DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 11. april 1997

Letnik XXIII

St. 5

POSLOVNE STAVBE IN POSLOVNI PROSTORI
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B)
- EPA 54 - II - hitri postopek

3

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-?)
- EPA 59 - II - prva obravnava

7

DOHODNINA
Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (ZDoh-E)
- EPA 60 - II - prva obravnava

9

SLOVENSKA STANOVANJSKA HRANILNICA
Predlog zakona o slovenski stanovanjski hranilnici (ZSSH)
- EPA 62 - II - prva obravnava

1 1

VOJNI VETERANI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZW-A)
- EPA 63 - II - prva obravnava

17

RATIFIKACIJA
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarodnega centra za senzorično oceno vina
(MSUMCSOV)
- EPA 64 - II ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA RS
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (RZ94)
- EPA 1206 SKLEP IN INFORMACIJA
- Sklep o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996/97 na področju kmetijstva
in gozdarstva
- Celovita informacija o posledicah naravne ujme (žledoloma, vetroloma in snegoloma) v slovenskih
gozdovih v začetku leta 1997 s predlogi ukrepov za odpravo posledic
OBVEZNA RAZLAGA
Predlog za sprejem obvezne razlage 18. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93)
(ORZDDP 18)
-EPA 61-11POPRAVKI
- Predloga zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C)
- EPA 50 - II - skrajšani postopek
- Predloga zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDržs-A)
- EPA 49 - II - skrajšani postopek

21

25

31
33

39

41
43

NAROČILNICA
Ime in priimek: Naslov:
Telefon:-

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
poročevalec, št. 5

2

Predlog zakona o

DOPOLNITVAH

STAVBAH

IN

ZAKONA

0

POSLOVNIH

POSLOVNIH

PROSTORIH

(ZPSPP-B)
- EPA 54-11 - hitri postopek
razrešiti. V nasprotnem primeru je lahko v skrajnem primeru
vseh 15.000 ali pa večina od 15.000 prizadetih v zelo
neugodnem eksistenčnem položaju, saj jim grozi nevarnost,
da izgubijo delo in najemniki svoje vložke v poslovne prostore.
Takšna ocena je bila izražena tudi od večine razpravljalcev
ob obravnavi dopolnitev Zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (ZPSPP-B, EPA 1198).

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci
Državnega zbora
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku na
podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih
teles in na seji Državnega zbora sodelovali predlagatelji
zakona.

Hitri postopek utemeljujejo z dejstvom, da prihaja do neprestanih
sporov med denacionalizacijskimi upravičenci in najemniki
poslovnih prostorov v zgradbah, ki se vračajo zaradi lastnih
vlaganj obrtnikov v poslovne stavbe oz. poslovne prostore. Ker
gre v tem primeru za približno 5.500 najemnikov in še približno
10.000 pri njih zaposlenih delavcev je primer potrebno nujno

Miran POTRČ, I. r.
Samo BEVK, I. r.
Aurelio JURI, I. r.
Janko VEBER, I. r.

- ZPSPP-B, EPA 1198, ker so praktično vsi opozarjali na težave
najemnikov, zlasti še, ker se novi lastniki v večini primerov ne
želijo dogovarjati o spremembi najemnih pogodb z odpovednim
rokom za nedoločen čas v pogodbe, ker bi bil ta odpovedni rok
saj 5 do 10 let. Pred sprejemom ZDEN je imelo pogodbe za
nedoločen čas kar 97% najemnikov, kar je v praksi pomenilo, da
so bili najemniki do upokojitve obrtnika. Nadaljevali so jo lahko
celo potomci brez posebnih težav. Višina najemnine je bila
sorazmerno visoka, saj je bila nad evropskim povprečjem katera
je nekaj pod 5% letno od vrednosti poslovnega prostora. Lastna
vlaganja najemnika so bila določena največkrat v najemni pogodbi
in tudi potrebna, ker je starost hiš v katerih so poslovni prostori
80 in celo 100 let. Zaradi dotrajanosti je bilo torej nujno potrebno
najprej zadostiti tehničnim sanitarnim in požarnim predpisom in
šele nato se je lahko pričela dejavnost obrtnika. Podatek govori,
da je kar 96% obrtnikov moralo vlagati v najet poslovni prostor.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO DOPOLNITEV
ZAKONA
Osnovni zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih je bil
sprejet leta 1974 in dopolnjen leta 1988, kar ima za posledico, da
so v njem rešitve, ki ne odražajo trenutnega družbenoekonomskega stanja v Sloveniji. Zakon o denacionalizaciji je v
osnovi določil vračanje razlaščenega premoženja v naravi. S tem
so se bistveno spremenile predpostavke, ki jih vsebuje zakon o
poslovnih prostorih in poslovnih stavbah, prav tako pa so se
spremenile nekatere predpostavke, ki so narekovale sprejem
zakona o denacionalizaciji. Za uskladitev obeh navedenih zakonov
je nujno sprejeti spremembe, ki definirajo vlaganja najemnikov in
uskladiti določbe o prenehanju najemnega razmerja v skladu s
24. členom ZDEN.

Novo stanje kažejo naslednji podatki: 67% novih lastnikov želi
skleniti pogodbe v času enega do dveh let, 33% primerov je
najemno razmerje do pet let, za daljšo dobo pa celo ni nobenega
primera. Že tako visoke najemnine se v povprečju povišujejo od
300 do 500%, višje kot 200% pa je kar 94% primerov.

Oceno o nujnosti uskladitev zakona o poslovnih prostorih z
dejanskim položajem najemnikov je pokazala tudi razprava ob
tretji obravnavi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
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urejata 14. in 16. člen tega zakona, pri čemer se pri ugotavljanju
vrednosti amortizacija ne upošteva, ali da se zahtevani znesek
upošteva pri višini oziroma plačilu najemnine;
-v primeru izpraznitve poslovne stavbe ali poslovnega prostora
ima najemnik pravico od najemodajalca zahtevati denarno
povračilo investicijskih vlaganj, ki ga ne urejata 14. in 16. člen tega
zakona, pri čemer se pri ugotavljanju vrednosti amortizacija ne
upošteva;
-najemnik lahko na delu poslovne stavbe ali poslovnega prostora
uveljavlja solastninski delež v višini investicijskih vlaganj, ki jih ne
urejata 14. in 16. člen tega zakona, pri čemer se pri ugotavljanju
vrednosti amortizacija ne upošteva.

Vlaganja obrtnika najemnika upravičenci po ZDEN praviloma ne
upoštevajo in niso pripravljeni na povrnitev vloženih sredstev
oziroma investicije. Če obrtnik - najemnik poslovnega prostora
ne pristane na nove najemne pogodbe, ne sledi dogovarjanje v
nepravdnem postopku, temveč le tožba za izpraznitev poslovnega
prostora, kar omogoča sedanja dikcija 24. člena Zakona o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. To določilo je v drugačnih
družbenih in političnih razmerah imelo svoj smisel, saj praktično
ni bilo primera, ko bi se ga najemodajalec posluževal, temveč je
služilo le kot grožnja za spoštovanje v pogodbi dogovorjenih
obveznosti.
Z novimi razmerami pa pomeni takšno določilo le neprestano
grožnjo najemniku, saj mu lahko najemodajalec odpove
pogodbeno razmerje v roku, ki je le minimalno daljši od enega
leta.

Najemodajalec je obveznost iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka tega člena dolžan izpolniti najkasneje v roku treh
mesecev od vložitve zahteve, vrednost investicijskih vlaganj, ki
jih ne urejata 14. in 16. člen tega zakona pa se ugotavlja na
podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca."

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

2. člen

Z zakonom se uredijo razmerja med novimi lastniki in starimi
najemniki po načelu povrnitve vloženih sredstev ter določi
ustreznejši odpovedni rok.

Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski in mestni sveti so dolžni v roku treh mesecev od dneva
uveljavitve tega zakona za poslovne stavbe in poslovne prostore
predpisati najvišji znesek najemnine, pri čemer lahko znaša letni
znesek najemnine največ 5% vrednosti poslovne stavbe ali
poslovnega prostora, pri čemer se investicijska vlaganja najemnika
ne upoštevajo."

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV
Zakon bo ustrezneje uredil medsebojna razmerja med najemodajalci lastniki poslovnih prostorov in najemniki in za uresničevanje
ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz državnega
proračuna.

3. člen
V 24. členu se doda nov 3 odstavek, ki se glasi:

II. BESEDILO ČLENOV

"V primeru, ko je bila poslovna stavba ali poslovni prostor vrnjen
upravičencu po predpisih o vračanju premoženja prvotnim
lastnikom ali njihovim pravnim naslednikom, lahko preneha
najemno razmerje na podlagi odpovedi le z odpovednim rokom,
ki ne sme biti krajši od desetih let."

1. člen
Za 17. členom zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list SRS št. 18/74 in 34/88) se doda nov 17.a člen, ki se
glasi:
"17.a člen

4. člen

V primeru lastnih materialnih vlaganj v prenovo in izboljšave stavbe
ali poslovnega prostora (v nadaljevanju: investicijska vlaganja),
ki je bil vrnjen upravičencu po predpisih o vračanju premoženja
prvotnim lastnikom in njihovim pravnim naslednikom, se najemnik
lahko odloči za eno izmed naslednjih možnosti:

"Sodni postopki, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona že začeti,
pa še niso pravnomočno končani, se nadaljujejo po določbah
tega zakona."

-v času trajanja najemnega razmerja lahko najemnik od najemodajalca zahteva denarno povračilo investicijskih vlaganj, ki jih ne

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

5. člen

OBRAZLOŽITEV:
prostorov. Določa se dolžina trajanja najemnega razmerja kadar
ima najemnik pogodbo za nedoločen čas oziroma daljšo kot deset
let in definira se način reševanja zadev pred sodišči kadar
najemodajalec in najemnik ne moreta uskladiti svojih stališč.

Že v uvodu pojasnjena izhodišča ponavljam še enkrat.
S predlaganimi spremembami se ureja način nadomeščanja
investicijskih vlaganj najemnikov poslovnih stavb in poslovnih
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Najemodajalec je obveznost iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka tega člena dolžan izpolniti najkasneje v roku treh
mesecev od vložitve zahteve, vrednost investicijskih vlaganj, ki
jih ne urejata 14. in 16. člen tega zakona pa se ugotavlja na
podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca."

III. BESEDILO ČLENOV, Kl SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO
Novi dodani
17.a člen

18. člen

V primeru lastnih materialnih vlaganj v prenovo in izboljšave stavbe
ali poslovnega prostora (v nadaljevanju: investicijska vlaganja),
ki je bil vrnjen upravičencu po predpisih o vračanju premoženja
prvotnim lastnikom in njihovim pravnim naslednikom, se najemnik
lahko odloči za eno izmed naslednjih možnosti:

"Občinski in mestni sveti so dolžni v roku treh mesecev od dneva
uveljavitve tega zakona za poslovne stavbe in poslovne prostore
predpisati najvišji znesek najemnine, pri čemer lahko znaša letni
znesek najemnine največ 5% vrednosti poslovne stavbe ali
poslovnega prostora, pri čemer se investicijska vlaganja najemnika
ne upoštevajo."

- v času trajanja najemnega razmerja lahko najemnik od
najemodajalca zahteva denarno povračilo investicijskih vlaganj,
ki jih ne urejata 14. in 16. člen tega zakona, pri čemer se pri
ugotavljanju vrednosti amortizacija ne upošteva, ali da se
zahtevani znesek upošteva pri višini oziroma plačilu najemnine;

24. člen
Najemna pogodba, ki je bila sklenjena za nedoločen čas, preneha
z odpovedjo.

- v primeru izpraznitve poslovne stavbe ali poslovnega prostora
ima najemnik pravico od najemodajalca zahtevati denarno
povračilo investicijskih vlaganj, ki ga ne urejata 14. in 16. člen tega
zakona, pri čemer se pri ugotavljanju vrednosti amortizacija ne
upošteva;

Na podlagi odpovedi preneha najemno razmerje s potekom roka,
ki ga določa najemna pogodba (odpovedni rok). Ta rok ne sme biti
krajši od enega leta.
"V primeru, ko je bila poslovna stavba ali poslovni prostor vrnjen
upravičencu po predpisih o vračanju premoženja prvotnim
lastnikom ali njihovim pravnim naslednikom, lahko preneha
najemno razmerje na podlagi odpovedi le z odpovednim rokom,
ki ne sme biti krajši od desetih let."

- najemnik lahko na delu poslovne stavbe ali poslovnega prostora
uveljavlja solastninski delež v višini investicijskih vlaganj, ki jih ne
urejata 14. in 16. člen tega zakona, pri čemer se pri ugotavljanju
vrednosti amortizacija ne upošteva.
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• EPA 59-11 - prva obravnava

Državni svet Republike Slovenije je dne 13/3-1997
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
(ZDDPO-C) - skrajšani postopek - EPA 50-II.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil v obravnavo Državni svet 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 davku od dobička pravnih oseb (EPA
59-II), ki ga je Državnemu zboru predložil v obravnavo
mag. Janez Kopač.

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št 48/92) in
prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na sejah delovnih
teles in v Državnem zboru.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB,

mag. Janez Kopač, I. r.
UVOD

izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne
olajšave povečati davčno osnovo v letu razporeditve dobička za
udeležbo v dobičku.

1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o davku od dobička pravnih oseb ( Ur.l.RS.,št.72/93,
20/95,34/96), ki ureja sistem obdavčevanja dobička pravnih oseb,
je bil prvič uveljavljen za fiskalno leto 1991 in nazadnje dopolnjen
in spremenjen sredi leta 1996 (uveljavljen za fiskalno leto 1997).

2. PREDLAGANE REŠITVE
Zaradi pospeševanja investiranja in s tem večjega zaposlovanja
se predlaga, da se davčna olajšava za investiranje razdeli v dva
dela; polovica olajšave se prizna v vsakem primeru, medtem ko
bi se polovica priznala le v primeru, da davčni zavezanec ne
razporedi dobička za udeležbo v dobičku.

S spremembo zakona, ki je bila sprejeta sredi leta, so se povečale
olajšave za investiranje, in sicer z 20% na 40% investiranega
zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna
motoma vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar
največ v višini davčne osnove. Koriščenje davčne olajšave je
vezano na razporeditev dobička. Le davčni zavezanec, ki ne
razporedi dobička za dividende, ima pravico do koriščenja
navedene olajšave. Če davčni zavezanec razporedi dobiček za
udeležbo v dobičku pred potekom petih let po letu, v katerem je

3. FINANČNE POSLEDICE
Ocena je, da zaradi spremenjenega oblikovanja investicijske
olajšave ne bo prišlo do bistvenih sprememb v prilivu davka od
dobička pravnih oseb.
7
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investiranega zneska iz prvega in drugega odstavka tega člena,
vendar največ v višini davčne osnove. Če davčni zavezanec
razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let
po letu, v katerem je izkoristil dodatno davčno olajšavo, mora za
znesek izkoriščene dodatne davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku."

BESEDILO ČLENOV:
l.člen
V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,
št.72/93, 20/95 in 34/96) se v prvem odstavku 39. člena številka
"40%" nadomesti s številko "20%".

2.člen

Tretji odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od
dobička pravnih oseb za leto 1997.

"Davčnemu zavezancu, ki ne razporedi dobička za udeležbo v
dobičku, se prizna dodatna davčna olajšava v višini 20%

OBRAZLOŽITEV
S predlogom zakona se sedanja davčna olajšava v višini 40%
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
ki se prizna samo ob pogoju, da davčni zavezanec ne razporedi
dobička za udeležbo v dobičku, razdeli v dva dela, in sicer se

davčna oljašava v višini 20% investiranega zneska prizna v
vsakem primeru, to je tudi ob pogoju, da davčni zavezanec
razporedi dobiček tudi za udeležbo v dobičku, dodatnih 20% pa
samo v primeru, da ne razporedi dobička za udeležbo v dobičku.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

V primeru finančnega najema se davčna clajšava po prejšnjem
odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema.

39. člen

Davčni zavezanec, ki izkoristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če
davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40%
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
vendar največ v višini davčne osnove.

poročevalec, št. 5
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- EPA 60-11 - prva obravnava

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na sejah
delovnih teles in v Državnem zboru.
mag. Janez Kopač, I. r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DOHODNINI,

UVOD
na območju Republike Slovenije najmanj šest mesecev, pri čemer
se pri izpolnjevanju navedenega pogoja upošteva skupen čas
dejanske prisotnosti nerezidenta na območju Republike Slovenije.

1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o dohodnini (Ur.l.RS., št.71/93, p.2/94,7/95,14/96 - odločba
US in 44/96) ureja sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb,
tako rezidentov kot tudi oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije
(nerezident).

3. FINANČNE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se bo povečala davčna obveznost
fizičnih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije, in sicer na
podlagi letne odmere dohodnine od celotnega zneska dohodkov,
doseženih na območju Republike Slovenije.

V skladu z veljavno ureditvijo je zavezanec za dohodnino fizična
oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (rezident), ki
dosega v posameznem koledarskem letu na njenem območju
določene dohodke. Tudi nerezident je zavezanec za dohodnino v
primeru, če je bival na območju Republike Slovenije nepretrgoma
najmanj šest mesecev in na tem območju dosegal določene
dohodke. Nerezident lahko pogoj o nepretrganem šestmesečnem
bivanju zlahka izpolni s prehodom državne meje in se s tem
izogne obveznosti letne odmere dohodnine od celotnega zneska
dohodkov, doseženih v Republiki Sloveniji. Zato je s ciljem
enotnejše obravnave davčnih zavezancev - rezidentov in nerezidentov, predlagana sprememba zakona o dohodnini v tem delu.

BESEDILO ČLENOV:
1.člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št.71/93, p.2/94, 7/95,
14/96 - odločba US in 44/96) se v 5.členu v drugem odstavku
črta beseda "nepretrgoma".
2.člen

2. PREDLAGANE REŠITVE
V predlogu zakona je predlagana rešitev, po kateri bodo zavezanci
za dohodnino tudi nerezidenti Republike Slovenije, ki bodo bivali

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.

9

poročevalec, št. 5

OBRAZLOŽITEV
S predlogom zakona se sedanja ureditev, po kateri je nerezident
zavezanec za dohodnino ob pogoju, da biva nepretrgoma najmanj
šest mesecev na območju Republike Slovenije in dosega določene
dohodke, spremeni tako, da bo nerezident zavezanec za dohod-

nino, če bo bival na območju Republike Slovenije najmanj šest
mesecev, pri čemer se pri izpolnjevanju navedenega pogoja
upošteva skupen čas dejanske prisotnosti nerezidenta na območju Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

5. člen

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije,
če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz 2. člena tega
zakona.

Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledarskem
letu na njenem območju dohodke iz 2.člena tega zakona (v

poročevalec, št. 5
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Predlog zakona o

SLOVENSKI

HRANILNICI

STANOVANJSKI

(ZSSH)

- EPA 62-11 - prva obravnava

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (UL RS, št. 48/92 in
44/94) in 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (UL RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo
podpisani poslanci

V skladu s 176. členom Poslovnika DZ RS bodo pri delu delovnih
teles kot predstavniki predlagateljev sodelovali podpisani
poslanci.

- PREDLOG ZAKONA O SLOVENSKI STANOVANJSKI
HRANILNICI,

Darja Lavtižar Bebler, l.r.
Darinka Mravljak, l.r.
mag. Janez Kopač, l.r.

in ga pošiljajo v prvo obravnavo.

stanovanjske kredite 12 %, v letu 1995 pa 10 %. Primerjava npr.
z Nizozemsko pokaže, da mora slovenski kreditojemalec, ki je
leta 1994 najel takrat najugodnejši stanovanjski kredit pri poslovni
banki, le-tega vrniti v višini 220 %, na Nizozemskem pa bi vrnil
samo 148 % najetega zneska. Kreditojemalci, ki so uspeli dobiti
kredite pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije po 3%
obrestni meri, pa bodo vrnili samo 125 % najetega posojila.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zastoji pri stanovanjski gradnji, zaostrovanje pogojev in načinov
za razreševanje stanovanjske problematike, predvsem mladih
družin in gmotno šibkih državljanov, narekujejo med drugimi ukrepi
tudi vzpostavitev novih možnosti za specializirano, učinkovito,
cenejše in široko dostopno varčevanje in kreditiranje na
stanovanjskem področju.

Poleg sedanje ponudbe bank in hranilnic potencialni stanovanjski
varčevalci najbolj pogrešajo ponudbo specializirane finančne
institucije, ki bi ob minimalnih poslovnih stroških ter ob ustvarjanju
minimalnih tržno in glede na motiv namenskega varčevanja še
sprejemljivih donosov na vložena (privarčevana) sredstva
zagotavljala znatno cenejša stanovanjska posojila, kot jih ob
upoštevanju svojih strukturnih danosti in ob izključno komercialnih
pogojih lahko dajejo banke.

Ta čas v Sloveniji ni nobene specializirane finančne institucije, ki
bi omogočala uspešno stanovanjsko varčevanje prebivalstva in
bi privarčevana in s finančnimi posli oplemenitena sredstva pod
ugodnimi pogoji namensko posojala za nakup ali gradnjo stanovanj,
niti ni ugodnih varčevalnih in posojilnih programov bank, namensko
usmerjenih na stanovanjsko področje.

Pri oceni možnosti poslovanja, pridobivanja varčevalcev in drugih
komitentov predlagatelj posebej poudarja, da iz splošnomnenjske
raziskave o namenskem stanovanjskem varčevanju, opravljene
v letu 1993 (SPEM, raziskave in marketing, d.o.o., Maribor) izhaja:

Posojila za stanovanjske namene, kot jih nudijo poslovne banke,
zaradi visokih obrestnih mer, sorazmerno kratkih odplačilnih dob
in zaradi restriktivnih pogojev glede ugotavljanja kreditne
sposobnosti za večino interesentov niso dosegljiva, ker zanje
pomenijo pretežko denarno breme.

- stanovanjskega problema nimajo rešenega predvsem mlajši
ljudje, zlasti nezaposleni, študentje, samozaposleni strokovnjaki,
delavci in pisarniški delavci,

Obrestne mere za bančna stanovanjska posojila, ki se dodeljujejo
po komercialnih pogojih, so v Sloveniji bistveno višja kot v katerikoli
drugi primerjalni evropski državi. V državah evropske skupnosti
se je realna letna obrestna mera za stanovanjske kredite v letu
1991 gibala od 5,1 % v Grčiji do 9,6 % na Portugalskem. Relativno
nizko realno obrestno mero imata Nizozemska 5,3 % in Velika
Britanija 5,6 %, sledi Nemčija 6,5 %, Danska 7,7 %, Irska 8,2 %,
Belgija 8,3 %, Španija in Francija 8,7 % in Portugalska 9,6 %.

- za namensko stanovanjsko varčevanje so poleg navedenih
zainteresirani tudi premožnejši, zlasti vodstveni in vodilni delavci
ter zaposleni strokovnjaki,
- v Sloveniji je najmanj 20.000 potencialnih varčevalcev, ki so
pripravljeni namensko stanovanjsko varčevati,
»
- za potencialne varčevalce ne obstaja ustrezna ponudba v
obstoječih poslovnih bankah in hranilnicah, saj te poslujejo

V Sloveniji je bila leta 1994 najugodnejša realna obrestna mera za
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dolgoročno namensko stanovanjsko varčevanje v različnih
oblikah in tudi z daljšimi dobami vračanja posojil ter razširil možnost
pridobivanja stanovanjskih posojil pod različnimi pogoji. Pri tem
bo varčevanje in zagotavljanje posojil součinkovalo z delom
stanovanjskih skladov, stanovanjskih zadrug, neprofitnih stanovanjskih organizacij, obstoječih bank in hranilnic in drugih organov
in organizacij na področju razreševanja stanovanjske problematike.

predvsem po načelu tržnosti, in ne vzpodbujajo v zadostni meri
namenskega varčevanja,
- predvsem delavci z nižjimi zaslužki pri obstoječi ponudbi
praktično nimajo dostopa do stanovanjskih posojil.
Če ob tem upoštevamo, da obstajajo slabe izkušnje nekaterih
kreditojemalcev pri posameznih bankah glede na njihovo
(ne)poslovno ravnanje, da poteka obsežna dejavnost saniranja
slabih naložb v premoženjskih bilancah posameznih bank zaradi
česar so neustrezno visoke obrestne marže ter, da visoke aktivne
posojilne obrestne mere negativno in s progresijo vplivajo na
kreditno sposobnost kreditojemalcev, dalje; da pogoji gospodarske
in pred kratkim tudi politične nestabilnosti niso naklonjeni
dolgoročnemu varčevanju in končno, da po prenehanju sistema
financiranja stanovanjske gradnje ni bil vzpostavljen nov sistem,
je več kot očitno, da obstajajo potrebe in možnosti po ustanovitvi
Slovenske stanovanjske hranilnice.

Predlog zakona namreč upošteva tudi to, da je sedanja komercialna ponudba bank in hranilnic kljub sorazmerno neugodnim
pogojem za dodeljevanje stanovanjskih posojil nenadomestljiva.
Zato tudi ustanovitev specializirane stanovanjske hranilnice ne
pomeni konkurence,-temveč dopolnitev obstoječe ponudbe
komercialnih bank.
Ponovna oživitev namenskega stanovanjskega varčevanja bo
na eni strani pomenila povečanje obsega skupnega varčevanja
prebivalcev, hkrati pa bo imela določen vpliv na potrošniške
navade in prispevala k zasuku potrošnje k trajnejšim dobrinam.
Večji obseg pri Slovenski stanovanjski hranilnici namensko
privarčevanih sredstev, oplemenitenih z ugodnimi stanovanjskimi
posojili hranilnice, ki jim bo v določenih primerih mogoče prišteti
tudi še ugodnejša posojila Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, bi vsekakor prispeval tudi k še povečanem povpraševanju po komercialnih stanovanjskih kreditih bank. Praviloma
namreč nihče ne more pokriti finančne konstrukcije za nakup ali
graditev lastnega stanovanja iz enega samega lastnega ali
kreditnega vira, zato so si različni viri med seboj komplementarni
in ne konkurenčni.

Opis poslov, ki bi jih opravljala Slovenska stanovanjska hranilnica,
je razviden iz predloga zakona. Njene prednosti bi bile predvsem
v specializaciji, ki bi že v izhodišču pomenila nižje tekoče
operativne stroške (med drugim je zanjo Stanovanjski sklad
Republike Slovenije že zagotovil poslovne prostore) v primerjavi
s poslovnimi bankami, ki poslujejo z visokimi obrestnimi maržami.
Specializacija bi omogočala novo ustanovljeni finančni instituciji
oblikovati ugodnejše pogoje pri zbiranju depozitov in hranilnih
vlog kot tudi pri dajanju kreditov. Poslovna in s pravili določena
povezanost z delom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
bi omogočala skupno zagotavljanje stanovanjskih sredstev
potencialnim povpraševalcem. Pričakovani ugodnejši pogoji
kreditiranja pa bi omogočali razreševanje stanovanjskega
problema tudi tisti skupini iskalcev, ki ne predstavlja kategorije
socialno ogroženih, vendar jim njihov premoženjski položaj ne
omogoča samostojnega razreševanja stanovanjskega problema.
Pri vsem navedenem pa je finančno poslovanje možno povezati
tudi s ponudbo svetovanja na področju reševanja stanovanjskih
problemov.

Zakon določa samo osnovne pogoje za ustanovitev in poslovanje
Slovenske stanovanjske hranilnice, in sicer samo v tistem delu, v
katerem se bo ta ustanova razlikovala od bank in hranilnic
ustanovljenih in delujočih po predpisih o bankah in hranilnicah ter
o gospodarskih družbah. V vsem, kar s predlaganim zakonom ni
določeno drugače, se bodo za ustanovitev, poslovanje, upravljanje
in nadzor nad poslovanjem Slovenske stanovanjske hranilnice
uporabljale določbe navedenih predpisov.
Kljub temu, da je Slovenska stanovanjska hranilnica v skladu z
veljavnimi predpisi torej finančna organizacija, ustanovljena s
posebnim zakonom in bi se torej določbe predpisov o bankah in
hranilnicah zanje lahko tudi ne uporabljale, predlog zakona o
Slovenski stanovanjski hranilnici upošteva nujnost enotnega
pravnega sistema na področju bančništva in hranilništva in zato
predvideva, da se bodo tudi na hranilnico smiselno nanašale vse
glavne določbe navedenih predpisov, vključno z nadzorno funkcijo
Banke Slovenije.

Poleg Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki sicer dodeljuje ugodna stanovanjska posojila vendar le določenemu delu
prebivalstva in še temu v omejenih zneskih in poleg komercialnih
bank, ki se s stanovanjskimi posojili tudi vključujejo v kreditiranje
nakupa in izgradnje stanovanj občanov, ostaja prazen prostor za
kreditiranje nakupa in gradnje stanovanj, ki ga lahko zapolni le
Slovenska stanovanjska hranilnica s posojili po zmerni obrestni
meri.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH
POSLEDIC

Cilj zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici je zagotovitev
pogojev za ustanovitev in poslovanje specializirane finančne
ustanove, ki bo v navezavi na Stanovanjski sklad Republike
Slovenije ter v povezavi z drugimi bankami in hranilnicami, ki
bodo na pogodbeni podlagi hranilnici zagotavljale poslovanje s
strankami na celotnem slovenskem ozemlju, lahko poslovala z
minimalnimi stroški, z opravljanjem dovolj širokega obsega
poslovanja pa bo lahko tudi izključevala tveganja enostranske ali
izključne navezanosti na eno samo vrsto poslov. Prav tako pa je
namen zakona razširitev in popestritev ponudbe na finančnem
tržišču z namenom, da le-to prispeva odločilnejši delež ko^ v
minulih letih zagonu stanovanjske gradnje v Sloveniji. Ustanovitev
in poslovanje Slovenske stanovanjske hranilnice pa bosta tudi
bistvencf prispevala k uresničevanju nalog Nacionalnega
stanovanjskega programa.

Za ustanovitev hranilnice so predvidena sredstva iz državnega
proračuna v višini 150.000.000,00 SIT.
Ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice bo imela za
posledico bistveno popestritev ponudbe namenskih stanovanjskih
posojil, povečanje dolgoročnega namenskega varčevanja
prebivalstva, ter povečanje povpraševanja po vseh vrstah
stanovanjskih posojil, tudi komercialnih povečano povpraševanje,
nadalje povečano povpraševanje in ponudbo na tržišču stanovanj
in posledično na tržišču gradbenih in z gradbeništvom povezanih
storitev ter proizvodov za opremo stanovanj in uporabo v gospodinjstvih.
Oživitev ponudbe ugodnejših stanovanjskih posojil bo dolgoročno
prispevala tudi k delnemu zmanjšanju potreb po finančnih
intervencijah iz javnih sredstev na stanovanjskem področju.

Sprejem zakona bo z ustanovitvijo nove hranilnice omogočil
poročevalec, št. 5
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4. USKLAJENOST Z DRUGIMI ZAKONI

varčevanji pa 1,5 kratnik privarčevane vsote. Odplačilna doba je
med 16 in 21 leti. Posojilo je možno pridobiti šele 18 mesecev po
končanem varčevanju.

Ustava Republike Slovenije v 78. členu določa, da država ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

Posojilo je možno porabiti za nakup zemljišča, za individualno ali
skupinsko gradnjo, za odplačevanje dražjih posojil, za investicije,
ki so namenjene varčevanju z energijo, kakor tudi za večja
vzdrževalna dela.

Stanovanjski zakon v 75. členu določa, da ima Republika na
stanovanjskem področju med ostalimi, tudi pristojnosti in naloge
določati nacionalni stanovanjski program ter zagotavljati sredstva
za njegovo izvedbo. 78. člen istega zakona določa, da so med
ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa:
vzpodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj, usmerjanje
socialne politike na stanovanjskem področju, sofinanciranje
posebnih bivalnih potreb, vzpodbujanje skladnejšega regionalnega
razvoja poselitvene in demografske politike z dodatnim
financiranjem gradnje stanovanj ter izboljšanjem materialnih
možnosti, upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami.

Potrebno je poudariti, da je varčevanje v Avstriji le del paketa, ki
omogoča sorazmerno lahek nakup stanovanja, saj imajo dežele
na voljo še posebne sklade, ki kreditirajo nakup ali gradnjo
stanovanj na osnovi prednostnih list, torej podobno kot dodeljuje
stanovanjska posojila Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Predlagatelj meni, da tudi nacionalni stanovanjski program daje
podlago in hkrati predstavlja zavezo in priložnost za državo, da
kot ustanoviteljica s predlaganim osnovnim kapitalom omogoči
ustanovitev in začetek dela Slovenske stanovanjske hranilnice,
ki bo zapolnila prazen prostor med ugodnimi posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in tržnimi posojili komercialnih
bank.

5. PRAKSA V PRIMERJALNIH TUJIH DRŽAVAH
Namensko stanovanjsko varčevanje v okviru specializiranih
finančnih institucij - stanovanjskih hranilnic, ki poslujejo poleg
poslovnih bank in hranilnic - je razvito v številnih evropskih državah. V sosednji Avstriji npr. ima največji tržni delež na področju
stanovanjskega hranilništva in posojil hranilnica VVustentrot.
Hranilnico oziroma njene varčevalce s premiranjem še dodatno
stimulira država. Sistem varčevanja je standardiziran, hranilnici
pa pri prodaji ponudbe za ustrezno provizijo pomagajo banke.
Varčevalci se lahko odločajo med štirimi vrstami varčevalnih
pogodb, in sicer:
1.
2.
3.
4.

II. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

mladinsko varčevanje,
hitro varčevanje,
počasno varevanje in
normalno varčevanje.

Ta zakon ureja ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje
Slovenske stanovanjske hranilnice (v nadaljevanju: hranilnica).Temeljni namen ustanovitve hranilnice je spodbujanje
namenskega varčevanja in zbiranja sredstev zaradi dajanja
ugodnejših posojil za nakup, graditev in prenovo stanovanj in
stanovanjskih hiš varčevalcev in njihovih družin.

Prvo je namenjeno mladim do 25. leta, ki želijo aktivno varčevati
kot pomoč pri razreševanju stanovanjskega problema. Seveda
sredstva potrebna za varčevanje v večini primerov zagotavljajo
starši. Hitro varčevanje je namenjeno tistim, ki v zelo kratkem
času potrebujejo stanovanjsko posojilo za razliko od počasnega
varčevanja za katerega se odločajo tisti, ki posojila sploh ne
potrebujejo, vendar varčujejo zato, da bi bili deležni državne
premije.

2. člen
Hranilnica se ustanovi s tem zakonom.
Ustanovitelj hranilnice je Republika Slovenija.

Največji del sklenjenih pogodb pa%e nanaša na normalno varčevanje, ki je namenjeno vsem, ki vedo, da bodo nekoč stanovanjsko
posojilo potrebovali, čeprav še ne vedo, na kakšen način si bodo
razreševali stanovanjsko vprašanje.

V imenu Republike Slovenije opravi vse posle v zvezi z
ustanovitvijo hranilnice Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Za poslovanje, nadzor in prenehanje hranilnice se uporabljajo
določbe predpisov o bankah in hranilnicah ter predpisov o
gospodarskih družbah, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Do premije je upravičen vsak avstrijski državljan, ki varčuje pri
omenjeni stanovanjski hranilnici pod pogojem, da sklene pogodbo
o varčevanju za najmanj šest let. Državna subvencija znaša
8,7 % privarčevane vsote s tem, da lahko vsak državljan Avstrije
dobi največ 800 ATS na leto. Zato niso redki primeri, ko v isti
družini za eno stanovanje varčuje več družinskih članov. Od
premije, ki jo dobi vsak varčevalec, se davek, ki se sicer plačuje
na obresti, ne plačuje.

3. člen
Hranilnica je delniška družba.
Firma hranilnice je Slovenska stanovanjska hranilnica, d.d.
Sedež hranilnice je v Ljubljani.

Letna obrestna mera na privarčevana sredstva je 4,5 % za mladinsko in počasno varčevanje ter 3 % pri hitrem in normalnem
varčevanju. Za posojila se obračunavajo 6 % obresti. Obrestne
mere so fiksne tako za posojila kot tudi za privarčevana sredstva.
Način obračunavanja obrestnih mer za posojila je tak, da v prvih
petih letih odplačevanja obresti znašajo 4,8 % na leto, med šestim
in desetim letom odplačevanja 6 % in po enajstem letu 7,2 %
letno. S tem se izognejo problemu visokega deleža obresti v
obroku v prvih letih odplačevanja posojila.

Banka Slovenije ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz tega zakona ter
izda dovoljenje za poslovanje hranilnice najpozneje v tridesetih
dneh po prejemu popolne vloge.

Na privarčevani znesek je možno pridobiti pri mladinskem in
počasnem varčevanju 2,3 kratnik posojila, pri hitrem in normalnem

Z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se dovoli opravljanje poslov,
določenih s tem zakonom.

4. člen
Hranilnica postane pravna oseba in prične poslovati z dnem vpisa
v sodni register.
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zavodov in gospodarskih družb, ki so v večinski lasti Republike
Slovenije pri hranilnici.

Izjavo iz 8. točke drugega odstavka 77. člena zakona o bankah in
hranilnicah (Ur. I. RS št. 1-18/91, 38-1893/92 in 46-1802/93), ki je
sestavina vloge za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka tega
člena v imenu Republike Slovenije s sklepom izda Vlada Republike
Slovenije.

11. člen
Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje hranilnice.

5. člen

Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika in tri člane, ki jih
imenuje in razrešuje skupščina hranilnice iz vrst strokovnjakov
za stanovanjsko in finančno področje.

Hranilnica lahko opravlja naslednje posle:
1. zbira hranilne vloge, vodi tekoče račune in žiro račune fizičnih
in civilno pravnih oseb, dobrodelnih organizacij in samostojnih
podjetnikov posameznikov ter opravlja plačilni promet zanje,
2. daje namenske tolarske kredite za nakup, gradnjo in prenovo
oziroma rekonstrukcijo stanovanj,
3. v zvezi s posli iz prve oziroma druge točke tega odstavka
sprejema depozite in vodi depozitno poslovanje pravnih oseb,
4. najema kredite za lastno poslovanje,
5. odkupuje čeke,
6. opravlja menjalniške posle,
7. v imenu Republike Slovenije izplačuje premije in subvencije
varčevalcem in deponentom,
8. izdaja lastne namenske in nenamenske vrednostne papirje,
9. opravlja druge posle, določene v statutu hranilnice.

12. člen
Uprava hranilnice ima direktorja in največ tri člane.
Uprava hranilnice vodi poslovanje hranilnice in izvršuje sklepe
organov upravljanja.
Direktor vodi delo uprave, zastopa hranilnico in je odgovoren za
zakonitost dela hranilnice.
13. člen
Statut hranilnice podrobneje opredeljuje pristojnosti in odgovornosti
organov hranilnice, zlasti pa določa:

Hranilnica posluje na celotnem območju Republike Slovenije.

1. pristojnosti skupščine, nadzornega odbora in uprave,
2. notranjo organizacijo in področje delovanja hranilnice ter način
in obseg poslovanja,
3. pooblastila organizacijskih in poslovnih enot, podružnic in
predstavništev v pravnem prometu,
4. pogoje in način povečanja osnovnega kapitala in rezerv
hranilnice,
5. število delnic, njihovo nominalno vrednost ter način njihove
izdaje in prenosa,
6. postopek in način imenovanja in razrešitve, trajanje mandata
ter pravice in obveznosti uprave, nadzornega odbora in skupščine,
7. pooblastila za zastopanje,
8. druga pomembnejša vprašanja v zvezi z vodenjem in
poslovanjem hranilnice.
9. posle, ki se opravljajo s soglasjem nadzornega odbora,
10. druga določila v skladu s predpisi, ki veljajo za hranilnice in
gospodarske družbe.

6. člen
Osnovni kapital hranilnice znaša 150.000.000,00 SIT inje razdeljen
na delnice.
Ustanovitelj vplača osnovni kapital v denarni obliki.
7. člen
Delnice so navadne ter dajejo imetniku glasovalno pravico, pravico
do dividende ter pravico do preostanka vrednosti premoženja
hranilnice v primeru njene likvidacije pod pogoji, ki jih določa zakon.
Število in nominalno vrednost delnic, rok in način njihove izročitve
ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic določi skupščina hranilnice
v skladu s statutom.
8. člen

III. POSLOVANJE HRANILNICE

Republika Slovenija, kot edini ustanovitelj hranilnice pridobi vse
delnice prve emisije.

14. člen
Dobiček, ki ga iz poslovanja ustvari hranilnica, se razporedi v
prvih petih letih v celoti, pozneje pa najmanj do ene polovice
ustvarjenega dobička na kapital in rezerve.
I
15. člen

Delež vseh drugih delničarjev, v razmerju do deleža Republike
Slovenije, glede na celoto ne sme presegati 49 odstotkov osnovnega kapitala hranilnice.
II. ORGANI HRANILNICE

Hranilnica mora imeti za zavarovanje vlog na računu obveznih
rezerv sredstva v višini 0,1 % vseh namenskih vlog fizičnih oseb.

9. člen
Organi hranilnice so skupščina, nadzorni odbor in uprava. Organi
hranilnice se imenujejo za štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.

Hranilnica ne oblikuje drugih obveznih rezerv.
16. člen

Pristojnosti organov hranilnice določa statut.

Hranilnica lahko ustanovi podružnice in poslovne enote v Republiki
Sloveniji v skladu s statutom.

10. člen
Dokler je Republika Slovenija edini delničar hranilnice, izvršuje
pristojnosti skupščine hranilnice Vlada Republike Slovenije.

17. člen

Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo predpiše obveznost,
pogoje in način deponiranja prostih sredstev skladov, javnih

Hranilnica preneha v primerih in po postopku določenem z zakonom.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

18. člen

Do imenovanja direktorja, vendar pa najdalj za dobo 12 mesecev,
Vlada Republike Slovenije kot skupščina imenuje vršilca dolžnosti
direktorja hranilnice.

Vlada Republike Slovenije imenuje organe hranilnice v tridesetih
dneh od dneva uveljavitve tega zakona.

20. člen

Vlada Republike Slovenije sprejme statut hranilnice v tridesetih
dneh po imenovanju organov hranilnice.

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

OBRAZLOŽITEV

I.SPLOŠNE DOLOČBE (1.-8. člen)

II.ORGANI HRANILNICE (od 9. -13. člena)

V tem poglavju se kot namen zakona opredeli ustanovitev
Slovenske stanovanjske hranilnice kot specializirane institucije
za vzpodbujanje namenskega varčevanja in zbiranja sredstev
zaradi dajanja ugodnejših posojil za nakup, graditev in prenovo
stanovanj in stanovanjskih hiš.

V tem poglavju zakon opredeljuje organe hranilnice, sestavo,
dolžino mandata ter vsebino statuta hranilnice, ki določa tudi njihove
pristojnosti.
Zakon predvideva, da ima hranilnica skupščino, nadzorni odbor
in upravo. Organi hranilnice se imenujejo za štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja.

Ustanovitelj hranilnice je Republika Slovenija. Hranilnica bi delovala
kot delniška družba, pri tem je v pravnotehničnem pogledu
upoštevano dejstvo, da gre pri zakonu, s katerim naj bi se hranilnica
ustanovila, za lex specialis, ki posebej ureja le tista vprašanja, ki
terjajo drugačno ureditev, ki se torej razlikuje od splošne ureditve
za banke in hranilnice. Zato zakon predvideva, da se za
poslovanje, nadzor in prenehanje hranilnice uporabljajo določbe
predpisov o bankah in hranilnicah ter predpisov o gospodarskih
družbah, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Dokler je Republika Slovenija edini delničar hranilnice, izvršuje
pristojnosti skupščine hranilnice Vlada Republike Slovenije. Le-ta
lahko z uredbo predpiše obveznost, pogoje in način deponiranja
prostih sredstev skladov, javnih zavodov in gospodarskih družb
v večinski lasti Republike Slovenije.
Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika in tri člane, ki jih
imenuje in razrešuje skupščina hranilnice iz vrst strokovnjakov
za stanovanjsko in finančno področje. Upravo hranilnice sestavljajo
direktor in največ trije člani, pri čemer direktor vodi njeno delo,
zastopa hranilnico in odgovarja za zakonitost njenega poslovanja.

Sedež hranilnice je predviden v Ljubljani, vse posle v zvezi z
ustanovitvijo hranilnice pa naj bi v imenu Republike Slovenije opravil
Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Tako kot druge
gospodarske družbe, pridobi hranilnica lastnost pravne osebe z
dnem vpisa v register. Banka Slovenija mora izdati dovoljenje za
poslovanje hranilnice, s katerim dovoli opravljanje poslov, določenih
s tem zakonom, v 30 dneh po prejemu popolne vloge. Glede na
to, da zakon o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91, 38/92 in
46/93) v 8. točki 77. člena predpisuje, da je potrebno vlogi za
dodelitev dovoljenja za poslovanje priložiti tudi izjavo jamstvene
institucije o nepreklicnem jamstvu za hranilne vloge, zakon predvideva, da bo tako izjavo s sklepom izdala Vlada Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije.

Statut hranilnice določa zlasti pristojnosti organov hranilnice, njeno
notranjo organizacijo, področje delovanja, obseg in način
poslovanja, pooblastila organizacijskih in poslovnih enot, podružnic in predstavništev, pogoje in način povečanja osnovnega
kapitala in rezerv hranilnice, število delnic, njihovo nominalno vrednost ter način njihove izdaje in prenosa ter druga določila, ki
urejajo pomembna vprašanja v zvezi z vodenjem in poslovanjem
hranilnice.
III. POSLOVANJE HRANILNICE (od 14. -17. člena)

Posli, ki naj bi jih opravljala hranilnica, so našteti v 5. členu tega
zakona. Poleg poslov, ki jih za hranilnice predvideva zakon o
bankah in hranilnicah v 76. členu (zbiranje hranilnih vlog fizičnih
oseb, civilnopravnih oseb in dobrodelnih organizacij, vodenje
tekočih in žiro računov fizičnih oseb, društev, dobrodelnih
organizacij in zasebnikov ter vodenje depozitnega poslovanja za
pravne osebe), hranilnica daje namenske tolarske kredite za
nakup, gradnjo in prenovo stanovanj, najema kredite za lastno
poslovanje, odkupuje čeke, opravlja menjalniške posle, izplačuje
premije in subvencije varčevalcem in deponentom v imenu
Republike Slovenije, izdaja lastne namenske in nenamenske
vrednostne papirje ter opravlja še druge posle, ki jih določa statut.
Osnovni kapital hranilnice znaša 150.000.000,00 SIT in je razdeljen
na delnice. Zakon določa, da Republika Slovenija, kot ustanovitelj,
vplača osnovni kapital v denarni obliki. Kot edini ustanovitelj pridobi
Republika Slovenija vse delnice prve emisije. Zakon določa tudi
omejitev deleža vseh drugih delničarjev, ki ne sme, glede na
celoto, presegati 49 odstotkov osnovnega kapitala delnice.

V poglavju, ki opredeljuje poslovanje hranilnice, je določeno, da
se najmanj polovico dobička, ki ga ustvari hranilnica, obvezno
razporedi na kapital in rezerve, razen v prvih petih letih, ko mora
hranilnica ustvarjeni dobiček v celoti razporediti na kapital in
rezerve.
Ker so posli, ki jih sme opravljati hranilnica, v primerjavi s posli, ki
jih smejo opravljati banke, po obsegu bistveno manjši, po stopnji
rizičnosti pa je njeno poslovanje bistveno varnejše, zakon v 15.
členu določa drugačno, nižjo višino obveznih rezerv, kot je
predpisana višina obveznih rezerv za banke in hranilnice.
Če hranilnica ustanovi podružnice in poslovne enote v Republiki
Sloveniji, mora to storiti skladno z določbami statuta. Za prenehanje
hranilnice se uporabljajo predpisi, ki urejajo prenehanje bank in
hranilnic.
15
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (od 18. - 20. člena)
Zakon v 18. členu določa, da mora Vlada Republike Slovenije v
tridesetih dneh od dneva uveljavitve zakona imenovati organe
hranilnice, v nadaljnjih tridesetih dneh pa sprejeti njen statut.

Vlada Republike Slovenije do imenovanja direktorja, vendar najdaljza dobo 12 mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direktorja
hranilnice.
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DOPOLNITVAH

VETERANIH

(ZVV-A)

- EPA 63-11 - prva obravnava

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/
92) in prvega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS 't. 40/93 in 80/94, 28/96)
vlaga podpisani poslanec

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na sejah
matičnega delovnega telesa in Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH VETERANIH,

Stanislav Brenčič, I. r.
brez katerih dejavnosti si uspešnega oboroženega odpora proti
sicer močnejšemu agresorju (bivša JLA) ni mogoče predstavljati.
Res je sicer, da je večina pripadnikov MSNZ, sodelovala tudi v
"10-dnevni" vojni, vendar s povsem drugačnimi zadolžitvami kot
v pripravljalnem obdobju, zato teh dveh obdobij ni mogoče
enostavno postaviti na skupni imenovalec časovnega obdobja
od 26.6.1991 do 18.7.1991.

I. UVOD
1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS št. 63/95) ureja status
vojnih veteranov za prebivalce sedanjega ozemlja Republike
Slovenije iz zelo različnih zgodovinskih obdobij, saj drugi člen
opredeljuje kot vojne veterane državljane SHS, Kraljevine
Jugoslavije, SFRJ in tudi samostojne in neodvisne Republike
Slovenije. Zakon podeljuje status veterana tudi osebam, ki sicer
aktivnosti, na podlagi katerih se jim priznava veteranski status,
niso izvajale na teritoriju sedanje Republike Slovenije, niti ne
neposredno za Republiko Slovenijo, niti v neposrednih borbenih
aktivnostih.

Moralno je nedopustno, da so ostali brez priznanega statusa
prav tisti posamezniki, ki so v obdobju priprav delovali zoper
pravni sistem SFRJ ter tajno odtujevali, nabavljali, transportirali
ter doma ali na skrivnih mestih hranili orožje, strelivo, eksploziv in
vojaška materialno-tehnična sredstva, izvajali obveščevalne in
protiobveščevalne naloge v izredno nevarnih situacijah, hranili
evidenco o vojaških obveznikih ter izvajali potrebne organizacijsko-varnostrie priprave za delovanje organov oblasti
Republike Slovenije v vojni.

Sedaj veljavni zakon ureja status vojnega veterana ter iz tega
izhajajoče materialne in socialne pravice predvsem za populacijo
udeležencev vojne pred 50 leti, na kar kaže tudi določba o starostni
omejitvi glede pravice do uveljavljanja sicer zagotovljenih materialnih in socialnih pravic, ki jih daje status vojnega veterana.

Povečanemu tveganju so bili izpostavljeni tudi tisti, ki so organizirali
in izvajali usposabljanje ter formiranje oboroženih enot, predhodnic
Slovenske vojske, ki so se junija 1991 tudi dejansko uspešno
postavile po robu bivši JLA. Dogodki v Pekrah, zavzetje Štaba
TO na Prežihovi v Ljubljani in drugi dogodki so povsem nazorno
izpričevali dejanske namere vodstva bivše SFRJ in JLA. Vse te
aktivnosti so se dogajale v strogi tajnosti, tako da tudi partner
oziroma družinski člani zaradi varnostnih razlogov niso smeli
vedeti, kaj dejansko počne pripadnik MSNZ.

Za udeleženke in udeležence priprav ter neposrednih aktivnosti
pri obrambi Republike Slovenije v letih 1990 in 1991 uporablja
zelo toge kriterije v primerjavi z veterani sedaj že zgodovinskih
obdobij ter tem kategorijam dodeljuje status veterana samo za
obdobje oboroženih spopadov za bivšo JLA. Ta togost, ki jo je
Vlada Republike Slovenije opravičevala s finančnimi razlogi, ne
more biti v škodo materialnih, predvsem pa moralnih pravic
udeleženk in udeležencev priprav in neposrednih aktivnosti v
vojni za prvič samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo.

Posameznice in posamezniki, ki so izvajali naloge Manevrske
strukture narodne zaščite, so bili izpostavljeni nevarnosti pred
zajetjem in represalijam bivše JLA, enako njihove družine,
neprestano so bili pod psihičnim stresom, večina pa je svoje tajne
naloge glede na ocenjeno stopnjo nevarnosti opravljala oboroženo.
Kontra obveščevalna služba JLA je na vsak način skušala odkriti
akterje teh priprav in je ze imela pripravljene povračilne ukrepe,

Že sprejeti zakon o vojnih veteranih povsem izpušča, kljub opozorilom v postopku sprejemanja, kategorijo neposrednih izvajalcev
(pripadnikov MSNZ) nalog Manevrske strukture narodne zaščite,
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Predlagana rešitev po vsej verjetnosti izključuje že izraženi dvom
glede ustavnosti nekaterih določb Zakona o vojnih veteranih ter
preprečuje morebitna nadaljnja nepotrebna trenja tako med samimi
veteranskimi organizacijami, kot tudi nepotrebno odpiranje tovrstne
problematike v domači in mednarodni javnosti.

vendar se to ni zgodilo zaradi odlične medsebojne koordinacije
ter vsestranske podpore vseh prebivalcev Republike Slovenije.
S prezrtjem oziroma izločitvijo tako izvajalcev nalog Manevrske
strukture narodne zaščite kot tudi tistih, ki so po 18.7.1991 pa do
26.10.1991 v stalni bojni pripravljenosti nadzirali premike in umik
sovražne vojske, je lahko storjena težko popravljiva moralna
škoda predvsem tistim državljankam in državljanom Republike
Slovenije, ki so s svojo nesebičnostjo, pogumom in domoljubjem
postavili na kocko vse ter nudili podporo in zahtevano pomoč
formalnim oboroženim enotam Republike Slovenije.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagana rešitev bo zagotavljala socialne in materialne pravice
za prejemnike Častnega znaka svobode Republike Slovenije in
organizatorje MSNZ, ki bi lahko uveljavili status vojnega veterana.

Sedanja pomanjkljiva zakonska rešitev glede statusa veteranov
vojne za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo se lahko
odrazi v zmanjšanju bojne in domoljubne morale sedanjih
pripadnikov Slovenske vojske in Policije, kot tudi pripravljenosti
prebivalcev Republike Slovenije glede nuđenja zaledne pomoči v
primeru potrebe. Na področju obrambe domovine ne more nobena
zakonska prisila nadomestiti zavesti posameznika, da bo v dobro
vseh pripravljen tvegati ter se tudi žrtvovati, če bo potrebno. To
stanje pa je mogoče doseči le, če država zagotavlja minimalni
veteranski status.

Predlagana sprememba bo na novo in v daljšem časovnem
obdobju zagotovila materialne in socialne pravice okoli 1.000
pripadnikom MSNZ ter okoli 2.000 pripadnikom enot, ki so izvajale
neposreden organizacijski in operativni nadzor nad umikom bivše
JLA od 18.7.1991 do 26.10.1991.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

V primeru, da se s predlaganim zakonom o dopolnitvah zakona o
vojnih veteranih ne uravnovesijo sedanje rešitve glede na ustavno
načelo enakosti pred zakonom, bo empirično zelo težko dokazati
evropsko naravnanost veteranske zakonodaje kljub vsem zatrjevanjem v javnosti, saj je sprejeti Zakon o vojnih veteranih nedvoumno izrazil, da nova država tistim svojim državljankam in državljanom, ki so zanjo tvegali vse, ne posveča potrebne pozornosti,
niti vsem ne zagotavlja minimalne materialne in socialne varnosti,
kljub njihovem nadpovprečnem tveganju v letih 1990 in 1991. Ni
odveč ponovno poudariti zgodovinskega dejstva, da je bila osamosvojitev in ubranitev Republike Slovenije neponovljivo dejanje, ki
se bo kot tako prenašalo iz roda v rod.

V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS št. 63/95) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
Vojni veteran je državljan Republike Slovenije, ki je v vojni na
ozemlju Republike Slovenije, v oboroženih formacijah antifašističnih
gibanj in v pripravah zoper vojaško agresijo ali v vojaški agresiji
na Republiko Slovenijo opravljal vojaške, obrambne ali varnostne
naloge na podlagi vojaške ali službene dolžnosti kot tudi državljan
Republike Slovenije, ki je navedene naloge opravljal na podlagi
odločitev pristojnega organa ali poveljstva.
Za vojnega veterana je šteti tudi državljana Republike Slovenije,
ki je bil po pričetku vojne ali vojaške agresije odpeljan v ujetništvo,
v kolikor mu je bila odvzeta prostost pri opravljanju nalog,
navedenih v prejšnjem odstavku.

Iz sredstev javnega obveščanja je bilo mogoče razbrati, da so
udeleženke in udeleženci vojne za Slovenijo izgubljali svoja z
izkušnjami pridobljena odgovorna delovna mesta na obrambnem
področju ter so jih premeščali na manj plačana in manj zahtevna.
Zahodne demokracije čuvajo lastne veterane kot punčico svojega
očesa in jih spoštujejo na vseh področjih družbenega življenja. V
primeru izgube delovne zmožnosti nudijo različne programe
rehabilitacije in do usposabljanja, nikakor pa ne rešujejo
kadrovskih problemov z enostranskim pravnim zanikanjem
vzrokov za morebitno zmanjšanje delovne sposobnosti.

Vojni veterani se lahko v skladu z zakonom združujejo v društva,
združenja in zveze vojnih veteranov. Društvom vojnih veteranov
lahko pristojno ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu ob smiselni uporabi določb drugega, tretjega in četrtega
odstavka 1. člena Zakona o vojnih invalidih.
2. člen

Sprejetje paketa vojne zakonodaje je po informacijah Združenja
veteranov vojne za Slovenijo povzročil val začudenja ter
prizadetosti med udeleženkami in udeleženci vojne za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo.

V 2. členu se doda nov zadnji odstavek:
Status vojnega veterana se dokazuje pred pristojnim organom I.
stopnje na podlagi javnih listin oziroma drugih dokaznih sredstev,
ki jih določa zakon o splošnem upravnem postopku.

2. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA

3. člen

S predlagano dopolnitvijo, ki v glavnem povzema rešitve, ki jih je
v zakonu o dopolnitvah zakona o vojnih veteranih predlagal
poslanec dr. Vladimir Topler še v prejšnjem mandatu Državnega
zbora, zakonodajni postopek o tem zakonu, pa je bil s sklepom
Državnega zbora ustavljen na 3. redni seji dne 25. marca 1997,
bo odpravljen neenakopraven in neenak položaj veteranov vojne
za Slovenijo v primerjavi z ostalimi kategorijami vojnih veteranov,
ki jih opredeljuje Zakon o vojnih veteranih.

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
Za vojne veterane po tem zakonu se štejejo pripadniki Maneverske
strukture narodne zaščite, organizacijskih enot iz šeste alinee 2.
člena tega zakona, kot tudi delavci upravnih organov za obrambo
Republike in občin, člani republiške koordinacije in delavci organov
za notranje zadeve, pripadniki civilne zaščite in prostovoljci, ki so
po odredbi organizatorjev narodne zaščite ali pristojnega organa
opravljali naloge Manevrske strukture narodne zaščite v obdobju
od 17.5.1990 do 26.6.1991.

Predlagane rešitve zožujejo krog upravičencev glede pridobitve
statusa vojnega veterana v obdobju od 17.5.1990 do 26.10.1991
na tiste, ki so dejansko izvajali opredeljene aktivnosti ob
povečanem tveganju za svoje zdravje in življenje, predvsem pa
pomenijo moralno priznanje posameznikom, ki so se ob pravem
času odločili ter zavestno sprejeli tveganje.
poročevalec, št. 5

Za naloge Manevrske strukture narodne zaščite iz prejšnjega
odstavka tega člena se šteje preprečevanje razoroževanja Teritorialne obrambe, tajno zbiranje, odtujevanje, transport, fizično
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varovanje In hranjenje orožja, streliva ter vojaških materialno
tehničnih sredstev, tajne priprave In organizacija vojaškega
usposabljanja, Izvajanja organizacijsko varnostnih priprav za
delovanje organov oblasti Republike Slovenije v vojnih razmerah,
obveščevalne In protiobveščevalne naloge ter hranjenje In
varovanje obrambnih načrtov ter evidenc o vojaških obveznikih
Republike Slovenije.

Je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije izvajala kot
pripadnik JLA obveščevalne In protiobveščevalne naloge ne glede
na prejšnje določbe tega odstavka v obdobju od 17.5.1990 do
26.10.1991.
Za vojnega veterana se ne šteje vojaški obveznik, ki je v obdobju
od 17.5.1990 do 26.10.1991 redno služil vojaški rok, razen v
kolikor je bil udeležen v neposrednih obrambnih aktivnostih, kakor
tudi ne oseba, ki se je v tem obdobju nahajala na civilnem služenju
vojaškega roka.

Do statusa iz prvega odstavka tega člena so upravičeni tudi
posamezniki, vključeni v organizacijske enote iz prvega odstavka
tega člena, ki so od 18.7.1991 do vključno 26.10.1991 neposredno
izvajali naloge varovanja, zaščite in nadzora do umika moštva In
vojaških materialno tehničnih sredstev bivše JLA.

4. člen
V 6. členu se črtata prvi in drugI odstavek.

Vojni veteran na podlagi 6. alinee 2. člena in določb tega člena ne
more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa nI bila udeležena v
neposrednih obrambnih aktivnostih, kot tudi ne oseba, ki ni
prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva Republike
Slovenije do določenega roka. Vojni veteran pa je lahko oseba, ki

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

OBRAZLOŽITEV
Zakon o vojnih veteranih za udeleženke in udeležence priprav
ter neposrednih aktivnosti pri obrambi Republike Slovenije v letih
1990 in 1991 uporablja zelo toge kriterije v primerjavi z veterani
sedaj že zgodovinskih obdobij ter kljub neizpodbitnim dejstvom
dodeljuje status veterana samo za obdobje oboroženih spopadov
z bivšo JLA.

S predlagano dopolnitvijo zakona se odpravlja neenakopraven in
neenak položaj veteranov vojne za Slovenijo v primerjavi z ostalimi
kategorijami vojnih veteranov, ki jih opredeljuje Zakon o vojnih
veteranih.

6. člen

BESEDILO ČLENOV, KISE
SPREMINJAJO

Pravico do varstva pri tem zakonu ima vojni veteran, ko dopolni
50 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne
zmožnosti.

1. člen
Vojni veteran je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko
Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo Republike
Slovenije, oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko
Slovenijo v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti
Republike Slovenije in oseba, ki je bila na podlagi odločitve
pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno
vključena v oborožen odpor.

Priznanje pokojninske dobe lahko vojni veteran uveljavi ne glede
na določbo prejšnjega odstavka.
Vojni veteran lahko uveljavi pravice iz prejšnjega člena, če teh ali
podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih ali v tuji
državi.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

USTANOVITVI

MEDNARODNEGA

CENTRA

ZA

SENZORIČNO

0

OCENO

VINA

(MSUMCSOV)
- EPA 64- II -

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
USTANOVITVI MEDNARODNEGA CENTRA ZA SENZORIČNO OCENO VINA, '

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Špela TRPIN, svetovalka vlade v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
- 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. Vlada
Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade
Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika Držav-

1. člen

1. člen

Ratificira se Sporazum o ustanovitvi Mednarodnega centra za
senzorično oceno vina, podpisan v Ljubljani 3. junija 1996.

V Republiki Sloveniji se ustanovi Mednarodni center za senzorično
oceno vina (v nadaljnjem besedilu: Center) kot izpostava
Mednarodnega urada za vinsko trto in vino (v nadaljnjem besedilu:
Urad).

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku
glasi:

Sedež Centra določi Vlada Republike Slovenije.
2. člen

SPORAZUM

Dejavnost Centra je organiziranje izobraževanja pokuševalcev
za senzorično oceno vina in žganih pijač.

O USTANOVITVI MEDNARODNEGA CENTRA
ZA SENZORIČNO OCENO VINA

Izobraževanje poteka po programu Urada vsako leto v času, ki
ga sporazumno določita pogodbenici.

Vlada Republike Slovenije in Mednarodni urad za vinsko trto in
vino (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da bi
uredila vprašanje ustanovitve in delovanja Mednarodnega centra
za senzorično oceno vina v okviru Mednarodnega urada za vinsko
trto in vino dogovorila:

3. člen
Po končanem izobraževanju in opravljenem preizkusu znanja in
21
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velja za kršitve predpisov v cestnem prometu, ki bi jih zakrivil
delavec Centra, ali za škodo, ki bi jo povzročilo motorno vozilo v
njegovi lasti ali ki bi ga ta upravljal;

sposobnosti Center v imenu Urada slušateljem izda spričevalo
pod pogoji, ki jih določi upravni odbor Centra.
Pokuševalci, ki predstavljajo Urad na mednarodnih ocenjevanjih
ali jih ta predlaga, se izberejo med diplomanti Centra.

b) posebni režim socialne varnosti pod pogoji, o katerih se skupno
dogovorijo Center in pristojni slovenski organi;

4. člen

c) pravice do oprostitve plačila carine pri začasnem uvozu
predmetov za gospodinjstvo in osebnega motornega vozila v
skladu s predpisi Republike Slovenije,

Organa Centra sta:
- upravni odbor in
- direktor Centra.

Ugodnosti, navedene pod točkama b) in c) se ne uporabljajo za
državljane Republike Slovenije.

5. člen
Upravni odbor ima sedem članov.
Člani upravnega odbora so:

13. člen
Generalni direktor Centra pošlje Ministrstvu za zunanje zadeve
seznam stalnega osebja Centra in ga obvešča tudi o vsaki
spremembi glede zaposlitve tega osebja.

- generalni direktor Urada ali oseba, ki jo ta pooblasti,
- direktor Centra,
- predsednik enološke komisije Urada,
- podpredsednik enološke komisije Urada,
- strokovni sekretar enološke komisije Urada,
- dva predstavnika Vlade Republike Slovenije.

14. člen
Privilegiji in imunitete, predvideni v tem sporazumu, se priznajo
prejemnikom teh ugodnosti zaradi učinkovitega delovanja Centra. Generalni direktor Urada soglaša s preklicem imunitete, ki je
že bila priznana, če bi ta ugodnost preprečevala, da bi bilo
zadoščeno pravici; ta ugodnost se prekliče na način, ki ne škodi
interesom Urada ali Centra.

6. člen
Direktorja Centra imenuje in razreši generalni direktor Urada na
predlog Vlade Republike Slovenije.
7. člen

15. člen

Center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Centra po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije in pristojnega organa
Urada.

Vsak spor v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma rešujeta
pogodbenici sporazumno, če pa to ni mogoče, ga preložita v
reševanje posebni arbitraži, katere sklep je dokončen brez možnosti pritožbe.

8. člen
Predavatelje imenuje direktor Centra na predlog upravnega odbora. Predavatelje Centra sestavljajo ugledni strokovnjaki za
senzorično oceno vina iz držav članic Urada.

Arbitražo sestavljajo trije razsodniki, pri čemer vsaka pogodbenica imenuje po enega, ta dva pa skppaj imenujeta tretjega. Če ni
doseženo soglasje o tretjem razsodniku, ga imenuje predsednik
Meddržavnega sodišča v Haagu.

9. člen

16. člen

Sredstva za Izvajanje svoje dejavnosti pridobi Center iz:
- šolnin slušateljev,
- dotacij in prispevkov pravnih oseb,
- drugih virov.

Ta sporazum se sklene za obdobje petih let, pri čemer se samodejno podaljšuje za enako obdobje, razen če ga ena od pogodbenic
ne odpove pisno po diplomatski poti dve leti pred Iztekom takega
petletnega obdobja.

10. člen

Sporazum začne veljati z dnem, ko Vlada Republike Slovenije
obvesti Urad, da so izpolnjeni pogoji za začetek njegove veljavnosti
v skladu z notranjepravnim postopkom, veljavnim v Republiki
Sloveniji.

Center ima status pravne osebe, sposobnost sklepanja pogodb,
pridobivanja In odtujevanja premičnin in nepremičnin, ki so
potrebne za njegovo dejavnost, v skladu s predpisi Republike
Slovenije ter sposobnost nastopanja pred sodiščem.
11. člen

Sestavljeno v Ljubljani 3. junija 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem
In francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Predmeti, uvoženi za opravljanje dejavnosti Centra, so oproščeni
plačila carine In drugih uvoznih dajatev v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

12. člen

4. člen

Stalno osebje Centra uživa te ugodnosti:

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

a) imuniteto glede sodnega pregona za dejanja, ki so jih storili pri
opravljanju svoje funkcije in zgolj v njenem okviru; ta Imuniteta ne

poročevalec, št. 5
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Mednarodno
organizacijo za trto in vino (Office International de la vigne et du
vin) o ustanovitvi mednarodnega centra za senzorično analizo
vina sta podpisala 3. junija 1996 minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Jože bsterc v imenu Vlade Republike Slovenije in
g. Robert Tilot, direktor 01 V, v imenu 01 V,

V sporazumu je navedena dejavnost centra: izobraževanje
pokuševalcev vina in žganih pijač, pridobitev diplome centra,
navedeni so organi tega centra, ugodnosti, ki jih uživa ta center
Ipd.

S sporazumom se v Sloveniji ustanavlja center za senzorično
analizo vina, ki bo na mednarodnem nivoju pod okriljem OIV, kot
njena Izpostava, izobraževal degustatorje, ki ocenjujejo vina na
mednarodnih ocenjevanjih.

Sporazum ne zahteva spremembo obstoječih ali izdajo novih
predpisov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo
za delovanje tega centra v okviru svojih proračunskih sredstev
zagotavljalo 10 mio SIT letno.

Sporazum ratificira v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah Državni zbor Republike Slovenije.
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ZAKLJUČNEGA

REPUBLIKE
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RAČUNA

SLOVENIJE

PRORAČUNA

ZA

(RZ94)

- EPA 1206 -

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 20. marca 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1994,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 166. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Lidija PODKRIŽNIK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

S tem besedilom nadomešča predlog zaključnega računa in
prilogo tabelarni pregred bilance prihodkov in odhodkov ter
račun financiranja, ki jih je poslala z dopisom št. 400-02/93-5/
21-8 z dne 1/8-1995. Posebni del proračuna po uporabnikih
ostane nespremenjen.

1. člen

2. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za
leto 1994.

Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in
odhodkov

Račun financiranja

Prihodki

421.299.890.639,38

14.319.030.101,29

Odhodki

413.142.748.810,40

16.509.303.002,89

Primanjkljaj
Presežek

2.190.272.901,60
8.157.141.828,98

Povečanje sredstev na računu

5.966.868.927,38

Prenos sredstev iz leta 1993

1.868.469.009,00

Sredstva na računu proračuna

7.835.337.936,38
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Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa

3. člen

Sf^RORtau^ni'^
Uporabnikih
so sestavni deli tega zaključnega računa.

^
račyn
Sloveniie
objavi
v Uradnem
||stučuna
Repub|fke slovenjje

za leto 1994 se

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 27. julija 1995določila
besedilo Predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije v letu 1994 in ga skladno s 166. členom poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije poslala v obravnavo in
sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.

V proračunskem izkazu zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1994 se v bilanci prihodkov in odhodkov povečajo
prihodki iz naslova obresti za 5.905.181,44 SIT, tako da znašajo
skupaj 3.172.137 tisoč SIT in ostali prihodki za 147.471.408,99
SIT, tako da znašajo skupaj 3.962.726 tisoč SIT.
Zaradi navedenih popravkov se povečajo nedavčni prihodki, tako
da znašajo skupaj 20.329.756 tisoč SIT, skupni prihodki proračuna,
tako da znašajo skupaj 421.299.891 tisoč SIT ter presežek
proračuna, ki znaša tako 8.157.142 tisoč SIT.
Povečajo se tudi izkazana sredstva na računih proračuna, tako
da znašajo 5.966.870 tisoč SIT.
Tabelarni pregled Posebni del proračuna po uporabnikih, v katerem
so izkazani odhodki proračuna po postavkah, ostane nespremenjen.
V predhodnem poročilu o reviziji računovodskih izkazov proračuna Republike Slovenije za leto 1994, ki ga je pripravilo Računsko
sodišče, je navedeno, naj se dosledno izvaja načelo razporeditve
odhodkov glede na čas nastanka poslovnega dogodka. Prav
tako je navedeno, naj Vlada Republike Slovenije v bodoče ne
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije sklepov, ki
predstavljajo odstopanja od tega načela. Zato Vlada Republike
Slovenije predlaga črtanje 3. člena prvotnega besedila predloga
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1994
v delu, v katerem se predvideva razporeditev sredstev na računu
proračuna za kritje neporavnanih obveznosti nekaterih
proračunskih uporabnikov in kritje drugih obveznosti proračuna.
To pomeni, da se preostanek sredstev na računih proračuna,
ugotovljen po zaključnem računu, v celoti prenese v proračun za
naslednje leto.

Državni zbor Republike Slovenije je pred obravnavo zahteval, da
poročilo pregleda in revidira Računsko sodišče.
V predlogu zaključnega računa proračuna za leto 1994, ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru Republike
Slovenije, med prihodki niso upoštevane tečajne razlike,
ugotovljene na osnovi uskladitev podatkov z Banko Slovenije na
deviznih računih v znesku 147.471.408,99 SIT in del obresti od
sredstev na deviznih računih v znesku 5.905.181,44 SIT.
Navedene tečajne razlike in obresti od sredstev na devizne
depozite so bile evidentirane v računovodskem izkazu proračuna
za leto 1994. Ker morajo biti navedeni prihodki izkazani tudi v
proračunskem izkazu, ne glede na to, da promet teh poslovnih
dogodkov ni potekal preko tolarskega računa proračuna,
predlagamo dopolnjen Predlog zaključnega računa proračuna
Republike Slovenije za leto 1994.
Tekom revizije so bile ugotovljene nepravilnosti odpravljene, zato
so izkazani prihodki v proračunskem izkazu za 153.376.589 SIT
večji od prvotni izkazanih. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da nadomesti besedilo
Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
leto 1994 ter tabelarni pregled Realizacija proračuna Republike
Slovenije za leto 1994 s predloženim besedilom.
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REALIZACIJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 19 9 4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI PRORAČUNA

-v tisoč tolarjih
SPREJETI
PRORAČUN
1994

REBALANS
PRORAČUNA
1994

REALIZACIJA
19 9 4

374,850,000

397,850,000

400,970,135

15,000,000

15,000,000

14,993,647

700,000

2,600,000

2,762,612

0

2,100,000

3,153,149

69,500,000

73,500,000

75,898,001

212,600,000

229,150,000

228,891,308

210,650,000
1,950,000

227,650,000
1,500,000

227,418,269
1,473,039

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE

65,300,000

65,000,000

64,266,930

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

11,750,000

10,500,000

11,004,489

10,500,000
1,250,000

9,350,000
1,150,000

9,882,960
1,121,529

19,950,000

18,800,000

20,329,756

Registracijske takse
Cestnina
Povračila od količinskih osnov
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti
Sodne takse
Prenočitvene takse

5,350,000
0
1,380,000
400,000
3,250,000
70,000

5,900,000
0
1,500,000
550,000
3,250,000
80,000

5,753,455
13,236
1,542,837
676,449
3,187,633
89,345

Prihodki upravnih organov
Prihodki od obresti
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR
Ostali prihodki

1,100,000
2,200,000
1,000,000
5,200,000

800,000
2,250,000
1,033,855
3,436,145

898,084
3,172,137
1,033.855
3,962,726

394,800,000

416,650,000

421,299,891

A. DAVČNI PRIHODKI
1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
2A. DAVEK NA PREVISOKO IZPLAČANE PLAČE
3. DOHODNINA
4. PROMETNI DAVKI
Davek od prometa proizvodov in storitev
Davek od prometa nepremičnin

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniški dopust

B. NEDAVČNI PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA
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II. ODHODKI PRORAČUNA

- v tisoč tolarjih

SPREJETI
PRORAČUN
19 9 4
A. TEKOČI ODHODKI

REBALANS
PRORAČUNA
1994

REALIZACIJA
19 9 4

351,806,629

362,409,398

356,081,754

80,600,758

83,032,523

81,566,171

39,126.354
41,474,404

39,255,206
43,777,317

36,777,279
44,788,892

18,596,938

18,884,789

18,562,271

13,541,768
5,055,170

13,663,920
5,220,869

13,224,029
5,338,242

23,509,322

23,942,808

24,519,685

7,047,570
5,621,193
9,465,410
1,375,149

7,422,485
5,746,022
9,399,152
1,375,149

7,958,663
6,026,418
9,159,455
1,375,149

85,882,387

90,266,947

89,934,470

25,507,103
24,562,911
4,086,834
5,645,597
3,662,378
15,100,000
7,317,564

25,048,000
26,412,259
4,851,611
6,484,357
3,585,378
16,082,712
7,802,630

24,732,347
26,409,920
4,802,933
6,376,571
3,390,141
16,082,712
8.139,846

5. PLAČILA STORITEV IN DOTACIJE JAVNIM
ZAVODOM
5.1. Javni zavodi v zdravstvu
5.2. Drugi javni zavodi in ustanove

33,867,062

36,707,229

36,398,078

1,156,385
32,710,677

1,163,694
35,543,535

1,106,102
35,291,976

6. DRUGA PLAČILA STORITEV

13,429,827

13,505,288

13,292,545

7. PLAČILA OBRESTI

29,854,986

29,331,235

27,962,120

20,940,559
8,914,427

21,166,809
8,164,426

20.968,797
6.993.323

4,928.910

4,928.910

3,728,550

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
1.1. Plače v državnih organih
1.2. Plače v izvajalskih organizacijah
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
2.1. V državnih organih
2.2. V izvajalskih organizacijah
3. SREDSTVA ZA OBRAMBO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
Materialni in drugi stroški
Investicije v redno dejavnost obrambe in zašč
Investicije v temeljne razvojne programe

4. SOCIALNI TRANSFERI
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Zaposlovanje
Otroško varstvo
Socialno varstvo
Varstvo borcev
Drugi socialni transferi
Zagotavljanje pravic iz pokojn.-invalid.zavar.
štipendije

7.1. Plačila domačih obresti
7.2. Plačila tujih obresti
8 PLAČILA GARANCIJ

poročevalec, št. 5
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- v tisoč tolarjih

SPREJETI
PRORAČUN
1 994
9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU

REBALANS
PRORAČUNA
1 994

REALIZACIJA
1 994

31,354,915

30,994,017

30,076,441

4,590,098
6,173,840
B37.915
900,110
2,010,995
103,507
16,738,450

4,590,098
6,160,706
837,915
900,110
2,041,154
101,311
16,362,723

4,590,098
6,020,866
808,170
900,110
2,040,412
101,311
15,615,475

19,291,675

19,291,675

19,007,955

11. DRUGI ODHODKI

9,111,036

9,145,164

8,654,655

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE

1,378,813

2,378,813

2,378,813

54,376,200

57,073,734

56,647,494

52,230,301

55,017,469

54,101,777

9,358,646
13,308,057
3,114,182
1,329,173
2,386,675
877,987
1,701,759
7,476,445
1,769,794
1,641,976
9,265,607

9,322,346
15,132,991
3,114,182
1,380,073
2,349,675
876,487
1,747,743
7,663,508
1,769,794
1,641,976
10,018,694

9,263,033
15,493,790
3,104,607
1,162,833
2,334,736
984,988
1,735,791
7,576,836
1,614,907
1,625,041
9,205,215

14. KAPrTALSKE NALOŽBE

2,145,899

2,056,265

2,545,717

C. REZERVE

1,450,000

917,764

413,500

407,632,830

420,400,897

413,142,748

-12,832,830

-3,750,897

8,157,143

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

železnica
Kmetijstvo
Blagovne rezerve in intervenc.v proizv.hrane
Prestrukturiranje industrije
Tehnološki razvoj
Povračila uvoznih dajatev
Ostali transferi v gospodarstvo

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM

B.

INVESTICIJSKI ODHODKI

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
13.1. Ceste
13.2. Avtoceste
13.3. Železnica
13.4. Ostali promet in zveze
13.5. Energetika
13.6. Kmetijstvo
13.7. Urejanje voda
13.6. Javni zavodi in ustanove
13.9. Zdravstvo
13.10. Demografsko ogrožena območja
13.11. Državni organi

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
( PRIMANJKLJAJ )
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RAČUN FINANCIRANJA
• v tisoč tolarjih

SPREJETI
PRORAČUN
1994

REBALANS
PRORAČUNA
1994

REALIZACIJA
19 9 4

A. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

29,500,953

20,174,414

14,319,030

B.

ODPLAČILA DOLGA

18,168,123

18,291,986

16,509,303

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

7,240,354

8,114,217

7,968,860

2 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

10,927,769

10,177,769

8,540,443

C.

11,332,830

1,882,428

-2,190,273

-1,500,000

-1,868,469

5,966,870

NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

O. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH

poročevalec, št. 5

30

I

Sklep o

ZAGOTOVITVI

POSLEDIC

1996/97

IN

SREDSTEV

NARAVNE

NA

ZA

UJME

PODROČJU

ODPRAVO

V

ZIMI

KMETIJSTVA

GOZDARSTVA

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi 31. člena Zakona
o financiranju javne porabe {Uradni list RS, št. 48/90, 34/91,
30/92, 7/93 in 43/93) in 77. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96):

- SKLEP O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE UJME V ZIM! 1996/97 NA PODROČJU
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA,
ki ga je sprejela na seji dne 20. marca 1997

Na podlagi določil 31. člena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 43/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93), 77. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) je Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 20.
marca 1997) sprejela naslednje

4. Sredstva za sanacijo škode po ujmi v zimi 1996/97 se za
področje kmetijstva dodelijo občinam, navedenim v 2. oz. 3. točki,
sredstva za gozdarstvo pa lastnikom gozdov na podlagi sistema,
ki ga določa zakon o gozdovih in na njegovi podlagi izdana odredba
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94). Sredstva
stalne proračunske rezerve po tem sklepu se morajo uporabiti
na enak način kot je predpisan za uporabo sredstev državnega
proračuna.

SKLEPE:
1. Za sanacijo škode po ujmi v kmetijstvu in gozdarstvu v zimi
1996/97 se v prvi polovici leta 1997 zagotovi 200 mio tolarjev iz
stalne proračunske rezerve Republike Slovenije.

5. Preostala potrebna sredstva za sanacijo škode se prednostno
upoštevajo pri pripravi proračuna Republike Slovenije za leto 1997.

2. Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in gozdarstvu
v zimi 1996/97 se razdelijo na podlagi programov sanacije, ki ju
določi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v razmerju
25 odstotkov sredstev občinam (Koper, Piran In Izola) za odpravo
posledic v kmetijstvu in 75 odstotkov sredstev lastnikom gozdov
za sanacijo gozdov.

Številka: 420-09/97-3
Ljubljana, dne 20. marca 1997
Borut Šuklje. I. r.
GENERALNI SEKRETAR
POSLANO:

3. Državna komisija za sanacijo preveri oceno škode, nastale v
kmetijstvu po ujmi v zimi 1996/97 na področju kmetijstva v občinah
Koper, Piran in Izola najkasneje do 30. marca 1997.

- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Celovita informacija o

POSLEDICAH

NARAVNE

UJME

(ŽLEDOLOMA,

VETROLOMA

SNEGOLOMA)

V

IN

SLOVENSKIH

GOZDOVIH

V

ZAČETKU

PREDLOGI

UKREPOV

LETA

ZA

1997

S

ODPRAVO

POSLEDIC
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi:

SLOVENSKIH GOZDOVIH V ZAČETKU LETA 1997 S
PREDLOGI UKREPOV ZA ODPRAVO POSLEDIC.

- CELOVITO INFORMACIJO O POSLEDICAH NARAVNE
UJME (ŽLEDOLOMA, VETROLOMA IN SNEGOLOMA) V

ujma prizadela na površini 19.249 ha 177.182 m3 drevja, v gozdovih
ostalih lastnikov pa je bilo na površini 896 ha polomljenega
11.702 m3.

1. STANJE IN OBSEG POŠKODOVANOSTI
Celovita ocena poškodovanosti, ki jo je v mesecu februarju in
marcu opravil Zavod za gozdove Slovenije, je pokazala, da je
poškodovanost drevja na površini, ki se bistveno ne razlikuje od
ocenjene v prvi informaciji, ki je bila posredovana Vladi (91.000
ha), bistveno večja.

Najbolj prizadeti
so gozdovi v gozdnogospodarskih območjih Kranj
(334.000 m3), Ljubljana (152.000 m3), Novo mesto (121.000 m3)
in Kočevje (115.000 m3)

Poškodovano je skupaj 867.101 m3 drevja (prva ocena - okrog
390.000 m3). Bistveno večja kot je bilo prvič možno oceniti, je
zlasti poškodovanost iglavcev 281.627 m3 (335 %), pa tudi
poškodovanost listavcev je večja kot je bilo pričakovati po prvi
oceni 685.474 m3 (176 %). V zasebnih gozdovih je bilo na 61.661
ha poškodovanega 678.205 m3 drevja, v državnih gozdovih je

Naravna ujma je v slovenskih gozdovih povzročila za okoli
4.500 mio SIT škode (povečani stroški proizvodnje 830 mio
SIT, dodatna vlaganja v gozdove v 10. letnem obdobju 2.115
mio SIT, razvrednotenje lesa iz poškodovanih dreves 995
mio SIT, zmanjšan donos 560 mio SIT).
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Tabelu 1: Ocena poškodnvunosti gozdov, potrebni ukrepi za odpravo posledic in skupni stroški sanacije
poškod.
površina

poškodovana lesna načrtovana
masa (m^)
sanacija

vrednost
vseh del
ooo srr

vrednost
sadik in
zašč. mater
000 SIT

48.517

1.297

49 814

23.404

111.815
458.254

7.858
31.027

119.673
489.281

96.881

6.948

103.829

16.242
177.628
80.866

108.060
291.971

14.978

123.038

20.349

184.695
143.387

1.305
9.793
0

293.276
42.294
1.691

61.073
64.182
2.386

354.349
106.476
4.077

8.234

1.279
7.239

9.513
50.008
20.337

GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna

ha

skupaj

4.300
2.081

44.049
30.570
334.321

13.613
25.360
8.680

Kočevje
Novo mesto

8.948
6.300
10.992

Bežice
Celje

132
851

Nazarje
SI. Gradec

list.
(%)
82.9
41,9
55.6

ur
32.098
85.969
377.461

152.200

83,8

38.300
114.947
120.800

38,5
77,1

152.159
22.713
1.128

32.501

4.490

92,1
79,7

2.408

25.0

5.508

8.041

13.625
4.000

6.3
0

29.433
12.268

42.423
14.294

193
346
3.918

78.592
60.371

1.691

sanacija
skupaj

nadstroški
sečnje

ooo srr

ooo srr

Maribor

103

1.040

3.9

2.640

3.026

208

42.769
18.212
3.234

Sežana

384

6.351

46,6

10.444

15.697

6.821

Skupaj

81.807

867.101

67.5

870.771

1.233.171

84.690

65

2.125

skupni
stroški
sanacije
000 SIT
73.218
135.915
666.909

3.787

22.518

553
3.374

25.892

1-317.861

460.700

1.778.563

Vir: Zavod za gozdove Slovenije
Za celovit prikaz stroškov sanacije je treba k skupnim stroškom
prikazanim v zgornji tabeli, dodati še 461 mio SIT stroškov, ki so

posledica povečanih stroškov sečnje poškodovanega drevja
(542.000 m3) v gozdovih, kjer ni potrebna obnova.

2. STROŠKI SANACIJE IN POTREBNA SREDSTVA

- potrebno sadik
- normativ za sadnjo

Za celovito sanacijo od naravne ujme prizadetih gozdov je
potrebno opraviti obnovo gozdov na površini 253,40 ha, potrebno
je 735.000 sadik gozdnega drevja, 16.924 delovnih ur za pripravo
tal za sajenje In 29.000 ur za sajenje. Na površini 3.088 ha je
potrebno opraviti ukrepe za naravno obnovo: posek polomljenega
drevja, delno tudi polnilnega sloja drevja in grmovja, za kar je
potrebno skupaj 333.500 delovnih ur. Preventivno varstvo gozdov
se bo opravilo v 171.000 delovnih urah. Za sanacijo od ujme
poškodovanih gozdov je skupaj potrebno 870.771 delovnih ur In
735.000 sadik gozdnega drevja ter potrebni material za zaščito
sadik v vrednosti 29.564.525 tolar|ev. Skupna vrednost sanacije,
ki vključuje tudi nadstroške sečnje, je 1.778.563.000 tolarjev.
Stroški za sanacijo v zasebnih gozdovih znašajo skupaj
1.017.573.096 tolarjev, v državnih gozdovih 677.202.433 tolarjev,
v gozdovih ki so lahko predmet denacionalizacije pa 83.787.471
tolarjev.

2.2 Na podlagi zakona o gozdovih se v primeru naravne
ujme lastniku gozda:
- financira:
- v vseh gozdovih neglede na lastništvo preventivno varstvo in
sadike gozdnega drevja za obnovo s sadnjo oziroma seme
gozdnega drevja za obnovo s setvijo;
- sofinancira:
- v vseh gozdovih neglede na lastništvo 50 % nadstroškov pri
sečnji polomljenega drevja za obnovo s sadnjo In naravno obnovo
gozda kar pomeni sofinanciranje priprave tal;
- v vseh gozdovih neglede na lastništvo 20 % do 40 % stroškov
sajenja (odstotek je odvisen od poudarjenosti funkcij, ki jih Ima
konkretni gozd);

2.1 Izhodišča za Izračun stroškov za odpravo posledic
naravne ujme v gozdovih:
- vrednost delovnega dne (8 ur) v povprečju
- vrednost sadike za sadnjo
- vrednost zaščite sadik
poročevalec, št. 5

2.900 kom/ha
200 kom/8ur

Konkretni obračuni za opravljene ukrepe se izvedejo na podlagi
odredbe o financiranju In sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Uradni list RS, št. 58/94). Obračune
opravi Zavod za gozdove Slovenije ločeno za vsakega lastnika.

11.329 SIT
75 SIT/kom
40 SIT/kom
34

2.3 Potrebna proračunska sredstva za financiranje
oziroma sofinanciranje v obdobju 1997 -1999
Tabelu 2: Potrebna proračunska sredstva za financiranje preventivnega varstva in sofinanciranje obnove ter nadstroškov sečnje
v poškodovanih gozdovih v obdobju 1997 - 1999

GGO

naravna obnova

obnova s sadnjo
000 SIT

ha

ha

prev.varstvo

000 SIT

nadstr. sečnje
(50%)
000 SIT
000 SIT

ure

skupaj
000 SIT

5.50

2.687

150

7.125

5.730

8.039

9.938

27.789

Bled

27,50

13.440

139

6.603

26.329

36.966

6.897

63.906

Kranj

117,75

57.546

1683

79.963

73.198

102.770

75.424

315.703

Ljubljana

18,00

8.797

547

25.983

6.080

8.536

34.337

77.653

Postojna

20,00

9.774

100

4.750

16.710

23.461

8.641

46.626

Kočevje

5,50

2.687

188

8.930

51.485

72.233

25.933

109.783

20,00

9.774

150

7.125

750

1.052

27.253

45.204

0

0

0

0

443

622

1.013

1.635

Celje

1,95

953

6

285

1.763

2.473

543

4.254

Nazaije

1,50

733

0

0

11.446

16.059

3.074

19.866

11,00

5.376

101

4.798

0

0

902

11.076

1.20

586

3

143

855

1.200

235

2.164

0

0

0

0

0

0

0

0

Sežana

23,50

11.486

21

998

1797

2.523

1.433

16.440

skupaj

253,40

123.839

3088

146.703

196.581

275.943

195.623

742.099

Tolmin

Novo mesto
Bežice

Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota

Vir: Zavod za gozdove Slovenije
Izhodišča za izračun sofinanciranja
- obnova gozda s sadnjo na 1 ha površine:

2.3.1. Potrebna proračunska sredstva za financiranje
oziroma sofinanciranje v letu 1997

a.) sofinanciranje priprave tal s 50 % deležem
pokrivanja nadstroškov sečnje
94.850 SIT
(računano s posekom 190 m3/ha in pokrivanjem
3
500 SIT/m )
b.) sadike in zaščitna sredstva
334.212 SIT
c.) sofinanciranje sadnje
59.648 SIT
(47,5 ure/ha po vrednosti 1.256 SIT)

V letu 1997 se mora opraviti predvsem preventivno varstvo v
gozdovih, kjer so poškodovani iglavci (posek iglavcev, zlaganje
lovnih kupov, odreditev lovnih dreves, izdelava lovnih dreves) in
tudi listavci (odstraniti polomljeno drevje (tudi listavce) na gozdnih
cestah in vlakah), izvesti pripravo tal za naravno obnovo gozdov
in za obnovo s sadnjo in 44 % obnove s sadnjo. Izvedbo naštetih
ukrepov je nujno zagotoviti že v letu 1997. Vsi drugi ukrepi pa se
bodo izvedli v naslednjem dveletnem obdobju. Taka razmejitev je
potrebna, ker se zaradi fizičnih možnosti ne da opraviti vseh
ukrepov že v letu 1997, pa tudi potrebna finančna sredstva bi bilo
težje zagotoviti v enem letu. Prioriteta ukrepov bo natančno
določena v sanacijskih načrtih, ki jih bo pripravil zavod, o njej pa
bodo podrobno obveščeni tudi lastniki gozdov.

SKUPAJ
- naravna obnova:
sofinanciranje priprave tal s 50 % deležem
pokrivanja nadstroškov sečnje
(računa se s posekom 95 m3/ha in
pokrivanjem 500 SIT/m3)
- prevenetivno varstvo gozdov

488.710 SIT/ha

47.500 SIT/ha

Za financiranje oziroma sofinanciranje zgoraj navedenih
ukrepov naj bi se v proračunu RS že v letu 1997 zagotovilo
skupaj 477 mio SIT (prev. varstvo - 276 mio SIT, naravna
obnova - 147 mio SIT in obnova s sadnjo - 54 mio SIT).

1.404 SIT/h
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3. POTREBNA DODATNA SREDSTVA V PRORAČUNU RS
ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE UJME V GOZDOVIH

S sečnjo, ki bo v sestojih kjer je poškodovanost drevja večja od
50 % se bo opravila priprava tal za naravno obnovo in za obnovo
s sadnjo. Ker nastanejo pri taki sečnji povečani stroški se na
podlagi sistema, ki ga na podlagi zakona o gozdovih določa
odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna, pokriva 50 % delež tako povečanih stroškov
(500 SIT/m3).

Stroški za odpravo posledic naravne ujme v slovenskih gozdovih,
izračunani na podlagi celovite ocene Zavoda za gozdove Slovenije
so tolikšni, da jih je nemogoče v celoti pokriti iz sredstev proračuna
namenjenih za financiranje vlaganj v gozdove. To je nemogoče še
toliko bolj zato, ker predvideno razpoložljiva proračunska sredstva
še vedno močno zaostajajo za potrebnimi sredstvi, ki jih določa
program razvoja gozdov v Sloveniji in dejanske potrebe v gozdovih
izhajajoče iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Sredstva za
vlaganja v gozdove so v letu 1996 omogočala financiranje oziroma
sofinanciranje 40% optimalnega obsega (obnova gozdov 18%,
nega gozdov 33%, varstvo gozdov 69%, vzdrž. gozd. cest
44 %).

S pripravo tal bo zagotovljen posek 129.880 m3 iglavcev in 195.220
m3 listavcev. Od skupne količine poškodovanega drevja bo za
posek ostalo še 151.747 m3 iglavcev in 390.254 m3 listavcev v
gozdovih kjer poškodovanost ni tolikšna, da bi bila potrebna
obnova gozda. Vsaj 50 % tega drevja se mora nujno posekati v
letu 1997, ker bo sicer les neuporaben. Za posek tega drevja bi
bilo nujno zagotoviti še dodatnih 115 mio SIT proračunskih sredstev
(230.350 netto m3 x 500 SIT).

V program razvoja gozdov v Sloveniji oziroma v operativnem
programu, je predvideno za izvajanje ukrepov sanacije skupaj
172 mio SIT (preventivno varstvo gozdov 133,0 mio SIT,
sofinanciranje obnove po naravnih ujmah poškodovanih gozdov
39,0 mio SIT). V letu 1997 se mora skupaj zagotoviti 592 mio SIT
za financiranje oziroma sofinanciranje ukrepov za odpravo
posledic naravne ujme v slovenskih gozdovih.

Odprava posledic poškodovanosti gozdov že v letu 1997
terja skupaj 592 mio SIT.
2.3.2 Potrebna sredstva za sofinanciranje v naslednjih
dveh letih -1998 in 1999

Ob predpostavki, da bodo s programom predvidena
sredstva za izvajanje sanacije (172 mio SIT) v proračunu za
leto 1997 zagotovljena v celoti, bi bilo za odpravo posledic
naravne ujme v gozdovih v letu 1997 v proračunu nujno
potrebno zagotoviti še dodatnih 420 mio SIT.

Od ukrepov, ki se lahko prenesejo v naslednja leta je možna
predvsem sečnja tistega drevja, ki je poškodovano toliko, da v
dveh letih ne bo povsem propadlo in 66 % obnove s sadnjo. Po
oceni bo takega drevja še okoli 271.000 m3. Od te količine
poškodovanega drevja se računa, da zaradi različnih vzrokov
okoli 81.300 m3 sploh ne bo pospravljeno iz gozda.

4. ZAKLJUČEK

Na podlagi izračuna po enakih izhodiščih kot so bila že
uporabljena, bi se moralo v proračunu RS v naslednjih dveh
letih za dokončano odpravo posledic naravne ujme v
slovenskih gozdovih zagotoviti še 150 mio SIT:

Finančne posledice naravne ujme v gozdovih so:
- ocenjena škoda
4.500,0 mio SIT
- skupni stroški odprave posledic
1.779,0 mio SIT
- potrebna sredstva za financiranje oziroma
sofinanciranje
742,1 mio SIT
iz proračuna RS
- v letu 1997
591,6 mio SIT
- v letu 1998 in 1999
150,5 mio SIT
potrebna dodatna sredstva za sanacijo
posledic v letu 1997
420,0 mio SIT

Od tega:
- za posek drevja
80.622.500 SIT
(271.000 m3 - 81.300 m3) x 0,85 x 500 SIT/m3)
- za obnovo s sadnjo
69.863.000 SIT
(še 66 %)
SKUPAJ v naslednjih dveh letih še
150.485.500 SIT

Na podlagi določil 31. člena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93), 77. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) je Vlada Republike Slovenije na 4. seji dne 20. marca
1997) sprejela naslednje

4. Sredstva za sanacijo škode po ujmi v zimi 1996/97 se za
področje kmetijstva dodelijo občinam, navedenim v 2. oz. 3. točki,
sredstva za gozdarstvo pa lastnikom gozdov na podlagi sistema,
ki ga določa zakon o gozdovih in na njegovi podlagi izdana odredba
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94). Sredstva
stalne proračunske rezerve po tem sklepu se morajo uporabiti
na enak način kot je predpisan za uporabo sredstev državnega
proračuna.

SKLEPE:
1. Za sanacijo škode po ujmi v kmetijstvu in gozdarstvu v zimi
1996/97 se v prvi polovici leta 1997 zagotovi 200 mio tolarjev iz
stalne proračunske rezerve Republike Slovenije.

5. Preostala potrebna sredstva za sanacijo škode se prednostno
upoštevajo pri pripravi proračuna Republike Slovenije za leto 1997.

2. Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in gozdarstvu
v zimi 1996/97 se razdelijo na podlagi programov sanacije, ki ju
določi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v razmerju
25 odstotkov sredstev občinam (Koper, Piran in Izola) za odpravo
posledic v kmetijstvu in 75 odstotkov sredstev lastnikom gozdov
za sanacijo gozdov.

Številka: 420-09/97-3
Ljubljana, dne 20. marca 1997
Borut Šuklje, I. r.
GENERALNI SEKRETAR
POSLANO:

3. Državna komisija za sanacijo preveri oceno škode, nastale v
kmetijstvu po ujmi v zimi 1996/97 na področju kmetijstva v občinah
Koper, Piran iz Izola najkasneje do 30. marca 1997.
poročevalec, št. 5

- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
36

97 na področju kmetijstva in gozdarstva s predlogi sklepov za
sanacijo škode in sprejela naslednje

Številska: 321-07/97-1/2-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1997
Vlada Republike Slovenije je na 350. korespondenčni seji od 28.
do 30. januarja 1997 obravnavala predlog za zagotovitev dodatnih
sredstev za varstvo po naravni ujmi poškodovanih gozdov v letu
1997 in sprejela naslednji

SKLEPE:
1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o
posledicah naravne ujme v zimi 1996/97 na področju kmetijstva
in gozdarstva.

SKLEP:

2. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da Ministrstvo za finance
v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo
pripravita v skladu z dosedanjim načinom delitve sredstev državne
pomoči, usklajen predlog sklepa o zagotoviti dodatnih sredstev
(200.000.000 tolarjev) rezerve Republike Slovenije, ki ga bo Vlada
Republike Slovenije obravnavala na prihodnji seji.

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se za izvedbo ukrepov
preventivnega varstva gozdov, ki so za sanacijo naravne ujme
neobhodni v prvi polovici leta 1997, iz stalne proračunske
rezervne Republike Slovenije nameni 45 mio tolarjev.
Sredstva stalne proračunske rezerve se bodo koristila na podlagi
odredbe za izplačilo Ministrstva za finance in zahtevke za izplačilo,
ki ga bo s priloženimi dokazili o opravljenih in prevzetih ukrepih
posredovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Ministrstvo za okolje in prostor predloži za obravnavo na prihodnji
seji sistemski zakon o pogojih in načinu uporabe sredstev države
za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč.

Mirko Bandelj I. r.
GENERALNI SEKRETAR

4. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naj pripravi usklajen
predlog mnenja o predlogu zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996/97, ki so ga vložili
poslanci Državnega zbora Republike Slovenije.

POSLANO:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Borut Šuklje, I. r.
GENERALNI SEKRETAR
POSLANO:
Številska: 321-07/97-3
Ljubljana, dne 13. marca 1997

-

Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 13. marca 1997
obravnavala informacijo o posledicah naravne ujme v zimi 1996/
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Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za okolje in prostor
Strokovna služba za delo delovnih teles
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PREDLOG

ZA

SPREJEM

RAZLAGE

18.

ČLENA

OD

(Ur.

D08IČKA

I.

RS,

št.

ZAKONA

PRAVNIH

72/93)

ORVEZNE

O

DAVKU

OSER

(DRZDDP

18)

- EPA 61 - II Podpisani poslanec državnega zbora podaja na podlagi 208.
člena Poslovnika državnega zbora (Ur.l. RS, št. 40/93 in
60/94)

18. ČLENA ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH
OSEB (Ur.l. RS, št. 72/93),

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 209. člena
Poslovnika državnega zbora.
Samo Bevk, I. r.

Podpisani poslanec predlaga, da Državni zbor sprejme obvezno
razlago 18. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur.list
RS, št. 72/93) v naslednjem besedilu:

V primeru, ko ima družba več družbenikov (delničarjev) o lastnikih
ne moremo govoriti, saj družbeniki (delničarji) nimajo v lasti
družbe, temveč deleže (delnice).

"Za povezane osebe v smislu 18. člena Zakona o davku od
dobička pravnih oseb štejejo tiste pravne osebe, ki
izpolnjujejo oba pogoja, to je,

Glede kapitalske povezanosti lahko razumemo le-to kot udeležbo
ene družbe na drugi s kapitalom, glede poslovne povezanosti, pa
bi za poslovno povezanost lahko šteli le tiste poslovne povezave,
ki se registrirajo v sodnem registru (podjetniške pogodbe v smislu
466. in 467. člena ZGD).

1. da so kapitalsko povezane (za kar se šteje udeležba v
kapitalu druge družbe), oz. so poslovno povezane (za kar
se šteje, da imajo sklenjeno pogodbo v smislu 466. ali 467.
člena Zakona o gospodarskih družbah)

Ker ZDDPO za presojo povezanosti ne zahteva večinske
udeležbe tako kot ZGD, pripelje enostranska in poenostavljena
razlaga tega določila s strani davčnega organa do absurdne
situacije, saj so po njegovem povezana vsa podjetja, ki so kakorkoli
kapitalsko povezana (torej tudi v primeru lastništva ene delnice
po 1000 SIT ali deleža v višini 10.000 SIT) in vsa podjetja, ki
kakorkoli poslovno sodelujejo, kar v majhnem slovenskem
prostoru pomeni, da so tako ali drugače povezana vsa podjetja.

2. in imajo v tej drugi družbi možnost vpliva na upravljanje."
RAZLOGI ZA OBVEZNO RAZLAGO IN OBRAZLOŽITEV:
18. člen Zakona o davku od dobička pravnih oseb določa, "da
se za povezane osebe štejejo lastniki, njihovi ožji družinski
člani, ali druge osebe, ki so z davčnim zavezancem
kapitalsko oz. poslovno povezane in imajo lahko vpliv na
upravljanje".

Iz zakonske dikcije torej nedvomno izhaja, da morata biti za
"povezano osebo" v smislu 18. člena ZDDPO izpolnjena oba
pogoja,
- kapitalska oz. poslovna povezanost
- in možnost vpliva na upravljanje,
saj vezaj IN v stavčni analizi zakonskega določila pomeni, da
morata biti izpolnjena pogoja kumulativno. Ce bi zakonodajalec
nameraval določiti ta dva pogoja alternativno, bi moral zapisati
vezaj ALI.

Analiza omenjenega določila nam pove, da zakon obravnava kot
povezane osebe
- lastnike in njihove ožje družinske člane
- druge osebe, ki so z davčnim zavezancem
- kapitalsko ali poslovno povezane IN
- imajo lahko vpliv na upravljanje.

Glede na to, da davčni organi razlagajo zgoraj navedeno zakonsko
določilo tako, da za opredelitev povezane osebe zadošča
izpolnjevanje enega pogoja in glede na gornje utemeljitve menim,
da je moj predlog za obvezno razlago utemeljen.

Zakon o gospodarskih dručbah pojma LASTNIK ne pozna, govori
o ustanoviteljih, delničarjih, družbenikih. Glede na opredelitev pojma
LASTNIK (tisti, ki ima pravno priznano pravico do stvari in vseh
koristi, ki mu jih daje), pa bi lahko razumeli ta pojem le za družbenika
enoosebne družbe, torej družbe, ki ima le enega družbenika.

Samo Bevk, I. r.
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V Poročevalcu št. 4 je pri objavi predloga zakona o spremembi
zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C) EPA
50-II, skrajšani postopek pri tiskanju izpadlo besedilo SKLEPA.

Predlagatelj pa je pri besedilu členov v 1. členu nadomestil
številko 3 z besedo tretji ter v 2. členu črtal številko 15 v
oklepaju. Besedilo predloga zakona objavljamo v celoti.

Popravki

PREDLOGA

ZAKONA

ZAKONA

DAVKU

PRAVNIH

0

OSEB

0

OD

SPREMEMBI

DOBIČKA

(ZDDPO-C)

- EPA 50 - II - skrajšani postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997,
določil besedilo:

in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra, kot predstavnika državnega
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri
obravnavi predloga zakona.

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

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora
prosi, da obvestite o odločitvah državnega zbora v zvezi s
sklepom državnega sveta.

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije,
da navedeni predlog zakona obravnava po skrajšanem
postopku.
»
Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta

Predsednik
dr. Ivan Kristan, I. r.

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997,
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o spremembi
zakona o davku od dobička pravnih oseb in sprejel naslednji

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Socialni sporazum za leto 1996, ki so ga sklenili Vlada Republike
Slovenije, skupaj s sindikati in delodajalci, v 4. točki določa, da bo
Vlada Republike Slovenije z ukrepi na področju davkov in
prispevkov, javne porabe in državnega proračuna že v letu 1996
zagotovila oz. predlagala čimprejšnjo izvedbo davčne reforme, ki
bo z ustrezno razporeditvijo davčnih bremen omogočala zmanjševanje direktnih davkov in zlasti prispevkov, predlagala obdavčitev kapitalskih dobičkov, bistveno povečala olajšave za vlaganja
v produktivne naložbe in ob tem postopno ukinjala olajšave za
potrošne namene.

SKLEP
Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni
svet Republike Slovenije določil besedilo predloga zakona o
spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb in ga na
podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije pošilja državnemu zboru v obravnavo in sprejem po
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo
zakona oziroma prenehanje veljavnosti posameznih določb.
Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in
176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra, kot prestavnika državnega sveta
na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

2. PREDLAGANE REŠITEV
Državni svet predlaga, da se črta 3. odstavek 39. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96),
41

poročevalec, št S

ki davčnemu zavezancu, ki koristi davčno olajšavo, onemogoča
razporejali dobiček za udeležbo v dobičku, če namreč davčni
zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditev dobička za udeležbo v dobičku.

3. FINANČNE POSLEDICE

S sprejeto zakonsko spremembo se bodo večini gospodarskih
subjektov - pravnim osebam, predvsem pa delniškim družbam,
davčne olajšave za davek na dobiček bistveno znižale v letu
1997, ko začne veljati zakonska določba. Nesmiselno je namreč,
da davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo, ne sme
razporejati dobička za udeležbo v dobičku, in da se davčno
olajšavo, ki je sicer nesporno v narodnogospodarskem in
podjetniškem interesu, ker usmerja potrošnjo v produktivne
namene, pogojuje z neizplačevanjem dividend, će bi se že želelo
preprečiti, da se korist od olajšave ne prelije v delitev, bi bila
razumljivejša takšna rešitev, da se tisti del povečanega dobička,
ki je bil pridobljen z obsegom olajšave, ne more uporabiti za delitev,
pač pa morda le za rezerve.

II. BESEDILO ČLENOV

Predlagana sprememba zakona ne bo terjala dodatnih sredstev
iz državnega proračuna.

1. člen
Tretji odstavek 39. člena zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96) se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Z navedeno spremembo se odpravlja določba, ki davčnemu
zavezancu, ki koristi davčno olajšavo, preprečuje razporejenje
dobička za udeležbo v dobičku. Pogojevanje davčne olajšave v

neizplačevanjem dividend ni v narodnogospodarskem in
podjetniškem interesu in se s predlagano spremembo zakona
odpravlja"

III. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem
odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno
osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema.

39. člen

Davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če
davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40 %
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
vendar največ v višini davčne osnove.
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V 4. številki Poročevalca, z dne 28. marca 1997, stran 13, je pri
tiskanju predloga zakona o dopolnitvah zakona o Državnem

svetu (ZDSve-A) EPA 49-II, skrajšani postopek, pomotoma
izpadel SKLEP, ki ga objavljamo.

Popravki

PREDLOGA

ZAKONA

ZAKONA

DRŽAVNEM

0

0

DOPOLNITVAH

SVETU

(ZDržS-A)
- EPA 49 - II - skrajšani postopek

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997,
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o dopolnitvah
zakona o državnem svetu in sprejel naslednji

državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku, ker je za izvedbo volitev državnega sveta potrebno zakon
sprejeti vsaj do junija 1997.

SKLEP

Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa predsednika
državnega sveta dr. Ivana Kristana kot predstavnika državnega
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri
obravnavi predloga zakona.

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je Državni
svet Republike Slovenije določil besedilo predloga zakona o
dopolnitvah zakona o državnem svetu in ga na podlagi 204. a
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pošilja
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