločeni od njega.
XVII. člen
Če se na ozemlju, za zunanje zadeve katerega je odgovorna
kaka država pogodbenica, za namene pripadnosti vodi poseben
register letal, se v tej konvenciji sklicevanje na pravo države
pogodbenice razume kot sklicevanje na pravo tega ozemlja.

(2) Popis, ki vsebuje vrsto in približno število takih nadomestnih
delov, se priloži ali vključi v dokument v registru. Ti deli se lahko
nadomestijo s podobnimi, ne da bi to vplivalo na pravico upnika.

XVIII. člen

(3) Prvi in četrti odstavek VII. člena in VIII. člen se uporabljajo za
prisilno prodajo nadomestnih delov. Če je upnik, ki zahteva
izvršbo, prednostni upnik, se v skladu s četrtim odstavkom VII.
člena šteje, da je taka prodaja dovoljena, če je prejeta ponudba v
znesku vsaj dveh tretjin vrednosti nadomestnih delov, kot so jo
določili strokovnjaki, ki jih je imenoval organ, pristojen za prodajo.
Poleg tega lahko ob delitvi iztržka od prodaje pristojni organ, da
pokrije terjatev zaplembnega upnika, ki zahteva izvršbo, omeji
znesek, plačljiv imetnikom prednostnih pravic, na dve tretjini
iztržka od prodaje po plačilu stroškov, navedenih v šestem
odstavku VII. člena.

Ta konvencija je na voljo za podpis, dokler ne začne veljati v
skladu z določbami XX. člena.

(4) Za namene tega člena pomeni izraz "nadomestni deli" sestavne
dele letala, motorje, vijake, radijske aparate, instrumente, naprave,
pribor, dele teh sestavnih delov ter nasploh katere koli druge
predmete zadržane za vgraditev v letalo namesto odstranjenih
delov ali predmetov.

(1) Ko dve državi podpisnici deponirata svoji listini o ratifikaciji te
konvencije, začne veljati konvencija med njima devetdeseti dan
po deponiranju druge listine o ratifikaciji. Za vsako drugo državo,
ki deponira svojo listino o ratifikaciji po tem datumu, začne
konvencija veljati devetdeseti dan po deponiranju te listine.

XI. člen

(2) Mednarodna organizacija civilnega letalstva obvesti vsako
državo podpisnico o datumu začetka veljavnosti te konvencije.

XIX. člen
(1) Države pogodbenice ratificirajo to konvencijo.'
(2) Listine o ratifikaciji se deponirajo v arhivih Mednarodne
organizacije civilnega letalstva, ki o datumu deponiranja obvesti
vse države, ki so konvencijo podpisale oziroma so k njej pristopile.
XX. člen

(1) Določbe te konvencije se v vsaki državi pogodbenici
uporabljajo za vsa letala, ki so registrirana v drugi državi
pogodbenici.

(3) Takoj po začetku veljavnosti konvencije jo generalni sekretar
Mednarodne organizacije civilnega letalstva registrira pri
Združenih narodih.

(2) Vsaka država pogodbenica za letalo, ki je v njej registrirano,
uporablja tudi:

XXI. člen

(a) določbe II., III., IX. člena in
(b) določbe IV. člena, razen če je bilo reševanje ali hramba
končano na njenem ozemlju.

(1) Po začetku veljavnosti je ta konvencija na voljo za pristop
državam, ki niso podpisnice.
(2) H konvenciji se pristopi tako, da se listina o pristopu deponira
v arhivu Mednarodne organizacije civilnega letalstva. Organizacija
vsako državo, ki je podpisala konvencijo ali k njej pristopila, obvesti
o datumu deponiranja.

XII. člen
Nič v tej konvenciji ne vpliva na pravico katere koli države
pogodbenice, da za letalo uveljavlja svojo državno zakonodajo,
ki se nanaša na priseljevanje, carino ali zračno plovbo.

(3) Pristop začne veljati po devetdesetih dneh od deponiranja
listine o pristopu v arhivu Mednarodne organizacije civilnega
letalstva.

XIII. člen
Ta konvencija se ne uporablja za letala, ki jih uporabljajo vojaški,
carinski ali policijski organi.

XXII. člen
(1) Vsaka država pogodbenica lahko odpove to konvencijo z
notifikacijo Mednarodni organizaciji civilnega letalstva, ki o datumu
prejema te notifikacije obvesti vsako državo, ki je konvencijo
podpisala oziroma k njej pristopila.

XIV. člen
Za namene te konvencije lahko pristojni organi in upravni organi
držav pogodbenic neposredno sodelujejo ob upoštevanju vseh
nasprotnih določb njihovega državnega prava.

(2) Odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko
Mednarodna organizacija civilnega letalstva prejme notifikacijo.

XV. člen

XXIII. člen

Države pogodbenice sprejemajo take ukrepe, kot so potrebni za
izpolnjevanje določb te konvencije, in o njih brez odlašanja obvestijo

(1) Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali
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pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

pristopu izjavi, da se ta konvencija ne uporablja za eno ali več
ozemelj, za zunanje zadeve katerih je ta država odgovorna.
(2) Mednarodna organizacija civilnega letalstva obvesti o tej izjavi
vse države, ki so podpisale to konvencijo ali so k njej pristopile.

SESTAVLJENO v Ženevi 19. junija 1948 v angleškem,
francoskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo
enako verodostojno.

(3) Razen ozemelj, za katera je bila dana izjava v skladu s prvim
odstavkom tega člena, se ta konvencija uporablja za vsa ozemlja,
za zunanje zadeve katerih je ta država pogodbenica odgovorna.

Ta konvencija je shranjena v arhivu Mednarodne organizacije
civilnega letalstva, kjer je v skladu z XVIII. členom na voljo za
podpis.

(4) Vsaka država lahko posebej pristopi k tej konvenciji v imenu
vseh ali katerega koli ozemlja, v zvezi s katerim je dala izjavo v
skladu s prvim odstavkom tega člena. V takem primeru se določbe
drugega in tretjega odstavka XXI. člena uporabljajo za tak pristop.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

(5) Vsaka država pogodbenica lahko v skladu z določbami XXII.
člena odpove to konvencijo posebej za vse ali za katero koli
ozemlje, za zunanje zadeve katerih je ta država odgovorna.

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

4. člen

V POTRDITEV tega so spodaj podpisani, ki so za to pravilno
OBRAZLOŽITEV
Razlogi za pristop h konvenciji

Konvencija v temeljnih načelih poudarja potrebo, da se pravice
na letalu priznajo v mednarodnem merilu zato se države
pogodbenice zavezujejo, da priznajo:

Konvencija o mednarodnem priznanju pravic na letalu je bila
sestavljena v Ženevi 19. junija 1948. Do danes je konvencijo
ratificiralo 53 držav, v veljavi pa je od 17. septembra 1953.

a) lastninsko pravico na letalu;
b) pravico pridobiti letalo z nakupom, skupaj s posestjo;
c) pravico imeti v posesti letalo na podlagi zakupnih pogodb za
najmanj šest mesecev;
d) hipoteko, zastavo in vsako podobno pravico na letalu, določeno
s pogodbo kot jamstvo za plačilo dolga pod pogojem, da so bile
take pravice:
(i) določene v skladu s pravom države pogodbenice, v kateri je
letalo registrirano ob uvajanju pravice,
(ii) pravilno vpisane v javnf register države pogodbenice, v kateri
je letalo registrirano po pripadnosti.

Bistvena razloga zakaj pristopiti h Konvenciji o mednarodnem
priznanju pravic na letalu sta predvsem dva in sicer
mednarodnopravni, ki se kaže v tem, da Slovenija postane
pogodbena stranka vseh tistih mednarodnih dokumentov, ki se
nanašajo na mednarodno zračno plovbo in notranjepravni, ki pa
ima mednarodne posledice za našega letalskega prevoznika.
Ker lahko pričakujemo, da se bo promet v prihodnje okrepil in bo
tudi naš letalski prevoznik sklepal nove posle, je naš interes, da
druga država pogodbenica, v kateri naj bi bilo letalo registrirano,
priznava vse naše pravice, povezane s tem letalom. Zaščita
lastništva takega letala je torej primarni interes, ob tem pa ne
smemo pozabiti na priznanje drugih pravic v zvezi s sklepanjem
poslov (hipoteka, zastava), ki naj bi bile ustanovljene kot garancija
za plačilo prevzetih finančnih obveznosti.

Konvencija določa, da z nobeno njeno določbo ni prepovedano,
da države pogodbenice, na podlagi svoje zakonodaje, priznajo
tudi druge pravice na letalu. Pri tem ne smejo sprejeti ali priznati
nobene prednostne pravice, navedene v prvem odstavku 1. člena.

Konvencijo je ratificirala že SFRJ, vendar pa je to zanjo začela
veljati 14. januarja 1992. Glede na dejstvo, da konvencija na dan
osamosvojitve Republike Slovenije, t.j. 25. junija 1991 za SFRJ
še ni začela veljati, je ne moremo šteti kot mednarodni akt, katerega
bi bilo mogoče naslediti in je zatorej zanjo potrebno izpeljati celoten
postopek ratifikacije.

Konvencija se ne uporablja za letala, ki jih uporabljajo vojaški,
carinski ali policijski organi.
Vpliv na domačo zakonodajo
Konvencija ne zahteva spremembe veljavne zakonodaje, prav
tako pa ni potrebno za njeno izvajanje sprejeti posebnega zakona.

Bistveni elementi konvencije

Ocena potrebnih finančnih sredstev

Konvencija v svojih 23 členih zagotavlja stvarne pravice In njihov
vrstni red v primeru prisilnega plačila iz premoženjske vrednosti
letala.
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Za izvajanje navedene konvencije niso potrebna posebna finančna
sredstva.
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INFORMACIJA O

POSLEDICAH PLAZENJA TAL V LETU

1995 IN LETU 1996 S PREDLOGOM

UKREPOV
Vlada Republike Slovenije obvešča, daje na podlagi 77. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) na 209. seji dne 1. avgusta 1996 sprejela

- INFORMACIJO O POSLEDICAH PLAZENJA TAL V LETU
1995 IN LETU 1996 S PREDLOGOM UKREPOV

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 22-07/94-5/17-8
Ljubljana, 8. avgusta 1996
Vlada Republike Slovenije je na 209. seji dne 1. avgusta 1996
obavnavala informacijo po posledicah plazenja tal v letu 1995 in
1996 s predlogom ukrepov in sprejela naslednje

SKUPAJ

SKLEPE:

2. Vlada Republike Slovenije iz sredstev stalne proračunske rezerve
proračuna Republike Slovenije za leto 1996 v skladu s 77. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov za odpravo
posledic plazenja tal, ki so poškodovali stanovanjske in gospodarske
objekte, občinam dodeli pomoč države v višini 200.000.000,00
tolarjev in sicer:
Črna Koroškem
Duplek
Gorišnice
Gornja Radgona
Hrastnik
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Novo mesto
Pesnica
Podčetrtek
Radlje
Rače-Fram
Rogatec
Rogaška Slatina
Sevnica
Slovenska Bistrica

1,600.000,00 tolarjev
16,000.000,00 tolarjev
13,068.000,00 tolarjev
5,085.000,00 tolarjev
6,269.250,00 tolarjev
17,421.000,00 tolarjev
4,000.000,00 tolarjev
200,000.000,000 tolarjev

3. Vlada Republike Slovenije pooblašča državno komisijo, imenovano
dne 21/12-1995 s sklepom št. 220-07/95 z dne 21/12-1995, da ob
podpori recenzijske komisije, ki jo imenuje minister za okolje in
prostor, s sklepom usmeri sredstva za točno določen projekt, ki
mora vsebovati najgospodarnejšo in cenovno sprejemljivo rešitev
sanacije.

1. Vlada Rapublike Slovenije je sprejela informacijo o posledicah
plazenja tal v letu 1995 in 1996 s predlogom ukrepov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
'14.
15.
16.
17.
18.

Slovenske Konjice
Šmarje
Šoštanj
Šentilj
Šentjur
Zagorje
Zavrč

4. Za namensko uporabo sredstev je odgovoren župan. Za
zavarovanje vračila nenamensko uporabljenih''sredstev izročijo
občine Ministrstvu za finance akceptne naloge in akceptno izjavo
še pred nakazilom sredstev za sanacijo.
5. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za finance, da
realizira izdane sklepe iz točke 4 A1.

15,034.253,00 tolarjev
8,276.630,00 tolarjev
3,450.730,00 tolarjev
7,504.137,00 tolarjev
14,058.000,00 tolarjev
14,900.000,00 tolarjev
3,500.000,00 tolarjev
5,000.000,00 tolaijev
2,725.000,00 tolarjev
1,915.000,00 tolarjev
12,870.000,00 tolarjev
12,461.000,00 tolarjev
4,000.000,00 tolarjev
7,015.000,00 tolarjev
4,356.000,00 tolarjev
4,991.000,00 tolarjev
7,500.000,00 tolarjev
7,000.000,00 tolarjev

6. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Minstrstvo za promet in
zveze, da pri pripravi predloga o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic zime v letu 1995/96 upošteva kot prioritetni kriterij za
sanacijo najbolj perečih plazov (predlog ukrepov navedni v točki 4
A2) in za sanacijo plazov na cestah zagotovi 48,000.000,00 tolarjev.
7. Vlada Republike Slovenije z informacijo o posledicah plazenja
tal v letu 1995 in 1996 s predlogom ukrepov obvesti Državni zbor
Republike Slovenije.
Mirko Bandelj
GENERALNI SEKRETAR
POSLANO:
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
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1. UVOD:

4. PREDLOG UKREPOV:

Ministrstvo za okolje in prostor je že v letu 1995 obširneje seznanilo
Vlado RS s problematiko plazenja tal v Republiki Sloveniji zaradi
obilnega deževja v februarju in marcu 1995.

A: ZAGOTOVITEV SREDSTEV DRŽAVNE
POMOČI:
A 1/ Angažiranje stalne proračunske rezerve:

V poročilu o dosedanjih aktivnostihi pri odpravi posledic škode, ki
jo je povzročilo plazenje tal v letu 1995 na širšem območju Republike
Slovenije, katerega je Vlada RS obravnavala na svoji seji dne 30.3.
in 13.7.1995 je bilo na podlagi prijav 78 občin evidentiranih 559
plazov. Ocena potrebnih sredstev je znašala 4.395,969.837,00 SIT.
Od aprila 1995 do aprila 1996 beležimo v 39 občinah 222 plazov
(novo nastalih in dodatno aktiviranih). Potrebna srestva za sanacijo
le teh znašajo po prvih ocenah 1.413,000.000,00 SIT.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za okolje in prostor, upoštevajoč
77. člen Zakona o izvrševanju proračuna, predlaga Vladi RS, da
sprejme sklep o angažiranju stalne proračunske rezerve v
višini 200.000.000,00 SIT z namenom, se izvede sanacija plazov
na stanovanjskih in gospodarskih objektih, ki služijo kot
osnovno sredstvo za preživljanje in ki niso več varni za bivanje,
(priloga 3)

2. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV VLADE
SPREJETIH ZA ODPRAVO POSLEDIC
PLAZENJATAL V FEBRUARJU IN MARCU 1995

Glede na to, da v okviru sklepa Vlade RS ni mogoče zagotoviti 100
% sanacije močno poškodovanih oziroma uničenih objektov se pri
objektih, ki so označeni z * predvideva le sofinanciranje, preostanek
sredstev potrebnih za sanacijo pa bo potrebno izvršiti iz občinskih
proračunov.

Za sanacijo plazov je bilo v letu 1995 zagotovljenih skupno
524,852.099,20 SIT od tega:

A 21 Zagotovitev sredstev iz naslova zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/96

- iz stalne proračunske rezerve proračuna RS za leto 1995
100,000.000,00 SIT,
- iz stalne proračunske rezerve proračuna RS za leto 1995
200,000.000,00 SIT
- iz ostanka oblikovanih sredstev solidarnosti 224,852.099,20 SIT

Prav tako v okviru sklepa Vlade RS iz prve točke ni mogoče
predlagati sanacije na lokalni cestni infrastrukturi. Na podlagi
terenskega ogleda ugotavljamo, da je do posledic plazenja v vseh
primerih dejansko prišlo, ter da so posamezni cestni odseki nujno
potrebni sanacije, saj so neprevozni, oziroma delno prevozni in
močno ogrožajo varnost prometa, (priloga 4: - 9 plazov v vrednosti
48.000.000,00 SIT).

V skladu s finančno konstrukcijo, ki jo jeVlada RS obravnavala
in potrdila pri obravnavi navedenega poročila je bilo
predlagano, da se za zagotovitev sredstev, ki bodo omogočala
sanacijo še ostalih prioritetnih plazov (višina potrebnih
sredstev 800 mio SIT), za katere je iz zagotovljenih sredstev v
letu 1995 delnože financirala izdelavo tehnične dokumentacije,
sprejme poseben interventni zakon.

Predlagamo, da se, glede na to, da je moč trditi, da je nastala
škoda na cestah tudi kot posledica neugodnih zimskih razmer, v
okviru sredstev iz naslova zakona o zagotovitvi sredstev
občinam za odpravo posledic zime v letu 1995/96 kot prioritetni
kriterij upošteva sanacija najbolj perečih plazov, ter za ta
namen zagotovi 48,000.000,00 SIT.

Iz priloge 1 je razviden pregled realizacije sprejetih sklepov
Vlade RS.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV VLADE:
priloga 1

3. PREGLED PREJETIH ZATHEVKOV ZA
ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJATALV
OBDOBJU APRIL 1995 - APRIL 1996

A) REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
30.3.1995

Iz priloženega tabelarnega pregleda je razvidno, da so presežene
vrednosti padavin na širšem območju Republike Slovenije povzročile
številne plazove (priloga 2), ki ogrožajo predvsem ceste,
stanovanjske in gospodarske objekte.

Sredstva za izvedbo najnujneših predhodnih sanacijskih del v višini
100,000.000,00 SIT so bila na podlagi sprejetih prioritet, kriterijev
in meril državne komisije, s sklepom državne komisije usmerjena
občinam v višini 99,970.099,00 SIT:

Ministrstvo za okolje in prostor je pri pregledih vloženih zahtevkov
za odpravo posledic plazenja v ocenjeni vrdnosti 1.413.000.000,00
SIT na podlagi:

- za nakup dveh nadomestnih stanovanj in treh nadomestnih
gradenj, kjer je plaz poškodoval stanovanjske objekte do take mere,
da je bila ogrožena varnost bivanja - v višini 24,336.936,00 SIT;

- fotodokumentacije,
- opisa poškodb,
- geotehničnih mnenj, ki so vsebovala splošne opise, vzroke in čas
nastanka plazu,
- lokacije z vrisom plazu na mapni kopiji,
- predlogov rešitev ter ocen vrednosti sanacije plazu,
- gradbenih dovoljenj ter
- utemeljitve pomembnosti porušenih oziroma poškodovanih
objektov,

- za sanacijo 16 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njih onemogočen oziroma otežkočen - v
višini 60,475.769,00 SIT;

opravilo terenske oglede najkritičnejših primerov plazenja.

- za sanacijo plazu, kjer je bila ogrožena stabilnost stanovanjske
hiše - v višini 3,378.400,00 SIT;
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- za sanacijo dveh vodovodov, ki sta bila poškodovana zaradi plazu
-v višini 1,555.725,00 SIT;
- za izdelavo tehnične dokumentacije za sanacijo 14 plazov - v
višini 6,176.259,00 SIT;
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Sredstva so bila na podlagi izdanih sklepov državne komisije
dodeljena občinam, kot sledi:

- za rušenje štirih stanovanjskih objektov, ki jih je poškodoval plaz
do tak emere, da varnost bivanja v njih ni bila več varna - v višini
4,047.010,00 SIT.

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sredstva so bila na podlagi izdanih sklepov državne komisije
dodeljena naslednjim občinam:
1. OBČINA CELJE
2. OBČINA GORNJA RADGONA
3. OBČINA GORNJI PETROVCI
4. OBČINA ILIRSKA BISTRICA
5. OBČINA JURŠINCI
6. OBČINA KAMNIK
7. OBČINA KRŠKO
8. OBČINA KUZMA
9. OBČINA LAŠKO
10. OBČINA LENART
11. OBČINA LITIJA
12. OBČINA MAJŠPERK
13. OBČINA MORAVSKE TOPLICE
14. OBČINA PODČETRTEK
15. OBČIINA RAČE-FRAM
16. OBČINA ROGATEC
17. OBČINA ROGAŠEVCI
18. OBČINA ROGAŠKA SLATINA
19. OBČINA SEVNICA
20. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
21. OBČINA SVETI JURIJ
22. OBČINA TREBNJE
23 OBČINATRNOVSKAVAS D.
24. OBČINA VELENJE
25. OBČINA VIDEM PRI PTUJU
.26. OBČINAVIPIAVA
27. OBČINA ŽALEC
SKUPAJ IZDANI SKLEPI

10,253.726,00 SIT
8,396.586,00 SIT
173.000,000 SIT
4,299.840,00 SIT
300.000,00 SIT
4,139.606,00 SIT
687.276,00 SIT
400.000,00 SIT
13,357.095,00 SIT
7,950,100,00 SIT
1,200.815,00 SIT
300.000,00 SIT
6,774.397,00 SIT
2,246.890,00 SIT
897.424,00 SIT
378.970,00 SIT
178.000,00 SIT
5,563.500,00 SIT
3,955.620,00 SIT
5,757.247,00 SIT
776.700,00 SIT
7,231.321,00 SIT
7,097.186,00 SIT
1,996.400,00 SIT
780.000,00 SIT
1,500.000,00 SIT
3,378.400,00 SIT
99,970.099,00 SIT

AJDOVŠČINA
BRDO
ČRNA NA KOROŠKEM
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORNJI PETR
IDRIJA
KANAL
KOZJE
KRŠKO
KUZMA
LAŠKO
LOGATEC
LUČE
MAJŠPERK
MISLINJA
MORAVČE
MORAVSKET.
PIRAN
PREDDVOR
RAČE-FRAM
ROGATEC
ROGAŠEVCI
ŠENTJUR
SEVNICA
SLOV. KONJ
SVETI JURIJ
ŠMARJE PRI J
ŠTORE
TRBOVLJE
VIDEM PRI PTUJU
ZAGORJE OB S

SKUPAJ
B. REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
13.7.1995

J

10,910.669,10 SIT
15,299.987,00 SIT
5,500.000,00 SIT
1,670.310,00 SIT
2,459.639,00 SIT
1,030.150,00 SIT
8,250.300,00 SIT
2,324.663,00 SIT
269.430,00 SIT
11,400.811,00 SIT
11,481.600,00 SIT
11,703.129,00 SIT
2,662.500,00 SIT
21,450.000,00 SIT
14,248.216,00 SIT
816.000,00 SIT
2,788.560,00 SIT
> 4,690.196,00 SIT
1,600.000,00 SIT
400.000,00 SIT
11,467.286,00 SIT
170.688,00 SIT
3,207.287,00 SIT
450.710,00 SIT
4,500.00,00 SIT
3,602.177,80 SIT
320.00,00 SIT
8,431.370,00 SIT
19,530,818,00 SIT
5,959.517,00 SIT
500,000,00 SIT
11,160,00,00 SIT
200,256.013,90 SIT

C. REALIZACIJA SKLEPA VLADE RS Z DNE
15.2.1996

Sredstva za izvedbo sanacijskih del v višini 200,000.000,00 SIT
so bila na podlagi sprejetih prioritet, kriterijev in meril državne
komisije in potrjenih projektov za sanacijo s strani recenzijskih
komisij, s sklepom državne komisije usmerjena občinam:

Sredstva za izvedbo sanacijskih del v višini 224.852.099,20 SIT
so bila na podlagi sprejetih piroritet, kriterijev in meril državne
komisije in potrjenih projektov za sanacijo s strani recenzijskih
komisij s sklepom državne komisije usmerjena občinam:
>»
- za sanacijo osemnajstih plazov, ki so poškodvali in ogrožali
stanovanjske in gospodarske objekte - v višini 83,028.016,00 SIT;

- za sanacijo petih plazov, ki so poškodovali in ogrožali stanovanjske
in gospodarske objekte - v višini 25,474.140,00 SIT;
■ za sanacijo 28 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njenj onemogočen oziroma otežkočen v višini 166,331.500,00 SIT;

■ za sanacijo 25 plazov, ki so poškodovali ali uničili ceste do take
mere, da je bil promet po njej onemogočen oziroma otežkočen - v
višini 139,707.852,20 SIT;

" za sanacijo enega vodnega zajetja, ki je bil poškodovan zaradi
Plazu - v višini 1,030.150,00 SIT;

- za sanacijo enega vodnega zajetja, ki je bil poškodovan zaradi
plazu - v višini 2,116.231,00 SIT;

• za Izdelavo tehnične dokumnetacija za sanacijo 14 plazov - v
višini 7,420.223,00 SIT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CERKNO
BREŽICE
DORNAVA
DESTERNIK-TRNOVSKAVAS
GORIŠNICE
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
HRASTNIK
KUNGOTA
LAŠKO
LENART
MARIBOR
MORAVČE
MORAVSKETOPLIVE
ORMOŽ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

14,500.000,00
13,274.269,00
1,200.000,00
10,249.839,00
300.000,00
3,448.834,00
3,436.870,00
24,578.791,00
4,367.100,00
5,572.518,00
17,733.730,00
8,848.528,00
150.000,00
4,112.800,00
5,507.555,00

PESNICA
PTUJ
PODČETRTEK
ROGATEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SVETI JURIJ
ŠENTJUR
ŠMARJE
VELENJE
VIDEM PRI PTUJU
VimVA

SKUPAJ

8,458.444,00
5,000.000,00
4,619.267,00
5,682.021,00
20,074.090,00
11,332.068,00
5,117.098,00
6,707.822,00
9,994.110,00
8,087.945,20
15,498.400,00
.....7,000.000,00
224,852.099,20

EVIDENTIRANI PLAZOVI APRIL 1995 - APRIL 1996
POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

KAJ PLAZ OGROŽA

OBČINA

PLAZ

LAŠKO

1. Plaz na LC
Faučev plaz - Rifengozd

4,552.093,-

■ prevoznost ceste -180 m

2. Plaz nad stan. hišo Maček,
Lokavec 21

2,448.580,-

- stan. hišo + oporni zid.

3. Plaz nad L.C Strmca - Laško

51,558.000.-

- glavni vodovod za Laško
+ LC Rim. Topi.
- Laško na 2 odsekih

4. Plaz na LC Velike Grahovže
-Trate

22,734.737,-

- LC je ogrožena na 8. mestih v
skupni dolžini 245 m

5. Plaz na LC v Brezno
in Obrežje

5,190.502.-

- na LC je onemogočen prevoz
za cca 100 prebivalcev

6. Plaz v naselju Marija Gradec

8,500.000,-

- gospod, poslopja in stan. hiše
cca 40 prebivalcev

7. Plaz nad stan. hišo Gorišek

- stan. hišo + gospod, poslopje

8. Videč

4,500.000.-

- stan. hiša + gosp. poslopje

9. Ulaga Karolina
- Vrh nad Laškim

7,100.000,-

- stan. obj. neprimeren za bivan.,
3 starejše osebe

GORNJI GRAD

1. Zem. plaz na cesti
iz Črnivca proti Novi Štifti

3,436.870,-

• cesta v dolž. 125 m neprevozna

TOLMIN

1. Plaz na LC Grahovo - Bukovo
- II. faza

ni ocene

- nadaljevanje že začete sanacije
plazu - ogroža LC

ŠMARJE PRI JELŠAH
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1. Plaz v naselju Lekmarje

ocenjeno
4,500.000.-

- stan. hišo g. Čuješ Vide in LC

2. Plaz v naselju
Senovica

650.190,6,500.000.-

- stan. hišo + LC
Senovica - Močle
(ogrožen plinovod)

3. Plaz v naselju
šerovo

467.750,4,000.000,-

- stan. hišo + gosp.
objekt + LC

4. Plaz v naselju Babna gora

3,594.863,-
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stan. hišo g. Metlika Marije

PLAZ

OBČINA

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU
nI podatka

5. Plaz na cesti Sv. Štefan
- Grobelce

a) hiša št. 54 - Ciglenečki
b) hiša št. 63 - Stiplovšek

6. Plaz v naselju Šmarje
pri Jelšah

SEVNICA

7. Plaz na LC Globoko - Predel

177.135.(samo geol.
raziskave)

- LC + stan. hišo nad njo

8. Plaz Hanjsko

5,000.000,-

- poškodovana LC Hanjsko
- Škrbnik - Rog. Slatina

1. Prijava na LC 6710
Lončarjev dol - Podvrh

4,500.000.-

- cesta na dolž. 30 m delno
prevozna, 20 rednih avtob. linij
- šolarji + delavci

2. Plaz 6709 - plaz Drožanje

4,000.000.-

- cesta na dolž. 75 m delno
prevozna

3. LC 6716 - Poklek -Trnovec plaz
Poklek

ni ocene

4. Plaz na nekat. cesti - Ledina
5. Plaz na nekat. cesti
Orehovo - Ostrožno

Maribor

Železniki

i

KAJ PLAZ OGROŽA

• delno prevozna LC

5,000.000,-

■ ni opisa

cca
6,250.000.-

- cesta neprevozna

6. Plaz na LC Prunk - Priklanče

cca
1,800.000,-

7. Usad na cesti Grahovica - Okič

cca
2,000.000,-

- ob nalivih je cesta neprevozna

8. Plaz na cesti v malo Podgorje

1,500.000,-

- cesta + vinograd + sadovnjak

9. Plaz pod cesto v Zabukovju

cca
2,800.000,-

10. Plaz Požek - stan. hiša 51

600.000,-

- gosp. objekte in stan. hiše - javno
pot - kmet. povfSine

11. Plaz Požek

272.000,-

- ogroža stan. hišo

12. Plaz Marof

4,500.000,-

- cesta delno prevozna 30 m
- delavci + šolarji

1. Plaz na LC 8702
Kamnica - Kungota

7,500.000,-

- pri vsakem dežju je cesta
neprevozna za podr, Pesn. doline

2. Sanacija v nas.
Krčevina ul. J. Priola

1,500.000,10,000.000,-

- pošk. stan. obj. + cest. kanaliz.
+ kr. c.

3. 11/1 sanacija ll.-lll.
faze plazu Hrastje

5,376.301,30.-

- san. pl. ob stan. hiši Hrastje 28
(črna gradnja)

- plazi grozi, da bo cesto
v celoti zasul

- cesta - odlomni rob na pol
cestišča 20 m

4. LC Ložane - Malečnik

9,200.000.-

- porušena cesta v dolž. 15 m
šir. do 3 m globine do 3 m

1. Usad na LC Železniki
- Prtovč

3,200.000.-

- cesta prevozna samo za osebna
vozila
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POTREB.
SREDSTEV
ZA SANAC.
PLAZU

OBČINA

PLAZ

ŠENTILJ

1. Zem. plaz pod stan. objektom
Šerblnek

LUKOVICA

1. Plaz pri stan. hiši Markovšek

KUNGOTA

1. Plaz pri kmetiji Šiker Franc

3,241.560,-

- ogroža gosp. objekt in kmet.
površine

2. Plaz na kmet. površini - Mlasko

2,916.835,-

1 ha kmet. površine

3. Plaz na območju
kmet. gosp. Šerbinek

3,000.000.-

4. Usad pod asfalt, potjo
- Grušena 11

3,429.748,-

- cesta v dolž. 15 m
- usad pod cesto

5. Plaz na LC 8520 Zg. Kungota
- Svečina pri h. Slatinski 8a

1,155.540,-

- plaz nanaša mat. na cesto

421.000,-

- nanos-delna zapora ceste

5,085.000,-

7. Usad pod LC 8522
- potok Radečka graba

1,190.664,-

8. Usad in krilo mostu
čez Pesnico pri Ribariču

GORENJAVAS

LITIJA

'

ORMOŽ

plaz 30x50 m ogroža stan. hišo
- ob gosp. poslopju pogrezanje
35 m in drsenje zemlje

6. Plaz na LC 8520 pri Ciringi

OBČINA

KAJ PLAZ OGROŽA

246.169,-

- prevodnost potoka
- potok

9. Usad po potjo
2,404.424,v Plintovcu naVezjakovem
PLAZ
POTREB. SRED. ZA SANAC. PLAZU

- zemljišče

10. Poškodbe in nanosi na cestah

6,113.564,-

- nanosi na cestah

11. Stan. objekti (poplavljeni)

1,200.000.-

- poplav, kleti

1. Nesanirani pl. od 90-94
leta po prioriteti:
I. 8 primerov
II. 6 primerov
III. 13 primerov

KAJ PLAZ OGROŽA

- vsi na ali ob cestah LC oz. KC
88,904.000,-

1. Plaz pod KC Vel. Štanga

ni ocene

- cesto + stan. hišo
+ gosp. poslopje

1. Plaz ob stan. hiši Novak
Vel. Brebrovnik 10

2,000.000,-

- plaz drsi proti hiši

2. V Pušencih

700.000,-

- LC Pušenci

3. V Lešnici - med hišami
Šnajder - Kranjc

700.000,-

- LC + vinograd
+ kraj. dostopi do hiš

RADLJE/DRAVI

1. Kmetija Martini K.
po domače Koležnlk,
Šentjanž nad Radljami 49

3,637.000,-

GORNJI PETROVCI

1. Pri stan. hiši, mostu
in cesti v Stanjevcih

ocena
3,500.000.-

1. LC Pesnica - Jarenina nad sadj.
centr. Gačnik

1,639.000,-

- plaz 10 x 8 m
- del vozišča porušen

2. LC Ročica - Ploderšnica

4,429.000,-

- plaz 24 x 30 m

PESNICA
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kmetija + gosp. posl.

- stan. hišo + gosp. poslop.

OBČINA

PLAZ

TRŽIČ

1. Zem. plaz nad R-322
v naselju Zg. Preska

ZAVRČ

1. Žnldarič, Ropič, Lorbek

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU
samo
odvod, po projektu
18,500.000.-

2. Plaz pri hiši Kokot F.
Gorenjski vrh 29
3. Sanacija plazov na LC
SLOVENSKE KONJICE

KAJ PLAZ OGROŽA
- ogroža R-322 + stan. objekte
+ glavni vodovod fi 200
+ oporni zid

ni ocene

- plaz poškodoval zemljišča

3,347.855,-

■ stan. hiša Kokot (5 članov)

18,016.211.2

1. Plaz pri hiši v Habjan
(4 osebe, hiša ima grad. dovoljenje)

• LC delno prevozne
- zem. plaz zasipa stan. hišo

NOVO MESTO

1. Plaz ob hiši (kmetiji) Žagar

2,180.000,-

■ stan. hiši pokajo temelji
■ zrušeni svinjak

LJUBNO

1. Plaz ob cesti v TER

2,845.301,-

- cesta (ni obvoza) neprevozna

KUZMA

A) LOKALNE CESTE:

2,500.000,-

-LC

1.LC 5634 Grad - Kruplivnik
2. LC 5630 Grad - Kuzma

10,000.000.

- LC v izgradnji delno prevozne

3. LC 5643 Vldonci

4,000.000.

-LC

4. LC 5611 v Trd ko vi

2,700.000

-LC

5. LC pri Gradu

1,500.000

- plazenje trav. površine

6. LC Slaveči • Rogašovci

4,000.000

- LC v dolž. 100 m

1. vaška c. v Vidoncih

3,000.000.■

- cesta v dolž. 100 m

2. vaška c. v Radovcih

7,000.000.■

- cesta v dolž. 300 m

C) PRLKal OBJEKTI;

2,000.000,

- cesta in dostop na most

BWAŠKE CESTE:

1. most na cesti v Kruplovniku

Q

ORNJA RADG.

(propust)

2. vaški studenec
+ tunel pri Gradu

3,500.000.

- ni pojasnila

D) STANOV. OBJEKTI:

7,250.000.

- ni pojasnila

1. Gubčeva ulica

400.000.

- asfaltirana cesta - odron 15 m

2. Kager Jože, Zagrajski vrh 24 a

2,600.000.

3. Vidmar Zdravko, Aženski vrh 18

130.000.

- plaz 1995-kmet. površine

4. Mlakar Marica, Sp. Ščavnica 50

150.000.

- plaz 1995-nad gosp. poslopjem,
priklj. vodovoda

5. Jančar Ivan, Zbigovci

200.000.•

- plaz 1995-30 a v vinogradu,
dostop, pot

6. Črešnar Marija, Zbigovci

150.000,-

- plaz 1995-dostop. pot je
neprevozna

7. Orehovski vrh

300.000.

■ kraj. cesta v dolžini 10 m
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- plaz nad gosp. posl. - stanov, hiša
z manjš. razpokami
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OBČINA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

8. Zem. plaz v Orehov, vrhu (Petek)

2,500.000,-

- ogrož. KC v nadaljev. lahko še
stan. hiša

9. Kiemenčič Alojz

1,800.000.-

- razpoke v zemljišču

10. Pučko Rudi, Ptujska c. 8

5,800.000-

- plaz ob gosp. poslop. pretrgan
odtok met. vode zasuta
Ptujska c. - mlad nasad

11. Hamler Marija
+ Kaučič Branka, Ivanjševski vrh

2,700.000,-

- zemljišče 400 m - KC - vodnjak
- grozi pretrganje krajevnega
vodovoda

12. Lipnik

4,500.000.-

- star plaz na LC

13. Šeligo - Negova

180.000,-

- star plaz - vaški vodovod

14. Kur Vili, Kunova 36

160.000,-

- kmet. površina 20 a

15. Borko, Črešnjevci

ROGATEC

LENDAVA
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KAJ PLAZ OGROŽA

2,500.000,-

- kmet. površine 30 a
- zdrsi proti gosp. posl.

16. Škriec Anton, Stavešlnski vrh 12

460.000.-

- plaz v vinogradu in sadovnjaku

17. Vreča Greta, Stavešinski vrh

260.000.-

- nadalj. v vinograd in sadovnjak

18. Kramberger Franc Potice

350.000.-

- zdrs zemlje v vinogradu

19. Trpian Ludvik, Črešnjevci 229

400.000.-

- zdrs zemljišča 10 a

20. Kaučič Franc, Stavešinski vrh 26

100.000,-

- na travniku vidne razpoke

21. Na KC na Stavešinski vrh 26

450.000.-

- zdrs zemlje ob asfaltni cesti KC

22. Delavska pot v Gor. Radgoni

2,800.000.-

- zdrs zemlje ob poti in
Leninovi ulici

23. Plazovi Radgonske Gorice

37,500.000.-

- poškodov. zemljišča in kraj. poti

24. Zem. plaz v Kunovi

18.862.800.-

- KC + sadovnjak + elektrovod
+ telefon + skupni vodovod

1. Matej Neža, Donačka gora 28

4,356.000-

- plaz ob stan. hiši + vodnim
zajetjem ter rezervoarjem za pitvodo. piaz dim. šir. do 30 m
dolž. 160 m

2. Tepeš Štefan, Rogatec št. 198

ocena
3,200.000,-

- pogreznjena zemlja pred hišo 1
-2m v dolž. 50 m - onemogoč.
dostop do hiše

3. Ob LC Spodnji Log

- pogreznj. asfalt. LC v globini
2-3 m in dolž. 48 m - neprevozna
za tovorna vozila

4. Zemljišče Cajzek,
Lidvine v Dobovcu 33

- plaz šir. 60 m in dolž. 40.50 m
na cesto, ki je neprevozna

5. Zemljišče Sledič Štefke
v Donački gori

- plaz na kmet. zemlj. v dolž.
200 m in šir. 30 m odnaša sadn"
drevje

1. Zem. plaz Benec

36,385.234,8
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- plaz v vinogradu na cesto

OBČINA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

TRBOVLJE

1. LC 7601 Trbovlje - Dobovec

6,923.246.-

2. LC 7601 Dobovec-Trbovlje
(6 usadov)

15,000.000.-

3. LC 3010 Boben - Ceče - Kal

1,200.000.-

- cesta ni prevozna

4. LC 7610 Trbovlje - Čebine

6,500.000. •

- cesta + mest. vodovod
+ stan. objekt

1. Plaz Kovačič nad Sopoto
v Zagradu

33,719.000,-

RADEČE

ŠENTJUR PRI CELJU

RAČE -FRAM

KAJ PLAZ OGROŽA
- LC - zveza z dolino
- zdrsi zemlje na cesto

- plaz drsi proti strugi Sopote

2. Plaz Jelovo II.

5,146.846,-

- LC Jelovo-Čimerno - otežkočen
dostop do doline - zaposlenim in
zdravstv. storitve

3. Plaz Dobrava

12,000.000,-

- 2-3 ha zemlj.drsi proti Radečam,
onemogočeno kmetijsko
obdelovanje

1. Stan. hiša Biderman

ni ocene

- ruši se 1/2 stan. hiše
- neprimerna za biv.

2. Plaz v zaselku Tumo

3,500.000,-

- dovozna pot do zaselka,
cesta neprevoz.

a) Stan. hišaTomše

4,475.896,-

- plaz 0.6 m v globino - 1/2 ceste
prevozne

9,229.645,-

- poškod. LC + pobočje
- cca 41 m ceste do 1/2 astalta

b) LC 9007 Fram - Rače
c) LC 9010 Koprivnik - Planica
1. Plaz na LC 9007 Fram - Ranče
pod stan. hišo Ranče 10
2. Plaz nad stan. hišo Tomše
Štefana v Loki
pri Framu 16 a

plaz
7,015.516
(+ stan. hiša,
preseliti 2 osebi)

- ne vsebuje še hiše
(5,0 = 12,000.000.-) stan. hiša
je močno poškod.-biv. je kritično
za 2 osebi

+ gasilski dom
+ Slamberger v Loki pri Framu
Lenart

1. Plaz pri Bračič Martin,
Zg. Gasteraj 19, Jurovski dol
2. Plaz na cesti Benedikt -

5,000.000.30,000.000-

Froleh - Sv. Ana

- plaz v območ. stan. hiše
- razpokani temelji in nosilni zidovi
- nadalj. že sprožena plazu
vi. 1995
- dolž. 60 m do 1/2 ast.,
do 10 cm posedka

3. Plaz na LC 4102 Benedikt
- Sv. Ana (pri hiši Zg. ščavnica 93)

9,000.000.-

- plaz dolž. 40 m do 2 m v asf.
vozišče do 10 cmm posedka

4. Plaz na KC Cerkvenjak
- Čagona (pri hiši Čagona 30)

3,500.000.-

- plaz 25 m do 0.5 m v vozišče,
odlomni rob do 90 cm

5. Plaz na kmet. zemlj.
pri Jakopec Romanu, Zg. Voličina 2

5,000.000.■

- na pašniku plaz 25 x 20 x 0.5 m
oddaljen od stan. hiše

6. Plaz na kmet. zemljiš.
pri Rebernik Aleksandru
Jurovska 27 - Lenart

5,000.000.

- na pašniku - vinogradu je plaz
80 x 60 m oddaljen od stan. hiše
10 m in 5 m od gosp. posl.

77

poročevalec, št. 35

OBČINA

SLOVENSKA BISTRICA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

7. Plaz na KC Žerjavci - Žice

3,000.000,-

- plaz 15 m sega v makadam,
vozišče 0.60 m odlomni rob
- ogrožen primarni vodovod
Lenart - Sv. Ana

8. Plaz na kmet. zemljiš.
Rošker Alojzije, Zg. Partinje 141

3,000.000.-

- plaz na trav. in sadovnjaku iz
1.1995 se je razširil na 100
x 15 m - od gosp. poslopja 10 m

9. Plaz pri Kraner Frančiški,
Malna 62, Jurovski Dol

4,000.000.-

- plaz nad stan. hišo 20 x 50 m
pritiska na stanov, hišo

1. KC Lačna gora
- pri stan. obj. Očko Roman
- Lačna gora 40

4,060.000.-

- plaz nad KC - ogroža posredno
stan. hišo in KC

2. Plaz na dovozni cesti k domač.
Vtič v Starem gradu

5,170.000.-

- nad cesto odlom brežine 20 m
- onemogočen dostop

3. Plaz na KC v Dežnem
pri domačiji Žnidarko

3,660.000.-

- del brežine nad cesto 30 m
je porušen

4. Plaz na KC v Zlogoni vas

4,945.000.-

- del brežine 10 m porušen

5. Plaz na KC na Brinjevi gori

4,000.000,-

- plaz na KC v dolž. 20 m in del
ceste

KAJ PLAZ OGROŽA

cestni del
21,835.000,6. Pečovnik Nada, Frajham 12

4,060.000,-

- kmet. površina 2.000 m2

7. Pavlič Ivan, Prihova 20

8,305.000,-

- kmet. površina 4.000 m2

8. Rak Janez, Laporje 113

7,010.000,-

- kmet. površina 2.000 m2

9. Flajnik Bojan, Šlandrova 25

7,420.000.-

- kmet. površina 1.054 m2

10. Robar Anton, Gabernik 80

6,440.000,-

- kmet. površina 800 m2

11. Jug Matija, Pohor. bataljona 71

3,500.000,-

- kmet. površina 2.000 m2

12. Iršič Samo, Kovača vas 71

3,500.000,-

- zemljišče drsi v strugo

13. Pavlič Ivan, Gladomes 42

3,260.000,-

- kmet. površina 300 m2

14. Brumec Leopold,
Zg. Grušovje 7

6.975.000.-

- izdel. drenaž

15. Kores Angela, Hošnica 13

2,795.000.-

- kmet. površina 280 m2

16. Detiček Rozalija,
Prvomajski trg 24

2,990.000.-

- kmet. površina 4.000 m2

17. Simrajh Stanka, Ložnica 13

3,380.000,-

- kmet. površina 3.200 m2

18. Vrečko Martin,
Zg. Prebukovje 27

6,680.000.-

- kmet. površina 180 x 80
(1440 m2)

19. Kovač Ivan, Zg. Grušovje 18

2,515.000.-

- kmet. površina 1.500 m2

20. Pliberšek Jože,
Sp. Grušovje 36

945.000,-

21. Črepinko Anton, Sestrže 57
poročevalec, št. 35

2,740.000.78

- kmet. površina 30 x 20 (600 m2)
- izdelava drenaž

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZA SANAC.
PLAZU

KAJ PLAZ OGROŽA

22. Finžgar Andrej, Varož 12

2,645.000,-

- kmet. površina 400 m2

23. Pečnik Viktor Visole

3,580.000,-

- poškodov. kmetijske površine

1. Plaz Moravče - Negastrn

2,500.000,-

- na cesti plaz 30 m - otežkočen
promet

26,187.000.-

- ogrož. 3 stan. hiše + dostop do
naselja

1. Plaz na Šolski cesti
2. Plaz nad stan. obj. Mikelj

6,600.000.•

- objekt neprimeren za bivanje
(2 prebiv.)

3. Kaverne pri stan. hiši Borišek

4,800.000.-

- nujna sanac. 2 stan. hiš
(Potočnik, Kodrman)
«
- poškod. 2 stan. hiši + kmetij,
površine

4. Plaz na Ravenski vasi

35,197.000.-

5. Plaz nad stan. hišami na Mlinšah

P

°0ČETRTEK

6,400.000,-

- pobočje, ki drsi, ogroža stan. hišo
Brodar

6. Plaz nad stan. hišo Grčar

12,312.000.-

- ponovno aktiv, plaz ogroža
poslovno-stan. objekt

7. Sanacija potoka Kotredežnica
a) pritok
b) brežine
c) mostu

9,800.000.25,000.000,3,400.000,- -

- nariv zemljine na stan. hišo
Jazbec + Drnovšek
- poškod. brežina pri stan. objektu
most pri stan. objektu Petek

8. Sanacija brežine
potoka Kotredežnica

44,300.000,-

- po neurju 94 ni bila izved. san.
brežin

9. Plaz na LC za KS Ravenska vas

27,928.000.-

- že delno saniran plaz v 1.90
- ponovno 94 in 95, porušen del
ceste

10. Plaz na cesti Krače - Ravne
- Smučidol

7,258.000,-

- plaz ob cesti - delno na cesto

11. Sanacija brežine potoka Lesji

7,300.000,-

- zaščita stan. hiše Herle - LC

12. Sanacija brežine potoka
Konjščica v kraju Polana

5,800.000.-

- poškodovana brežina in del LC

13. Plaz na LC Podkraj Vilhemini - Čolnišče

9,000.000,-

- delno prevozna LC za cca 500
prebivalcev

14. Sanacija brežine Graški graben

15,000.000.-

- še nesanirani del cca 200 m
hudournika, ki ogroža naselje

15. Plaz na LC Šklendrovec
- Podkum

12,000.000,-

- LC delno prevozna

A/PLAZOVI NA CEST.
1. KC Nezbišče proti Škrbinek

- 20 m poškod. ceste 0,2 - 0,4 m
glob. - razpoke do 100 m

2. Na cesti v Jarčin
3. Na KC Vidovica

1,000.000.-

-18 m usad

3-4,000.000.-

- 20 m poškod. ceste do 1/2-0,5
odlom, robom

750.000.-

- 8 m dolž. in 3 m glob. - promet
nemogoč

4. Na KC Vidovica - Rog. Slatina
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OBČINA

PLAZ
5. Usad na cesti Vidovica
- Rog. Slatina
6. Usad Sv. Ema - Rog. Slatina

KAJ PLAZ OGROŽA

5,000.000,-

• 25 m dolž. in 4 m glob.

2 x 400.000.-

- 8-10 m dolžine - posed. cesta

7. Usad Sv. Ema - Sodna vas

4,000.000.-

- 25 m dolž. - razpokana cela
cesta

8. Plaz do domačije Guzej

5,000.000,-

- 30 m dovozne poti je odnesel
plaz

9. Usad Roginska Gorica
- Koselj

2,500.000,-

- usad 6 m zasul delno potok

B/STANOV. HIŠE:
I.Toplišek

2,789.135,-

- plaz 100 m dolž. 30 m šir.
- do 11 m globine - promet ni
mogoč - ogrož. gosp. poslop. in
stan. hiša

2. Gobec

1,330.000,(94)

- stan. hiša razpok., v nad. bo
neprimerna za bivanje

3. Stiplovšek

samo popis

- močno poškod. kmet. površine
- gosp. posl.

4. Verbovšek Marija

2,500.000-

- stan. hiša je razpok,
-neenakomerno posedanje posl.
podzemnih vod

5. Fevžar Izidor

4,000.000.(5,0-5,5)

- ob robu premik, plazu, ki ogroža
hišo

6. Usad pod cesto Amon
- Amon

ocena do
7,000.000,-

- večji zem. plaz - 30 m dolž.
-15 m, glob. podz. vode

7. Plaz nad Gasilskim domom
vVirštanju

6.000.000,-

- plaz pod gas. domom; vidne
razpoke na nosilnih zidovih

8. Usad nad cesto v
Virštanju

1,000.000,-

- usad 12 m dolž. in 2,5 m
glob. sega v cesto

9. Plaz na cesti do
domačije Kranjčan

zg. + sp.
plaz
14 do
16,000.000,-

C/PLAZOVI NA CESTAH;
1. Usad na KC v
Imenski gorici
2. Plaz na kmet. površ.
Robek Ciril

ni
ni

- poškod. cesta

- poškod. cesta 123 m
dolž. in 1-1,5 glob. in
sega v ces. telo
- plazišče 400-500 m x
60-80 m izraziti odlomni
rob

3. Usad na LC na
Svete gore

- šir. 12,0 in 3 m globine

4. Plaz nad gosp. posl.
Uršič

- delno zasuto
gospod, poslopje

5. Plaz pod cesto Olimje - Rudnica

poročevalec, št. 35

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

2,500.000,-

- dolž. 15 m in viš. 3 m

OBČINA

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

PLAZ
6. Plaz pod cesto Olimje - Rudnica
(srednji plaz) -

KAJ PLAZ OGROŽA
- dolž. 40 m in 3 m globine

7. Usad na cesti Otimje
(nad Jakomin)

1,500.000-

- dolž. 40 m zg. igrišče sp. cesta

8. Plaz pod gorco Omerzu -

- širok plaz, grozi objektom

9. Plaz na LC skozi Sedlarjevo

- v dolž. 300 m in šir. 1,0 m
je posedek cestišča in bregom
Sotle

KOBARID

1. Cesta Drežnica
• Sp. Drežniške ravne •

- odlomljen suh oporni zid,
dolž 15 m viš. 7 m

VIDEM PRI PTUJU

1. Leskovec - Podtehnik
(na odseku 2 + 400)

14,893.150-

2. Zakl - Sedlašek
DESTRNIK-TRN.VAS

A 1,958.150B 2,051.050,-

1. KC Jiršovci

5,500.000,-

2. Usad pod KC Slavšina
- Rjavci v naselju Novinci

12,000.000.-

3. Plaz na KC proti Ločkem
vrhu pod domačijo Kosovih
ŠOŠTANJ

7,000.000,-

1. Plaz na parceli Jurjevec

Hrastnik

- dolž. 39 m pop. zasut jarek
- ogrožena prevoznost ceste
- porušen del ceste v dolž. 35 m
- 22 m dolž. in 1,5 m
- ogrožena hiša in cesta ter reka
Paka

2. Plaz nad kmetijo Čopar
3. Most čez Strmino

- poškod. cestišča - delno
prevozna

14,492.870,t i i i,'j

1. Zadnje Laze v Hrastniku

4,900.230.-

- plaz nad domač, drsi
- porušena že drvarnica
- poškodovan most

22,270.147.-

- ogroža stan. hiše + KC + naselje

2. Plaz Laznik - Planine
(san. odvod podtal. vode)

3,221.976,-

- struga potoka, kmet. površine,
5 stan. hiš

3. Plaz Žagar - Krištandol

23,969.822-

■ plaz 150 x 30 m; v bližini stan.
hiša Zupane

4. Plaz pri stan. hiši Podmenik
v Krištandoiu (Žagar)

7,078.718,-

- ogrožena stan. hiša Podmenik

5. Plaz pri Kovač pod U ničnim
(delno saniran 1.91)

10,241.962-

- hiša + kozolec

6. Plaz Dornik v Turnju

8,174.235.-

- cesta, rezervoar za požarno
vodo

7. Plaz nad stan. hišo Gorenc
na cesti Dol - Blate

7,006.399.J '\ . ,

- površina zemljiš. 3.000 m2
nad hišo

20,152.851.-

- plazenje med in pod hišami
(Rigler)

8. Plazovito območje Babič
- Pimovar v Čečah
9. Posedanje in plaz.
pri Kauzer na Dolu

3.506.530.-

81

- posedanje nad hišo

poročevalec, št. 35

OBČINA

PLAZ

POTREB.
SREDSTEV
ZASANAC.
PLAZU

10. Plazišče Kačič - Brdca

36,302.123.-

• ogrož. 6 objek. (potencialno),
LC in komunalna infrastruktura

11. Odlagališče Marno

4,161.657,-

- neurejeno odvodnjav.

12. Cesta med Černeličem in
Kosičem (je plazovita)

3,884.483,-

- ogrožena cesta

13. Plaz Selinšek - Marno

2,524.428,-

- gosp. posl. + hiša

14. Plaz pod Lipovškom
v Krištandolu

1,279.000.-

- plaz 35 x 25 nariva zem.
na 60 x 30
- hiša neprimerna za bivanje

15. Partizanska 8 (1 oseba)
16. Plaz ob hiši Čeče

poročevalec, št. 35

KAJ PLAZ OGROŽA

ocena
56 mio
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- plaz ogroža stan.
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Nedelja-Drakšl
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ORMOŽ
SEVNICA

*
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2,000,000.00
7,771,047.00

Cesta v
Korpe
KC
Meranovo

LUKOVICA
MARIBOR

4,628,930.00

3,150,023.00
3,000,000.00

Obrežje

8,000,000.00
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Brezno in
KC Velika Struga
Plaz na cesti v Ter
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STANOVANJSKI OBJEKTI VISINA POTREBNIH
SREDSTEV ZA SANACIJO
Božičkov plaz-Podpeca
ČRNA NA KOROŠKEM
15.034,253.00
DUPLEK
Beber, Zupančič
8,276.630.00
GORIŠNICE
Paradiž
i 1.835.890.00
Gradišča
1,614,840.00
GORNJA RADGONA
Stan. hiša ob Kunovi
4.504.137.00
HRASTNIK
Kršlin. Partizanska cesta
4,356.000.00
Bohnec Jerica
9.702.000.00
KUZMA
Černi Aleksander
2.000,000.00
Filip Franc
1.500.000.00
Stanov, hiša Siker
KUNGOTA
3,000.000.00
Maček
LAŠKO
2.000.000.00
Gorišek
3,000.000.00
LENART
Kranar
2.725.000.00
Žižek
PESNICA
3.000.000.00
Lorenčič
2.870.000.00
PODČETRTEK
Fevžar
6,831.000.00
Toplišek
2.800.000.00
Gobec
1,330.000.00
RACE-FRAM
Tomše
7,015.000.00
Martini Pavla
RADLJE OB DRAVI
2,000.000.00
ROGATEC
Matej Neža
4.356.000.00
SEVNICA
Požek
7,500.000.00
SLOVENSKA BISTRICA
Smontar Štefan
3,000.000.00
Ravš Slavko
1.000,000.00
Lešnik Marija
3.000.000.00
SLOVENSKE KONJICE
Habian
1.600.000.00
ŠMARJE
Penič
5.000.000.00
Metlika
3,000.000.00
Stiplovšek
3.000.000.00
Novak
2.000,000.00
Ciolenečki
3.000.000.00
ŠOŠTANJ
Copar
6,831.000.00
Jurjevec
6.237.000.00
ŠENTILJ
Serbinek
5,085,000.00
ŠENTJUR
Biderman
4.920.000.00
Kolar
1.349.250.00
ZAGORJE
Mikelj
6.600.000.00
trije stan. ob. ob Šolski uli<
6.021.000.00
Borise k
4.800.000.00
ZAVRC
Kokot
4.000,000.00
SKUPAJ STANOVANJSKI OBJEKTI
167,694,000 00

*

OBČINA

GORNJA RADGONA
KUNGOTA

_

CM*
O
8
o
O
O
§

Pučko
Šola, Gasilski dom. stan.hiš
Barli
NOVO MESTO
Žagar
PESNICA
Truntič
Golob
PODČETRTEK
Uršič
RADLJE
Martini Karel
ROGAŠKA SLATINA
Furman Franc
SKUPAJ GOSODARSKI OBJEKTI
ISKUPAJ STANOVANJSKI IN |GOSPOPARSKI OBJEKTI |
poročevalec, št. 35
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VISINA POTREBNIH
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OBČINA

SOFINANC.

•

1.915.000.00
3,500.000.00
3.500.000.00 *
1.500.000.00 *
*
*
4,991,000.00
32 306 000 66 "
200,000,000.00 |

SIKOM

MATERIAL

NEURJA
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1996
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- PLAZ -

-VODOTOK-
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-VODOTOK-

i>|/V

S&SS.
V% vi* rt S
5»«i£2

VODOTOK - CESTA
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KMETIJSTVO

IN

GOZDARSTVO
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NEURJE, BURJA, TOČA
-VINOGRADNIŠTVO-

poročevalec, it. 35

92

NEURJE, TOČA
- SADJARSTVO -

93
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) , y. .

NEURJE
- GOZDNE CESTE -

NEURJE, TOČA
- VRTNINE-
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NEURJE, TOČA, POPLAVE
- POLJŠČINE -

STANOVANJSKI

OBJEKTI

97
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PLAZ GORIŠEK MARJAN
HARJE 21, LAŠKO

SLOV. BISTRICA
POŠKODBE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU LEŠNIK MARIJE,
BUKOVEC 114

99
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SLOV. BISTRICA
POŠKODBE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU SMONTARA ŠTEFANA,
KOSTANJEVEC 2

Slika 4

Slika 5
poročevalec, št. 35
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SLOV. BISTRICA
PLAZ OB STANOVANJSKI HIŠI RAUŠ SLAVKA, OGLJENŠAK

Slika 1

Slika 2
101
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OBČINA SEVNICA
GLAVNITRG 19 A
SEVNICA
PLAZ POŽEG, POKLEK 52, BLANCA

Zgornji del plazu, posneto v maju 1996

Srednji del plazu, posneto v maju 1996

poročevalec, ir. 35
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ROGATEC
ST. HIŠA MATEJ NEŽA

poročevalec, it. 35

104

ŠMARJE
ST. HIŠA PENIČ

105
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ŠMARJE
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Občina ORMOŽ - kraj c. Drakšl - Vel. Nedelja

107
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Občina ČRNA na Koroškem - Božičkov plaz

»''»•i'—'■■■' 1 ■» * ■ 11
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I

DUPLEK
ŽUPANČIČ

PLAZ PRI ŽUPANČIČU

109
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Občina DUPLEK - plaz pri REBRU - Zimica 64

is§lll
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ZAGORJE

111
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ZAGORJE
MIKELJ

SLIKA 3

'J'
gjji

Wm$kk

k^~x

■/:' "

- , :-' ' . \ - '

■k,
Hfe'
SLIKA 4 (DETAJL S SLIKE 3)
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PODČETRTEK
FEVŽAR IZIDOR, OLIMJE

113
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PODČETRTEK
TOPLIŠEK SLAVKO, GOSTINCA

poročevalec, št. 35
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PLAZ MAČEK PETER, LOKAVEC 22
LAŠKO

115
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KUZMA

Franc

Aleksander

LENART

PLAZ KRANAR BOGOMIR, MALNA 62

ŠENTJUR PRI CELJU
BIDERMAN
Dobje pri Lesičnem

poročevalec, št. 35
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RAČE -FRAM
TOMŠE

o^o.x"o;ro.z<>;j<
1
<::iQ 10, i.C'i

119
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GORIŠNICA

Letonja
Paradiž

Meznarič
Gorišnica 68
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ŠENTILJ

PLAZ POD STANOV. OBJEKTOM
ŠERBINEK LADISLAV, NOVINE 52

121
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ŠMARJE
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ŠMARJE

HRASTNIK

Bohinc Franc

Slatno12

HRASTNIK

Kršlin Frančiška

P,

■.

(

CESTE

J

127
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ZAGORJE OB SAVI
PLAZ NAD ŠOLSKO CESTO

ŠENTJUR PRI CELJU
LC Turno

.129
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ŽALEC

ite-ss
HS5SF

PLAZ RAVNE NA LOKALNI CESTI 8259
poročevalec, št. 35
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DESTRNIK - TRNOVSKA VAS
KC LOČKI VRH

131
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OBČINA ROGATEC - plaz na cesti pri sv. Roku
cesta Dobovec, Log

132

LOGATEC
Plaz LC Pil - Sv. trije kralji

VOJNIK

ČREŠNJICE

:W?!.

TRNOVLJE

GORIŠNICA
LC BREZOVEC

135
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ŽALEC

PLAZVOLOGA NA LOKALNI CESTI 8202
ponč9¥šl§c,it38

136

LUKOVICA
CESTA V KORPE

GORNJA
RADGONA

poročevalec, št. 35

LITIJA
PLAZ NA KRAJEVNI CESTI VELIKA ŠTANGA - RAČICA

jPod cesto Velika Štanga - Račica, nad domačijo Žust, je krajše plazovito pobočje, ki se občasno počasi premika,
Ikar povzroča posedanje ceste v dolžini 25 metrov, ob enem pa se peta plazu nevarno pomika proti gospodarskemu
lobjektu kmetije Žust Ivana. Plazenje povzroča tudi posedanje cestišča na čelu plazu, kar povzroča težave v
Iprevoznosti ceste.
IPlazenje je staro približno trideset let, kar potrjujejo kostanjevi piloti, ki so zabiti v brežino, vendar plazenja ne
)reprečujejo, saj očitno ne sežejo do stabilne podlage.

Slika 3: Plaz na kra]evni cesti V. Štanga - Račica nad kmetijo Žust

GEOLOŠKO - GEOMEHANSKE RAZMERE NA PLAZU
Plazenje povzroča podzemna voda, ki ob večjem deževju ali odjugi prepoji debeli sloj preperine do takšne
mere, da prične drseti. Geološko podlago predstavljajo temno sivi do črni karbonski glinovci in muljevci, ki
predstavljajo za vodo nepropustno podlago in so zato ob deževju toliko bolj nevarni za drsenje. Smer vpada
plasti se na območju plazu giblje od 30 do 350 stopinj, z naklonom okoli 20 stopinj, kar predstavlja pri sami
sanaciji zelo ugoden položaj.

139
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VIDEM
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OBJEKTI

»*

141
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RADLJE

PLAZ POD GOSPODARSKIM OBJEKTOM
MARTINI KAREL", ŠT. JANŽ NAD RADLJAMI 49

poročevalec, št. 35
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NOVO MESTO - KMETIJA ŽAGAR

KUNGOTA

Osnovna šola
Gasilski dom
Stan. ob]. Fres

Sp. Kungota
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