DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 4. avgust 1997

Letnik XXIII

St. 39

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (ZSKZ-B)
- EPA 239-II - skrajšani postopek

3

DRŽAVNI SVET
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Državnem svetu (ZDSve-C)
- EPA 240-II - skrajšani postopek

7

VARSTVO POTROŠNIKOV
Predlog zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)
- EPA 457 - tretja obravnava

9

OBVEZNI RAZLAGI
- Predlog za sprejem obvezne razlage 19., 20. in 29. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (ORZRPJZ) - (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
- EPA 209-II - Predlog za sprejem obvezne razlage 3. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih
(ORZFDO) in (Uradni list RS št. 30/90,18/91, 22/91, 2/91 -I in 4/93)
- EPA - 210-11 PRAVILNIK
Pravilnik Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo
- EPA 201-11 -

23

25

27

PREMOŽENJSKA BILANCA
Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31.12.1995

29

POROČILO
Poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v obdobju januar - marec 1997

53

POSLANSKA VPRAŠANJA

57

POSLANSKA POBUDA

65

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

ZEMLJIŠČ

SLOVENIJE

IN

DOPOLNITVAH

SKLADU

IN

KMETIJSKIH

GOZDOV

REPUBLIKE

(ZSKZ-B)

- EPA 239-11 - skrajšani postopek

MIRAN POTRČ
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Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagata, da predlog zakona Državni zbor
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevne spremembe in dopolnitve, ki v zakonodaji s področja
lastništva, pomenijo tudi za občine ureditev lastništva glede
nezazidanih stavbnih zemljišč in gozdov s posebno naglašeno
socialno funkcijo.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagata
podpisana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE

k

in ga pošiljata Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90,18/93, 47/93 in 71/93). Del teh kmetijskih zemljišč in
gozdov, ki je na dan uveljavitve tega zakona v upravljanju občin,
postane z dnem uveljavitve ZSKZ last občine, na območju katere
ieži, preostala kmetijska zemljišča in gozdovi pa z dnem
uveljavitve tega zakona postanejo last Republike Slovenije.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (ZSKS, Uradni
list RS, št. 10/93) je bil spremenjen in dopolnjen z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah (Uradni list, št. 1/96), s katerimi je bil
spremenjen 14. člen ZSKS. Za kmetijska zemljišča in gozdove po
74. členu Zakona o zadrugah in 5. členu Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij se štejejo skladno noveliranemu 3.
odstavku tudi nezazidana stavbna zemljišča, ki 11.3.1993 niso
bila določena kot nezazidana stavbna zemljišča v prostorskem
izvedenem aktu po 21. členu Zakona o urejanju naselij in drugih
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Predlagatelja
Miran Potrč, l.r.
Marko Veber, l.r.

Iz navedene pravne ureditve so takoj izpadla vsa nezazidana
stavbna zemljišča, ki so bila na dan 11.3.1993 s prostorskimi
sestavinami občinskega srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 namenjena za graditev objektov
in je z njimi razpolagala občina.
Navedena ureditev daje v gospodarjenje skladu tudi tiste gozdove,
v katerih je izjemno poudarjena socialna funkcija v interesu lokalnih
3
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skupnosti, kar onemogoča gospodarjenje s temi gozdovi v skladu
z njihovo socialno funkcijo in okoljem ter pomenom, ki ga
predstavljajo za to okolje.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) se za tretjim odstavkom
14. člena dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS pomenijo uskladitev upravljanja in
razpolaganja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči in gozdovi z
izjemno poudarjeno socialno funkcijo v interesu lokalnih skupnosti
s siceršnjimi pristojnostmi občin dodeljevanja nezazidanih stavbnih
zemljišč v uporabo ter gospodarjenje z omenjenimi gozdovi v
skladu siceršnjim upravljanjem in gospodarjenjem v občinah. Da
je gospodarjenje in upravljanje z navedenimi kategorijami zemljišč
dodeljeno Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je v nasprotju
s siceršnjimi zasnovami vloge in pomena lokalnih skupnosti.
Spremembe in dopolnitve zakona so zaradi tega nujne in pomenijo
zgolj uskladitev upravljanja z naravo stvari same.

"Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka ostanejo v lasti
občine oziroma postanejo njihova last vsa tista nezazidana stavbna
zemljišča, ki so bila družbena lastnina in ki so bila na dan 11.3.1993
s prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 namenjena
za graditev- objektov.
Z 11.3.1993 postanejo last občin tudi gozdovi s posebnim
namenom, v katerih je izjemno poudarjena socialna funkcija v
interesu lokalnih skupnosti in so določeni v gozdnogospodarskih
načrtih gospodarskih enot.
Lastninska pravica v korist občine iz četrtega in petega odstavka
tega člena se vpiše v zemljiško knjigo neposredno na podlagi
tega zakona s predložitvijo zemljiško-knjižnega predloga, ki ga
vloži občina."

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile
novih obveznosti za državni proračun in za občinske proračune,
omogočile pa bodo uskladitev gospodarjenja z navedenimi
zemljišči na enem sedežu in v okviru ene institucije.

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Črta se 22. člen zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
1. S predlagano rešitvijo po novem četrtem odstavku bo sklad
denacionalizacijski postopki ne končujejo in niso končali v rokih
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG RS)
kot je bilo sprva zamišljeno, je potrebno navedene gozdove takoj
dobil zakonsko podlago, da občinam vrne vsa tista nezazidana
prenesti v upravljanje in gospodarjenje lokalnim skupnostim.
stavbna zemljišča, ki so bila v upravljanju nekdanjih družbeno
Denacionalizacijski postopki na ta prenos nimajo in niso imeli že
pravnih oseb, pa so jih le-te neopravičeno (predvsem pogodbeno)
dosedaj nobenega vpliva. V primeru denacionalizacije bo
v postopku lastninjenja prenašale na SKZG RS, ne glede na
denacionalizacijski zavezanec pač občina, in ne republika.
določbe 5. člena ZLPP.
Navedeni gozdovi pa nikakor ne morejo ostajati še dalje v
gospodarjenju republike oziroma sklada, saj je njihova vloga
Za predlagano rešitev govori tudi dejstvo, da še veliko podjetij ni
povezana izrazito s položajem lokalnih skupnosti in njenih
izvedlo prenosa na SKZG RS. Prav tako se s predlagano rešitvijo
prebivalcev.
ustrezno dolopajo subjekti, ki upravljajo z nepremičninami v skladu
z zakonom o stavbnih zemljiščih, zakonom o urejanju naselij in
3. Zakon je potrebno sprejeti, saj je nedopustno, da se še nadalje
drugih posegov v prostor ter v skladu z nameni delovanja SKZG
ovira gospodarjenje, upravljanje in razpolaganje z obema prej
RS, na kar kaže zlasti 4. člen SKZG RS, ki poudarja le
omenjenima kategorijama zemljišč. Navedeno je nezdružljivo po
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ne pa tudi s
eni strani z vlogo občin pri urejanju naselij, katerih temelj so
stavbnimi zemljišči.
nezazidana stavbna zemljišča določena s prostorskimi
sestavinami občinskih in ne republiških srednjeročnih družbenih
2. Gozdovi z izjemno poudarjeno socialno funkcijo v interesu
planov, po drugi strani pa je nezdružljivo z vlogo gozdnih zemljišč
lokalnih skupnosti bi morali preiti na temelju 22. člena zakona po
z izjemno poudarjeno socialno funkcijo v posameznih lokalnih
izvršitvi denacionalizacijskih odločb v skladu z zakonom in pod
skupnostih in z interesi, ki se zadovoljujejo v lokalnih skupnostih.
pogoji, ki jih določa zakon v last lokalnih skupnosti. Ker se
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in po tem členu, se štejejo tudi nezazidana stavbna zemljišča, za
katera ni veljavnega prostorsko izvedbenega načrta oziroma ni
izvršen odkup oziroma prenos v sklad stavbnih zemljišč. Del teh
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je na dan uveljavitve tega zakona
v upravljanju občin, postane z dnem uveljavitve tega zakona last
občine, na območju katere leži, preostala kmetijska zemljišča in
gozdovi pa z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last
Republike Slovenije.

ČLEN, KI SE DOPOLNJUJE IN ČLEN, KI
SE SPREMINJA:
14. člen
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso
postali last Republike Slovenije oziroma občin po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92)
oziroma • po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92), ter
kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije
kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodplačen
način, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona last Republike
Slovenije oziroma občin in se po stanju ob uveljavitvi tega zakona
prenesejo na sklad oziroma na občino.

Lastnina občine so po 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in po prvem odstavku tega člena kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdovi, ki ležijo na območju občine in so bili 6. aprila
1941 v lasti občine.
Sklad oziroma občina je pravni naslednik upravljalcev kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini iz prvega in drugega
odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na prenesena kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdove.

V sklad oziroma na občino se na način, v rokih in po postopkih,
določenih s tem zakonom prenesejo tudi kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdovi, ki so postali last Republike Slovenije oziroma
občin po drugih predpisih. Ta kmetijska zemljišča, kmetije in
gozdovi se prenesejo na sklad oziroma na občino po stanju na
dan uveljavitve teh predpisov.

22. člen
Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb se v skladu z zakonom
določijo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki preidejo v last lokalnih
skupnosti.

Za kmetijska zemljišča in gozdove po 74. členu zakona o
zadrugah, 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij

4. avgust 1997
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DRŽAVNEM

(ZDSve-C)

- EPA 240-11 - skrajšani postopek

Državni zbor RS
Skupina poslancev

postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona, saj gre za manj zahtevno dopolnitev.

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. List št. 40/
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ,
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani
poslanci.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
DRŽAVNEM SVETU

Skupina poslancev:
Janez Janša, l.r.
Miroslav Luci, l.r.
Jože Jerovšek, l.r.
Franc Pukšič, l.r.
Rudolf Petan, l.r.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena poslovnika Državnega zbora.
Na podlagi 204. a člena poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog
zakona Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem

UVOD

predstavlja pomemben dejavnik razvoja.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

2. CILJI IN NAČELA DOPOLNITVE ZAKONA
Glede na navedene razloge podpisani poslanci predlagamo
dopolnitev veljavnega zakona o državnem svetu. Sedež
državnega sveta naj bo v Mariboru, ki je drugo največjo mesto
Slovenije.

Državni svet se je konstituiral 23. decembra 1992 kot nov
samostojni ustavni organ, katerega pristojnosti so določene z
ustavo, volitve in njegova organizacija pa z zakonom o državnem
svetu (Uradni list RS 44/92).

S predlagano dopolnitvijo zakona bi podprli bolj policentrično
usmerjeni razvoj Slovenije in omogočali, da se po vzoru
necentralističnih evropskih držav sedeže nekaterih najvišjih
državnih organov prenese v največje regijske centre.

Veljavni zakon državnega sveta nima določbe o sedežu, čeprav
je njegov trenutni sedež v zgradbi državnega zbora v Ljubljani.
Na institucionalnem področju je Slovenija ena najbolj centralističnih
evropskih držav. Ne le najvišji zakonodajni organ, Državni zbor
RS, tudi najvišja organa izvršne in sodne oblasti, Vlada RS in
Ustavno sodišče RS, imata svoj sedež v Ljubljani. Enako velja
tudi za skoraj vse vladne ustanove in najvišje državne institucije,
ki so koncentrirane v glavnem mestu Slovenije. Drugo največje
slovensko mesto Maribor pa ni sedež niti ene pomembnejše
državne institucije, zato ni deležno vsega tistega pritoka kapitala,
kadrov in informacij, ki spremlja najvišje državne institucije in
4. avgust 1997

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon o dopolnitvah zakona o državnem svetu ne bo imel
negativnih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije,
saj bodo vsa sredstva, ki bodo potrebna iz proračuna za
zagotovitev vseh pogojev za delo Državnega sveta, pozitivno
vplivala na razvoj regije.
7
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2. člen

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Določilo 1. člena se uveljavi z dnem nastopa 2. mandata Državnega
sveta.

V zakonu o državnem svetu (Ur.l. RS, št. 44/92) se za 46. členom
doda nov 46. a člen, ki se glasi:

3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

"Sedež državnega sveta je v Mariboru."

OBRAZLOŽITEV:
predvidoma z januarjem 1998. Tako ostaja dovolj časa za pripravo
ustreznih kapacitet za nemoteno delo Državnega sveta.

Prvi člen predloga zakona določa, da je sedež državnega sveta
v Mariboru. Z drugim členom se določi, da se 1. člen zakona
uveljavi z dnem, ko nastopi Državni svet svoj 2. mandat,

poročevalec, št. 39
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Predlog zakona o

VARSTVU

POTROŠNIKOV

(ZVPot)

- EPA 457 - tretja obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 17. julija 1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 39. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/5-1996 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica Urada za varstvo
potrošnikov.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o varstvu potrošnikov - tretja
obravnava.

Pravice, ki potrošniku pripadajo po tem zakonu, ne posegajo
v njegove pravice, ki jih ima po splošnih predpisih o
obligacijskih razmerjih.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

2. člen (1.a člen)

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in
drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa
dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice
zagotavljajo.

S potrošniki je podjetje dolžno poslovati v slovenskem jeziku
in pri tem v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje
firme in sedež.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali
uporablja blago in storitve predvsem za osebno uporabo ali
uporabo v svojem gospodinjstvu.

3. člen (1.b člen)
Podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošnikom
javne storitve in dobrine, so dolžne zagotoviti redno in
kakovostno opravljanje storitev ter skrbeti za ustrezen razvoj
in dvig kakovosti storitev.

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost.
Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi
na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki
zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

II. ODGOVORNOST ZA IZDELEK
4. člen (2. člen)

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje končne
izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali
oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim
znakom razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov
proizvajalec. Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik izdelka.

4. avgust 1997

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in s pravilom
o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je dolžan proizvajalec
izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo
ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku
nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.

9
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- svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko je
dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno napako na
izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami).

Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če presega
vrednost 10.000,00 tolarjev, in to le tedaj, če je poškodovana
stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec
uporabljal pretežno za osebno uporabo.

11. člen (10. člen)
Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se
vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v
razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je
proizvajalec oziroma uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek
dobavila.

Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni mogoče
omejiti ali izključiti.
III. (II.b) OGLAŠEVANJE BLAGA IN
STORITEV

5. člen (4. člen)
Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar, tudi če je
del druge premične stvari ali je povezana z nepremično stvarjo,
vključno z električno energijo.

12. člen (10.e člen)
Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom,
ne sme biti nedostojno ali zavajajoče.

6. člen (5. člen)

Vsa oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku.

Izdelek ima napako, kadar njegova varnost ni takšna, kot jo
potrošnik lahko upravičeno pričakuje. Pri oceni, kakšno varnost
je potrošnik upravičen pričakovati, je treba upoštevati zlasti:
1. predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost,
2. predvidljivo uporabo izdelka na razumen način,
3. čas, ko je bil izdelek dan v promet.

Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki
vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike,
bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, glede katerih so
mnenja družbe deljena ali bi lahko bila deljena.
Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki
na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka ali
storitve, zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče
oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko
izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v
dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna
pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika
zavajajo ali bi ga lahko zavajale.

Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je bil pozneje
dan v promet boljši izdelek.
7. člen (6. člen)
Oškodovanec mora dokazati napako in škodo.
Proizvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da škoda izvira iz
vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

13. člen (10.f člen)
Pri odločanju o tem, ali oglaševanje zavaja ali bi lahko zavajalo
potrošnika, se upoštevajo predvsem:

8. člen (7. člen)

1) dokaz oglaševalca o resničnosti navedb, trditev in
podatkov o oglasu;
2) značilnosti blaga in storitev, kot so njihova uporabnost, izvedba,
sestava, način in datum proizvodnje, količina, specifikacija,
geografsko in komercialno poreklo, rezultati primerjalnih ocenjevanj
blaga in storitev;
3) cena in način oblikovanja cen, pogoji prodaje blaga oziroma
opravljanja storitev;
4) narava, lastnosti in pravice oglaševalca, kot so njegova
identiteta, premoženje, kvalifikacije, pravice intelektualne lastnine,
njegova priznanja in ugled;
5) kategorija potrošnikov, ki ji je oglaševanje namenjeno.

Izdelek je dan v promet v trenutku, ko ga je proizvajalec ne glede
na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo oziroma ga ie
odposlal.
9. člen (8. člen)
%

Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izdelek z
napako, deset let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet.
Če je za izdelek določen rok uporabe, je proizvajalec
odgovoren za škodo, ki jo povzroči izdelek z napako samo,
če je nastala v tem roku.

Oglaševalska zbornica lahko daje mnenja o tem, ali je oglaševanje
zavajajoče.

10. člen (9. člen)
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:
- izdelka ni dal v promet;
- iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo, verjetno
ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
- je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora izdelek
ustrezati;
- je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil osnovno surovino
ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka nastala zaradi
konstrukcije izdelka, v katerega je bil sestavni del vgrajen oziroma
za katerega je bila uporabljena osnovna ali dodatna surovina
oziroma aditiv, ali da je napaka nastala zaradi navodila proizvajalca
tega izdelka;
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Oglaševalska zbornica je pravna oseba in deluje na podlagi
statuta.
14. člen (10.g člen)
Oglaševanje ne sme vsebovati sestavin, ki povzočajo ali bi lahko
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali
sestavin, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost
ali pomanjkanje izkušenj.
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17. člen (14. člen)

IV. (III) GARANCIJA ZA BREZHIBNO
DELOVANJE STVARI

Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
1. firmo in sedež proizvajalca;
2. podatke, ki identificirajo blago,
3. izjavo, da proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku,
4. trajanje garancijskega roka,
5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku.

15. člen (11. člen)
Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanje in poslovni
prostor je proizvajalec ob sklenitvi pogodbe dolžan izročiti
potrošniku garancijski list, tehnično navodilo in seznam
pooblaščenih servisov.
Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo
proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih,
ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih
delov, ustrezno usposobljen strokoven kader in primerno
opremljene prostore. S predpisom, ki ga izda minister,
pristojen za gospodarske dejavnosti, v soglasju z ministrom, pristojnim za standardizacijo, se lahko določijo merila
in postopek preverjanja usposobljenosti kadra in primerne
opremljenosti prostora.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno
v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list ni bil izdan ali ni bil
izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom
predpisane obveznosti proizvajalca.

Dokumenti iz prvega odstavka morajo biti v celoti v
slovenskem jeziku in lahko razumljivi.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz
izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri
nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača
proizvajalec.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni
obvezna, pa jo je javno obljubljal.
18. člen (15. člen)

Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje
izdelka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno
pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

19. člen (16. člen)
Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za
odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago
v popravilo in da napake pravočasno odpravijo.

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je
proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje,
nadomestne dele in priklopne aparate.
Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti
prodajalcu.

S predpisom, ki ga izda minister, pristojen za standardizacijo, se določi blago, za katerega mora proizvajalec za
čas popravila v roku iz druge alinee tretjega odstavka 16.
člena tega zakona na njegovo zahtevo izročiti v brezplačno
uporabo podoben izdelek.

16. člen (13. člen)
S predpisom, ki ga izda minister, pristojen za standardizacijo, se določi tehnično zahtevnejše blago iz 15. člena
tega zakona, za katerega mora proizvajalec dati garancijo
za kakovost oziroma za brezhibno delovanje izdelka,
tehnično navodilo, zagotoviti servis za vzdrževanje in
popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi
aparati.

20. člen (17. člen)
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem
zakonu ne štejejo za potrošnike.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi
rabljeno tehnično blago, za katero mora prodajalec,
registriran za opravljanje take dejavnosti, dati garancijo za
brezhibno delovanje blaga, tehnično navodilo, in v primeru,
da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega
servisa, tudi zagotoviti servis za vzdrževanje in popravila
ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi aparati.

V. (IV.) POGODBENI POGOJI
21. člen (18. člen)
Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo
pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom.
Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom
pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in
če so mu bili dostopni brez težav.

Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:
- najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta;
- rok, v katerem mora proizvajalec ravnati po zahtevi potrošnika in brezplačno odpraviti okvare in pomanjkljivosti
izdelka ali pa oporečni izdelek brezplačno nadomestiti z
enakim novim in brezhibnim izdelkom,
- čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec
dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in
priklopne aparate.

22. člen (19. člen)
Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni
do potrošnika.
Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.

Z istim predpisom se za tako blago lahko določi tudi obvezna
vsebina tehničnega navodila.

4. avgust 1997

23. člen (20. člen)
Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če:
- v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v
pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali
- povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo
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potrošnika ali
- povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega,
kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali
- nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

27. člen (23. člen)
Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način.

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi pogoji v
isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama in ob
upoštevanju narave blaga oziroma storitev in vseh drugih
okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe.

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno.
Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek
znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki
je na razprodaji.

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje za
nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:

28. člen (23.a člen)

- po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru;
- s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih
ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti, neizpolnitve
ali nepravilne izpolnitve pogodbe);
- po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;
- ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali oseba, za
katero je podjetje odgovorno, povzročila namenoma ali iz
malomarnosti;
- s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev
potrošnikovega naročila;
- s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni
pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje;
- po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno
blago v skladu s pogoji iz pogodbe;
- s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja;
- s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti
na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu;
- s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po
veljavnem pravu nosi podjetje.

Blago, ki je na razprodaji zato, ker bo v kratkem pretekel rok
uporabnosti, mora imeti poleg označbe iz drugega odstavka
27. člena tudi posebej označen datum, ko poteče rok
uporabnosti.
29. člen (24. člen)
Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično ločiti
od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za
prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga posebej
označiti.
Podjetje, ki prodaja blago, ki mu bo v kratkem potekel rok
uporabnosti, mora tako blago fizično ločiti od redne prodaje
drugega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo blaga,
ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti.
30. člen (25. člen)
Podjetje je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se ohranijo vse
lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti blaga z omejenim
rokom uporabnosti.

VI. (V). PRODAJA BLAGA IN
OPRAVLJANJE STORITEV

Če je za blago predpisan rok uporabnosti, mora biti ta rok na
blagu vidno in čitljivo označen.

1. Splošno

Če blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo,
ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora ustaviti njegovo
prodajo ali na njem označiti, za katere namene je uporabno tudi s
temi lastnostmi.

24. člen (21. člen)
Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma opravljati storitve
zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

31. člen (26. člen)

Podjetje mora prodajati blago oziroma opravljati storitve
vsem potrošnikom pod enakimi pogoji.

Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujenega blaga,
po katerem povprašuje.

25. člen (22. člen)
Na izbranem kosu blaga mora podjetje potrošniku nazorno
prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost. Če to ni
mogoče, je podjetje dolžno potrošniku dati podrobna navodila in
pojasnila o prodanem blagu.

Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti
ceno.
Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolarjih.

Če podjetje ne more zagotoviti zahteve iz drugega odstavka,
mora odstraniti blago iz prodaje.

Podjetje mora upoštevati označene cene.
Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označevanja cen
blaga in storitev.

32. člen (26.a člen)

26. člen (22.a člen)

Blagu, pri katerem je za njegovo pravilr, :> uporabo potreben določen
postopek oziroma bi potrošnik z njego1 o napačno uporabo lahko
povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, mora
podjetje priložiti navodilo za uporabo.

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se denarna
obveznost potrošnika, ki se plačuje s posredovanjem banke ali
druge organizacije za plačilni promet, šteje za plačano z dnem,
ko je potrošnik dal nalog taki organizaciji.
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Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem jeziku in
lahko razumljivo.
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Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v
popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v
treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne
zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega
ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prvega
odstavka.

33. člen (26.b člen)
Podjetje mora pri prodaji blaga potrošniku zagotoviti
deklaracijo, certifikate, garancijski list, tehnično navodilo,
seznam pooblaščenih servisov oziroma druge spremne
dokumente, če je s predpisom tako določeno.
34. člen (27. člen)

3. Predplačilo

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev
potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače
določeno.

40. člen (33. člen)
Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje
storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago ali opravi
storitev po prejemu predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi
blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni
meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri
mesece.

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravilnost
zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega
blaga oziroma opravljene storitve.
35. člen (28. člen)
Prodajalec mora blago prodajati v primerni embalaži.

4. Posebne vrste prodaje

Na potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago posebej zaviti.
Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku posebej zaračuna do
višine dejanskih stroškov.

41. člen (34. člen)
Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga v
potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno, da
potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini
in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati izroči vso
pripadajočo dokumentacijo.

Embalaža mora biti zdravju neškodljiva, primerna obliki in
teži blaga in ne sme zavajati potrošnika o velikosti in teži
blaga.
Prodajalec mora na potrošnikovo zahtevo obdržati
embalažo.

Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puščanje
blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.

36. člen (29. člen)
42. člen (35. člen)

Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob morebitni
napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje blago z napako
zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek ali
odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v
sorazmerju z napako.

Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v osmih dneh
po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe.
Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v
petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je
blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega
odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevzemu blaga, pri
drugih napakah pa v enem letu po prevzemu blaga.
37. člen (30. člen)

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od
podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali vrne plačani
znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne
del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri
opravljeni storitvi.
Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni napaki v
osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah pa v enem
letu po opravljeni storitvi.

43. člen (36. člen)
Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena podjetju sporočil,
da od pogodbe odstopa, mu mora podjetje takoj vrniti že plačano
kupnino.
Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v petnajstih
dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora potrošniku
poleg tega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi plačati še
eno desetino kupnine za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude
pri vračilu.

38. člen (31. člen)
če v primerih iz 36. in 37. člena napaka ni sporna, mora podjetje
takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi.

44. člen (37. člen)

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje
v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

Če podjetje z namenom skleniti prodajno pogodbo pošlje potrošniku
blago, ki ga ta ni naročil, se takšna pošiljka blaga šteje za reklamno
darilo.

39. člen (32. člen)
če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo,
vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri
izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati
odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.
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45. člen (38. člen)
Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da v
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Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od
pogodbe, če pride potrošnik v zamudo z najmanj dvema
zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino
kupnine.

osmih dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da
odstopa od pogodbe.
Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora
blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposiati
podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega
odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno
ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
potrošnik.

Izjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če potrošnik
pride v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine
niso predvideni več kot štirje obroki.
V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko
prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva
od potrošnika, da plača ves ostanek kupnine, vendar mu
mora pred tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu
se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
t
Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 43.
člena tega zakona.

52. člen (42.e člen)
Kadar to opravičuje okoliščine primera, lahko sodišče na
zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih
obrokov, če da potrošnik zavarovanje, da bo izpolnil
obveznost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

46. člen (40. člen)
Pogodba o prodaji blaga od vrat do vrat do vrat mora biti
sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati firmo podjetja in
ime potrošnika, vrsto in ceno blaga ter pravice potrošnika
po določbah tega zakona.

Nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za primer,
če bi potrošnik prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka
kupnine.

47. člen (42. člen)
Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom je
treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi, izkazani
na njegovem merilnem inštrumentu.

53. člen (42.f člen)
Če se pogodba razdre, mora prodajalec vrniti prejete obroke
z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti
nujne stroške, ki jih je imel za blago.

Način merjenja dejanske dobave energije in vode določi s
posebnim predpisom minister, pristojen za energetiko.

Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v
stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in
mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razdrtja
pogodbe.

5. Prodaja na obroke
48. člen (42.a člen)

54. člen (42.g člen)

S pogodbo o prodaji blaga na obroke se podjetje
(prodajalec) zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno
blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana,
potrošnik pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v
določenih časovnih presledkih.
Pogćdba o prodaji na obroke mora biti sestavljena v pisni
obliki.

Pravice, ki jih ima potrošnik po tem poglavju (49., 50. in 53.
člen), morajo biti izrecno navedene v pogodbi.
Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi,
jih lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od
pogodbe.

49. člen (42.b člen)

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen
določil o lastninskem pridržku.

V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga in njegove cene
pri prodaji za gotovino, ker bi bila pogodba sicer nična,
navedeni: skupen znesek vseh obročnih odplačil, vštevši
tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek
posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki. V
nasprotnem primeru lahko potrošnik odstopi od pogodbe.
Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če
to pisno sporoči prodajalcu v osmih dneh po podpisu.
Potrošnik se tej pravici ne more vnaprej odpovedati.

55. člen (42.h člen)
Določbe o prodaji na obroke iz tega poglavja veljajo tudi pri
drugih dogovorih, ki imajo enako vsebino, kot npr. zakupna
pogodba z določilom, da bo v zakup dano blago prešlo v
potrošnikovo lastnino, če bo določen čas plačeval
zakupnino.

50. člen (42.c člen)

Te določbe se uporabljajo tudi pri posojilu, ki je bilo
potrošniku dano za nakup določenega blaga, če sta se
podjetje, ki je potrošniku dalo posojilo (posojilodajalec) in
prodajalec sporazumela, da bo potrošnik blago, ki mu ga je
prodal prodajalec, odplačeval v obrokih, po pogodbi,
sklenjenim med potrošnikom in prodajalcem.

Potrošnik lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek
dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti in brez
stroškov.
Drugačno pogodbeno določilo je nično.
51. člen (42.d člen)
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če pride potrošnik v
zamudo z začetnim obrokom.

poročevalec, št. 39
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6. (5.) Turistične storitve

VII. (VI.) NOSILCI VARSTVA
POTROŠNIKOV

56. člen (43. člen)
Osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in naravnih
znamenitosti ter spremljajo izletnike na potovanjih, in osebe, ki
kot storitev poučujejo športne veščine, morajo imeti za opravljanje
teh dejavnosti ustrezno dovoljenje.

1. Urad za varstvo potrošnikov
60. člen (45.b člen)

Pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka predpiše
minister, pristojen za turizem, v soglasju z ministrom, pristojnim
za šolstvo in šport.

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov opravlja v skladu z
zakonom Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov (v
nadaljevanju: Urad).

57. člen (44. člen)

Urad na podlagi nacionalnega programa varstva potrošnikov
pripravi letni program varstva potrošnikov, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije.

Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
potnike ustrezno zavarovati.

61. člen (45.c člen)

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in
potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

Pri Uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki
zainteresiranih pristojnih upravnih organov, organizacij
potrošnikov, podjetniških zbornic in združenj ter ugledni
strokovnjaki s področja varstva potrošnikov.

58. člen (45. člen)
Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov mora biti
sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

Število članov in sestavo strokovnega sveta določi minister,
pristojen za trgovino.

- firmo podjetja, ki oddaja turistični objekt, firmo lastnika
turističnega objekta in ime potrošnika;
- točen opis pravice, ki jo pridobi potrošnik, zlasti naravo
pravice in točen čas, v katerem potrošnik turistični objekt
lahko uporablja;
- točen opis turističnega objekta, ki vsebuje zlasti točen
naslov, lokacijo, kategorizacijo, komunalno opremljenost
in druge podatke, pomembne za njegovo uporabo;
- v primeru, ko turistični objekt v času sklenitve pogodbe še
ni dograjen, točne podatke o stanju gradnje ali o roku, ko
ga bo predvidoma mogoče začeti uporabljati;
- točno ceno uporabe turističnega objekta, kar poleg cene,
ki jo je treba plačati podjetju, vključuje tudi vse stroške, ki
jih je potrošnik dolžan plačevati v zvezi z uporabo tega
objekta (npr. takse, vzdrževanje, uporaba skupnih prostorov
in naprav ipd.);
- pravice potrošnika po določbah tega zakona;
- kraj in datum podpisa pogodbe.

Strokovni svet sodeluje pri pripravi nacionalnega in letnega
programa za varstvo potrošnikov in obravnava druga vprašanja,
ki zadevajo strokovno delo Urada ter daje direktorju Urada mnenja
in predloge.
2. Organizacije potrošnikov
62. člen (57. člen)
Organizacije potrošnikov so neprofitne organizacije,
registrirane kot društva ali zavodi ali druge organizacije, ki
se po pravnem statusu štejejo za neprofitne organizacije in
jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic ter so
vpisane v register potrošniških organizacij pri uradu.
Pogoj za vpis je nevtralnost, neodvisnost in neprofitnost,
kot to določajo načela varstva potrošnikov in Smernice
združenih narodov o varstvu potrošnikov, pogoj za
določitev posebnga statusa potrošniške organizacije, pa je
vrsta in območje aktivnosti.

59. člen (45.a člen)
Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik brez
navedbe razloga odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati
podjetju v roku štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.

Status nacionalne organizacije potrošnikov lahko pridobi
potrošniška organizacija, ki izpolnjuje vse zahteve za
polnopravno članstvo v mednarodni zvezi potrošniških
organizacij in deluje na celotnem območju Republike
Slovenije.

Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik odstopi s
pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku treh mesecev
po sklenitvi pogodbe, če pogodba ne vsebuje vseh podatkov
iz prejšnjega člena.
V primeru odstopa po prvem in drugem odstavku tega člena
se smiselno uporabljajo določbe 43. člena tega zakona.

Status strokovne organizacije potrošnikov lahko pridobi
neodvisna neprofitna organizacija, ki je usposobljena za
izvajanje strokovnih nalog na področju varstva potrošnikov.

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik
del cene ali stroškov plačati pred potekom roka iz prvega
odstavka tega člena.

Druge pogoje ter način vpisa v register organizacij
potrošnikov predpiše direktor urada v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.

4. avgust 1997
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63. člen (58. člen)

programa,
- okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja
potrošniških organizacij.

Vzgojnoizobraževalni programi osnovnega in srednjega šolstva
vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov.

Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike
Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi
izobraževalnih programov varstva potrošnikov in organizacijami
potrošnikov.

67. člen (58.e člen)

3. Nosilci izobraževanja potrošnikov

Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo
potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu in
strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička
ter izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge
na področju varstva potrošnikov.

4. Varuh človekovih pravic
64. člen (58.a člen)

68. člen (58.f člen)

Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v
razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave
in nosilcev javnih pooblastil.

Koncesija za opravljanje javne službe na področju varstva
potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa.

VIII. (Via.) NACIONALNI PROGRAM
VARSTVA POTROŠNIKOV

V javnem razpisu za podelitev koncesije se navedejo zlasti:
- predmet koncesije,
- pogoji za opravljanje javne službe,
- čas, za katerega se bo podelila koncesija,
- rok, do katerega se sprejemajo prijave in
- rok, do katerega bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.

65. člen (58.b člen)
Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna
služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v
javnem interesu Republika Slovenija.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s
pogodbo o koncesiji.

Javna služba iz prejšnjega odstavka se ne opravlja z namenom
pridobivanja dobička.

S pogodbo se uredijo zlasti:
- obseg izvajanja javne službe,
- začetek izvajanja javne službe,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent.

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se opravljajo kot
javna služba, so: svetovanje potrošnikom, obveščanje in
izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj
blaga in storitev.

Pogodba se sklene v pisni obliki.

Javna služba svetovanja, vzgoje in informiranja potrošnikov
se izvaja s podeljevanjem koncesij potrošniškim organizacijam.

IX. (VII.) INŠPEKCIJSKI NADZOR IN
UPRAVNI UKREPI

Koncesijo za izvajanje nalog s področja vzgoje in
informiranja ter svetovanja potrošnikom, pomembnih za
območje države, se lahko podeljuje le organizaciji, ki
izpolnjuje kriterije nacionalne organizacije.

69. člen (59. člen)
Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo
uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu z zakonom.

Koncesijo za izvajanje strokovnih nalog s področja vzgoje
in informiranja ter svetovanja se lahko podeljuje organizacijam, ki izpolnjujejo kriterije strokovnih potrošniških
organizacij.

70. člen (60. člen)
Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj mu
blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne znesek
za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu, lahko izda
pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov predlog odločbo, s
katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.

Obseg javne službe na področju varstva potrošnikov se določi z
nacionalnim programom varstva potrošnikov. •.
66. čten (58.c člen)

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če med
strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno
dokazana.

Nacionalni program varstva potrošnikov določa temelje politike
varstva potrošnikov in opredeljuje obseg dejavnosti, ki se financira
oziroma sofinancira iz državnega proračuna.

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
opravljanje storitev.

Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se določijo zlasti:
- načela In cilji politike varstva potrošnikov,
- naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva potrošnikov
prioriteto,
- vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se bodo opravljale
na podlagi koncesij,
- okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega
poročevalec, št. 39

71. člen (60.a člen)
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
- cene blaga oziroma storitev niso označene ali niso vidno
označene (prvi odstavek 25. člena):
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- cena blaga oziroma storitve ni označena v tolarjih (drugi
odstavek 25. člena );
- najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen
v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti blaga,
ki je na razprodaji (tretji odstavek 27. člena );
- blago z napako ni fizično ločeno od redne prodaje
brezhibnega blaga ali podjetje ni vidno opozorilo, da gre za
prodajo blaga z napako ali vsakega kosa blaga z napako ni
posebej označilo (prvi odstavek 29. člena );
- predpisan rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitljivo
označen (drugi odstavek 30. člena);
- je podjetje dalo v prodajo blago, ki zaradi svojih lastnosti
ni primerno za običajno uporabo in na njem ni označilo, za
kakšne namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji
odstavek 30. člena);
- blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno
uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali
onesnažil okolje, ni priloženo navodilo za uporabo ali da
navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku ali lahko
razumljivo (32. člen);
- podjetje pri prodaji blaga potrošniku ni zagotovilo
deklaracije, certifikatov, garancijskega lista, tehničnega
navodila, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih
spremnih dokumentov (33. člen)

75. člen (63. člen)
Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo, s katero
zahtevajo ugotovitev neveljavnosti določenih pogodb, ki jih toženec
sklepa s potrošniki, posameznih določil teh pogodb ali splošnih
pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe.
Ugodilna sodba učinkuje proti vsem, tako da se lahko vsakdo
sklicuje na pravnomočno sodbo, s katero je na podlagi tožbe iz
prejšnjega odstavka, ugotovljena neveljavnost določenih pogodb,
posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja,
vključenih v te pogodbe.
Zavrnilna sodba učinkuje le med strankama in ne preprečuje
vložitve nove tožbe z istim zahtevkom, bodisi s strani druge
organizacije, upravičene za vložitev tožbe iz prvega odstavka
tega člena bodisi oseb, ki imajo pravni interes za vložitev
ugotovitvene tožbe.
Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova
pravda med istima strankama ali med istim tožencem in drugo
organizacijo, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega odstavka
tega člena.
Druga organizacija, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega
odstavka tega člena, se lahko v tekoči pravdi pridruži tožniku
ves čas postopka do pravnomočnosti. V pravdi ima položaj
stranskega intervenienta v skladu z določbami zakona, ki ureja
pravdni postopek.

izda odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga oziroma
storitev do odprave pomanjkljivosti.
72. člen (60.b člen)
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:

XI. (IX.) KAZENSKE DOLOČBE

- podjetje oglaša blago in storitve na način, ki potrošnika
zavaja ali bi ga lahko zavajal (12. člen );
- oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih
ali sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo
zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (14. člen ) '

76. člen ( 65. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1) če s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih
sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje
firme in sedeža (2. člen );
2) če oglaša blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z
zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev
ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen );
3) če oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki
povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali
drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali
bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje
izkušenj (14. člen );
4) če potrošniku ob sklenitvi pogodbe ne izda garancijskega
lista, tehničnega navodila in seznama pooblaščenih servisov
ali če navedeni dokumenti niso v celoti v slovenskem jeziku
in lahko razumljivi (prvi in tretji odstavek 15. člena);
5) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in
priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje
določenega blaga (peti odstavek 15. člena);
6) če kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni servisi
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za
odpravo okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago
v popravilo (prvi odstavek 19. člena);
7) če potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja
storitev pod enakimi pogoji (drugi odstavek 24. člena);
8) če najvišji odstotek cen znižanja cen blaga na razprodaji,
objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine

z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali
storitev.
X. (VIII.) PREMOŽENJSKOPRAVNO
VARSTVO
73. člen (61. člen)
Podjetje, ki v pravnem prometu s potrošniki uporablja splošne
pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vnaprej natisnjene
pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja metode poslovanja
ali oglašuje na načine, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali
dobrim poslovnim običajem, je lahko toženo na opustitev njihove
uporabe.
74. člen (62. člen)
Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija, ki je
pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov
potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve tožbe
že preteklo najmanj eno leto in dejansko deluje.
Tožbo iz predhodnega člena lahko vloži tudi zbornica ali poslovno
združenje, katerega član je podjetje, ki je toženec.
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fizično ne loči od drugega blaga, in vidno ne opozori, da
gre za prodajo blaga, ki mu bo potekel rok uporabnosti
(drugi odstavek 29. člena );
8) če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in
na njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s
temi lastnostmi (tretji odstavek 30. člena);
9) če ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost
zaračunane cene glede na kakovost in količino kupljenega
blaga oziroma opravljene storitve (34. člen);
10) če ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na
potrošnikovo zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi
odstavek 35. člena);
11) če embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja
potrošnika glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 35.
člena);
12) če v primeru iz 36. in 37. člena, ko napaka ni sporna,
takoj ne ugodi potrošnikovi zahtevi (prvi odstavek 38. člena);
13) če potrošniku ne odgovori v osmih dneh po prejemu
potrošnikove zahteve (drugi odstavek 38. člena).

vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 27.
člena);
9) če blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo
potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge
ali onesnažil okolje, ne priloži navodila za uporabo ali če
navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko
razumljivo (32. člen);
10) če potrošniku pri prodaji blaga ne zagotovi deklaracije,
certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila,
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih
dokumentov (33. člen);
11) če potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za
blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni
meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane
nad tri mesece (40. člen);
12) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje
blaga ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini
in v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo
(prvi odstavek 41. člena);
13) če v primeru dostave blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 41. člena)
14) če pri prodaji blaga od vrat do vrat s potrošnikom ne
sklene pogodbe v pisni obliki o nakupu blaga in če pogodba
ne vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene
blaga ter pravic potrošnika po določbah tega zakona(46.
člen);
15) če cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne
obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske
dobave energije oziroma vode ne opravi na predpisan način
(47. člen);
16) če osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih
in naravnih znamenitosti ter spremljajo izletnike na
potovanjih in osebe, ki kot storitev poučujejo športne
veščine, nimajo ustreznega dovoljenja za opravljanje teh
dejavnosti (prvi odstavek 56. člena);
17) če ne organizira izletov in potovanj v skladu s pogoji za
opravljanje dejavnosti in če podjetja, ki organizirajo
skupinske izlete in potovanja, niso ustrezno zavarovala
potnikov (57. člen);
18) če pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne
sklene v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje predpisanih
podatkov (58. člen).

Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT, ki se izterja takoj na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
XII. (X.[ PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
78. člen (69. člen)
Predpis o označevanju cen iz 25. člena tega zakona, predpis o
načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrošnikom
iz 47. člena tega zakona, predpis o strokovni izobrazbi oseb, ki
opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in naravnih
znamenitosti ter poučevanja športnih veščin iz 56. člena tega
zakona in predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 57. člena
tega zakona se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
Nacionalni program varstva potrošnikov se sprejme najkasneje
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.

79. člen (70. člen)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
členi 10 do 19., 35., 36., 38., 42., 43., 46. in 47. člen Zakona o
trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90), od 23. do 30. člen
Zakona o blagovnem prometu (Uradni list RS, štev. 21/77,
29/86) in 62. do 64. člen Zakona o standardizaciji (Uradni list
SFRJ, štev. 37/88, 23/91).

77. člen (67. člen)
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

Do uveljavitve predpisov iz 16. člena zakona se uporabljajo:
- odredba o izdelkih, ki smejo v promet le z garancijskim listom,
tehničnim navodilom in seznamom pooblaščenih servisov, ter o
najkrajšem garancijskem roku zanje (Uradni list SFRJ, št. 5/78),
- odredba o elektromedicinskih pripravah oziroma opremi, ki sme
v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o
najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja
zanjo (Uradni list SFRJ, št. 66/80),
- odredba o grafični opremi, ki sme v promet le z garancijskim
listom In tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku
in roku zagotovljenega servisiranja zanjo (Uradni list SFRJ, št.
66/80),
- odredba o električnih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v
promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o
najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja

1) če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi
cene ali je vidno ne označi (prvi odstavek 25. člena);
2) če cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi
odstavek 25. člena);
3) če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 25. člena);
4) če se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga
in storitve (četrti odstavek 25. člena);
5) če blaga, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno (drugi odstavek 27. člena);
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje
brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z
napako, ter vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi
(prvi odstavek 29. člena);
7) če blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti,
poročevalec, št. 39
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z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem
garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje
(Uradni list SFRJ, št. 17/85),
- odredba o izolacijskih napravah in opremi za kontrolo izolacijskih
naprav, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim
navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku
zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/87),
- odredba o športni opremi in rekvizitih, ki smejo v promet le z
garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem
garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje
(Uradni list SFRJ, št. 41/87),
- odredba o napravah s področja radiokomunikacij, avdio in video
tehnike in napravah, ki se nanje priključujejo, ki smejo v promet le
z garancijskim listom, ter o najkrajšem garancijskim roku in roku
zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 28/89).

zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),
- odredba o plinskih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v promet
le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem
garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje
(Uradni list SFRJ, št. 4/81),
- odredba o proizvodih avtomobilske industrije, ki smejo v promet
le z garancijskim listom in tehničnim navodilom ter o najkrajšem
garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje
(Uradni list SFRJ, št. 9/81, 62/84),
- odredba o določitvi aparatov za gašenje požara, ki smejo v
promet samo, če so opremljeni z garancijskim listom in tehničnim
navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku
zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 45/81),
- odredba o opremi za opravljanje dejavnosti v kmetijstvu, ki
mora biti opremljena s tehničnim navodilom in mora biti zanjo
določen rok zagotovljenega servisiranja, ter o najkrajšem roku
zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 63/81),
- odredba o pisarniških pisalnih strojih, računalniških strojih in
strojih za razmnoževanje besedila ter registrirnih blagajnah za
uporabo v trgovini, gostinstvu in hotelirstvu, ki smejo v promet le

80. člen (71. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona
o varstvu potrošnikov - druga obravnava na 39. seji zbora, dne
22.5.1996, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora
sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog zakona
o varstvu potrošnikov za tretjo obravnavo. Sprejetje bil tudi dodatni
sklep, da Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi
zakona predloži nacionalni program varstva potrošnikov. V
razpravi na delovnih telesih Državnega zbora je bilo podanih
skupaj 86 amandmajev, največ s strani Odbora za gospodarstvo
Državnega zbora in Skupine poslancev, prvopodpisani Vika
Potočnik in dr. Metka Kerner Lukač, 18 amandmajev pa je na
predlog zakona v drugi obravnavi podala Vlada Republike
Slovenije.

Vlada je v predlog zakona o varstvu potrošnikov - tretja obravnava
vključila vse amadmaje k posameznim členom, ki jih je predlagal
Državni zbor. Predlog zakona o varstvu potrošnikov vsebuje tudi
redakcijske popravke v 2. členu, v drugem odstavku 12. člena, v
drugem odstavku 29. člena, v 67. členu, četrti alinei 71. člena,
prvi točki in sedmi točki 76. člena in v 79. členu.
Hkrati Vlada Republika Slovenije tudi predlaga, da Državni zbor
prouči in v tretji obravnavi predloga zakona o varstvu potrošnikov
sprejme še naslednje amandmaje k posameznim členom predloga
zakona:

2. amandma k 16. členu:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

V prvem odstavku se besede »minister, pristojen za standardizacijo«, nadomestijo z besedama »pristojni minister« . Na koncu
prvega odstavka se doda nov stavek, tako da se glasi:

1. amandma k 3. členu :

» V primeru sklicevanja na standarde, mora pristojni minister
predpis pripraviti v sodelovanju z uradom, pristojnim za
standardizacijo in meroslovje.«

Doda se nov drugi odstavek, tako da se glasi:
»Podjetja in druge organizacije so potrošnikom dolžne zagotavljati
proizvodnjo in prodajo varnih izdelkov. Minister, pristojen za industrijo, s posebnim predpisom določi splošno varnost izdelkov. •<

V četrtem odstavku 16. člena se za besedo »navodila«, črta pika,
stavek pa se nadaljuje z besedami » v skladu s predpisi na
področju standardizacije.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Vlada s tem amandmajem daje pravno podlago za sprejem
smernice Evropske unije o splošni varnosti izdelkov, štev. 92/59/
EEC, ki sistemsko predstavlja dopolnitev evropske smernice o
odgovornosti za izdelek, štev. 85/374/EEC.

4. avgust 1997

V prvem odstavku je pristojnost za izdajo predpisov spremenjena
glede na dikcijo 6. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS,
štev. 1/95), ki določa, da tehnične predpise izdajajo pristojni ministri.
Če se tehnični predpisi sklicujejo na slovenske ali tuje standarde,
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Obrazložitev:

mora pristojni minister tehnični predpis pripraviti v sodelovanju z
Uradom za standardizacijo in meroslovje. Zato je dodan tudi nov
zadnji stavek k temu členu, ki pristojnega ministra zavezuje, kot
je že določeno v zakonu o standardizaciji, k sodelovanju z Uradom
RS standardizacijo in meroslovje.

Vlada v prvem odstavku amandmaja predlaga spremenjeno
definicijo potrošniških organizacij, tako, da je izraz »neprofitna«
nadomestila z besedami, »ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti«,
kar je skladno tudi z definicijo »pridobitne dejavnosti« iz druge
točke 1. člena zakona o gospodarskih družbah. Po citiranem
členu se za pridobitno dejavnost šteje vsaka dejavnost, ki se
opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Vlada meni, da je
novo besedilo zato bolj jasno od pojma »neprofitna dejavnost«.

V zadnjem, četrtem odstavku 16. člena, pa se glede na 5. člen
zakona o standardizaciji, ki med ostalim določa, da se v tehničnih
predpisih določijo proizvodi, ki morajo biti opremljeni s tehničnim
navodilom, doda navedeni amandma.

Glede ostalih štirih odstavkov vlada meni, da je delitev potrošniških
organizacij na posamezne vrste nepotrebna, takšna vsebina
zakonske določbe pomeni ustvarjanje monopola nacionalne
organizacije potrošnikov. Sklicevanje na smernice OZN o varstvu
potrošnikov v zakonskem besedilu, ki niso zakonska norma
oziroma obvezujoč pravni vir, ni pravno korektno. Pogoji za vpis
v register potrošniških organizacij, v katerih bodo upoštevane
tudi smernice OZN, pa bodo zajeti v pravilniku o načinu in pogojih
za vpis v register.

Predloo zakona o varstvu potrošnikov pa pristojne ministre
zavezuje, da bodo predpisali tehnično navodilo za vse »tehnično
zahtevnejše blago«. Enako izhaia tudi iz vsebine prvega odstavka
15. člena predloga zakona.
3. amandma k 19. členu:
V drugem odstavku se besede »minister, pristojen za standardizacijo«, nadomestijo z besedama »pristojni minister«.
Obrazložitev:

6. amandma k 65. členu zakona:

Sprememba pristojnosti izhaja iz amandmaja k 16. členu.
Obrazložitev izhaja že iz citirane določbe 6. člena zakona o
standardizaciji.

Črtajo se četrti, peti in šesti odstavek 65. člena.
Obrazložitev:
Kot je določeno v 67. in 68. členu predloga zakona, se koncesija
za opravljanje javne službe varstva potrošnikov (svetovanje,
obveščanje, izobraževanje potrošnikov in primerjalno ocenjevanje
blaga in storitev) podeli določeni potrošniški ali strokovni
organizaciji na podlagi javnega razpisa z odločbo vlade. V javnem
razpisu se bodo določili pogoji za opravljanje te javne službe
(druga alinea drugega odstavka 68. člena predloga zakona),
naloge, ki se bodo opravljale na področju varstva potrošnikov na
podlagi koncesij, pa se bodo določile z nacionalnim programom iz
66. člena tega zakona.

4. amandma k 47. členu:
V prvem odstavku se besedi »merilnem inštrumentu« nadomestita z besedo »merilu«.
V drugem odstavku se na koncu stavka črta pika in se doda
naslednje besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za
meroslovje«.
Obrazložitev:
V prvem odstavku gre za besedno uskladitev z Zakonom o
meroslovju (Uradni list RS, štev. 1/95), ki določa merila in ne
merilne inštrumente.

Vlada zato nasprotuje določanju dodeljevanja koncesij na podlagi
vnaprejšnje delitve potrošniških organizacij (glej obrazložitev k
amandmaju k 62. členu), kot to določata peti in šesti odstavek 65.
člena. Iz vsebine petega odstavka 65. člena namreč izhaja, da bo
koncesijo za naloge s področja vzgoje in informiranja ter
svetovanja, pomembnih za območje države, lahko pridobila le
nacionalna organizacija, ne pa tudi kakšna druga potrošniška
organizacija, ne glede na to, ali bo tudi kakšna druga potrošniška
organizcija izpolnjevala pogoje za pridobitev koncesije. Takšna
določba torej pomeni vzpostavljanje monopolnega statusa
nacionalne potrošniške organizacije na področjih vzgoje,
informiranja ter svetovanja potrošnikom. Vsem ostalim,
»nenacionalnim«, potrošniškim organizacijam ie. v primeru, da
bo sprejeta ta zakonska določba, onemogočena pridobitev
kpncesije za opravljanje javne službe varstva potrošnikov ng
področjih, pomembnih za območie države. Poleg tega pa
vsebinsko tudi ni jasno, kaj pomeni »izvajanje nalog s področja
vzgoje in informiranja ter svetovanja potrošnikom, pomembnih
za območie države«, kot se glasi zakonska določba v petem
odstavku tega člena. S tem v povezavi ni jasen tudi šesti odstavek
tega člena, četrti odstavek pa pomeni podvajanje določbe 67.
člena predloga tega zakona in ga je zato treba črtati.

Sprememba drugega odstavka je posledica dejstva, da minister,
pristojen za meroslovje, izdaja v skladu s četrtim odstavkom 9.
člena zakona o meroslovju predpise o meroslovnih pogojih, ki jih
morajo glede meroslovnih lastnosti izpolnjevati merila določene
vrste.
5. amandma k 62. členu:
Člen 62. se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Za organizacije potrošnikov se štejejo organizacije, registrirane
kot društva ali zavodi ali druge organizacije, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti in jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva
svojih pravic ter so vpisane v register potrošniških organizacij pri
Uradu.
Pogoj za vpis v register potrošniških organizacij v register je
nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov
blaga in storitev, kar pomeni, da organizacija ne sme pridobivati
sredstev od ponudnikov blaga in storitev.

7. amandma k 66. členu :

Minister, pristojen za trgovino, v treh mesecih po uveljavitvi zakona
predpiše pravilnik o načinu in drugih pogojih za vpis potrošniških
organizacij v register.«
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spremenjene določbe 25. člena zakona o prekrških, objavljene v
Uradnem listu RS, štev. 35/97. V predlogu zakona so v zadnjem
odstavku tega člena pomotoma ostali gospodarski prestopki,
namesto prekrški.

Obrazložitev:
V drugi obravnavi predloga zakona ni bila črtana določba, da se
nacionalni program varstva potrošnikov sprejme najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega zakona, ki se nahaja v prehodnih in
končnih določbah predloga tega zakona. Ta zakonska določba
se zato še vedno nahaja v predlogu zakona o varstvu potrošnikov
- tretja obravnava, v 78. členu. Določba o tem, kdaj se sprejme
nacionalni program varstva potrošnikov, tudi po svoji vsebini sodi
med prehodne in končne določbe zakona, zato jo je treba v 66.
členu črtati.

10. amandma k 77. členu:
V prvem odstavku 77. člena se znesek »20.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »200.000 SIT«.
V zadnjem odstavku se znesek »10.000,00 SIT« nadomesti z
zneskom »100.000 SIT«.

8. amandma k 72. členu:

Obrazložitev:

Prva alinea prvega odstavka 72. člena se spremeni tako, da se
glasi:

Denarne kazni v 77. členu, ki se izterjajo takoj na kraju prekrška,
so popravljene, to je zvišane glede na spremenjene določbe 25.
člena zakona o prekrških, objavljene v Uradnem listu RS, štev.
35/97.

»podjetje oglaša blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z
zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga oziroma storitev
ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen)«
Obrazložitev:

11. amandma k 78. členu :

Določbo prve alinee je bilo treba uskladiti s spremenjenim
(amandmiranim) besedilom 12. člena tega zakona.

V prvem odstavku 78. člena se prvo besedo »Predpis« doda
besedilo:

9. amandma k 76. členu:

»o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona,«
Obrazložitev:

Prvi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se znesek
»1.000.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »3.000.000 SIT«.

Glede na popravek v drugem odstavku 3. člena predloga zakona
o varstvu potrošnikov, je treba ustrezno dopolniti tudi poglavje
»XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« oziroma 78. čiena
zakona, tako da se tudi za podzakonski predpis o splošni varnosti
izdelkov določi rok šestih mesecev za njegov sprejem.

Zadnji odstavek se spremeni tako, da se znesek »100.000 SIT«
nadomesti z zneskom »300.000 SIT«, besedi »gospodarski
prestopek« pa se nadomestita z besedama »prekršek«.
Obrazložitev:
Denarne kazni so popravljene, to je zvišane glede na
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Na seji matičnega delovnega telesa in sejah Državnega zbora
bodo sodelovali predlagatelji:

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije
podajajo na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96)

Aurelio Juri, I
Jože Avšič, I
Ivan Božič, I
Josip Baje, I
Miroslav,Luci, I

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE
19., 20. in 29. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 18/94 in 36/96), ki ga na podlagi 209. člena poslovnika
Državnega zbora pošiljajo v obravnavo in sprejem.

členu Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti, s katerim se določi tudi morebitne
druge dodatke, se štejeta tudi Uredba vlade ali predpis lokalne
skupnosti."

Podpisani predlagatelji predlagajo, da Državni zbor Republike
Slovenije sprejme
OBVEZNO RAZLAGO

2. "S sprejemom Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in
36/96), ki v 29. členu določa, da s sprejemom tega zakona
prenehajo veljati določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Ur. list RS, št. 30/90,18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), ki se nanašajo
na osnovo za določanje plač, tarifne skupine, količnike za

19., 20. in 29. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 18/94 in 36/96), v naslednjem besedilu:
1. "Kot predpis izdan na podlagi zakona določen v 19. oz. 20.
4. avgust 1997
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določanje plač, uspešnost in dodatke in so v nasprotju s tem
zakonom, je nesporno prenehal veljati 1. odstavek 5. člena Zakona
o funkcionarjih ter določbe v posameznih členih tega zakona, v
kolikor se nanašajo na elemente za sestavo plače. Glede določanja

le teh se uporabljajo določbe Zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in se šteje,
da v kategorijo "zaposlenih" po tem zakonu spadajo tudi zaposleni
funkcionarji."

RAZLOGI ZA OBVEZNO RAZLAGO IN
OBRAZLOŽITEV:

tudi zaposleni funkcionarji pravico do navedenih dodatkov, saj je
mogoče ie tako argumentirati, da jim pripada dodatek npr. za
delovno dobo, kar pa jim nedvomno pripada. Pri tem naj ponovno
poudarimo, da občinskim funkcionarjem ne pripada funkcijski
dodatek in jih zato ni mogoče obravnavati po drugem odstavku
istega člena.

Predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev, so izredno
nejasni. Praktično veljajo posamezne določbe Zakona o
funkcionarjih le še za občinske funkcionarje, za vse ostale pa so
se v tem času sprejeli novi predpisi. Zaradi nekaterih nejasnosti
prihaja v občinah do velikih problemov pri izvajanju predpisov,
dogaja pa se tudi, da zaradi restriktivnih in napačnih razlag
posameznih določb teh predpisov prihaja do nelogičnih razmerij
plač znotraj občin, ko podrejeni prejemajo lahko višje plače cd
nadrejenih, načelniki upravnih enot, ki se jim določajo plače po
drugih predpisih, pa višje plače od županov.

2. Tako 19. kot tudi 20. člen določata, da se lahko izplačujejo
dodatki določeni s kolektivno pogodbo, zakonom ali na njegovi
podlagi izdanim predpisom. Vlada RS je za to področje sprejela
Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenih v službah Vlade RS in upravnih organih (Uradni list
RS, št. 35/96) in z njo določila nove in drugačne dodatke. Ker pa
za obstoj zakonske podlage nekega podzakonskega predpisa
Vlade, Ustava ne zahteva nobenih drugačnih pogojev od zakonske
podlage za predpis lokalne skupnosti, ima občina pravico, da
' enako kot je to storila Vlada pri omenjeni uredbi, tudi sama v
občinskem predpisu določi količnike in druge elemente plače
funkcionarjev, v skladu z 19. in 20. členom Zakona o razmerjih
plač in dodatke (oz. lahko navede, da veljajo za dodatke ista
merila kot veljajo za delavce oz. za funkcioarje, ki jih imenuje
Vlada). Podlago za to je moč najti tudi v 3. členu zakona o
funkcionarjih, ki določa, da o plačah funkcionarjev odloča organ
pristojen za izvolitev in imenovanje funkcionarja. Odločanje pa po
praksi Ustavnega sodišča seveda pomeni tudi odločanje s
splošnim aktom, torej predpisom.

Z obvezno razlago nekaterih določb teh predpisov je mogoče
doseči trenutno rešitev preštevilnih sporov zaradi številnih razlag
posameznih določb predpisov, ki urejajo plače funkcionarjev. Ker
pa je navedeno problematiko nujno potrebno reševati celostno,
so župani mestnih in drugih občin pozvali ministra za lokalno
samoupravo, da predlaga nujne rešitve na tem področju.
1. Določilo 29. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
■ št. 18/94 in 36/96) razveljavlja z dnem uveljavitve tega zakona
vse določbe, jasno tudi 5. člen Zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS: št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), ki
določajo strukturo plač in torej ne določa posameznih členov, ki
so prenehali veljati. Da je ta ureditev pravilna, je mogoče sklepati
iz dejstva, da 3. člen Zakona o razmerjih plač toliko drugače ureja
strukturo plače od omenjenega 5. člena Zakona o funkcionarjih,
saj ta zakon določa edina dodatka - za vrednotenje delovnih
izkušenj ter delovne uspešnosti, ki pa jih 3. člen Zakona o razmerjih
plač ne šteje kot dodatke, pač pa kot samostojno sestavino plače
oz. dodatka za delovne izkušnje ne pozna, pač pa govori o dodatku
za delovno dobo, čeprav je to v načelu isti dodatek. Zato je mogoče
utemeljeno trditi, da je 5. člen Zakona o funkcionarjih v nasprotju
s 3. členom zakona o razmerjih plač in je zato prenehal veljati. Isto
je mogoče trditi tudi na podlagi dejstva, da Zakon o razmerjih plač
velja tudi za občinske funkcionarje, saj jih našteva že v 1. členu,
in iz dikcije tega člena nesporno izhaja, da zaposlene funkcionarje
ta zakon v nadaljevanju razporeja v kategorijo zaposlenih (dikcija
"funkcionarjev in drugih zaposlenih"). V tem smislu je šteti tudi
določbo 19. in 20. člena zakona o razmerjih plač, torej, da imajo

poročevalec, št. 39

Ob tako nejasni zakonodaji, ki omogoča različne razlage, je edino
smiselno iskati tiste razlage, ki ne pripeljejo do takšnih nelogičnih
razmerij, v katerih bi podrejeni delavec imel višjo plačo kot nadrejeni
funkcionar, in le-temu ne bi pripadali, v občinah na narodno
mešanih območjih, dodatki za italijanski oziroma za madžarski
jezik, čeprav ga mora znati (tajnik v omenjenih občinah npr. vodi
drugostopenjske upravne postopke tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku, kot uradnem jeziku), ali za akademski naziv,
čeprav ga ima, ali za mentorstvo, čeprav je mentor, ali za
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
prepoveduje zaposlenemu funkcionarju opravljanje določenih "del"
in to še strožje, kot delavcem Zakona o delavcih v državnih
organih.
Glede na to, da v praksi določanja plač občinskim funkcionarjem
prihaja do različnih tolmačenj in izredno spornih situacij, menimo,
da je podani predlog za obvezne razlage utemeljen.
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Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije
podajajo na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96)

Na seji matičnega delovnega telesa in sejah Državnega zbora
bodo sodelovali predlagatelji.
Aurelio Juri,
Jože Avšič, I
Ivan Božič, I
Josip Baje, I
Miroslav Luci, I

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE
3. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), ki ga na podlagi
209. člena poslovnika Državnega zbora pošiljajo v obravnavo
in sprejem.
Podpisani predlagatelji predlagajo, da Državni zbor Republike
Slovenije sprejme

občinskega sveta, če ga občinski svet za to pooblasti z odlokom."

3. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), v
naslednjem besedilu:

2. "Določilo 2. odstavka 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih
organih, se razlaga tako, da lahko del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije znaša največ 33 % plače, ki bi pripadala
funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas,
in sicer za eno funkcijo. V kolikor pa opravlja več funkcij, ki niso
povezane med seboj in so združljive, lahko prejme za vsako
gornjo največji del plače.

1. "Na podlagi 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih,
ki določa, da o plačah funkcionarjev odloča organ, pristojen za
njegovo izvolitev oz. imenovanje ali od njega pooblaščeno telo se
šteje, da o plači funkcionarja lahko odloča tudi delovno telo

Do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije je upravičen tudi
funkcionar, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno v enem organu,
v drugem pa nepoklicno, če funkciji nista povezani med seboj in
sta združljivi."

OBVEZNO RAZLAGO
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2. Različna tolmačenja se pojavljajo tudi ko gre za nagrajevanje
posameznikov, ki hkratno opravljajo več nepoklicnih funkcij oz.
hkratno opravljajo eno nepoklicno funkcijo in eno oz. več
nepoklicnih funkcij. Zakon o funkcionarjih v državnih organih
namreč v 13. členu govori le o eni funkciji (ednina) in dopušča, da
je funkcionar zaposlen v enem organu in opravlja nepoklicno
funkcijo v drugem (ta člen izrecno govori o funkcionarju, ki je v
delovnem razmerju med drugim tudi pri drugem organu). Župan
in Občinski odbor (dokler je le ta bil po zakonu organ občine - do
sprememb Zakona o lokalni samoupravi) ter občinski svet so
ločeni organi občine. Po jezikovni razlagi je plačilo za nepoklicno
opravljanje funkcije v enem organu, ob poklicnem opravljanju
funkcije v drugem, skladno z zakonom. Določilo Zakona o
funkcionarjih v državnih organih, da lahko del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije znaša največ 33 % plače, ki bi pripadal
funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas
je razumeti tako, da lahko za eno funkcijo prejme nepoklicni
funkcionar tako omenjen del plače. V kolikor pa opravlja več funkcij,
ki niso povezane med seboj, pa lahko za vsako prejme gornji
največji del plače, saj zakon ne določa nikakršnih omejitev, z
internimi pravilniki je možno sicer to izredno omejiti. Enako
izhodišče velja tudi v primeru, če poklicni funkcionar prejme še
del plače za nepoklicno opravljanje funkcije, seveda v primeru,
če naloge iz nepoklicnega opravljanja funkcije ne sodijo v okvir
nalog funkcionarja iz poklicnega opravljanja funkcije. Gre poudariti,
da so med poslanci, ki opravljajo funkcije v odborih ali delovnih
telesih različno urejena plačilna razmerja in enako je seveda tudi
v občinah.

RAZLOGI ZA OBVEZNO RAZLAGO IN
OBRAZLOŽITEV:
Predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev so izredno
nejasni. Praktično veljajo posamezne določbe Zakona o
funkcionarjih v državnih organih le še za občinske funkcionarje,
za vse ostale pa so se v tem času sprejeli novi predpisi. Zaradi
nekaterih nejasnosti prihaja v občinah do velikih problemov pri
izvajanju predpisov, dogaja pa se tudi, da zaradi restriktivnih in
napačnih razlag posameznih določb teh predpisov prihaja do
nelogičnih razmerij plač znotraj občin, ko podrejeni prejemajo
lahko višje plače od nadrejenih, načelniki upravnih enot, ki se jim
določajo plače po drugih predpisih, pa višje plače od županov.
Z obvezno razlago nekaterih določb teh predpisov je mogoče
doseči trenutno rešitev preštevilnih sporov zaradi različnih razlag
posameznih določb predpisov, ki urejajo plače funkcionarjev. Ker
pa je navedeno problematiko nujno potrebno reševati celostno,
so župani mestnih in drugih občin pozvali ministra za lokalno
samoupravo, da predlaga nujne rešitve na tem področju.
1. Ker 3. člen Zakona o funkcionarjih v državnih organih nedvomno
še velja, je v več primerih zaslediti prakso, da se za odločanje o
plačah funkcionarjev s posebnim odlokom o ustanovitvi občinskih
KVIAZ ali s statuti občin pooblasti v skladu s tem členom posebno
delovno telo, kar je nedvomno mogoče, dokler je ta člen v veljavi.
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Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu s sklepom 16. seje
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose z dne 16.7.1997, ki ga je sprejel ob obravnavi predloga
zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih
razmerij, kot dodatno informacijsko gradivo

- PRAVILNIK STALNE SLOVENSKO-HRVAŠKE KOMISIJE ZA
VODNO GOSPODARSTVO.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen
Pristojnost in postopek dela komisije

f) obravnava predloge za izmenjavo izkušenj s področja vodnega
gospodarstva, hidroloških in hidrometeoroloških podatkov kot
tudi za delo služb za obveščanje z nalogo, da le-te dostavljajo
podatke o vodostaju, ledu in kakovosti voda in morja ter druge
potrebne podatke;

Pristojnost in postopek dela Stalne slovensko-hrvaške komisije
za vodno gospodarstvo (v nadaljevanju: komisija) izhajajo iz določb
Pogodbe o urejanju vodnogospodarskih razmerij (v nadaljevanju:
pogodba), ki sta jo sklenili Vlada Republike Slovenije in Vlada
Republike Hrvaške (v nadaljevanju: pogodbenici), in zlasti:

g) zagotavlja sodelovanje zaradi ohranjanja enotnosti vodnogospodarskih razmerij skladno z določbami pogodbe;

a) preučuje s tehniškega in gospodarskega stališča dela in ukrepe,
ki so v interesu pogodbenic, in sprejema sklepe o njih;

h) odloča o predlogih za upravljanje vodnogospodarskih objektov
in za obratovanje naprav, ki so v skupnem interesu;

b) predlaga seznanjanje s problemi na kraju samem kot tudi
organiziranje topografskih snemanj, študij, izvajanje raziskovalnih
del ter izdelavo in oceno študij in projektov;

i) odloča o načinu in obsegu medsebojnega obveščanja,
informiranja in posvetovanja;
j) določa objekte, obseg in pogoje za izrabo ugodnosti, ki izhajajo
iz 8. člena pogodbe.

c) obravnava in predlaga izvajanje skupnih vodnogospodarskih
del, objektov in napeljav, pogoje in način njihovega izvajanja, delitev
stroškov ter organizira nadzor in tehniški prevzem skupno
opravljenih del;

2. člen
Sestava komisije

d) spremlja uresničevanje sprejetih sklepov in organizira tehniški
nadzor izvedenih ukrepov in del v skupnem interesu;

Sestava komisije je določena v drugem odstavku 12. člena
pogodbe.

e) obravnava vprašanja, ki se nanašajo na skupno varstvo pred
poplavami in ledom, na varstvo voda in morja pred onesnaževanjem, na rabo voda in voda teritorialnega morja ter druga
vodnogospodarska vprašanja, zajeta v 2. členu pogodbe, kot
tudi odpravo drugih nevarnosti ter s tem povezano izdelavo
skupnih aktov;
4. avgust 1997

Za preučevanje posameznih pomembnejših vprašanj ter za
izdelavo predlogov o njih oziroma za usklajevanje opravljanja
nalog in del, ki so v skupnem interesu, lahko komisija ustanovi
podkomisije in izvedenske skupine.
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3. člen
Delo komisije

5. člen
Stroški

Komisija redno zaseda najmanj enkrat letno, predsednika pa se
lahko dogovorita tudi za izredno zasedanje.

Vsaka pogodbenica krije stroške svojega dela komisije. Druge
administrativne in organizacijske stroške, do katerih pride med
delom komisije, krijeta pogodbenici v enakem razmerju, če se ne
dogovorita drugače.

Redna zasedanja komisije potekajo izmenoma na področju držav
pogodbenic. Zasedanje sklicuje predsednik dela komisije tiste
pogodbenice, na katere področju se bo komisija sestala, v soglasju
s predsednikom dela komisije druge pogodbenice.

6. člen
Posebne določbe

O dnevnem redu zasedanja komisije se predsednika vnaprej
dogovorita.

Vse določbe tega pravilnika se ustrezno uporabljajo tudi za delo
podkomisij in izvedenskih skupin.

V času zasedanja se dnevni red lahko soglasno dopolni.

7. člen
Začetek veljavnosti

Zasedanju komisije predseduje predsednik tiste pogodbenice,
na katere področju poteka zasedanje.

Ta pravilnik začne veljati hkrati s pogodbo.

Razprave komisije potekajo v slovenskem in hrvaškem jeziku.
Ta pravilnik je sestavljen v Zagrebu dne 25. oktobra 1996 v dveh
izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe
besedili enako verodostojni.

4. člen
Način sprejemanja
in začetek veljavnosti sklepov
Komisija sprejema sklepe soglasno.
Sklepi komisije veljajo, če obe pogodbenici odobrita zapisnik.

Ms
ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

Šteje se, da je zapisnik odobren, če v roku 60 dni od dne njegovega
podpisa nobena pogodbenica ne ugovarja.

poročevalec, št. 39
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I. UVOD

Premoženjske bilance je sestavilo vseh 147 občin, skladno z
organiziranostjo občin, ki je veljala v letu 1995.

Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31.
decembra 1995, so bile pripravljene na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 26/94, 40/95),
Zakona o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 48/90, 34/91, 23/
92, 30/92, 52/92, 7/93, 43/93, 43/93), Zakona o financiranju občin
(Ur. I. RS, št. 80/94), Zakona o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št. 12/
89, 35/89, 3/90, 42/90, 61/90; Ur. I. RS, št. 42/90) ter na osnovi
Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in
občin (Ur. I. RS, št. 1/93, 45/94).

Zbirna premoženjska bilanca posamezne občine je bila sestavljena
na podlagi bilanc stanja proračuna občine in občinskih upravnih
organov na dan 31.12.1995. Posamezne občine so samostojno
sestavile svoje premoženjske bilance. Podatke iz teh bilanc so na
enotnih obrazcih posredovale sektorju javnega računovodstva
Ministrstva za finance, kjer so bile enotno računalniško obdelane
in nato vključene v sestavo zbirne premoženjske bilance vseh
občin.

Metodološke in vsebinske podlage za sestavo premoženjskih
bilanc na dan 31.12.1995 so opredeljene v Odredbi o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin. V odredbi
je opredeljeno, da republika in občine sestavljajo premoženjsko bilanco na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se
vodijo za proračune republike in občin ter za državne oz.
občinske organe v skladu s posebnimi predpisi.

C. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE IN OBČIN
Na podlagi zbirne premoženjske bilance na ravni Republike
Slovenije in zbirne premoženjske bilance vseh občin je bila
sestavljena skupna premoženjska bilanca republike in občin, ki
predstavlja zbirni izkaz celotnih sredstev in virov sredstev
republike in občin.

Viri podatkov za sestavo bilanc premoženja so bili podatki
iz bilanc stanja državnega proračuna, posameznih
ministrstev in ostalih proračunskih uporabnikov na ravni
države ter občinskih proračunov in posameznih občinskih
organov v vsaki posamezni občini.

Pri sestavi skupne premoženjske bilance so bile medsebojno
pobotane terjatve in obveznosti (4. člen Odredbe), ki so jih
izkazovali proračunski uporabniki do državnega proračuna in
drugih upravnih organov ali obratno.

Razvrščanje podatkov o posameznih vrstah sredstev in virov
sredstev iz poslovnih knjig proračuna, proračunskih uporabnikov
in občinskih proračunov v posamezne postavke premoženjske
bilance izhaja iz Uvedbe o kontnem planu in bilancah za organe
družbeno političnih skupnosti (Ur. I. SFRJ, št. 32/77, 13/87) in
Odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov
sredstev proračunov (Ur. I. RS št. 15/91-1.), ki določa razvrstitev
sredstev in virov sredstev v posamezne konte ter vsebino
posameznih kontov v knjigovodskih evidencah proračuna,
proračunskih uporabnikov in občinskih proračunov.

II. OSNOVNE UGOTOVITVE O
PREMOŽENJU DRŽAVE, KI GA
IZKAZUJEJO ZBIRNE PREMOŽENJSKE
BILANCE REPUBLIKE SLOVENIJE IN
OBČIN OB KONCU LETA 1995 TER
SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN

Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31.12.1995 so bile sestavljene v več fazah in na dveh ravneh:

V nadaljevanju podajamo osnovne ugotovitve o sredstvih in virih
sredstev, ki izhajajo iz zbirne premoženjske bilance Republike
Slovenije, zbirne premoženjske bilance občin ter skupne
premoženjske bilance republike in občin na dan 31. decembra
1995.

A. PREMOŽENJSKE BILANCE NA RAVNI REPUBLIKE
SLOVENIJE
Na ravni republike so bile najprej sestavljene premoženjske bilance
državnega proračuna, posameznih ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov.

A. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE

Skladno z Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc
republike in občin, ki določa, da morajo premoženjsko bilanco
sestaviti vsi proračunski uporabniki, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, so premoženjske
bilance sestavili 104 proračunski uporabniki, ki so bili zavezanci
za sestavo bilance stanja na dan 31. decembra 1995. V
premoženjsko bilanco Republike Slovenije pa nista zajeta Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, saj po Odredbi nista zavezana
za sestavo premoženjske bilance.

Knjigovodska bilančna vrednost, to je skupna vrednost
oziroma virov sredstev, ki jih je ob koncu leta 1995 izkazovala
zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije kot
seštevek premoženjskih bilanc državnega proračuna in vseh
104 proračunskih uporabnikov na ravni republike, je znašala
1.977,2 mlrd SIT. V primerjavi z letom 1994, se je knjigovodska
vrednost povečala za 46 %.
Preračunano v ameriške dolarje (po povprečnem tečaju Banke
Slovenije na dan 31.12.1995) je knjigovodska bilančna vrednost
znašala 15,7 mlrd USD, na dan 31.12.1994 10,74 mlrd USD. V
primerjavi z vrednostjo bruto domačega proizvoda Slovenije za
leto 1995 je celotno premoženje Republike Slovenije predstavljalo
89,8 % bruto domačega proizvoda Slovenije za leto 1995. V letu
1994 je celotno premoženje predstavljajo 75,4 % bruto domačega
proizvoda Republike Slovenije.

Na osnovi premoženjskih bilanc državnega proračuna in
posameznih proračunskih uporabnikov je bila sestavljena zbirna
premoženjska bilanca Republike Slovenije.
B. PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN

A. NA STRANI AKTIVE so v zbirni premoženjski bilanci republike
ob koncu leta 1995 izkazana naslednja globalna razmerja:

Na ravni občin so bile pripravljene premoženjske bilance
posameznih občin in v primeru, da obstojajo še občinski upravni
organi tudi njihove premoženjske bilance, katere je občina nato
vključila v svojo premoženjsko bilanco.
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1. Vrednost celotnih nefinančnih s r e d s te v, s katerimi

30

4. avgust 1997

razpolaga in upravlja Republika Slovenija, je po podatkih iz
premoženjskih bilanc ob koncu leta 1995 znašala 334,8 mlrd SIT
ali 16,9 % celotne aktive, kar je za 12 % več v primerjavi z letom
1994.

proračunskih porabnikov, terjatve do republike ali občin, ki se v
skupni premoženjski bilanci republike in občin konsolidirajo ter
ostale vrste kratkoročnih terjatev. V primerjavi z letom 1994, so
se kratkoročne terjatve zmanjšale za 44 %.

V tem okviru so opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo osnovna
sredstva, ki se amortizirajo, zemljišča in ostala osnovna sredstva,
ki se ne amortizirajo, zaloge in sredstva za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb, izkazovala skupno vrednost v višini
333,8 mlrd SIT. Neopredmetena sredstva pa so znašala le 0.97
mlrd SIT in bila višja od stanja v preteklem letu za 12 %.

Dolgoročne terjatve Republike Slovenije so ob koncu leta 1995
znašale 59,7 mlrd SIT. Od tega je odpadlo na dolgoročne depozite
28 mio SIT in na dolgoročno dane kredite in posojila 59,703 mlrd
SIT.
Skupna vrednost vseh dolgoročnih naložb Republike Slovenije
je ob koncu leta 1995 znašala 884,1 mlrd SIT (kar je preračunano
v ameriške dolarje 7 mlrd). V strukturi sredstev na ravni republike
so dolgoročne naložbe predstavljale 44,7 % celotne aktive. Glede
na leto 1994 je knjigovodska vrednost dolgoročnih naložb v letu
1995 višja za 98 %, kar je posledica vspostavitve knjigovodskih
evidenc v letu 1995.

Podrobnejša struktura nefinančne aktive v zbirni premoženjski
bilanci republike je naslednja:
Nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, to so poslovne in druge stavbe in drugi gradbeni objekti,
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše in druga osnovna sredstva
ter drugi inventar je po stanju, izkazanem v poslovnih knjigah
državnih organov ob koncu leta 1995 znašala 249,4 mlrd SIT.

Struktura dolgoročnih naložb, kot jo izkazuje zbirna premoženjska
bilanca na ravni republike, kaže naslednje značilnosti:
Skupna vrednost naložb Republike Slovenije v javna
podjetja, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah postala
last RS, je po podatkih iz zbirne premoženjske bilance Republike
ob koncu leta 1995 znašala 272,8 mlrd SIT in je v strukturi vseh
dolgoročnih naložb Republike Slovenije zavzemala 30,8 %.

Popravek vrednosti osnovnih sredstev pa je bil izkazan v
vrednosti 72,6 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev, ob koncu leta 1995 v globalu znašala 29 %.
Sedanja vrednost teh osnovnih sredstev je znašala 176,8
mlrd (1,4 mlrd USD) in je v strukturi celotne aktive predstavljala
8,9 % ali nekaj več kot polovico vseh nefinančnih sredstev.

Vrednost naložb Republike Slovenije v zavode (to je vrednost
nominiranega trajnega kapitala v biiandah stanja zavodov, ki so v
lasti države) je ob koncu leta 1995 znašala 445,5 mlrd SIT in je v
strukturi vseh dolgoročnih naložb Republike Slovenije
predstavljala 50,3 %.

Skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo (med njimi so zajeti tudi gradbeni
objekti in oprema na področju obrambe), je v zbirni bilanci na
ravni republike ob koncu leta 1995 znašala 88,7 mlrd SIT (704
mio USD) in je predstavljala 4,5 % vrednosti celotne aktive.

Skupna vrednost naložb Republike Slovenije v druge pravne
osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja, gospodarske družbe,
sklade, banke in druge vrste pravnih oseb, pa je v zbirni
premoženjski bilanci na ravni republike ob koncu leta 1995
izkazana v višini 55,7 mlrd SIT in predstavlja 6,3 % vrednosti
celotnih dolgoročnih naložb Republike Slovenije oziroma 2,8 %
vseh sredstev v aktivi premoženjske bilance republike.

Knjigovodska vrednost sredstev za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb izkazuje vrednost infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah
postali last Republike Slovenije. Podatke o teh sredstvih so
posamezna ministrstva pridobila iz bilanc stanja tistih podjetij, ki
so po tem zakonu postala last republike. Po podatkih, ki so jih
zbrala ministrstva in jih vnesla v premoženjsko bilanco, je skupna
vrednost teh sredstev ob koncu leta 1995 znašala 52,9 mlrd SIT
(420 mio USD) ali 2,7 % vrednosti celotne aktive v zbirni
premoženjski bilanci republike, kar je za 5 % več kot v letu 1994.

Druge dolgoročne naložbe so ob koncu leta 1995 izkazane v
višini 108,8 mlrd SIT in predstavljajo 12,3 % vrednosti celotnih
dolgoročnih naložb Republike Slovenije ter v aktivi vseh sredstev
predstavljajo 5,5 % vseh sredstev. Postavka izkazuje stanje
terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih naložb, ki niso bile izkazane
v prejšnjih postavkah.

2. Finančna sredstva s katerimi razpolaga oziroma
upravlja Republika Slovenija, so ob koncu leta 1995 izkazovala
skupno vrednost v višini 1,021,3 mlrd SIT (8,1 mlrd USD) in so v
strukturi celotne aktive predstavljala 51,7 %. Glede na leto 1994
je v letu 1995 zaznano 92 % povečanje celotnih finančnih sredstev,
kar je polovica vzpostavitve knjigovodskih evidenc v letu 1995.

Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so
ob koncu leta 1995 znašala 2,9 mlrd (22,9 mio USD). V strukturi
aktive so predstavljale 0,1 % vseh sredstev. V letu 1995 glede na
leto 1994 ni opazno povečanje oziroma zmanjšanje teh sredstev.

Podrobnejša razčlenitev finančnih sredstev po posameznih
kategorijah kaže naslednje značilnosti:

Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva, plasmaje
sredstev solidarnosti in druge terjatve iz naslova sredstev
solidarnosti, pa so ob koncu leta 1995 izkazovala vrednost 0,6
mio SIT. Glede na leto 1994 so se sredstva solidarnosti zmanjšala
za 21 %.

Stanje denarnih sredstev in depozitov je v zbirni premoženjski
bilanci republike ob koncu leta 1995 znašalo 62,7 mlrd SIT oziroma
6,1 % vseh finančnih sredstev republike. Pretežni del denarnih
sredstev in depozitov je bil izkazan v premoženjski bilanci
državnega proračuna (59,9 mlrd SIT ali 95,5 % vseh denarnih
sredstev). V letu 1995 so se denarna sredstva in depoziti glede
na leto 1994 povečali za 26 %.

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1995 znašala
171,7 mlrd SIT (1,4 mlrd USD) in so v celotni vrednosti aktive
udeležena z 8,7 %. V tej postavki premoženjske bilance so zajete
različne vrste terjatev države, ki se v precejšnji meri uvrščajo
med t.im. neodpisane, sporne in dvomljive terjatve. Sredstva za
druge namene so se v letu 1995 glede na leto 1994, povečala za
48 %.

Kratkoročne terjatve so ob koncu leta 1995 izkazovale skupno
vrednost v višini 14,6 mlrd SIT, kar je 1,4 % vseh finančnih sredstev
republike. V njih so zajete kratkoročne finančne terjatve in terjatve
iz poslovnih razmerij, to je terjatve iz naslova danih kratkoročnih
kreditov, terjatve za dane predujme, terjatve do delavcev, terjatve
iz naslova prispevkov in drugih dajatev, neodpisane vrednosti
dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev in terjatve do

3. Premoženjska bilanca na strani aktive izkazuje tudi stanje
terjatev iz naslova prevzetih obveznosti Republike Slovenije za
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1995 znašalo 5,5 mlrd SIT, od tega domači krediti 1,8 mlrd SIT in
tuji blagovni krediti 3,7 mlrd SIT. V letu 1995 je bilo dodatno najetih
za 0,1 mlrd SIT domačih blagovnih kreditov in za 0,5 mlrd SIT
tujih blagovnih kreditov.

izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacije
bančnega sistema, to je terjatve iz naslova dolga, ki ga je prevzela
Republika Slovenija v upravljanje in servisiranje na podlagi
posebnih zakonov. Dolg Republike Slovenije oziroma terjatve
iz prevzetih obveznosti republike je ob koncu leta 1995 znašal
409,2 mlrd SIT (ali 3,2 mlrd USD) ali 20,7 % celotne aktive.

2. Lastni viri sredstev Republike Slovenije v
premoženjski bilanci zajemajo skupno vrednost skladov dobrin
splošnega pomena in drugih sredstev, virov dolgoročnih finančnih
naložb ter presežka prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1995.
Njihova skupna vrednost je ob koncu leta 1995 znašala 1.193,7
mlrd SIT (ali 9,5 mlrd USD). V strukturi celotnih virov sredstev
republike so predstavljali 60,4 % kar je za 66 % več kot v letu
1994. Povečanje je odraz vzpostavitve predpisanih knjigovodskih
evidenc v letu 1995.

Na strani aktive zbirne premoženjske bilance republike so
izkazane terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
v skupnem znesku 37,4 mlrd SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz
Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc se terjatve
do proračuna in drugih upravnih organov v skupni premoženjski
bilanci republike in občin medsebojno pobotajo.
B. NA STRANI PASIVE so v zbirni premoženjski bilanci
Republike Slovenije ob koncu leta 1995 izkazana naslednja
globalna razmerja:

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu leta 1995 kaže naslednja
razmerja:
- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega
inventarja) so v lastnih virih sredstev zajemali 327,5 mlrd SIT, kar
pomeni 16,6 % celotne pasive ali 27,4 % vseh lastnih virov
sredstev. Knjigovodska vrednost se je v letu 1995, glede na leto
1994 povečala za 21 %.

1.Celotne obveznosti Republike Slovenije, ki
izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob
koncu leta 1995, so bile izkazane v skupni vrednosti 582,3 mlrd
SIT (ali 4,6 mlrd USD) in zajemajo tudi obveznosti Republike
Slovenije za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in
sanacije bančnega sistema. V strukturi pasive so predstavljale
29,5 % celotnih virov sredstev. Glede na leto 1994 so se celotne
obveznosti v letu 1995 povečale za 28 %.

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih sredstev
zajemali 856,6 mlrd SIT. To predstavlja 43,3 % celotne pasive in
71,8 vseh lastnih virov sredstev. V letu 1995 je vidno povečanje
za 97 % glede na leto 1994, kar je posledica vspostavitve
knjigovodskih evidenc v letu 1995. Sredstva iz te postavke so
bila namenjena za financiranje dolgoročnih finančnih naložb, kot
so dolgoročni depoziti, dani dolgoročni krediti in posojila, naložbe
v javna podjetja in zavode, naložbe v druge pravne osebe in
naložbe v domače in tuje vrednostne papirje.

Struktura obveznosti Republike Slovenije je bila ob koncu leta
1995 naslednja:
Kratkoročne obveznosti so zajemale le manjši del celotnih
obveznosti. Znašale so 78,7 mlrd SIT (0,6 mlrd USD) ali 13,5 %
vseh obveznosti, kar je za 36 % več kot v letu 1994. V njih so
zajete obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje,
obveznosti do proračunskih uporabnikov in obveznosti do
republike oz. občin, ki se v skupni premoženjski bilanci republike
in občin medsebojno pobotajo ter stanje kratkoročnih posojil najetih
doma in v tujini.

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1995 v
lastnih virih sredstev predstavljal 9,5 mlrd SIT, kar predstavlja 0,5
% celotne pasive in 0,8 % vseh lastnih virov sredstev.

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne
zadolženosti Republike Slovenije in zajemajo seštevek stanja
izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, najetih dolgoročnih
domačih in tujih finančnih kreditov ter domačih in tujih blagovnih
kreditov ter obveznosti iz naslova javnega dolga. Iz zbirne
premoženjske bilance na ravni republike je razvidno, da je stanje
dolgoročnih obveznosti republike do konca leta 1995 znašalo
503,7 mlrd SIT (ali 4,0 mlrd USD). V celotnih obveznostih so
zavzemale 86 %, glede na leto 1994 pa so se povečale za 27 %.

3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev rezerv,
obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov sredstev
rezerv, so ob koncu leta 1995 v zbirni bilanci republike izkazovali
vrednost 2,9 mlrd SIT, kar je enako stanju virov sredstev rezerv
v letu 1994.
4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada
solidarnosti, obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1995 v zbirni bilanci
republike izkazovali vrednost 1,3 mio SIT ali za 1 % manj glede
na leto 1994.

Struktura dolgoročnih obveznosti republike ob koncu leta 1995
kaže naslednja razmerja:

5. Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1995
izkazani v skupni višini 171,8 mlrd SIT (8,7 % celotnih virov
sredstev) ali 48 % več kot v letu 1994.

- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih
papirjev, to je obveznic, zakladnih menic in zapisov, ki jih je
izdala Republika Slovenija za servisiranje prevzetih obveznosti
za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacijo
bančnega sistema ter za financiranje potreb, predvidenih v
državnem proračunu, je ob koncu leta 1995 znašalo 250,5 mlrd
SIT (ali skoraj 2 mlrd USD). V strukturi celotnih dolgoročnih
obveznosti so predstavljale 70 %. Glede na leto 1994 so se
obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev povečale
za 5 %.

Na strani pasive so izkazane obveznosti do proračuna in
drugih upravnih organov v višini 26,6 mlrd SIT. V skupni
premoženjski bilanci republike in občin se medsebojno pobotajo.
B. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
Zbirna premoženjska bilanca občin kaže, da je celotna
knjigovodska bilančna vsota, to je vrednost sredstev oziroma
virov sredstev vseh 147 občin, ob koncu leta 1995 izkazovala
vrednost v višini 558,1 mlrd SIT, preračunano v ameriške dolarje
je znašala 4,4 mlrd. V primerjavi z bruto domačim proizvodom
Slovenije za leto 1995 je skupno premoženje vseh občin
predstavljalo 25,3 % BDP.

- stanje najetih dolgoročnih domačih in tujih finančnih
kreditov je ob koncu leta 1995 izkazovalo vrednost v višini 247,7
mlrd SIT. V letu 1995 je bil dodatno najetih tujih kreditov 22,5 mlrd
SIT, odplačanih je bilo 5,5 mlrd SIT, kar je razvidno iz bilance
stanja proračuna RS.
- stanje najetih dolgoročnih blagovnih kreditov je konec leta
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kratkoročnih terjatev je v letu 1995 za 7 % višja kot v letu 1994.

A. NA STRANI AKTIVE se v zbirni premoženjski bilanci občin
izkazujejo naslednja razmerja:

Dolgoročne terjatve, ki zajemajo dolgoročne depozite ter
dolgoročne kredite in posojila preko enega leta, ki so bili dani iz
sredstev občinskih proračunov, so ob koncu leta 1995 znašale
10,1 mlrd SIT. Od tega je odpadlo na dolgoroče depozite 1,4 mlrd
SIT in na dolgoročno dane kredite občin 8,6 mlrd SIT. Glede na
leto 1994 se je skupna vrednost dolgoročnih terjatev povečala za
53 %.

1.Celotna nefinančna sredstva vseh občin skupaj
so ob koncu leta 1995 znašala 283,5 mlrd (2,3 mlrd USD) in so
predstavljala 50,8 % celotne aktive občin. Glede na leto 1994 so
se v celotna nefinančna sredstva v letu 1995 povečala za 1 %.
Občine so ob koncu leta izkazovale skupno nabavno vrednost
osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, to so poslovne in druge
stavbe in drugi gradbeni objekti, oprema, stanovanja, stanovanjske
hiše in druga osnovna sredstva ter drobni inventar, v skupni
vrednosti 181,2 mlrd SIT. Popravek vrednosti osnovnih sredstev
pa je bil izkazan v vrednosti 50,9 mlrd SIT kar pomeni, da je
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev ob koncu leta 1995 v
globalu znašala 28 %. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev v
občinah je bila torej nekoliko nižja kot na ravni republike. Sedanja
vrednost osnovnih sredstev je tako izkazovala skupno
vrednost 130,3 mlrd SIT in je v strukturi celotne aktive
predstavljala 23,8 %.

Dolgoročne naložbe so v zbirni premoženjski bilanci občin konec
leta 1995 izkazovale skupno vrednost 208,9 mlrd SIT (1,7 mlrd
USD) in s v skupni vrednosti premoženja občin predstavljale
37,4 %. V letu 1995 je zaznano 4 % zmanjšanje dolgoročnih
naložb glede na leto 1994. Pretežni del celotne vrednosti
dolgoročnih naložb občin odpade na dve vrsti naložb: naložbe v
javna podjetja (26,3 %) ter naložbe v zavode (68,1 %).
Vrednost naložb občin v druge pravne osebe (podjetja,
gospodarske družbe, sklade idr.), kot jo izkazujejo bilance občin,
je znašala ob koncu leta 1995 6,7 mlrd SIT.

Knjigovodska vrednost zemljišč in drugih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo, je v zbirni bilanci občin ob koncu
leta 1995 znašala 88,5 mlrd SIT in je predstavljala 15,9 % vrednosti
celotne aktive v zbirni bilanci občin. Občine so torej skupno
razpolagale z večjo skupno vrednostjo zemljišč in drugih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo kot republika (4,5 % celotne aktive).
Kot druga osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo, vključuje ta
postavka gozdove, gradbene objekte in druge nepremičnine, ki
so razglašene za kulturne in zgodovinske spomenike, likovna
dela in druga umetniška dela.

Vrednost naložb v vrednostne papirje je na dan 31.12.1995 v
premoženjski bilanci občin znašalo 2,3 mlrd SIT, od tega v tuje
vrednostne papirje le 400 mio SIT.
Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so
ob koncu leta 1995 znašale 0,5 mlrd SIT.
Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva, plasmaje
sredstev solidarnosti in druge terjatve iz naslova sredstev
solidarnosti, so ob koncu leta 1995 izkazovala vrednost 0,04
mlrd SIT, kar je za 97 % manj kot v prejšnjem letu.

Knjigovodska vrednost sredstev za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb, ki so po Zakonu o gospodarskih
javnih službah postale last občin, je ob koncu leta 1995 znašala
59,5 mlrd SIT ali 10,7 % vrednosti celotne aktive občin. Pod to
postavko so v premoženjski bilanci knjiženi podatki o vrednosti
infrastrukturnih objektov in naprav, ki so po 76. členu Zakona o
gospodarskih javnih službah postali last občin. V letu 1995 se je
knjigovodska vrednost teh sredstev povečala za 16 %.

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1995 znašala 17,4
mlrd SIT. V tej postavki premoženjske bilance so zajete različne
vrste terjatev občin, ki se v precejšnji meri uvrščajo med t.im.
neodpisane, sporne in dvomljive terjatve. Sredstva za druge
namene so se v letu 1995 glede na leto 1994, zmanjšala za 27 %.
3. Terjatve občin iz naslova prevzetih obveznosti za izvajanje
prestrukturiranja gospodarstva, torej dolg občin, je ob koncu
leta znašal 6,0 mlrd SIT (47,7 mio USD) ali 1,1 % celotne aktive.
Glede na leto 1994 je bil dolg občin višji za 16 %.

Ker ob koncu leta 1995 knjigovodske evidence občin še niso bile
usklajene z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah,
podatki o vrednosti infrastrukturnih objektov in naprav, ki so postali
last občin, niso bili vknjiženi v poslovnih knjigah občinskih
proračunov. Skladno z navodili iz Odredbe o načinu sestavljanja
premoženjskih bilanc so zato posamezni občinski organi morali
pridobiti te podatke iz bilanc stanja podjetij, ki so po določbah tega
zakona postala lastnina občine, na podlagi posebnega obrazca
(L-2), ki je bil predpisan v Uredbi o načinu ugotavljanja deležev
družbenega kapitala, ki po Zakonu o gospodarskih javnih službah
postane lastnina občine (Ur. L, št. 59/93).

Premoženjska bilanca občin izkazuje knjigovodsko vrednost
terjatev do proračuna in drugih upravnih organov v skupnem
znesku 0,3 mlrd SIT.
B. NA STRANI PASIVE - virov sredstev so v zbirni premoženjski
bilanci občin izkazana naslednja globalna razmerja:
1. Celotne obveznosti občin, ki izkazujejo stanje vseh
kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1995, so v
zbirni bilanci občin izkazane v skupni vrednosti 28,7 mlrd SIT in
so v strukturi pasive predstavljale le 5,1 % celotnih virov sredstev
občin. Glede na leto 1994 je zaznano 24 % povečanje celotnih
obveznosti.

2. Finančna sredstva, s katerimi so razpolagale oziroma
upravljale občine, so ob koncu leta 1995 izkazovala skupno
vrednost 250,2 mlrd SIT in so v strukturi celotne aktive občin
predstavljala 44,8 %. V letu 1995 je zaznano 1 % povečanje glede
na leto 1994.
Podrobnejša razčlenitev finančnih sredstev po posameznih
kategorijah v zbirni premoženjski bilanci občin kaže naslednje
značilnosti:

Struktura obveznosti občin je bila na dan 31.12.1995 naslednja:
Kratkoročne obveznosti so v premoženjski bilanci občin
zajemale 20,4 mlrd SIT, kar je 3,7 % vseh virov sredstev ali 0,16
mlrd USD. Kratkoročne obveznosti občin so predstavljale 71,2 %
vseh obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje, stanje
kratkoročnih posojil najetih doma in v tujini, obveznosti do drugih
proračunskih uporabnikov in obveznosti, ki so jih posamezne
občine izkazovale do državnega proračuna in občinskih
proračunov.

Stanje denarnih sredstev in depozitov vseh občin je ob koncu
leta 1995 znašalo 13,5 mlrd SIT oziroma 5,4 % vseh finančnih
sredstev in depozitov v letu 1995 povečalo za 65 %.
Kratkoročne terjatve so v zbirni premoženjski bilanci občin ob
koncu leta 1995 izkazovale skupno vrednost v višini 17,5 mlrd
SIT, kar je 7 % vseh finančnih sredstev občin. Vrednost
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C. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE IN OBČIN

Dolgoročne obveznosti predstavljajo v premoženjski bilanci
8,2 mlrd SIT ali 28,8 % vseh obveznosti občin. Prav tako
predstavljajo 1,5 % celotne pasive v občinski premoženjski bilanci.
V letu 1995 je zaznano 11 % povečanje dolgoročnih obveznosti
glede na leto 1994.

Skupna premoženjska bilanca republike in občin predstavlja izkaz
celotnih sredstev in virov sredstev, s katerimi so ob koncu leta
1995 razpolagale in upravljale republika in občine skupaj. Pri
konsolidaciji so v bilanci medsebojno pobotane terjatve in
obveznosti, ki so jih izkazovali državni proračun in posamezni
republiški organi med seboj ali do občinskih proračunov ali
posamezni občinski proračuni do občinskih organov ali do
državnega proračuna.

Struktura dolgoročnih obveznosti občin je bila ob koncu leta 1995
naslednja:
- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih
papirjev je ob koncu leta 1995 znašalo 2,1 mlrd SIT, v strukturi
celone pasive je zajemalo 0,4 %.

Knjigovodska bilančna vrednost, to je skupna vrednost
sredstev oziroma virov sredstev, ki jih je ob koncu leta 1995
izkazovala skupna premoženjska bilanca Republike Slovenije
in občin, kot skupen seštevek premoženjskih bilanc
državnega proračuna in vseh 104 proračunskih uporabnikov
na ravni republike ter vseh 147 občin je znašala 2.508,5 mlrd
SIT.

- stanje obveznosti iz naslova najetih dolgoročnih domačih
kreditov je v premoženjski bilanci občin izkazovalo knjigovodsko
vrednost v višini 6,1 mlrd SIT, kar predstavlja 1,1 % celotnih virov
sredstev.
- stanje obveznosti iz naslova tujih kreditov ter domačih in
tujih blagovnih kreditov znaša 28,4 mio SIT, od tega je
knjigovodska vrednost tujih kreditov 14,9 mio SIT, domačih
blagovnih kreditov 5,0 mio SIT in tujih blagovnih kreditov 8,5 mio
SIT.

Od skupne knjigovodske vrednosti je ob koncu leta 1995 odpadlo
na Republiko Slovenijo 77 % in na občine 23 % celotnih sredstev
oziroma virov sredstev.

2. Lastni viri sredstev, ki jih izkazuje zbirna premoženjska bilanca
občin zajemajo skupno vrednost sklada dobrin splošnega pomena
in drugih sredstev, virov dolgoročnih, finančnih naložb ter
presežek prihodkov nad odhodki, so konec leta 1995 izkazovali
skupno vrednost v višini 501,7 mlrd SIT. V strukturi celotnih virov
sredstev občin so predstavljali 89,9 %.

Preračunano v ameriške dolarje (po povprečnem tečaju Banke
Slovenije na dan 31.12.1995) je knjigovodska bilančna vrednost
znašala 19,9 mlrd USD.

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu leta 1995 kaže naslednja
razmerja:

1. Vrednost celotnih nefinančnih sredstev, s katerimi
razpolagajo in upravljajo Republika Slovenija in občine, je po
podatkih iz premoženjskih bilanc ob koncu leta 1995 znašala
618,3 mlrd SIT ali 24,6 % celotne aktive.

A. NA STRANI AKTIVE so v skupni premoženjski bilanci
republike in občin leta 1995 izkazana naslednja razmerja:

- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad
osnovnih sredstev, sklad za zaloge materiala in drobnega
inventraja) so v lastnih virih sredstev zajemali 296,9 mlrd SIT, kar
pomeni 53,2 % celotne pasive ali 59,2 vseh lastnih virov sredstev.

V tem okviru so opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo osnovna
sredstva, ki se amortizirajo, zamljišča in ostala osnovna sredstva,
ki se ne amortizirajo, zaloge in sredstva za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb, izkazovala skupno vrednost v višini
612,3 mlrd SIT. Neopredmetena sredstva pa so znašala le 6,06
mlrd SIT.

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih sredstev
zajemali 192,9 mlrd SIT. To predstavlja 34,6 % celotne pasive in
38,5 % vseh lastnih virov sredstev. Sredstva iz te postavke so
bila namenjena za financiranje dolgoročnih finančnih naložb, kot
so dolgoročni depoziti, dani dolgoročni krediti in posojila, naložbe
v javna podjetja in zavode, naložbe v druge pravne osebe in
naložbe v domače in tuje vrednostne papirje.

Podrobnejša struktura nefinančnih sredstev v skupni premoženjski
bilanci republike in občin je naslednja:
Nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, to so poslovne in druge stavbe in drugi gradbeni objekti,
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše in druga osnovna sredstva
ter drobni inventar je po stanju, izkazanem v poslovnih knjigah
proračuna, državnih organov in občin ob koncu leta 1995 znašala
430,5 mlrd SIT.

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1995 v
lastnih virih sredstev predstavljal 11,8 mlrd SIT, kar predstavlja
2,1 % celotne pasive in 2,3 % vseh lastnih virov sredstev.
3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev rezerv,
obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov sredstev
rezerv, so ob koncu leta 1995 v premoženjski bilanci občin
izkazovali vrednost 1,1 mlrd SIT, kar je 0,2 % celotne pasive.

Popravek vrednosti osnovnih sredstev pa je bil izkazan v
vrednosti 123,4 mlrd SIT, kar pomeni, da je stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev ob koncu leta 1995 znašala 28,7 %. Sedanja
vrednost teh osnovnih sredstev je znašala 307,1 mlrd in je v
strukturi celotne aktive predstavljala 12,2 %.

4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada
solidarnosti, obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1995 izkazovali
vrednost 41,8 mio SIT.

Skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo (med njimi so zajeti tudi gradbeni
objekti in oprema na področju obrambe), je ob koncu leta 1995
znašala 177,2 mlrd SIT (1,4 mlrd USD) in je predstavljala 7,1 %
vrednosti celotne aktive.

5. Viri sredstev za druge namene, pa so bili ob koncu leta 1995
izkazani v skupni višini 26,2 mlrd SIT, kar predstavlja 4,7 %
celotnih virov sredstev.

Knjigovodska vrednost sredstev za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb izkazuje vrednost infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah
postali last Republike Slovenije in občin. Po podatkih, ki so jih
zbrala ministrstva in občine in jih vnesla v premoženjske bilance,

Na strani pasive izkazuje premoženjska bilanca občin
obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov v višini
0,3 mlrd SIT.
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Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva, plasmaje
sredstev solidarnosti in druge terjatve iz naslova sredstev
solidarnosti, so ob koncu leta 1995 izkazovala vrednost 0,04
mlrd SIT.

je skupna vrednost teh sredstev ob koncu leta 1995 znašala
112,4 mlrd SIT ali 4,5 % vrednosti celotne aktive.
2. Finančna sredstva, s katerimi razpolagajo oziroma
upravljajo Republika Slovenija in občine, so ob koncu leta 1995
izkazovala skupno vrednost v višini 1.271,6 mlrd SIT in so v
strukturi celotne aktive predstavljala 50,7 %.

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1995 znašala
189,1 mlrd SIT in so v celotni vrednosti aktive udeležena s 7,5 %.
V tej postavki premoženjske bilance so zajete različne vrste
terjatev države in občin, ki se v precejšnji meri uvrščajo med t.im.
neodpisane, sporne in dvomljive terjatve.

Podrobnejša razčlenitev finančnih sredstev po posameznih
kategorijah je naslednja:
Stanje denarnih sredstev in depozitov je v skupni premoženjski
bilanci republike in občin ob koncu leta 1995 znašalo 76,2 mrd
SIT. Od tega zajema stanje denarnih sredstev in depozitov
republike 82,2 %, občin pa 17,8 %.

3. Premoženjska bilanca na strani aktive izkazuje tudi stanje
terjatev iz naslova prevzetih obveznosti Republike Slovenije in
občin za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in
sanacije bančnega sistema, to je terjatve iz naslova dolga, ki ga
je prevzela Republika Slovenija v upravljanje in servisiranje na
podlagi posebnih zakonov. Dolg Republike Slovenije in občin
oziroma terjatve iz prevzetih obveznosti Republike in občin je ob
koncu leta 1995 znašal 415,2 mlrd SIT.

Kratkoročne terjatve so ob koncu leta 1995 izkazovale skupno
vrednost v višini 32,1 mlrd SIT. V njih so zajete kratkoročne finančne
terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij, to je terjatve iz naslova
danih kratkoročnih kreditov, terjatve za dane predujme, terjatve
do delavcev, terjatve iz naslova prispevkov in drugih terjatev,
neodpisane vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev
in ostale vrste kratkoročnih terjatev.

Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov so v skupni
premoženjski bilanci republike in občin izkazane v skupnem
znesku 10,9 mlrd SIT.

Dolgoročne terjatve Republike Slovenije in občin so ob koncu
leta 1995 znašale 69,8 mlrd SIT. Od tega je odpadlo na dolgoročne
depozite 1,5 mlrd SIT in na dolgoročno dane kredite in posojila
68,3 mlrd SIT.

B. NA STRANI PASIVE so v skupni premoženjski bilanci
Republike Slovenije in občin ob koncu leta 1995 izkazana
naslednja razmerja:
1.Celotne obveznosti Republike Slovenije in občin, ki
izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob
koncu leta 1995, so bile izkazane v skupni vrednosti 611,0 mlrd
SIT. V strukturi pasive so predstavljale 24,4 % celotnih virov
sredstev.

Skupna vrednost vseh dolgoročnih naložb Republike Slovenije
in občin je konec leta 1995 znašala 1.093,1 mlrd SIT. V strukturi
sredstev na ravni republike in občin so dolgoročne naložbe
predstavljale 43,6 % celotne aktive. Od tega zavzema premoženje
Republike Slovenije 80,8 % vseh dolgoročnih naložb in premoženje
občin 19,2 %.

Struktura obveznosti Republike Slovenije je bila ob koncu leta
1995 naslednja:

Struktura dolgoročnih naložb, kot jo izkazuje skupna premoženjska bilanca na ravni republike in občin, kaže naslednje značilnosti:

Kratkoročne obveznosti so zajemale le manjši del celotnih
obveznosti. Znašale so 99,1 mlrd SIT ali 16,3 % vseh obveznosti.

Skupna vrednost naložb Republike Slovenije in občin v javna
podjetja, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah postala
last RS in občin, je izkazovala knjigovodsko skupnost v višini
327,7 mlrd SIT.

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne
zadolženosti Republike Slovenije in občin. Iz skupne premoženjske
bilance je razvidno, da je stanje dolgoročnih obveznosti republike
in občin ob koncu leta 1995 znašalo 511,9 mlrd SIT. V celotnih
obveznostih so zavzemale 83,7 %.

Vrednost naložb Republike Slovenije in občin v zavode je
ob koncu leta 1995 znašala 587,8 mlrd SIT.

Struktura dolgoročnih obveznosti republike in občin ob koncu
leta 1995 kaže naslednja razmerja:

Skupna vrednost naložb Republike Slovenije in občin v
druge pravne osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja,
gospodarske družbe, sklade, banke in druge vrste pravnih oseb,
je v skupni premoženjski bilanci republike in občin ob koncu leta
1995 izkazana v višini 62,3 mlrd SIT.

- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih
papirjev je ob koncu leta 1995 znašalo 252,6 mlrd SIT. Obveznosti
iz dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki jih izkazuje premoženjska
bilanca republike zajema kar 99 %, ostali del odpade na občine in
znaša 1 %.

Knjigovodska vrednost naložb v tujino, ki so izkazane le v
premoženjski bilanci Republike Slovenije, znašajo 0,7 mlrd SIT.
Naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane v višini 2,9
mlrd SIT, od tega pripada občinam kar 79,6 % vseh naložb v
domače vrednostne papirje, republiki pa le 20,4 %

- stanje najetih dolgoročnih domačih kreditov je ob koncu
leta 1995 izkazovalo vrednost v višini 185,6 mlrd SIT. Iz
premoženjske bilance je razvidno, da odpade na Republiko
Slovenijo kar 96,7 % vseh najetih dolgoročnih kreditov.

Druge dolgoročne naložbe so ob koncu leta 1995 izkazane v
višini 111,5 mlrd SIT. Knjigovodska vrednost drugih dolgoročnih
naložb republike predstavlja kar 97,5 % vseh dolgoročnih naložb,
ostali del, ki je 2,5 %, predstavljajo druge dolgoročne naložbe
občin.

- stanje najetih dolgoročnih tujih kreditov je ob koncu leta
1995 izkazovalo v višini 68,3 mlrd SIT. Kar 68,23 mlrd SIT ali
skoraj 100 % je najetih dolgoročnih tujih kreditov, ki jih izkazuje
premoženjska bilanca Republike Slovenije ob koncu leta 1995.

Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so
ob koncu leta 1995 znašala 3,4 mlrd SIT. V strukturi aktive se
predstavljala 0,1 %

- stanje najetih dolgoročnih domačih blagovnih kreditov je
konec leta 1995 znašalo 1,8 mlrd SIT, stanje najetih dolgoročnih
tujih blagovnih kreditov je znašalo 3,7 mlrd SIT. Iz premoženjske
bilance republike je razvidno, da je skoraj 100 % teh kreditov
najela Republika Slovenija.
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2. Lastni viri sredstev Republike Slovenije in občin
v premoženjski bilanci so ob koncu leta 1995 znašali 1.695,3
mlrd SIT. V strukturi celotnih virov sredstev republike in občin so
predstavljali 67,6 %.

- V TABELI I. so izkazani absolutni podatki iz zbirne premoženjske
bilance Republike Slovenije, zbirne premoženjske bilance občin
in skupne premoženjske bilance republike in občin ter strukturni
deleži

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu leta 1995 kaže naslednja
razmerja:

-VTABELI II. so podatki iz zbirnih premoženjskih bilanc in skupne
premoženjske bilance republike in občin prikazani v ameriških
dolarjih

- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev so v
lastnih virih sredstev zajemali 624,5 mlrd SIT, kar pomeni 24,9%
celotne pasive ali 36,5% vseh lastnih virov sredstev.

- V TABELI III. so podatki iz zbirnih premoženjskih bilanc in skupne
premoženjske bilance republike in občin prikazani v primerjavi z
bruto domačim proizvodom RS

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih sredstev
zajemali 1.049,6 mlrd SIT. To predstavlja 41,8% celotne pasive in
61,9% vseh lastnih virov sredstev.

- V TABELI IV. je prikazana primerjava zbirne premoženjske bilance Republike Slovenije na dan 31.12.1995 glede na dan
31.12.1994

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1995 v
lastnih virih sredstev predstavljal 21,3 mlrd SIT, kar predstavlja
0.9. celotne pasive in 1,3% vseh lastnih virov sredstev.

-V TABELI V. je prikazana primerjava zbirne premoženjske bilance
občin na dan 31.12.1995 glede na dan 31.12.1994

3. Viri sredstev rezerv so ob koncu leta 1995 v skupni bilanci
republike in občin izkazovali vrednost 4,0 mlrd SIT.

A. SEZNAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA
RAVNI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO SESTAVILI
PREMOŽENJSKE BILANCE NA DAN 31.12.1995

4. Viri sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1995 izkazovali
vrednost 0,04 mlrd SIT.
5. Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1995
izkazani v skupni višini 198,0 mlrd SIT.
III. SKLEPNE UGOTOVITVE OB
PREMOŽENJSKIH BILANCAH
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN OB
KONCU LETA 1995
1. Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31.12.1995 predstavljajo zbirni knjigovodski bilančni prikaz
sredstev in virov sredstev Republike Slovenije in občin, ki jih v
svojih poslovnih knjigah izkazujejo državni in občinski organi.
Pripravljene so bile na podlagi Odredbe o načinu sestavljanja
premoženjskih bilanc republike in občin in metodologije za sestavo
premoženjskih bilanc, ki jo predpisuje ta Odredba.
2. V sestavo premoženjskih bilanc so bili na ravni države zajeti
državni proračun, ministrstva in vsi ostali proračunski uporabniki.
Na ravni občin so bili zajeti vsi občinski proračuni in občinski
upravni organi v posameznih občinah, skladno z organiziranostjo
občin, kot je veljala v letu 1995.

NAZIV

1111
1211
1212
1213
1214
1311
1312
1411
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1524

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR
DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
USTAVNO SODIŠČE
RAČUNSKO SODIŠČE
URAD PREDSEDNIKAVLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
URAD VLADE RS ZA PRISELJENCE IN BEGUNCE
URAD VLADE RS ZA ŽENSKO POLITIKO
URAD ZA NARODNOSTI VLADE RS
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
KADROVSKA SLUŽBA VLADE
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
SLOVENSKO OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA
SLUŽBA VLADE ZA REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE
URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI
URAD VLADE ZA INVALIDE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
DIREKCIJA RS ZA POSLOV. INFORMACIJSKO SREDIŠČE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
DIREKCIJA RS ZA BLAGOVNE REZERVE
URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
PRISTANIŠKA KAPITANIJA KOPER
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA ZRAČNO PLOVBO
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA TELEKOMUNIKACIJE

1525
1526
1527
1611
1612
1613
1711
1811
1911
2011
2020
2111
2116

3. Premoženjske bilance so bile sestavljene na dveh ravneh in v
več fazah. Na ravni republike so bile najprej izdelane premoženjske
bilance posameznih proračunskih uporabnikov in državnega
proračuna, nato pa je bila pripravljena zbirna premoženjska bilanca
na ravni republike. Na osnovi zbranih premoženjskih bilanc
posameznih občin je bila sestavljena zbirna premoženjska bilanca
vseh občin v Republiki Sloveniji.
4. Premoženjske bilance republike in občin so bile izdelane na
podlagi podatkov iz bilanc stanja državnih in občinskih organov
na dan 31.12.1995 in so v celoti odraz stanja v poslovnih knjigah
državnega proračuna, ministrstev in drugih proračunskih
uporabnikov na ravni republike ter občinskih proračunov.

2211
2214
2216
2311
2411
2412
2413
2414

Podrobna razčlenitev postavk v zbirni premoženjski bilanci
republike, zbirni bilanci občin in skupni premoženjski bilanci
Republike Slovenije in občin je prikazana v priloženih tabelah. V
njih so premoženjske bilance prikazane v štirih sklopih tabel:
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2415
2511
2512
2513
2516
2517
2611
2614
2711
3311
3312
3313
3411
3412
3413
3511
3512
3513
3911
4111
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4512
4514
4911
5011
5012
5013
5014
5015
5111
5211

REPUBLIŠKA UPRAVA ZA CESTE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIŠKA GEODETSKA UPRAVA
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA JEDRSKO VARNOST
HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD RS ZA GEOFIZIKO
MINISTRSTVO ZA DLEO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MDDSZ - FINANCIRANJE UPRAVNIH ENOT
MINISTRVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD RS ZA ŠOLSTVO
URAD RS ZA MLADINO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE
URAD RS ZA VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE
MINISTRSTVO ZA KULTURO
UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VIŠJE SODIŠČE CELJE
VIŠJE SODIŠČE KOPER
VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA
VIŠJE SODIŠČE MARIBOR
OKROŽNO SODIŠČE CELJE
OKROŽNO SODIŠČE KOPER
OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
OKROŽNO SODIŠČE LJUBLJANA
OKROŽNO SODIŠČE MARIBOR
OKROŽNO SODIŠČE MURSKA SOBOTA
OKROŽNO SODIŠČE NOVA GORICA
OKROŽNO SODIŠČE NOVO MESTO
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU
DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO CELJE
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO KOPER
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO LJUBLJANA
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO MARIBOR
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO CELJE
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KOPER
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KRANJ
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO LJUBLJANA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO MARIBOR
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO MURSKA SOBOTA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVA GORICA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU
DRŽAVNI PRAVOBRANILEC RS
JAVNO PRAVOBRANILSTVO RS
REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE CELJE
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE KOPER
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE LJUBLJANA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE MARIBOR
SODNIK ZA PREKRŠKE
UPRAVNE ENOTE
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AJDOVŠČINA
BELTINCI
BLED
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
CANKOVA - TIŠINA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK - TRNOVSKA VAS
DIVAČA
DOBREPOLJE
DOBROVA - HORJUL - POLHOV GRADEC
DOL PRI LJUBLJANI
DOMŽALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS - POLJANE
GORIŠNICA ,
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GROSUPLJE
HODOŠ - ŠALOVCI - HODOŠ - ŠALOVCI
HRASTNIK
HRPELJE - KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVANČNA GORICA '
IZOLA - ISOLA
JESENICE
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOPER - CAPODISTRIA
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDAVA -LENDVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
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58143
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58146
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LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIREN - KOSTANJEVICA
MISLINJA
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN - PIRANO
PIVKA
PODČETRTEK
PODVELKA - RIBNICA
POSTOJNA
PREDDVOR
PTUJ
PUCONCI
RAČE - FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE - PREVALJE
RIBNICA
ROGAŠEVCI
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ROGAŠKA SLATINA
ROGATEC
RUŠE
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
STARŠE
SVETI JURIJ
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARTNO OB PAKI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKE LAŠČE
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽIRI
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE. ZBIRNA PREMOŽENJSKA 8ILANCA OBČIN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12. 1995
i!
ZBIRNA
BILANCA
ŠT.
NAZIV
REPUBLIKE
delež v %

TABELA I.

iT
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

delež v %

nT
SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

- v 000 Sil
delež v %

A. SREDSTVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7a.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NEFINANĆNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4*7+7a)
Zaloge materiala
Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti
Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo
Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb
NEOPREDMETENA SREDSTVA
FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)
DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve
DOUGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila
NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe
SREDSTVA REZERV
SREDSTVA SOLIDARNOSTI
SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA
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334,762,428
333,788,500
15,386,697
176,809,537
249,374,765
72,565,227
88,698,319
52,893,947
973,928
1,021,325,107
62,706,293
60,138
14,640,884
9,261,404
4,717
182,979
5,191,784
59,731,661
28,195
59,703,466
884,186,131
272.779.453
445,521,156
55,684,449
735,755
616,662
0
108,848,656
2,896,238
625
171.651.454

169
16.9
0.8
8.9
12.6
3.7
4.5
2.7
0.0
51.7
3.2
0.0
0.7
0.5
0.0
0.0
0.3
3.0
0.0
3.0
44.7
13.8
22.5
2.8
0.0
0.0
0.0
5.5
0.1
0.0
8.7

283,546,841
278,461,534
193,058
130,304,705
181,166,611
50,861,906
88,501,097
59,462,674
5,085,307
250,231,608
13,488,937
191.985
17,483,017
10,329,426
1,094,640
2,071,189
3,987,762
10,110,681
1,484,864
8,625,817
208,956,988
54,953,734
142,365,965
6,652,971
0
2,312,240
400
2,671,678
517,658
40,465
17,409,656

50.8
49.9
0.0
23.3
32.5
9.1
15.9
10.7
0.9
44.8
2.4
0.0
3.1
1.9
0.2
0.4
0.7
1.8
0.3
1.5
37.4
9.8
25.5
1.2
0.0
0.4
0.0
0.5
0.1
0.0
3.1

618,309,269
612,250,034
15,579,755
307,114,242
430,541,376
123,427,133
177,199,416
112,356,621
6,059,235
1,271,556,715
76,195,230
252,123
32,123,901
19,590,830
1,099,357
2,254,168
9,179,546
69,842,342
1,513,059
68,329,283
1,093,143,119
327,733,187
587,887,121
62,337,420
735,755
2,928,902
400
111,520,334
3,413,896
41,090
189,061,110

24.6
24.4
0.6
12.2
17.2
4.9
7.1
4.5
0.2
50.7
3.0
0.0
1.3
0.8
0.0
0.1
0.4
2.8
0.1
2.7
43.6
13.1
23.4
2.5
0.0
0.1
0.0
4.4

1,530,635,852

77.4

551,746,228

98.9

2,082,382,080

83.0

409,209,745

20.7

6,004,969

1.1

415,214,714

16.6

37.399,439

1.9

357,445

0.1

10.860,610

0.4

1,977,245,035

100.0

558,108,641

100.0

2,508,457,404

100.0
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0.1
0.0
7.5
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1995

ŠT.

NAZIV

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

delež v %

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

delež v %

III.
SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

delež v %

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)
Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)
Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domaii
Blagovni krediti - tuji
LASTNI VIRI (50do52)
Skladi dobrin spi.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb
Presežek prihodkov
VIRI SREOSTEV REZERV
VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ
58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ PASIVA

4. avgust 1997

582,346,432

29.5

28,676,548

5.1

611,022,980

24.4

78,666,639
266,643
66,258
131,814
5
0
3
0
78,201,916
503,679,793
250,453,545
179,489,058
68,261,561
1,770,120
3,705,509
1,193,659,574
327,523,054
856,619,810
9,516,710
2,896,238
1 *^4Q
171,777]410

4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
25.5
12.7
0.0
3.5
0.1
0.2
60.4
16.6
43.3
0.5
0.1
0.0
8.7

20,423,601
551,541
3,421,225
422,786
684,743
0
37,396
3,259
15,302,651
8,252,947
2,155,089
6,069,284
14,995
5,049
8,530
501,698,286
296,932,762
192,960,188
11,805,336
1,125,440
41,859
26,234,267

3.7
0.1
0.6
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
2.7
1.5
0.4
1.1
0.0
0.0
0.0
89.9
53.2
34.6
2.1
0.2
0.0
4.7

99,090,240
818,184
3,487,483
554,600
684,748
0
37,399
3,259
93,504,567
511,932,740
252,608,634
185,558,342
68,276,556
1,775,169
3,714,039
1,695,357,860
624,455,816
1,049,579,998
21,322,046
4,021,678
43,208
198,011,677

4.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.7
20.4
10.1
7.4
2.7
0.1
0.1
67.6
24.9
41.8
0.9
0.2
0.0
7.9

1,950,681,002

98.7

557,776,400

99.9

2,508,457,403

100.0

26,564,032

1.3

332,242

0.1

1,977,245,035

100.0

558,108,641
f

100.0

43

0.0
2,508,457,404

100.0
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TABELA II.

ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBClN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1995
ŠT.

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

NAZIV

- v 000 USD

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

A. SREDSTVA:
1. NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)

2,657,056

2,250,550

4,907,606

2.

2,649,325

2,210,188

4,859,513

122,126

1,532

123,659
2,437,608
3,417,266
979,658

OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva In drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

1,403,362
1,979,322
575,960

7.

Zemljišča in dr .sred,ki se ne amortizirajo

704,011

1,034,246
1,437,944
403,698
V
702,445

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

419,827

471,963

891,790

7,730

40,363

43,093

8,106,398

1,986,123

10,092,521

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9. FINANČNA SREDSTVA(10+11+12+17+20)

1,406,456

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

497,708
477

107,064
1,524

604,772
2,001

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

116,207
73,509
37
1,452
41,208

138,765
81,986
8,688
16,439
31,651

254.972
155,495
8,726
17,892
72,859

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

474,098
224
473,875

80,250
11,786
68,464

554,348
12,009
542,339

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

7,017,907
2,165,088
3,536,163
441,975
5,840
4,895
0
863,947

1.658,520
436,175
1,129,978
52,806
0
18,353
3
21,205

8,676,428
2,601,263
4,666,141
494,781
5,840
23,247
3
885,152

22,988
5
1,362,421

4,109
321
138,183

27,097
326
1,500,604

12,148,868

4,379,286

16,528,154

3,247,954

47,662

3,295,616

296,845

2,837

86,202

15,693,666

4,429,785

19,909,972

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov.
SKUPAJ

AKTIVA

X ) PRERAČUNI V U S D PO POVPREČNEM TEČAJU BANKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995
VIR: MESEČNI BILTEN BANKE SLOVENIJE
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1995
- v 000 USD
ŠT.

NAZIV

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)
34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

4,622,164

227,610

4,849,774

624,388

162,105

786,493

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti • tuji
Druge kratkoročne obveznosti

2,116
526
1,046
0
0
o
o
620,699

4,378
27,155
3,356
5,435
0
297
26
121,459

6,494
27,681
4,402
5,435
0
297
26
742,159

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

3,997,776

65,505

4,063,281

1,987,884
0
541,801
14,050
29,411

17,105
48,173
119
40

2,004,990
1,472,802
541,920
14,090
29,479

49. LASTNI VI R I (50 do 52)

9,474,241

3,982,048

13,456,289

50.
51.

Skladi dobrin spl.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

2,599,596
6,799,110

2,356,796
1,531,552

52.

Presežek prihodkov

75,535

93,701

4,956,392
8,330,661
0
169,236

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

22,988
11
1,363,421

8,933
332
208,225

31,921
343
1,571,646

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

15,482,824

4,427,148

19,909,972

210,842

2,637

15,693,666

4,429,785

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

PASIVA

19,909,972

x) PRERAČUNI V USD PO POVPREČNEM TEČAJU BANKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995
VIR: MESEČNI BILTEN BANKE SLOVENIJE
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TABELA

ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1995
PRIMERJAVA Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM SLOVENIJE ( B D P = 1x)
ST.

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

NAZIV

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

A. SREDSTVA:
1. NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)

15.2

12.9

28.1

2.

15.2

12.6

27.8

0.7

0.0

0.7

OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

8.0
11.3
3.3

5.9
8.2
2.3

13.9
19.6
5.6

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

4.0

4.0

8.0

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

2.4

2.7

5.1

0.0

0.2

0.3

46.4

11.4

57.7

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9. FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)
10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

2.8
0.0

0.6
0.0

3.5
0.0

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

0.7
0.4
0.0
0.0
0.2

0.8
0.5
0.0
0.1
0.2

1.5
0.9
0.0
0.1
0.4

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

2.7
0.0
2.7

0.5
0.1
0.4

3.2
0.1
3.1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjela
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

40.2
12.4
20.2
2.5
0.0
0.0
0.0
4.9

9.5
2.5
6.5
0.3
0.0
0.1
0.0
0.1

49.6
14.9
26.7
2.8
0.0
0.1
0.0
5.1

0.1
0.0
7.8

0.0
0.0
0.8

0.2
0.0
8.6

31. SREDSTVA SKUPAJ

69.5

25.1

94.6

32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN

18.6

0.3

18.9

1.7

0.0

0.5

89.8

25.3

113.9

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA

X) VIR: STATISTIČNI URAD RS: "STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV", BDP 1990-1995
(13.NOV.1996, ŠT.296); BDP za leto 1995 = 2.202.021 mio SIT
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
IN SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1995
PRIMERJAVA Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM SLOVENIJE ( B D P = 1x)
ŠT.

NAZIV

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

nn
SKUPNA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)
34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

26.4

1.3

27.7

3.6

0.9

4.5

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6

0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7

0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

22.9

0.4

23.2

11.4
0.0
3.1
0.1
0.2

0.1
0.3
0.0
0.0
0.0

11.5
8.4
3.1
0.1
0.2

49. LASTNI VIRI (50do52)

54.2

22.8

77.0

50.
51.

Skladi dobrin spl.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

14.9
38.9

13.5
8.8

28.4
47.7

52.

Presežek prihodkov

0.4

0.5

1.0

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEVZA DRUGE NAMENE

0.1
0.0
7.8

0.1
0.0
1.2

0.2
0.0
9.0

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

88.6

25.3

113.9

1.2

0.0

0.0

89.8

25.3

113.9

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

PASIVA

x) VIR: STATISTIČNI URAD RS: "STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV, BDP 1990-1995
(13.NOV.1996, ŠT.296); BDP za leto 1995 = 2.202.021 mio SIT
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TABELA IV. I
PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995, GLEDE NA
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1994
STRUKTURA AKTIVE
-v000 SIT
ŠT.

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1995

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1994

INDEKS
1995: 1994

A. SREDSTVA:
1.
2.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

334,762,428

298,178,906

112

333,788,500

297,311,451

112

15,386,697

14,810,470

104

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

176,809,537
249,374,765
72,565,227

155,061,626
219,132,006
64,070,380

114
114
113

7.

Zemljišča in dr.sred,ki se ne amortizirajo

88,698,319

77,216,357

115

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

52,893,947

50,222,998

105

973,928

867,455

112

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

1,021,325,107

530,815,018

192

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

62,706,293
60,138

49,882,789
8,117

126
741

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

14,640,884
9,261,404
4,717
182,979
5,191,784

26,206,909
11,666,244
26,881
255,599
14,258,185

56
79
18
72
36

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

59,731,661
28,195
59,703,466

7,136,453
1,773,358
5,363,095

837
2
1,113

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vreanostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

884,186,131
272.779.453
445,521,156
55,684,449
735,755
616,662
0
108,846,656

447,580,750
17,017,737
276,853,490
96,071,425
195,708
616,601
0
56,825,789

198
1,603
161
58
376
100

2,896,238
625
171.651.454

2,910,678
792
115,921,635

100
79
148

1,530,635,852

947,827,029

161

409,209,745

350,552,765

117

37,399,439

59,315,807

63

1,977,245,035

1,357,695,603

146

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. T erjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA

48

192

4. avgust 1997

PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995, GLEDE NA
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1994
STRUKTURA PASIVE
-v 000 SIT
ŠT.

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1995

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1994

INDEKS
1995:1994

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

582,346,432

453,201,559

128

34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

78,666,639

57,703,121

136

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

266,643
66,258
131,814
5
0
3
0
78,201,916

216,106
53,422
219,021
5
0
0
0
57,214,567

123
124
60
100

137

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

503,679,793

395,498,438

127

250,453,545
179489058
68,261,561
1,770,120
3,705,509

239,260,320
102,454,793
48,646,440
2,359,138
2,777,747

105
175
140
75
133

1,193,659,574

719,741,701

166

327,523,054
856,619,810

271,561,404
435,101,134

121
197

9,516,710

13,079,163

73

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

2,896,238
1,349
171,777,410

2,910,678
1,357
115,933,981

100
99
148

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

1,950,681,002

1,291,789,276

151

26,564,032

65,906,328

40

1,977,245,035

1,357,695,603

146

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

49. L A S T N I V I R I (50 do 52)
50.
51.

Skladi dobrin spi.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

52.

Presežek prihodkov

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ
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P

TABELA V |

PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
OBČIN NA DAN 31.12.1995, GLEDE NA
PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1994
STRUKTURA AKTIVE
- v 000 SIT
ŠT.

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1995

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1994

INDEKS
1995: 1994

A. SREDSTVA:
1.
2.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

283,546,841

280,281,947

101

278,461,534

274,191,819

102

193,058

1,433,862

13

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

130,304,705
181,166,611
50,861,906

111,274,916
151,953,858
40,678,942

117
119
125

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

88,501,097

110,320,455

80

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

59,462,674

51,162,586

116

5,085,307

6,090,128

84

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

250,231,608

248,415,274

101

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

13,488,937
191,985

8,178,921
132,255

165
145

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

17,483,017
10,329,426
1,094,640
2,071,189
3,987,762

16,393,301
10,295,988
427,416
936,464
4,733,433

107
100
256
221
84

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

10,110,681
1,484,864
8,625,817

6,629,703
1,569,325
5,060,378

153
95
170

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

208,956,988
54,953,734
142,365,965
6,652,971
0
2,312,240
400
2,671,678

217,081,094
71,053,531
139,230.443
2,028,653
0
1,730,801
40,872
2,996,794

96
77
102
328

517,658
40,465
17,409,656

215,174
1,271,460
23,928,531

241
3
73

551,746,228

554,112,386

100

6,004,969

5,167,981

116

357,445

647,351

55

558,108,641

559,927,718

100

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ
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AKTIVA

50

134
1
89

4. avgust 1997

PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
OBČIN NA DAN 31.12.1995, GLEDE NA
PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1994
STRUKTURA PASIVE
-v 000 SIT
ŠT.

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1995

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1994

INDEKS
1995:1994

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

28,676,548

23,114,311

124

34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

20,423,601

15,710,269

130

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

551,541
3,421,225
422,786
684,743
0
37,396
3,259
15,302,651

117,876
1,545,229
660,856
555,159
0
53,484
8,190
12,769,475

468
221
64
123

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

8,252,947

7,404,042

111

2,155,089
6,069,284
14,995
5,049
8,530

3,369,022
3,984,540
8,361
42,119
0

64
152
179
12

49. L A S T N I V I R I (50 do 52)

501,698,286

491,350,122

102

50.
51.

Skladi dobrin spi.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

296,932,762
192,960,188

246,538,581
236,083,057

120
82

52.

Presežek prihodkov

11,805,336

8,728,484

135

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

1,125,440
41,859
26,234,267

317,469
759,671
43,738,794

355
6
60

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

557,776,400

559,280,367

100

332,242

647,351

51

558,108,641

559,927,718

100

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ
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4 avaust 199

Poročilo o

DELU

SLUŽBE

INŠPEKCIJO

FINANCE

MAREC

V

ZA

PRORAČUNSKU

MINISTRSTVA

OBDOBJU

ZA

JANUAR-

1997

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

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 24.4.1997
obravnavala:
- POROČILO O DELU SLUŽBE ZA PRORAČUNSKO
INŠPEKCIJO MINISTRSTVA ZA FINANCE V OBDOBJU
JANUAR - MAREC 1997,

- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance
in
- Ivan POTOČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za finance

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 72. člena Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96).

Na podlagi 72. čl. Zakona o izvrševanju proračuna poročamo
Vladi RS o opravljenih inšpekcijskih pregledih, ugotovitvah in
sprejetih ukrepih pri porabnikih in koristnikih sredstev državnega
proračuna v obdobju januar-marec 1997.

1.
V razdobja januar-marec 1997 je proračunska inšpekcija
obravnavala (finančno ter materialno poslovanje) porabo
proračunskih sredstev pri naslednjih porabnikih in koristnikih
sredstev državnega proračna in to po uradni dolžnosti.

L

- UE Maribor, Koper, Izola, Kočevje in Krško
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo
- Slovenski obveščevalni in varnostni službi - SOVA in

Poročilo je sestavljeno tako, da navaja na osnovi inšpekcijskih
zapisnikov le ugotovitve, izrečene ukrepe (določilo 94. čl. Zakona
o upravi), in ne navaja drugih razlogov in pravnega okolja, če to ni
posebej nujno, v katerih se je opravljalo inšpiciranje. V poročiiu
praviloma ne navajamo imen in nazivov drugih strank v
inšpekcijskem postopku. Navedene so tudi zahteve porabnikov
po zaupnosti podatkov, kot to določa 68. čl. Zakona o izvrševanju
proračuna RS (v nadaljevanju ZlPro).

4. avgust 1997

2
na podlagi 98. čl. Zakona o upravi in na zahtevo drugih institucij in
oseb (strank v postopku)
pri
- Skladu RS za razvoj
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potrošnega in pisarniškega materiala in ugotovila, da UE ni ravnala
po določilih 40. čl. Odredbe o javnih naročilih, ki urejajo in
predpisujejo pogodbeno urejanje nabav z dobavitelji in izvajalci.
Vzroki za navedeno kršitev so nastali v ne dovolj urejenih odnosih
z občino v času od nastajanja UE pa do konca 1996. UE je takoj
pristopila k drugačni ureditvi tega vprašanja.

- Ministrstvu za šolstvo in šport, Center šolskih in obšolskih
dejavnosti (CŠOD)
- Ministrstvu za promet in zveze, Upravi za zračno plovbo,
II. UGOTOVITVE IN UKREPANJA PRI
PRORAČUNSKIH PORABNIKIH

Proračunska inšpekcija je izrekla dodatna priporočila za
organizacijo računovodskega in blagajniška dela in za poslovanje
z vrednotnicami.

M/1
V upravnih enotah (UE) po Sloveniji potekajo kontinuirane kontrole
materialnega in finančnega poslovanja, ki določajo predvsem
določila ZlPra (Ur.l. 5/96), Navodil Minisitrstva za finance o
finančnem poslovanju (Ur.l. 33/96, v nadaljevanju Navodila),
Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur.l. 28/93 in 19/94, v nadaljevanju Odredba), Navodil o
izvrševanju proračuna (Ur.l. 13/96, v nadaljevanju Navodila PR.)
in Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Ur.l. 19/96, v
nadaljevanju Pravilnik). V letu 1996 in v prvem tromesečju 1997 je
bilo pregledanih šest UE kot v nadaljevanju sledijo:

- V UE Kočevje je inšpekcija kontrolirala izvajanje 40. čl. ZlPra in
Odredbe o javnih naročilih, in ugotovila, da je javno naročilo za
pisarniški in potrošniki material bilo oddano skladno z določili
Odredbe.
Za druge nabave in storitve manjših vrednosti do 1 mio SIT pa se
niso sklepale pogodbe.
Zaradi nedokončno urejenih razmerij med UE in občino je
inšpekcija ugotovila, da se v celoti tudi ne izvaja določilo 103 čl.
Zakona o upravi. Nedosledno izvajanje se nanaša na nepravilno
zaračunavanje dela tekočih upravljalskih in vzdrževalnih stroškov.

- V UE Maribor po inšpekcijskem zapisniku štev. 401 -3/9711/8Pl, ugotovljeno, da se materialno poslovanje UE v celoti odvija
preko posebnega računa 639 in iz izločenih sredstev računa
638, investicijske izdatke vodi preko Servisa skupnih služb Vlade
RS - na podlagi načrta nabav (po 34. čl. ZlPra) in za informacijsko
SW in HW opremo preko Centra Vlade za informatiko (CVI) (po
35. čl. ZlPra). Pri plačilih materialnih stroškov, za obratovalne in
druge vzdrževalne namene UE, inšpekcija ugotavlja, da so se
akontacije izplačevale v nasprotju s 40. čl. ZlPra, ki določa, da se
"za vzdrževalna dela, druge storitve" sklene pogodba z izvajalcem
v skladu z Odredbo. Inšpekcija v konkretni kršitvi ni ukrepala,
ker je konkretno izvajanje tega določila v neposredni zvezi z
določbo 103. čl. Zakona o upravi (3. odstavek določa, da ... za
uporabo teh prostorov in sredstev zagotavlja Vlada RS povračilo
sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje),
torej v odvisnosti od druge pogodbene stranke Mestne občine
Maribor, ki je s podpisom pogodbe odlašala. Podobna kršitev 40.
čl. ZlPra in 2. čl. Odredbe je nastala tudi pri oddaji javnega naročila
za pisarniški material. Naročilo je UE, kot je bila praksa prejšnjih
let, oddala na osnovi ugotavljanja sposobnosti dobavitelja, ki ga je
formalno izvedla MO Maribor. Inšpekcija je ugotovila, da pri tem
naročilu (vrednost 9,5 mio SIT) ni bilo oškodovanja državnih
sredstev, zato je naložila ukrep, da se za te namene v UE razpiše
javno naročilo skladno z odredbo.

Nadzor poslovanja pri vplačilnih računih je ugotovil, da UE ne
izvaja določila 25. čl. Odredbe o vplačanih računih in s tem
posledično tudi ne 18. čl. Navodil, kar ima za posledico
nepravočasen pritok sredstev na račun državnega proračuna.
Izrečen je bil ukrep takojšnje odprave opisanih pomanjkljivosti.
- V UE Krško se je inšpiciranje zastavilo z enakimi cilji, kot si jih je
Služba za proračunsko inšpekcijo zastavila že ob začetku tega
projekta, to je celovite kontrole finančnega poslovanja. Kontrola je
zajela materialne stroške, ki po določilih 11. čl. Navodil urejajo
namembnost in pravilnost porabe in način odrejanja, nadziranje
razpisanih javnih naročil in izvajanje Odredbe o vplačilnih računih.
Inšpekcija ugotavlja, da UE ni v celoti in pravočasno upoštevala
1. čl. Odredbe o javnih naročilih, ki določa subjektom postopke pri
izvajanju javnih razpisov, in da ni sklepala ustreznih pogodb z
izvajalci in dobavitelji po določilu 40. čl. ZlPra.
Plačila so se izvajala po ustreznih evidencih in skladno s
predvidenimi nameni. UE ni v celoti upoštevala določila 25. čl.
Odredbe o vplačilnih računih in je s tem kršila navedeni predpis.
Izrečeni ukrepi so se pričeli izvajati takoj in bodo po, zagotovilih
UE, realizirani najkasneje v 60 dneh.

Inšpekcija je v UE ugotovila tudi kršitev 25. čl. Odredbe o računih
teh načinu vplačevanja razporejanja javnofinančnih prihodkov
(Ur.l. 81/94), v nadaljevanju Odredba o računih, s katero se določa,
da upravni organi dnevno vplačana sredstva razprejajo na
določene vplačilne račune skupine 840, in ne le občasno, kot je
bilo ugotovljeno v UE. Izrečen je bil ukrep, ki bo v roku 60 dni
zagotovil pravilno poslovanje s vplačilnimi računi. Proračunskemu
porabniku je bilo posredovanih nekaj zahtev in priročil, ki urejajo
blagajniško poslovanje in materialno evidenco.

II/2
V obdobju, ki ga obravnava poročilo! je proračunska inšpekcija
opravila nadzor nad porabo sredstev specialnega fonda pri
SLOVENSKI OBVEŠČEVALNI VARNOSTNI AGENCIJI za
proračunsko leto 1995 in 1996. SOVA je o poslovanju s sredstvi
specialnega fonda 1995 in 1996 poročala tudi komisiji Vlade RS
za spremljanje izvajanja pravic, dolžnosti in pooblastil predstojnika
SOVE. Inšpekcija je ugotovila za proračunski obdobji 1995 in
1996, da so odhodki in izplačila iz sredstev specialnega fonda v
skladu z internim aktom SOVE in z vsebino proračunske postavke.

- V UE Koper je inšpekcija pregledala poslovanje s vplačnimi
računi, izvajanje navodil o finančnem poslovanju UE, pravilnika o
izdajanju in uporabi pravnih in sodnih kolkov, zakona o
računovodstvu, in ugotovila, da je UE izvajala prenakazila po
Uredbi tekoče, kot to določa 25. čl. Uredbe. Pri poslovanju s
koleki je UE kršila 12. čl. Navodil, ker ni nabavljala te vrednotice
pri APP in 7. čl. Pravilnika, ki določa subjekte in način nabave
vrednotnic. Izrečena so bila tudi priporočila za podrobnejšo
ureditev blagajniškega poslovanja in inventarizacije osnovnih
sredstev v UE z določili zakona o računovodstvu. Izrečeni ukrepi
in priporočila so se pričela izvajati takoj.

11/3
Z nadziranjem večjih investicijskih projektov v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo smo nadaljevali tudi v letu 1997, in sicer
na dveh proračunskih postavkah:
Za Biološko središče v Liubliani je planirana projektna poraba
sredstev iz proračunske postavke 6148 in je namenjena
sofinanciranju gradnje Biološkega središča. Poudarjeno analiziranje porabe sredstev, ugotavljanju namembnosti sredstev,

- V UE Izola je proračunska inšpekcija pregledala nabavo
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Citirana pogodba (avgust '95) je bila podpisana pred izdanim
soglasjem MF (3.10.95), kar predstavlja kršitev 13. čl. ZlPra (...
porabniki smejo prevzemati obveznosti..., če je plačevanje
usklajeno z mesečnim načrtom za izvrševanje proračuna") in
določil Pravilnika o načinu črpanja sredstev. V nadaljevanju
investicije 1996 se je krog sofinancerjev razširil na Mestno občino
Ljubljana (v nadaljevanju MOL) z 12,4 % deležem, kot predvideva
investicijski program. Inšpekcija iz dokumentacije ugotavlja, da
MOL ni podpisala takšne pogodbe, s čimer je povzročila
investitorju nerealno izkazovanje investicijskih virov in zahteva
takojšnjo spremembo predvidenih aktivnosti iz investicijskega
programa že v tej investicijski fazi in v višini, kot je bila predvidena
z MOL-om.

izvajanje sofinancerskih obveznosti drugih udeležencev v
projektu, kot sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in Ministrstvo za šolstvo in šport in uresničevanje pogodbe o
sofinanciranju med Ministrstvo 2a znanost in tehnologijo, Univerzo
in Biotehnično fakulteto je razkrilo naslednja stanja:
Inšpekcija je ugotovila, da je pri porabi sredstev prišlo do kršitev
7. čl. pogodbe, s katero so si partnerji določili medsebojne
obveznosti. Pomembnejša kršitev je ta, da ni bil opravljen prevzem
objekta in, da ni bilo pripravljeno končno poročilo. Kljub temu pa
so bila sredstva v ta namen porabljena in izplačana (upoštevanje
določil ZlPra, sklepanje aneksov, zagotavljanje izvajalskih del po
zakonu o graditvi objektov, nadziranje nad porabo investicijskih
sredstev, poročanje in sodelovanje z Ministrstvom za znanost in
tehnologijo o poteku del). Po posebnem zahtevku inšpekcije se je
kasneje poročilo le pripravilo. Iz poročila inšpekcija ugotavlja, da
gre za nejasen prikaz dobavljene opreme (ni v skladu s 39. čl.
ZlPra) in drugačna izvajalska gradbena dela, pri katerih se v
celoti ni upošteval 6. čl. ZlPra (uporabniki smejo uporabljati sredstva
proračuna le za namene, ki so s proračunom določeni) in da je
del sredstev (rezerviranih) v znesku 82.230.722 bil izplačan kot
avans za nedokončana dela, kar predstavlja kršitev 9. čl. ZlPra
(dogovarjanje predplačil je možno izjemoma). Porabniku
proračunskih sredstev so izrečeni predlogi za odpravo
pomanjkljivosti, odgovorni osebi pa opozorilo, glede na 61. čl.
ZlPra, da je postopek odrejanja sredstev pogojen le z izvajanjem
pogodbenih obvez koristnika, in to po 6. čl. ZlPra (uporabljati
sredstva le za namene in če so z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev). Proračunski koristnik je
nekaterim ugotovitvam ugovarjal oz. jih pojasnjeval z drugimi
agrumenti, kot da so bila sredstva kljub kršitvam vendarle
namensko porabljena, vendar jih proračunska inšpekcija ni
upoštevala v celoti, ker ne spreminjajo prvotne odločitve inšpekcije.

K popravku investicijskega programa ga obvezujejo določila iz
Navodil o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanje
investicij (Ur.l. 71/96).
Iz precej obsežne dokumentacije in zahtevanih dodatnih pojasnil
(februar 1997), ki jih je inšpekcija prejela, je nedvoumno mogoče
ugotoviti, da gre v tem projektu za nedoslednosti investitorja(jev),
kot so navedena v zapisu. Proračunski porabnik mora:
- korigirati investicijski program na realne vrednosti in realne deleže
sofinancerjev in koristnik proračunskih sredstev mora opozoriti
proračunskega porabnika (Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in Ministrstvo za šolstvo in šport) na razloge in posledice za
nepravočasno izpolnitev obveznosti.
- s pogodbo koristnike sredstev zavezati k odgovornemu izvajanju
projekta po določilih ZlPra
- odhodke iz proračunske postavke vedno sproti dokumentirano
utemeljevati na podlagi materialnih obveznosti iz pogodb oz.
posameznih situacij, in ne le na načelnih (nedefiniranih) pogodbenih
obveznosti.

Iz materialnih listin - specifikacije opreme ni mogoče ugotoviti
katera oprema je že dobavljena in katera ne. Inšpekcija je
zahtevala, da so vhodne materialne evidence šele osnova za
plačila vsakokratnih faktur. S tem ukrepom bo šele zagotovljena
pravilna in enotna evidenca osnovnih sredstev.

III. IZVAJANJE NADZORA NA ZAHTEVE
DRUGIH ORGANOV IN OSEB NA
PODLAGI 98. ČL. ZAKONA O UPRAVI
ZAINTERESIRANIH V UPRAVNIH
DEJANJIH OZ. OBVEZNOSTIH DO
DRŽAVNIH ORGANOV

II/4
Investicijska poraba sredstev v Ministrstvu za znanost in
tehnologijo se je nanašala tudi na proračunsko porabo
proračunske postavke 6147 - Dom podiplomcev (družboslovno središče v Liublianh. Proračunska poraba sredstev iz
omenjene proračunske postavke ima značaj sofinancerskega
načina izvajanja porabe in zanjo veljajo splošna določila ZlPra o
naložbah, še posebej določilo 38. čl. in 40. čl. ZlPra, ki določa,
"porabo sredstev za posamezno nalogo med uporabnikom in
prejemnikom sredstev se dogovori s pogodbo, če ni z zakonom
drugače določeno..." in določilo 40. čl."... skleniti pogodbo z
izvajalcem oz. uprabnikom sredstev v skladu za zakonom..."
(misli se na Zakon o javnih naročlih oz. Uredbo).

111/1
Pri izvajanju ocene o obsegu in dinamiki prihodkov v proračun
RS je Ministrstvo za finance ugotovilo, da je realizacija teh
prihodkov drugačna od pričakovanj, zato je Ministrstvo za finance zahtevalo pregled ali so predvideni prihodki iz kupnin s
pripadki (Ur.l. 45/95) - Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnin na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (v nadaljevanju kupninski zakon), obračunani in
prenakazani v pravilnem znesku in obdobju na račun proračuna.

Izvajanje naložbe je bilo sklenjeno s pogodbo o skupnem vlaganju
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo. Ministrstvom za
šolstvo in šport, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede
in Visoko upravno šolo. V medsebojni pogodbi čl. 5 in 6. je določena
struktura sredstev soinvestitorjev in navedena je storitev opravljanje svetovalno investicijskega inženiringa brez potrebnih
specifikacij del oz. faz. Vrednost te pogodbe v višini 45.500.000
SIT in plačilo le te v letu 1995 v znesku 36.895.000 SIT ne daje
zanesljivega odgovora, kaj je bilo že opravljeno (izvedeno) in
katera dela so še potrebna za možno nadaljevanje projekta.
Opisano ravnanje ni v skladu z določili ZlPra o točno določenem
namenu (39. čl. "sredstva se plačujejo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo") in dajejo v naslednjih fazah možnost novih
dodatnih zaračunavanj del.

4. avgust 1997
B:

Sklad RS za razvoj (v nadaljevanju Skladi je namreč na podlagi
6. čl. kupninskega zakona zavezan ugotavljati višino pridobljene
kupnine, na podlagi posebne bilance pritoka sredstev in
ugotovljeno kupnino (notranji odkup za gotovino, javna prodaja
za gotovino, prejemki pridobljeni iz prodaje poslovno nepotrebnih
sredstev, materialnih in finančnih naložb, terjatev iz poslovanja v
drugih republikah bivše države prenešene na Sklad, plačane
dividende) vplačevati na poseben privatizacijski račun Sklada.
Tako zbrana sredstva Sklad kvartalno, 5. dan po preteku
bilančnega obdobja, vplača na račun proračuna RS.
Inšpekcija je ugotovila, da kupninski zakon nejasno določa, kdaj
(konkretno v kateri fazi privatizacije) nastane obveznost Sklada
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obseg naročila (razpisana 7,5 mio SIT, ocenjena so bila iz prispele
dokumentacije na 26 - 27 mio SIT) je spreminjal (črtal, dodajal)
posamezne dele naročil potem, ko so ponudbe bile že sprejete.
Razpisna dokumentacija ni vsebovala zahteve po ustreznih
finančnih garancijah za resno, dobro in pravočasno izvedbo.
Naročnik ni navedel možnosti sklepanja pogodb po delih naročila,
ipd.

za vplačila kupnin v proračun.
Sklad je v skladu s sklepi UO nakazila izvrševal po drugem
soglasju Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo. Skladu in
predlagatelju kupninskega zakona predlagamo, glede na navedeno
nejasnost v zakonu o kupninah, da natančno ugotovita pogoje za
nastanek in obseg obveznosti do proračuna. Inšpekcija je izdelala
tudi mnenje o višini izračuna pripadajočih obresti iz sredstev kupnin
in priporočila Skladu, da izvede nov izračun, glede na novo
ugotovljeno stanje obveznosti do proračuna.

Opisane kršitve so dovolj tehten razlog, da mora proračunski
porabnik - Ministrstvo za šolstvo in šport po naših navedbah in
po internih aktih CŠOD ukrepati zoper odgovorno osebo v CŠOD.

Komisijske posle, ki jih opravlja Sklad v imenu in za račun države
RS za vsa sredstva po kupninskem zakonu, morata stranki (Sklad
in M F) skleniti ustrezno pogodbo in določiti % neposrednih in
posrednih stroškov, ki jih Sklad izračunava MF oz. si za ta del
zmanjšuje obveznosti do proračuna RS. Plačila komisijskih storitev
mora MF poravnati na osnovi izstavljenih računov in pogodbenih
razmerij.

Vsebina pripomb, ki jih je koristnik proračunskih sredstev v
odprtem roku dostavil inšpekciji, po našem mnenju samo
pojasnjujejo razloge za kršitve, in ne predstavljajo osnove za
spremembo našega poročila in so kot takšne bile zavrnjene.
III/3

Opisane pomanjkljivosti, ki se dogajajo pri Skladu in so po mnenju
proračunske inšpekcije posledice pravno nedorečenih postopkov
in pravil iz kupninskega zakona in podzakonskega predpisa, mora
odpraviti Sklad takoj potem, ko bo zakonodajalec, v njegovem
imenu Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, uvedel
postopek za spremembo omenjenega zakona. Do izdaje poročila
je Sklad že predlagal Vladi RS spremembe in dopolnitve aktov.

Pri inšpiciranju odhodkov iz proračunske postavke 6257 in 6258
v Upravi za zračno plovbo - Ministrstvo za promet in zveze.
ki se je izvajalo na predlog Računskega sodišča, je bil cilj nadzora
postavljen jasno že v prijavi domnevne kršitve, zato je inšpekcija
izvedla preizkus pravilnost razpisnega postopka za oddajo del izdelavo idejnega projekta za objekt radarja dolgega dosega z
infrastrukturo v večih rariantah in s komunalno ureditvijo. Oddaja
javnega naročila URSZP, objavljena v Ur.l. 44/96 in na podlagi
Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur.l. 28/93 in 19/94) je bila v nasprotju s 6. čl. Odredbe (4.
čl. spremembe Odredbe Ur.l. 19/94). Iz določila 1. odstavka 6. čl.
Odredbe je jasno, da ..."naročnik določi pogoje (razpis ni določil
vseh pogojev) za oddajo javnega naročila...., vsi ponudniki, ki
sodelujejo na javnem razpisu so enakopravni."

111/2
Plačila investicijskih odhodkov v Ministrstvu za šolstvo in šoort
iz proračunske postavke 6325 - Centri za šolsko in obšolsko
dejavnost v letu 1996 so bila predmet inšpiciranja in to na podlagi
prijave v novembru 1996.
V skupini odhodkov za investicije, v javne zavode in ustanove je
proračunska inšpekcija po zapisniku štev. 401-10/96-23/1-MM z
dne 28.1.1997 obravnavala le razpisni projekt, ki ga je objavil
Center šolskih in obšolskih dejavosti v nadaljevanju (CŠOD).
Obseg javnega naročila za dobavo kuhinjske opreme, opreme
za pralnice in vzdrževanje servisov obstoječe kuhinjske opreme
za domove v Kavki, Fiesi in Bohinju, znaša v višini 7,5 mio SIT.
Inšpekcija ugotavlja, in o ugotovitvah je obvestila proračunskega
porabnika Ministrstvo za šolstvo in šport dne 4.2.1997 in koristnika
sredstev CŠOD dne 5.2.1997, da je naročnik (razpisovalec
CŠOD) v postopku sprejemanja odločitve o izbiri dobavitelja in
izvajalca kršil 1. odst. 26. čl. Odredbe o javnih naročilih (Ur.l. 28/
93), ki določa, da"... na osnovi poročila komisije (razpisne) sprejme
naročnik odločitev o izbiri..." in ko ni določil istega dobavitelja kot
ga je predlagala komisija. Kršitev otežuje dejstvo, da je bil izbran
dobavitelj, ki na razpisu sploh ni sodeloval.

Z inšpekcijskim postopkom (zapisnik štev. 401-10/96-24/3-GŠ)
je bil razveljavljen nadaljnji postopek, na kar se porabnik proračunskih sredstev ni pritožil.
IV.
V poročilu ne navajamo aktivnosti, ki jih izvajamo tekoče in
zahtevajo posebno obravnavo od primera do primera. Te se
nanašajo na postopke koriščenja sredstev, razpisne projekte,
sestavljanje večpartnerskih pogodb ipd. S povečanim številom
nadziranja Računskega sodišča RS, Ministrstva za finance,
Službe za proračunsko inšpekcijo, narašča tudi število zahtev
po predhodnih mnenjih in pojasnitvah predpisov. Tovrstne naloge
se izvajajo po uradni dolžnosti in tudi na zahtevo drugih institucij
in jih največkrat opravimo že s telefonskimi ali osebnimi pogovori
ali na zahtevo strank izdamo pisno mnenje oz. dogovore na
zastavljena vprašanja.

Koristnik sredstev ni v celoti zadostil določilom 10. čl. in 11. čl.
Odredbe o javnih naročilih, ko je nepravilno (prenizko) ocenil
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

O podpisu Sporazuma o asociaciji z Evropsko
unijo v Luksemburgu

je Evropska unija z devetimi drugimi državami kandidatkami.

BORUT PAHOR, poslanec ZLDS, je 9. julija 1996 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

a) zakaj in na čigavo pobudo je pristala na predlog, da je
vsebina Španskega predloga postala neposredni sestavni
del Sporazuma o asociaciji, kar je brez primere v dosedanji
praksi EU

Vlado sprašujem:

Slovenija je 10. junija 1996 podpisala v Luksemburgu
Sporazum o asociaciji z Evropsko unijo.
Sporazum je protiustaven zaradi člena 64.2, ki povzema
besedilo t.i. Španskega predloga. Ta člen od podpisnice
terja, da po ratifikaciji sprosti trg nepremičnin za tujce,
vključujoč pravico do nakupa zemljišča.

b) kaj namerava storiti v zvezi z dejstvom, da je vsebina
tega člena protiustavna, kar onemogoča njegovo ratifikacijo
v Državnem zboru Republike Slovenije.
Vlada je s svojim dejanjem v bistvu vzela pri Evropski uniji
neke vrste politični kredit, s katerim je obvezala Republiko
Slovenijo, da bo še pred ratifikacijo sporazuma spremenila
Ustavo Republike Slovenije. Kako misli odplačati visoke
obresti zanj?

Španski predlog, ki je pomenil za Slovenijo diskriminacijo v
odnosu na druge države kandidatke in popuščanje
neupravičenim italijanskim zahtevam, je z soglasjem
slovenske vlade sedaj neposredni sestavni del Sporazuma
o asociaciji z Evropsko unijo. To pomeni, da bodo po
ratifikaciji njegova določila del pravnega reda Republike
Slovenije.

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo naslednji
odgovor:

Vlado bi rad spomnil, da si je za tako pravno rešitev zapleta
s Slovenijo od vsega začetka prizadevala Italija, vendar jo je
Evropska unija vztrajno zavračala.

"Zakaj in na čigavo pobudo je (Slovenija) pristala, da je
vsebina Španskega predloga postala neposredni sestavni
del Sporazuma o asociaciji, kar je brez primere v dosedanji
praksi EU?"

Iz diplomatske korespondence lahko preberemo povsem
nedvoumne izjave visokih predstavnikov Evropske unije "da
italijanskih zahtev, češ, da naj Slovenija z asociacijskim
sporazumom zagotovi državljanom EU pravico do nakupa
nepremičnin, ki ni vezan na izvrševanje ekonomskih
dejavnosti, ne morejo sprejeti, ker Evropska unija doslej
tega ni terjala od nobene asociacirane države."

Še pred začetkom pogovorov o pridružitvi je Vlada RS naletela na
izsiljevanje in blokade s strani Italije, ki je ocenjevala, da lahko
izkoristi interes RS za pridružitev EU za poizkus enostranske
revizije Osimskih sporazumov in Rimskega sporazuma iz leta
1983. V ta namen je Rim najprej nasprotoval odobritvi mandata za
pogajanja ter terjal restitucijo nepremičnin, ki so jih optanti zapustili
v Sloveniji. Tega Vlada RS ni sprejela in je zato leta 1994 zavrnila
tudi osnutek t.i. Oglejske izjave. Tudi v vseh nadaljnjih fazah
postopka se je Slovenija srečevala z italijansko blokado.

Zaradi tega razloga je Italija vprašanje optantov odprla na
dvostranski ravni. Tudi Slovenija je vse do podpisa vztrajala,
da se to vprašanje rešuje "dvotirno", s podpisom takega
sporazuma, pa je to načelo ovrgla.

a) da je predmet pogajanj o sklenitvi sporazuma o asociaciji
* EU tudi pravica državljanov EU do nakupa nepremičnin,
čeprav ni vezana na izvrševanje ekonomske dejavnosti,

Vlada RS je vseskozi stala na stališču, daje približevanje in vstop
v EU vitalni interes naše države. Zato si je ves čas prizadevala
odstraniti blokado Rima, ki nam je preprečevala približevanje EU.
V to je bilo vloženo ogromno truda, tudi na način, da bi preko
pritiska na Italijo s strani ZDA in članic EU odstranili italijanski
veto.

b) da je bila vsebina Španskega predloga sestavni del
Evropskega sporazuma, čeprav ni nepremičninska
zakonodaja predmet nobenega drugega sporazuma, ki ga

V času španskega predsedovanja EU je le ta jeseni 1995
izoblikovala kompromisni predlog za izhod iz blokade. Slovenija
ga je s sklepom Državnega zbora 11. aprila 1996 sprejela, potem

Slovenija je torej pristala:
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bilo uveljavljanje pravice do nakupa nepremičnin preloženo od
podpisa evropskega sporazuma na začetek njegove veljavnosti.

ko ga je potrdil vrh EU v Madridu decembra 1995. S tem se je
Slovenija izognila bilateralnemu sporazumu z Italijo, čeprav ga je
prvotni Španski predlog vseboval.
b) V začetku avgusta 1995 je v Ljubljano prišla delegacija
španskega predsedstva ter Evropske komisije, ki je ponudila
prvo verzijo kompromisnega predloga, ki je imela dva elementa:

O lastninskem preoblikovanju podjetja AGROIND
VIPAVA 1894

1. postopno liberalizacijo nepremičninskega trga v RS, ki je
zajemala

IVO HVALICA, poslanec SDS, je 25. aprila 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

1.1. izmenjavo pisem k 2. odstavku 64. člena pridružitvenega
sporazuma, s katero bi bila dana pravica do nakupa nepremičnin
v RS državljanom EU štiri leta po začetku veljavnosti sporazuma.

Podjetje Agroind Vipava je prejelo I. soglasje k programu
lastninskega preoblikovanja februarja 1996 in zaključilo
notranji odkup junija 1996.

1.2. predlog sprememb k predlogu zakona o lastninski in drugih
stvarnih pravicah, s katerimi bi v zakon neposredno vnesli pravico
do nakupa nepremičnin v Sloveniji za tiste državljane EU, ki so tri
leta stalno bivali na sedanjem ozemlju RS.

Od takrat je minilo 15 oziroma 10 mesecev.
Vlado sprašujem, zakaj se je lastninsko preoblikovanje
podjetja Agroind, ki je medtem preraslo v medijsko afero,
ustavilo oziroma kdo zadržuje izvajanje mnenj in sklepov
organov Agencije za privatizacijo, ki je že dvakrat ugotovila,
da je bil domnevno sporni vpis in vplačilo delnic podjetja
Agroind v notranjem odkupu s strani 130 bivših zaposlenih
delavcev in upokojencev, izpeljan v skladu z obstoječo
zakonodajo in da je bila zavrnitev teh vplačil s strani podjetja
Agroind Vipava neupravičena.

2. bilateralni sporazum RS z Italijo o nepremičninah bivših optantov.
Vlada tega kompromisa ni sprejela, saj bi bilateralni sporazum
pomenil, da pristajamo na revizijo Osimskih sporazumov in
Rimskega sporazuma iz leta 1983. Vnos triletne klavzule v zakcn
pa bi pomenil uveljavitev te pravice že s samo uveljavitvijo zakona.
To je bil v tistem času celo pogoj za podpis pridružitvenega
sporazuma.
Kljub temu je multilateralni del kompromisa, tj. postopna liberalizacija
trga nepremičnin, in prilagoditev EU standardom, predstavljal
sprejemljivo pogajalsko osnovo, saj je bil postavljen v časovni
okvir predvidenega polnoletnega članstva RS v EU "z ozirom na
pristop Slovenije EU" (citat, prilogaXIII, uvodni odstavek). Popolna
sprostitev trga nepremičnin je namreč eno od temeljnih načel
notranjega trga Unije, ki ga morajo spoštovati vse članice Unije.
Glede na to se Slovenija sprostitvi trga nepremičnin v primeru
polnopravnega članstva tudi sicer ne bi mogla izogniti.

Vlado tudi sprašujem, zakaj vladne inštitucije v primeru
očitnega zavlačevanja lastninskega preoblikovanja s strani
podjetja Agroind ne ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Gospod Ivo Hvalica, poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije je postavil poslansko vprašanje v zvezi z lastninskim
preoblikovanjem podjetja Agroind Vipava 1894, Vinarska cesta 5,
Vipava, in sicer zakaj se je ustavilo oziroma kdo zadržuje izvajanje
mnenj in sklepov organov Agencije za privatizacijo, ki ježe dvakrat
ugotovila, da je bil domnevno sporni vpis in vplačilo delnic podjetja
Agroind Vipava v notranjem odkupu s strani 130 bivših zaposlenih
delavcev in upokojencev izpeljan v skladu z obstoječo zakonodajo
in, da je bila zavrnitev teh vplačil s strani podjetja Agroind Vipava
neupravičena. Poslanec gospod Hvalica želi, da mu Vlada pojasni
zakaj vladne inštitucije v primeru očitnega zavlečevanja lastninskega preoblikovanja s strani podjetja Agroind Vipava ne
ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi.

Vlada je nadaljevala s prizadevanji, da bi prišlo do podpisa
pridružitvenega sporazuma brez predhodnega bilateralnega
sporazuma z Italijo, ki ga je zahteval izhodiščni španski predlog.
Vzporedno s tem je Vlada obveščala Državni zbor o poteku
prizadevanj za dosego podpisa sporazuma in mu 7. marca 1996
posredovala gradivo z naslovom:
- Predlog ugotovitev, stališč in sklepov Državnega zbora
Republike Slovenije glede vključevanja Republike Slovenije v
Evropsko unijo, NATO in Zahodnoevropsko unijo,
- Slovensko-italijanski odnosi v luči približevanja Republike
Slovenije evropskim integracijam,
- Informacija o španskem kompromisnem predlogu za podpis
Sporazuma o pridruženem članstvu Republike Slovenije v
Evropski uniji,
- Informacija o kriterijih za članstvo v Ekonomski in monetarni
uniji (EMU)

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljevanju
Ministrstvo) je zaprosilo za mnenje o postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja Agroind Vipava Agencijo RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija). Odgovor
od Agencije je Ministrstvo prejelo 12.5.1997.
Agencija v svojem odgovoru navaja, da je podjetje Agroind Vipava
(v nadaljevanju: podjetje) pridobilo soglasje Agencije na program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki je v svojem programu
predvidelo naslednje metode lastninskega preoblikovanja.

Državni zbor je na podlagi omenjenega gradiva, ki vsebuje izčrpno
informacijo o španskem kompromisnem predlogu, Vlado Republike
Slovenije v sklepih in stališčih, ki jih je sprejel 11. aprila 1996
pooblastil, da podpiše pridružitveni sporazum pod pogoji, ki jih
vsebuje španski kompromis. Sporazum je bil podpisan 10. junija
1996.

- prenos navadnih delnic na sklade
- interno razdelitev
- notranji odkup delnic.

c) Ob izognitvi bilateralnemu sporazumu z Italijo je bilo v nadaljnjih
pogajanjih doseženo, da je bilo določilo o nakupu nepremičnin za
državljanje EU, ob pogoju vzajemnosti (na našo zahtevo), ki so
ga tri leta stalno bivali na sedanjem ozemlju RS, prenešena v
izmenjavo pisem, ki je postala sestavni del sporazuma. S tem je
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Ker je podjetje pri metodi notranjega odkupa sprejemalo gotovinska
vplačila, je Agencija, kot je v takih primerih običajno, opravila
kontrolo pravilnosti in zakonitosti vplačil kupnine v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja. S kontrolnim postopkom je
bilo ugotovljeno, da so bile kupnine plačane s strani posameznih
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kupcev ter borznoposredniške družbe PM & A Ljubljana in da
podjetje ni dajalo kreditov ali jamstev za najete kredite. Delnice
podjetja je vplačalo več kot 1/3 zaposlenih.

"Kdaj in s kolikšnim zneskom denarja bo ministrstvo začelo
spodbujati pridelavo in prirejo biološke hrane, za pridelavo
in prirejo katere so v Sloveniji ugodne naravne danosti?"

Kot navaja Agencija, na podlagi opravljene kontrole gotovinskih
vplačil pooblaščena revizijska družba ni mogla zagotoviti, da je bil
ta del lastninskega preoblikovanja podjetja v celoti opravljen v
skladu z ZLPP in Uredbo o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Čeprav je slovensko kmetijstvo doseglo pri pridelavi in prireji
pomembne rezultate, predvsem zaradi razdrobljenosti
kmečke posesti, pridelava in prireja nista konkurenčni tisti
v evropsko razvitejših državah.
Strokovnjaki menijo, da je ena od rešitev slovenskega
kmetijstva biološka pridelava. To pa je potrebno finančno
spodbujati. Do maksimuma pa je potrebno zaostriti tudi
kontrolo pridelave, še zlasti pa prodajo.

Agencija je na podlagi ugotovitve revizijskega poročila ter dejstva,
da je bilo na podlagi sklepa delavskega sveta zavrnjeno vplačilo
delnic, ki so bile vplačane s strani borznoposredniške družbe PM
& A Ljubljana in na podlagi ostale pridobljene dokumentacije,
sprožila ugotovitveni postopek v skladu s 135. in 182. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pripravilo
naslednji odgovor:

Na podlagi ugotovitvenega postopka je bilo ugotovljeno, daje bila
glede na zbrane dokumente, sklepa Komisije za pravna vprašanja
ter izjave upravičencev do notranjega odkupa, zavrnitev njihovih
vplačil neupravičena. Na seji Nadzornega odbora Agencije, dne
21.1.1997, ki bil predstavljen potek lastninskega preoblikovanja
podjetja ter predlog za rešitev nastale situacije, tako da se za
krajše obdobje podaljša rok vplačil delnic notranjega odkupa ali
pa, da Agencija sprejme sklep, s katerim prevzame pristojnosti iz
6. odstavka 20. člena ZLPP. Na podlagi tega sklepa in izjave o
sprejetju depozita bo sodišče izdalo sklep o izročitvi kupnine s
sodnega depozita Agenciji. Agencija bo nato lahko položila kupnino
na privatizacijski račun podjetja.

Sprejet je koncept eko-socialnega razvoja slovenskega kmetijstva
("Strategija razvoja slovenskega kmetijstva"). To pomeni, da se
kmetijstvu priznava večnamenskost v razvoju države. Ob tem
pa ostaja zelo zahtevno vprašanje, kako v danih razmerah (v
primerjavi z razvitimi državami in tudi drugimi (vzhodnimi), ki imajo
boljše naravne pogoje, razviti čimbolj učinkovito in konkurenčno
pridelavo in predelavo. Naši naravni pogoji in doseženi nivo
intenzivnosti ter agrarna struktura, ki jo v kratkem času ne moremo
bistveno izboljšati, na svoj način zahtevajo iskanje proizvodno
strukturnih, tržnih in organizacijskih rešitev, ki bodo omogočale
večjo učinkovitost in konkurenčnost predvsem na domačih pa
tudi tujih tržiščih. Študija o posledicah vključitve Slovenije v EU in
program reforme ukrepov kmetijske politike do leta 2001, ki je v
primerjavi, nakazujejo možnosti usmeritve pomembnega dela
kmetijstva v sonaravne oblike kmetijstva. Pri tem je treba kot
sonaravno kmetijstvo razumeti različne oblike okolju prijaznejšega
načina pridelave, od ekstenzivnejše rabe do biološkega kmetijstva.

Mnenje nadzornega odbora je bilo predstavljeno Svetu Agencije,
ki pa je zahteval dodatno mnenje Komisije za pravna vprašanja
pri Agenciji, o podaljšanju roka vplačil delnic notranjega odkupa
za krajše obdobje. Komisija je bila mnenja, da podaljšanje roka
vplačil delnic notranjega odkupa v tem primeru ni primerno.

MKGP je že v letu 1995 pričela s strokovnim in organizacijskim
delom na področju biološkega (ekološkega) pridelovanja hrane.
V prvi fazi smo pričeli z izobraževanjem kmetijskih svetovalcev
za delo na tem področju. Z domačimi in tujimi strokovnjaki smo
pričeli usposabljati tudi kmete, ki se zanimajo za tovrstno pridelavo.

Člani Sveta Agencije so ponovno razpravljali o tem vprašanju na
svoji seji dne 14.5.1997, vendar o tej točki dnevnega reda niso
sprejeli dokončne odločitve.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je dne 17.4.1997
prejelo v zvezi s postopkom lastninjenja podjetja Agroind Vipava
1894 pritožbo skupine udeležencev notranjega odkupa, ker
Agencija, kot organ prve stopnje, v predpisanem roku ni izdala
odločbe (2. odstavek 218. člena ZUP).

Formirana je skupina strokovnjakov, ki je pripravila strokovne
podlage za kmetovanje na vodovarstvenih območjih. Strokovnjaki
vladnih in nevladnih organizacij so v okviru MKGP povezani v
strokovno skupino. Skupina pripravlja strokovne podlage za razvoj
biološkega (ekološkega) kmetovanja. Rezultat njenega
strokovnega dela je tudi brošura "Priporočilo za ekološko
kmetovanje v Sloveniji".

Ministrstvo je s pritožbo postopalo v skladu s 1. odstavkom 246
člena ZUP. Pozvalo je Agencijo, da pojasni razloge za zamudo in
prejelo pojasnilo, da je do zamude prišlo zaradi dolgotrajnosti
ugotovitvenega postopka v zvezi s pravilnostjo in zakonitostjo
vplačil v notranjem odkupu. Po prejemu pojasnila je Ministrstvo
določilo Agenciji rok za izdajo odločbe. Ta rok poteče 16.8.1997.

MKGP je v okviru možnosti v zadnjih dveh letih ukrepe intervencij
preusmerjalo od zgolj proizvodne naravnanosti k vzpodbujanju
ekstenzivnejše - okolju prijaznejše pridelave in prireje (podpora
planinski paši, premije na kravo, omejitve v intenzivnosti ipd.). S
prehodom na neposredna plačila, ki bodo lažje bolj ciljno naravnana, bomo lahko učinkoviteje vzpodbujali sonaravno pridelavo.
MKGP predvideva v proračunu za leto 1998 (poleg splošne
usmeritve tudi drugih ukrepov) novo postavko "Ekološka plačila
v kmetijstvu". Ta sredstva naj bi bila namenjena s posebnim
programom pridelave (integrirana pridelava sadja, nižji nivo
intenzivnosti v govedoreji, biološko kmetovanje, ipd.). O višini
sredstev ni mogoče govoriti, ker še proračun za leto 1998 ni
usklajen.

Kdaj in s kolikšnim zneskom denarja bo ministrstvo začelo spodbujati pridelavo in prirejo
biološke hrane, za pridelavo in prirejo katere so v
Sloveniji ugodne naravne danosti?
ZORAN LEŠNIK, poslanec DeSUS, je 19. junija 1997
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal:

Poleg zagotavljanja namenskih sredstev v proračunu ima MKGP
v programu za leto 1997 izdelavo Uredbe o sonaravnem
kmetijstvu.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije zastavljam naslednje poslansko vprašanje:
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poročevalec, št. 39

Ker je iz citiranega odgovora razvidno, da Ministrstvo za
promet in zveze še ni podpisalo pogodbe z enim od
lastnikov zemljišč, dajem pobudo, da do tega čim preje pride.
Ob tem pa postavljam tudi vprašanje, kako so se porabila
sredstva zagotovljena v lanskem proračunu za rekonstrukcijo navedenega odseka, saj je iz odgovora Direkcije RS za
ceste razvidno, da je v proračunu za leto 1997 na voljo le 20
mio SIT, v letu 1998 pa naj bi jih bilo še 160 mio SIT.

O rekonstrukciji ceste M 10-9 na odseku Ribče Litija
MIRKO KAPLJA, poslanec LDS, je 23. junija 1997 Ministrstvo
za promet in zveze vprašal:
Občina Litija si skupaj s sosednjimi občinami (Zagorje,
Trbovlje, Hrastnik in Radeče) že dolgo vrsto let prizadeva
rekonstrukcijo magistralne ceste M 10-9 Šentjakob-Radeče,
ki za občino Litija pomeni praktično edino povezavo z
Ljubljano. Promet na tej cesti vsa zadnja leta močno narašča,
še posebej zaradi gradnje avtoceste Ljubljana-Celje, saj se
veliko število voznikov iz smeri Štajerske proti Ljubljani
odloča za pot preko Zasavja v Ljubljano. V letu 1996 je bil
povprečni letni dnevni promet preko 7100 vozil na dan, od
tega več kot 600 tovornih.

Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za ceste mu je odgovorilo:
V letu 1996 je bilo v proračunu RS na planski postavki štev. 6698471 predvidenih 9.300.000 SIT sredstev za rekonstrukcijo
magistralne ceste M 10-9 Šentjakob-Radeče, odsek štev. 1182,
pododsek od km 0+500 do km 5+250 Ribče-Litija. Za pripravo
tega odgovora smo pri strokovni službi Direkciji RS za ceste
pridobili podatke in opis razlogov za delno prerazporeditev
sredstev in za nekoriščenje sredstev. Pri realizaciji omenjene
rekonstrukcije so nastopile naslednje težave:

Ta cesta pa je v nevzdržnem stanju, še posebej na odseku
Ribče-Litija, ki je na določenih delih zelo ozka, s slabimi
bankinami, močno poškodovanimi odbojnimi ograjami,
asfalt pa je tudi poškodovan in popolnoma neustrezen. Na
tem delu ceste je prepovedana vožnja za tovornjake vlačilce
in priklopnike, ki pa cesto kljub temu uporabljajo, saj drugače
v Litijo iz Ljubljane sploh ni mogoče pripeljati nobenega
večjega tovora. Zato prihaja do pravih prometnih zastojev
in številnih prometnih nesreč, na žalost tudi s smrtnimi
žrtvami. Od vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile v letu
1996 na območju občine Litija, se jih je več kot polovica
(natančneje 182) zgodilo na magistralni cesti M 10-9. Od teh
pa se jih je kar 64 % zgodilo prav na odseku Ribče-Litija, ki
je očitno med najnevarnejšimi odseki. Tudi krajani, ki živijo
ob tem odseku, opozarjajo na nevarnosti, ki jim jih prinaša
tako preobremenjena, zastarela in sploh neustrezna cesta.

- izdelava tehnične dokumentacije ni bila izdelana do predhodno
dogovorjenega roka zaradi zahtev soglasodajalcev,
- niso bili izvedeni vsi odkupi zemljišč, ki so potrebni za realizacijo
potrebne izgradnje in za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- razpis za oddajo gradbenih del je bil izveden prehitro, oz., še v
letu 1996 brez ustreznega dovoljenja za izgradnjo, zato ga je
Direkcija RS za ceste kasneje razveljavila
V zvezi z navedbo glede pridobivanja zemljišč in negativnega
mnenja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine, pa vam sporočamo, da ima Ministrstvo za
promet in zveze v svoji sestavi strokovno službo, to je Direkcijo
RS za ceste, ki je v celoti odgovorna za vse aktivnosti v zvezi z
gradnjo, to so priprava projektne dokumentacije, pridobivanje
dovoljenj za izgradnjo, pridobivanje zemljišč in nadzor nad samo
izgradnjo. Pogodbe o odkupu zemljišč pripravi Direkcija RS za
ceste. Negativno mnenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Ljubljana lahko zadrži izdajo gradbenega dovoljenja, ki
ga na vlogo Direkcije RS za ceste izda Ministrstvo za okolje in
prostor. Ustrezno soglasje ni pridobljeno.

Zaradi vsega navedenega ježe v letu 1995 prišlo do priprave
dokumentacije za rekonstrukcijo omenjenega odseka ceste.
Občinski svet občine Litija je na 10. seji dne 30.8.1995 sprejel
sklep, da se občilna odpove 30 % deleža odškodnine za
spremembo namembnosti zemljišča zaradi posegov v
kmetijska zemljišča ob rekonstrukciji magistralne ceste na
odseku Ribče-Litija.

V zvezi s sredstvi protokola 97, ki so bila na razpolago v
proračunu RS za ceste za leto 1996, pa vam sporočamo, da so
bila ta sredstva namenjena predobremenjevanju državnega
proračuna v takšnem smislu, da se nekatera dela izvedejo v
mesecih oktober, november in december 1996, plačilo za
opravljeno delo pa je zapadlo v obdobje januar, februar in marec
1997. Znesek v protokolu 1997 iz proračuna 1996 ni obveza pri
pripravi plana Direkcije RS za ceste za leto 1997. Sicer pa je
stališče Ministrstva za promet in zveze glede predobremenitev
državnega proračuna za leto dni naprej odklonilno, in ga ne bomo
uvajali, razen v primerih manjših investicijskih vrednosti, ki so še
potrebna za zaključek izgradnje nekaterih gradbenih odsekov
pred zimskim obdobjem, ki pomeni za gradbeno operativo
prekinitev izvajanja, in bi bil takšen ukrep racionalen.

Ker je bilo v proračunu RS za leto 1996, oziroma v protokolu,
ki je njegov sestavni del, za rekonstrukcijo navedenega
odseka predvidenih 180,0 mio SIT, sprašujem odgovorne,
kako se je ta denar porabil, oziroma za kakšne namene je bil
potrošen, saj se rekonstrukcija še ni začela.
Kot izhaja iz odgovora Ministrstva za promet in zveze,
Direkcije RS za ceste z dne 27.5.1997, na vprašanje mojega
kolega poslanca Francija Rokavca, sta razloga za zastoj pri
pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvajanje gradbenih del
dva, in sicer s strani Ministrstva za promet in zveze
nepodpisana pogodba z enim od lastnikov zemljišč ob
odseku Ribče-Litija in negativno mnenje Ljubljanskega
regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Zavod se sklicuje, da rekonstrukcija ni v skladu z
Odlokom o razglasitvi savskih prodišč in lok z vplivnim
območjem za naravni rezervat, ki pa sploh ni bil sprejet.
Zato to mnenje sploh ne more biti upoštevano, saj nima
pravne osnove v ustreznem odloku.

poročevalec, št. 39

Navedbe g. Mirka Kaplje v zvezi s stanjem vozišča in v zvezi s
prometnimi obremenitvami so točne, zato smo Direkcijo RS za
ceste zadolžili, da pospeši aktivnosti v zvezi s pridobivanjem
gradbenega dovoljenja, izdelave investicijskega programa in da
pripravi vse potrebno za čimprejšnjo realizacijo zastavljenih nalog.
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Koordinacijski odbor za izvedbo protokolarnih pravil je hvaležen
za vse dobronamerne pripombe, ki jih dobiva in jih skuša vedno
upoštevati. Razumljivo pa je, da se pri pripravi počastitev ne
more in ne sme vmešati v tisti del avtorskih rešitev, ki so stvar
umetniškega pristopa in kjer bi njegova intervencija lahko pomenila
kršenje umetniške svobode, ki jo zahteva tudi priprava dogodka,
kakršna je bila počastitev.

O pripravi proslave ob dnevu državnosti
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 27. junija 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kdo je bil scenarist in
pripravljalec neznosno slabe slovesne akademije ob dnevu
državnosti letos, dne 25. junija 1997.
Zanima me, kdo je izbral za začetek videofilm Marine Gržinič
in Aine Šmid, ki smo ga mnogi gledalci razumeli, da prikazuje Slovence kot zgolj debilnega in starega naroda, prav
tako me tudi zanima kdo bo plačal ta prispevek k proslavi in
koliko bo račun znašal.

O prodaji stavbnih zemljišč, ki so v lasti Republike
Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS ter o kmetijstvu v podjetjih
MKG - Kočevje in Javnem podjetju Snežnik in pri
ostalih zakupnikih kmetijskih zemljišč na območju
Kočevja

Ravno tako bi, tudi v imenu mnogih prisotnih na tako
imenovani proslavi, povprašal ali je res, da je plesni prikaz v
dveh delih pravzaprav spominjanje na razpad bivše države
in želja po njenem ponovnem sestavu.

JANKO VEBER, poslanec ZLSD, je 4. julija 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Opozoril bi tudi, da slovenski pravopis ne pozna (vsaj za
zdaj še ne) črke č, ki se še vedno pojavlja v raznih priimkih
tudi na programu te prireditve, pa tudi v evropski abecedi je
ne poznamo.

"Prvo vprašanje naslavljam Vladi Republike Slovenije, in
sicer je vezano na promet s stavbnimi zemljišči, ki so prešla
na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov brezplačno na
podlagi zakona, mnoga ta zemljišča pa se nahajajo znotraj
planskih območij, ki jih imamo predvidene v občinah za
pozidavo.

Z željo, da se kaj podobnega ne bi več ponovilo in da bomo
ob dnevu državnosti hodili na proslave in ne na komemoracije, čakam na Vaše odgovore.

Vendar v tistem obdobju, ko so ta zemljišča prihajala na
sklad, niso bili še vsi prostorski akti sprejeti, danes pa nam,
kot vse kaže, grozi, da bomo morali ta zemljišča odkupovati
od sklada in ne vem, kakšen smisel ima, da Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov razpolaga tudi s stavbnimi zemljišči.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Scenaristka in režiserska slovesne akademije ob dnevu državnosti, ki je bila 25. junija 1997 v Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma v Ljubljani, je bila režiserka Barbara Hieng Samobor,
nedvomno znano in uveljavljeno ime slovenskega gledališča.
Režiserska je za začetek izbrala predvajanje videospota Marine
Gržinič in Aine Šmid, pripravljenega posebej za to priložnost.
Avtorici sta dobitnici nekaterih odmevnih mednarodnih nagrad v
videoprodukciji. Izdelava videospota po predračunu zahteva v
celoti 2,3 mio SIT, kar je v okviru običajnih stroškov za videospote
take dolžine. Največ sredstev terja obdelava spota zaradi najema
dragih zvočnih in video studiev; bruto avtorski honorar obeh avtoric
Pa je znašal 414.000 SIT, torej 18 % cene spota, kar je
podpovprečni delež za tovrstne spote.

Zato sprašujem, ali bo ta sklad prodajal tudi stavbna
zemljišča?
Drugo vprašanje se nanaša oziroma ga naslavljam na
Ministrstvo za kmetijstvo in bi opozoril na dejstvo, da dve
največji podjetji, ki se ukvarjata s kmetijstvom v tem območju, zahajata v velike težave, prvič zaradi tega, ker imajo zelo
dobro razvito tehnologijo oziroma proizvodnjo mleka, ta
pa vemo, da je oziroma nastajajo viški na tem področju, po
drugi strani nastajajo izredno velike obveznosti do sklada
zaradi najemnin teh zemljišč.
Zanima me ali na ministrstvu razmišljajo o programih, ki bi
bili Izvedljivi na kraškem območju in bi jih lahko tudi ta
podjetja prevzela in me zanima tudi problem pri zakupnikih
kmetijskih zemljišč, ki se dnevno srečujejo s problemom
divjadi, zaraščanja in odnosov, ki jih potem morajo reševati
z lovci in tudi s skladom, ker so nekako neurejeni ti pogodbeni
odnosi?

Slovesna akademija je bila deležna tako dobrih kot slabih mnenj,
kar je pri prireditvah takega žanra po naših izkušnjah običajno.
Prav zaradi velike različnosti razumevanj In okusov med
posameznimi gledalci, ki smo jih tudi slišali, verjetno ni smotrna
polemika z Interpretacijo, ki jo je v svojem vprašanju zapisal g.
Jelinčič. Vsekakor pa v scenariju nismo zaznali niti ene od takih
asociacij oziroma sporočil, ki naj bi jih po njegovih navedbah
vsebovali videospot in plesni točki.

Razmere, v katerih ti zakupniki delajo, so izredno težke.
Dnevno prihajajo dopisi na občine in pravega odgovora jim
ne moremo posredovati, kajti to je nekako izven naše
pristojnosti In seveda tukaj bi želel, da bi ministrstvo zavzelo
neko stališče do te problematike, Izpeljalo to koordinacijo
in pomagalo tem ljudem, ki delajo v izredno težkih razmerah,
da ohranjajo kulturno krajino in seveda s tem tudi svojo
eksistenco."

Pisanju neslovenskih imen oz. črki č, ki je črka nekaterih
južnoslovanskih jezikov, se tudi v prihodnje ne bo mogoče izogniti,
saj gre za lastno ime človeka, ki ga ni mogoče nasilno slovenizirati.
Ne vemo tudi tega, kaj spoštovani g. poslanec misli s pojmom
evropska abeceda, saj ta formalno ne obstaja, zato ne moramo
odgovoriti na tisti del njegove argumentacije, ki jo omenja.
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pa celo zahteva od Sklada plačilo 260 DEM/ha obdelanega
kmetijskega zemljišča, za kar pa Sklad nima finančnih možnosti,
niti zakonske podlage.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pripravilo
odgovor:
S strani poslanca g. Janka Vebra je bilo postavljeno vprašanje
glede prodaje stavbnih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije
in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v
nadaljevanju: Sklad), ter vprašanje glede kmetijstva v podjetjih
MKG - Kočevje in Javnem podjetju Snežnik, in pri ostalih
zakupnikih kmetijskih zemljišč na območju Kočevske. S tem v
zvezi daje Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo RS naslednje
pojasnilo:

O izvrševanju zakona o Kobilarni Lipica
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. maja 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal in predlagal:
V zvezi z izvrševanjem zakona o Kobilarni Lipica in v zvezi
z razpisom delovnega mesta direktorja javnega zavoda
Kobilarna Lipica, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25/
97, postavljam Vladi Republike Slovenije, ki v skladu s tretjim
odstavkom 11. člena zakona izvršuje ustanoviteljske pravice
in obveznosti, naslednja vprašanja:

Poleg kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, so na podlagi 14.
člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 5. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 74. člena zakona
o zadrugah, postala last Republike Slovenije in prešla v upravljanje
sklada tudi tiste nezazidana stavbna zemljišča v družbeni lastnini,
ki 11.3.1993 niso bila določena kot nezazidana stavbna zemljišča
v prostorsko izvedbenem aktu po 21. členu zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/
85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93).

1. Ali je končano preoblikovanje Konjerejsko turističnega
centra Lipica, p.o. v javni zavod po določilih zakona o
Kobilarni Lipica?
2. Ali je ustanovitelj (vlada) ocenil dosedanje rezultate
preoblikovanja?

S tem v zvezi je potrebno tudi povedati, da so nekatera podjetja
(samo pribl. 20 od skupaj 1500) v last Republike Slovenije in v
upravljanje Sklada prenesla poleg dela nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki jih ob upoštevanju zakonskih določb v okviru
lastninskega preoblikovanja niso mogla lastniniti, tudi manjši del
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih bi sicer lahko lastninila, pa se
za takšno možnost iz različnih vzrokov niso odločila.

3. Ali je opravljen vpis nepremičnin v zemljiško knjigo, kot
to določa zadnji odstavek 17. člena zakona o Kobilarni
Lipica?
4. Ali so sklenjene nove pogodbe z lastniki oziroma
najemniki prostorov na zavarovanem območju (18. člen
ZKL)?

Med zakonske naloge Sklada sodi med drugimi tudi izvajanje
prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugimi nepremičninami
v lasti RS (4. člen zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
RS (Ur. list RS, št. 10/93 in 17.b člen zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Ur. list RS, št. 1/96). V ta namen je Vlada RS na 357.
korenspondenčni seji dne 24. in 25. februarja 1997, dala soglasje
k Pravilom za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari
Sklad.

5. Ali je vlada predpisala program varstva in razvoja
Kobilarne Lipica (19. člen ZKL)?
6. Ali je v.d. direktorja pripravil sanacijski program (21. člen
ZKL)?
7. Ali je ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pregledovalo finančno poslovanje in sploh zakonitost
poslovanja v.d. direktorja gospoda Renčelja v skladu s
poslanskim vprašanjem in protestom poslanca Rafaela
Kužnika dne 18. junija 1996 in v skladu z 21. členom ZKL?

Ker se poslansko vprašanje nanaša na promet stavbnih zemljišč,
s katerimi gospodari Sklad, pojasnjujemo, da se bo promet vršil
izključno po sprejetih pravilih. Ta v svojem 8. členu predvideva
prodajo teh nepremičnin na podlagi posredne ali neposredne javne
dražbe, oziroma neposredno na podlagi pogodbe, če to narekuje
prostorska situacija oziroma če gre za razvoj dopolnilne dejavnosti
v kmetijstvu.

8. Ali je sklenjena dolgoročna pogodba s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov RS (22. člen ZKL)?
9. Ali je svet zavoda dobil soglasje ustanovitelja, da razpiše
delovno mesto direktorja zavoda?

Drugi del poslanskega vprašanja žal ni dovolj jasen, zato lahko v
zvezi s tem navedemo samo nekatera dejstva. Sklad ima na
območju Kočevske trenutno sklenjenih približno 1.150 zakupnih
pogodb za 3.130 ha kmetijskih zemljišč. Pri sklepanju zakupnih
pogodb Sklad upošteva sprejeti pravilnik o zakupu kmetijskih
zemljišč, ki mu omogoča tudi znižanje zakupnin za 20 % v primeru,
da je zakupljenih zemljišč več kot 3 ha, in dodatnih 20 % v primeru,
da ležijo zemljišča v demografsko ogroženih območjih. Upoštevajoč navedeno, znaša povprečna zakupnina na Kočevskem
približno 45 DEM/ha. Medtem, ko z večino zakupnikov na
Kočevskem Sklad nima nikakršnih problemov, pa sodi v drugi del
zelo majhno število istih upravljalcev kmetijskih zemljišč, ki Skladu
od njegove ustanovitve, zaradi njihovega doslednega odklanjanja
podpisa pogodbe, še niso plačali niti tolarja zakupnine. Takšno
njihovo početje spravlja ostale zakupnine na območju Kočevske,
ki imajo s Skladom sklenjene pogodbe že od vsega začetka, v
povsem neenakopraven položaj. Med te večje upravljalce sodijo
štiri fizične osebe in podjetje MKG - Kočevje. Javno podjetje
Kočevska Reka odklanja podpis zakupne pogodbe, ker meni, da
ima kot javni zavod pravico brezplačnega zakupa, za kar pa
trenutno ni nikakršne zakonske podlage. Podjetje MKG - Kočevje
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Obenem dajem Vladi Republike Slovenije POSLANSKO
POBUDO, da pristojnosti nadzora nad delovanjem Kobilarne
Lipica prenese z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na Ministrstvo za kulturo, glede na to, da je
Kobilarna Lipica po prvem členu ZKL kulturni spomenik
izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Na postavljena vprašanja in pobudo dajemo naslednje odgovore:
K 1) Preoblikovanje KTC Lipica, p.o., Lipica 5, Sežana, je bilo
začeto z uveljavitvijo zakona o Kobilarni Lipica (Ur.l.RS, št. 29/
96), ki je začel veljati 1. junija 1996. V 17. členu navedenega
zakona je namreč določeno, da Republika Slovenija prevzame
ustanoviteljske pravice nad Konjerejsko turističnim centrom Lipica,
p.o., Sežana (v nadaljnjem besedilu: KTC Lipica), ki nadaljuje z
delom kot javni zavod z imenom Kobilarna Lipica, Lipica 5. Sežana,
ki je pravna naslednica KTC Lipica, in uskladi svojo registracijo v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, svojo organiziranost
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pa v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Preoblikovanje
podjetja Lipica Konjerejsko turistični center p.o. v javni zavod pa
je bilo vpisano v sodni register s sklepom Srg 96/00712 z dne 13.
septembra 1996.

K 6) Sanacijski program Kobilarne Lipica je svet javnega zavoda
obravnaval in sprejel na seji dne 23. decembra 1996. Sanacijski
program je Vlada Republike Slovenije obravnavala 10. julija 1997.
;~ '.ni.aoq insite
K 7) KTZ Lipica je pripravil zaključno bilanco stanja na dan
31.5.1996, javni zavod Kobilarna Lipica pa je pripravil otvoritveno
bilanco stanja na dan 1.6.1996. Revizijo obeh aktov je opravila
pooblaščena revizijska družba. Bilanci je obravnaval svet javnega
zavoda na 5. seji dne 12. marca 1997 in ju predložil Vladi Republike
Slovenije, ki ju je obravnavala na seji dne 10. julija 1997.

K 2) Vlada Republike Slovenije je do zdaj obravnavala samo statut
javnega zavoda Kobilarna Lipica. Formalni postopki, ki izhajajo iz
zakona o Kobilarni Lipica in Sklepa o organizaciji in delu javnega
zavoda Kobilarna Lipica, so se zavlekli zaradi usklajevanja
besedila statuta, h kateremu je dala Vlada Republike Slovenije
soglasje šele 3. aprila 1997. Šele z uveljavitvijo statuta je bila dana
možnost, da se KTC Lipica dokončno organizira, oblikuje svoje
organe in razpiše delovna mesta direktorja, strokovnega vodje in
pomočnika strokovnega vodje.

K 8) S Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
je bila sklenjena zakupna pogodba dne 23. decembra 1996 za
čas trajanja 10 let.
• .
K 9) Na podlagi določb zakona o Kobilarni Lipica, sklepa o
organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica in statuta
javnega zavoda Kobilarna Lipica imenuje direktorja Kobilarne svet
in predlog predloži v soglasje ustanovitelju. Na podlagi 15. člena
statuta javnega zavoda Kobilarna Lipica, h kateremu je svoje
soglasje dala Vlada Republike Slovenije 3. aprila 1997, je svet
javnega zavoda začel s postopkom imenovanja direktorja, vendar
postopek še ni končan.

V Kobilarni Lipica pa se kljub temu izvaja sanacijski program in
vsi ukrepi za racionalizacijo stroškov poslovanja, kar izhaja iz
poročila o delu za leto 1996 in program dela za leto 1997, ki ga je
pripravil v. d. direktorja in sprejel svet javnega zavoda Kobilarna
Lipica 12. maja 1997. Vlada je te dokumente obravnavala na seji
10. julija 1997.
K 3) Ker uporabniki družbenega premoženja iz 2. točke 1. odstavka
17. člena zakona o Kobilarni Lipica niso prenesli premoženja v
last Republike Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi zakona, je
ustrezne predloge na zemljiški knjigi vložila Kobilarna Lipica.

O pobudi za prenos pristojnosti nadzora nad Kobilarno Lipica iz
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Ministstvo
za kulturo Vlada Republike Slovenije meni, da takšnen prenos ni
potreben. V sedanji organizacijski shemi je ustrezno urejen nadzor
nad varovanjem kulturnih vrednot v zaščitenem območju Kobilarne
Lipica, v novo imenovanem svetu zavoda pa so tudi predstavniki
Ministrstva za kulturo in Uprave za kulturno dediščino. Ministrstvo
za kulturo ima vpeljan nadzor preko svojega Regionalnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, ki
naj bi na predlog tega ministrstva pripravil vse potrebne strokovne
podlage. Ves nadzor na enem mestu pa ni smiseln, posebej, ker
Ministrstvo za kulturo nima strokovnjakov za vzrejo konj in
pridelavo hrane zanje. Po 73. členu Ustave Republike Slovenije
pa je v skladu z zakonom vsakdo dolžan varovati naravne
znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike, in ne samo
Ministrstvo za kulturo.

K 4} Po 18. členu zakona o Kobilarni Lipica je podlaga za sklenitev
novih pogodb z lastniki in najemniki prostorov na zavarovanem
območju določitev pogojev za najem oziroma uporabo za obstoječe
lastnike oziroma uporabnike premoženja na zavarovanem
območju, določitev dejavnosti, za katere se sme to premoženje
uporabljati in pogojev za opravljanje teh dejavnosti ter določitev
odškodnine za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem
območju. Ker je priprava teh pogojev še vedno v teku, novih
Pogodb lastniki in najemniki prostorov na zavarovanem območju
KTC Lipica še ni mogla skleniti.
K 5) Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica Vlada Republike
Slovenije še ni obravnavala, ker postopek njegove priprave še
teče.
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POSLANSKA

POBUDA
razen za sodnike. Pravna podlaga za izdajo tega sklepa so 58.,
60., 70. in 71. člen Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93);

ODGOVOR
) Vlade Republike Slovenije na pobudo Bojana
Kontiča, poslanca ZLSD, o poenotenju višine
izplačil potnih stroškov in prehrane zaposlenih v
gospodarstvu in negospodarstvu

- za poslance - Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih
poslancev Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 8/93 in 34/93), ki ga je sprejela Komisija Državnega zbora za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi 28. in
prvega odstavka 29. čplena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92);

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Bojan Kontič je
dal Vladi Republike Slovenije pobudo, da v najkrajšem času
zagotovi poenotenje višine izplačil stroškov službenih potovanj in
Prehrane zaposlenih v gospodarstvu in negospodarstvu Slovenije.

- za sodnike - Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 68/94), ki ga je sprejel Sodni svet na
podlagi 57. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/
94 in 8/96);

Na pobudo poslanca bojana Kontiča daje Vlada Republike Slovenije
naslednji odgovor:
p

ri povračilih stroškov v zvezi s službenimi potovanji v
9ospodarstvu in negospodarstvu so razlike le pri dnevnicah za
službena potovanja, dočim so povračila drugih stroškov
(kilometrina, stroški prenočevanja) izenačena. Prav tako ni razlik
v
višini regresa za prehrano med delom.

- za delavce služb Državnega zbora - Sklep o drugih osebnih
prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list št. 34/93 in 67/93), ki ga je sprejela
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve na podlagi 60., 69., 70. in
71. člena Zakona o delavcih v državnih organih v zvezi z 2.
členom Odloka o načinu uporabe posameznih določb Zakona o
delavcih v državnih organih za delavce v službah Državnega
zbora Republike Slovenije;

Dnevnice za službena potovanja v državi so v negospodarskih
dejavnostih znatno višje kot v gospodarstvu. Razlogi za različno
visino dnevnic so v glavnem v različnem načinu njihovega
\ določanja. Dnevnice v gospodarstvu so namreč določene v
J absolutnem znesku, ki se je vse do leta 1995 usklajeval v skladu
z
eskalacijsko lestvico. Od leta 1995 dalje pa so dnevnice v
gospodarstvu ne spreminjajo. V negospodarskih dejavnostih pa
Se
dnevnice določajo v odstotku od povprečne mesečne plače v
9ospodarstvu za zadnje tri mesece. Zaradi različnega načina
določanja
dnevnic se razlike v višini dnevnic med gospodarstvom
ln
negospodarskimi dejavnostmi stalno povečujejo. Tako znaša
dnevnica v gospodarsdtvu 3.500 SIT v negospodarstvu pa 6.387
SIT. Te razlike niso utemeljene, zato se vseskozi pojavljajo zahteve
Po enotni ureditvi za vse zaposlene v Republiki Sloveniji.

- za zaposlene na področju zdravstva in socialnega varstva Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95 in 19/96);
- za zaposlene v raziskovalni dejavnosti - Kolektivna pogodba za
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 5/93, 50/94 in
45/96);
- za zaposlene na področju kulture - Kolektivna pogodba za
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94
in 39/96);

Dnevnice in povračila drugih materialnih stroškov v zvezi s
službenimi
potovanji urejajo različni predpisi. V gospodarstvu so
,a
vprašanja urejena s splošno kolektivno pogodbo za
Sospodarstvo in panožnimi kolektivnimi pogodbami. Za
"Negospodarske dejavnosti pa so ta vprašanja urejena z naslednjimi
Predpisi:

- za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja - Kolektivna
pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 52/94, 49/95 in 34/96).
Višina povračil materialnih stroškov v zvezi s službenimi potovanji
je v vseh navedenih predpisih urejena na enak način, čeprav ni
nekega skupnega pradpisa, ki bi določal tak način urejanja. Zato
tudi ni nobene formalno pravne ovire, da bi v posameznih predpisih
ta vprašanja uredili drugače. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da
vlada lahko spremeni le predpis, ki ga je sama sprejela, to je
sklep, ki ureja povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji

" za upravne organe - Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije št. 114-02/90-1/11-8 (Uradni list RS, št. 22/91 in 66/94).
a sklep uporabljajo tudi nekateri drugi državni organi kot n.pr.
stavno sodišče, Družbeni pravobranilec RS, Republiki senat
2a
prekrške. Uporablja pa se tudi za zaposlene na sodiščih,
■ avgust 1997
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Izenačitev povračil stroškov v zvezi s službenimi potovanji pa je
možno doseči tudi z zakonom. Pri tem pa je potrebno opozoriti,
da bi v tem primeru zakon posegel v pravice, ki so urejene s
kolektivnimi pogodbami. V pogajanjih s sindikati negospodarskih
dejavnosti so predstavniki vladne pogajalske skupine skušali
doseči, da povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji ne bi
bili več predmet kolektivnih pogodb, vendar sindikati na to niso
pristali. Vlada Republike Slovenije pa bo v pogajanjih za sklenitev
socialnega sporazuma še naprej vztrajala pri predlogu, da se
povračila stroškov, ki nastajajo v zvezi z delom, za vse zaposlene
enotno uredijo z zakonom.

za zaposlene v državni upravi. Druge predpise pa lahko
spremenijo le organi, ki so te predpise sprejeli (Komisija Državnega
zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Sodni
svet). Za večino zaposlenih v negospodarskih dejavnostih pa je
povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji urejeno s
kolektivnimi pogodbam?. Zato je za izenačitev teh povračil potrebna
sprememba kolektivnih pogodb. Pri teh kolektivnih pogodbah pa
je vlada samo eden izmed udeležencev. Tako spremembo
kolektivnih pogodb pa je težko doseči, saj se na strani sindikatov,
ki so udeleženci teh kolektivnih pogodb, pojavljajo zahteve po
izenačitvi tudi drugih pravic, ki so v gospodarstvu znatno višje
kot v negospodarskih dejavnostih (izhodiščna plača, regres za
letni dopust).

poročevalec, št. 39
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