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Predlog zakona o 

VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE 

(ZVKD) 

- EPA 387-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 8/1-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo, 
- Silvester GABRŠČEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Stanislav MRVIČ, direktor Uprave Republike Slovenije za 

kulturno dediščino, 
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo. 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

Skladno s pomenom kulturne dediščine za državo in posamez- 
nika, razvojnimi cilji slovenske kulture, mednarodnimi dogovori in 
priporočili ter načeli In izkušnjami dosedanje varstvene prakse, je 
temeljni namen Zakona o varstvu kulturne dediščine, da kulturni 
dediščini (v nadaljevanju: dediščina), zagotavlja ohranjanje in ureja 
njeno varstvo. Tako so vsebine zakona: 

- splošne določbe, ki opredeljujejo dediščino, njen obseg in 
kategorije; 

- pristojnosti in naioge države ter lokalnih skupnosti glede varstva 
kulturne dediščine; 

- organiziranost, delovanje in naloge javne službe ter drugih 
subjektov, kl skrbe za varovanje in ohranjanje dediščine; 

- inšpekcijski nadzor in kazenske določbe. 

Ob novem zakonu bodo posamezna vprašanja na področju 
varstva dediščine urejali še nekateri posebni zakoni ter 
podzakonski akti. 

Tradicija varstva dediščine v Sloveniji je, glede na zvrst, vsebino 
in pomen dediščine, podobna kot v drugih srednjeevropskih 
državah. V času avstroogrske monarhije so opravljale tovrstne 
naloge različne institucije, ki tudi kasneje, med svetovnima 
vojnama v okviru Jugoslavije, niso bile deležne bistvenih 
organizacijskih in vsebinskih sprememb. 

Bolj dinamičen razvoj je varstvo doživelo po drugi svetovni vojni: 
nastajale so nove institucije, se po zvrsteh povezovale v strokovne 
mreže in v skrbi za dediščino pokrile ves slovenski prostor. Skupaj 
z družbenopolitičnimi in gospodarskimi spremembami so bili na 
področju varstva kulturne dediščine sprejeti posebni zakoni v 
letih 1945, 1948, 1958, 1961 in 1981. 

Sedaj veljavni zakon o naravni in kulturni dediščini je bil sprejet 
leta 1981 (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/ 
90 in 26/92). 
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Danes opravljajo strokovne in nekatere upravne naloge na 
področju kulturne dediščine: 

- za premično dediščino: nacionalni, pokrajinski in mestni splošni 
ter specialni muzeji; republiški in regionalni arhivi; nacionalna in 
univerzitetna knjižnica; 

- za nepremično dediščino: regionalni zavodi za varstvo naravne 
in kulturne dediščine; Uprava RS za kulturno dediščino; 

- za ohranjanje dediščine: republiška restavratorska organizacija, 
restavratorski oddelki v nekaterih strokovnih institucijah varstva, 
posamezni restavratorji in samostojni ustvarjalci na področju 
kulture. 

Za realizacijo upravnih nalog in inšpekcijski nadzor skrbijo 
Ministrstvo za kulturo oziroma Uprava RS za kulturno dediščino 
ter Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Praksa uresničevanja zakona kaže naslednje: 

1. Obstoječi zakon je izhajal iz sistema družbenega planiranja in 
samouprsvno organizirane družbe. 

Ukinitev sistema družbenega planiranja in samoupravnega 
modela organiziranja je povzročilo pravno praznino, ki jo je 
potrebno nadomestiti z novo ureditvijo. 

2. Obstoječi zakon ureja varstvo naravne in kulturne dediščine 
skupaj. Glede na prepletanje področij naravne in kulturne dediščine 
ureja tudi položaj regionalnih zavodov za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, kot strokovnih organizacij, pristojnih za obe 
vrsti dediščine. 

Kasneje, na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 ), je bil del varstva 
naravne dediščine, ki nima posebnega kulturnega pomena, 
prenesen v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Tej 
reorganizaciji naj bi sledila tudi sistemska zakonska ureditev na 
področju varstva dediščine. 

3. Občine so imele na področju varstva dediščine kot temeljne 
družbenopolitične skupnosti vse pristojnosti, republika samo 
posamične in to kot izjemo. Občine praviloma tudi niso mogle v 
celoti uresničevati teh obsežnih nalog. Danes, ko so občine 
institucija lokalne samouprave, je varstvo dediščine ostalo njihova 
izvirna oblastna pristojnost. To stanje zahteva nujne in korenite 
spremembe na področju normativne ureditve. 

4. Strokovne naloge po veljavnem zakonu izvajajo medobčinski 
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine ter republiški 
zavod (sedaj Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino 
kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo). Vendar pa ta nima 
pristojnosti, ki bi zagotavljalo enoten in učinkovit sistem varstva 
dediščine. 

5. Država je v preteklosti že prevzela v celoti financiranje 
spomeniških zavodov, muzejev in arhivov ter povečala tudi svoj 
delež za obnovo spomenikov in znamenitosti. To je storila zato, 
ker dediščine zaradi njenega pretežno nacionalnega pomena ni 
smela prepustiti negotovi finančni usodi in možnostim občin. Poleg 
tega se je izkazalo, da morajo strokovne organizacije za varstvo 
delovati samostojno, če hočejo zagotavljati objektivno in učinkovito 
varstvo dediščine. 

6. Obstoječi zakon ne določa niti posebnega inšpekcijskega 

nadzora, niti posebnega inšpekcijskega organa, pristojnega za 
nadzor nad izvajanjem zakona. Zato so akti o razglasitvah reševali 
vprašanje nadzora sami. Na republiški ravni je to urejal prej veljavni 
zakon o organizaciji in delu republiške uprave, ki je te naloge 
nalagal Republiškemu urbanističnemu inšpektoratu, sedanji Zakon 
o organizaciji in delovnem področju ministerstev (Uradni list RS, 
št. 71/97, 47/97) pa uzakonja Inšpektorat Republike Slovenije za 
področje kulturne dediščine. Vendar pa inšpektor v njem nima 
zakonske podlage naprimer niti za to, da bi kršitelju naložil vrnitev 
v prejšnje stanje, niti, da bi zagotovil zakonitost v drugih primerih 
kršitev zakona. 

Zaradi teh in drugih pomanjkljivosti in sicer neustreznih rešitev je 
postala dopolnitev zakonodaje na tem področju nujna. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

a) Cilji novega zakona so: 

- spoštovati doseženo stopnjo varstva dediščine in dograditi že 
uveljavljen sistem varstva kulturne dediščine: 

- uskladiti sistemsko ureditev varstva dediščine z veljavno 
ustavno in zakonsko ureditvijo; 

- zagotoviti varstvo dediščine v spremenjenih lastninskih 
razmerah. 

b) Načela novega zakona so: 

- zagotoviti enotnost sistema varstva kulturne dediščine in s tem 
njegovo večjo preglednost in učinkovitost; 

- zagotoviti državi vlogo, ki ji na področju varstva dediščine pripada 
in to tako znotraj države kot v razmerju do mednarodne 
skupnosti; 

- uveljaviti načelo javnega interesa za varovanje dediščine in 
zagotoviti njeno varovanje kot državno javno službo; 

- zagotoviti enotno evidenco dediščine in spomenikov; 

- jasno opredeliti in razčleniti upravne in strokovne naloge varstva; 

- uveljaviti učinkovit strokovni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
varstva. 

IV. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE 
VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil ureditev varstva 
kulturne dediščine v nekaterih državah Evrope. Zaradi družbenih 
sprememb v večini držav Vzhodne in Srednje Evrope te pripravljajo 
tudi novo zakonodajo na tem področju. Druge evropske države 
imajo večinoma zakone starejšega datuma s kasnejšimi novelami 
(npr. Italija iz leta 1939, Avstrija iz leta 1923 s spremembami iz leta 
1978 in 1990, Francija za historične spomenike iz leta 1913 in 
spremembami iz leta 1943 in za območja iz leta 1930, 1962, 
1983, Grčija za spomenike iz leta 1932 in 1950, za starine iz leta 
1926). 

V zadnjem času se vedno bolj, tudi pod vplivom konvencije o 
varstvu svetovne kulturne in narave dediščine, uveljavlja ime 
kulturna dediščina za vse nepremične in premične kulturne 
dobrine. Od same opredelitve kulturne dobrine, kulturne dediščine 
ali kulturnega spomenika, je odvisna tudi vsebina posameznih 
zakonov o varstvu. Medtem ko je v nekaterih državah s posebnim 
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zakonom urejeno 'e klasično spomeniško varstvo, to je varstvo 
kulturnih spomenikov, se v drugih s sistemskim zakonom ureja 
varstvo nepremične in premične kulturne dediščine, vključno z 
muzejskim, arhivskim, dokumentarnim in knjižničnim gradivom. 
Tako so po avstrijskem zakonu kulturni spomeniki posamezni 
predmeti, skupine - ansambli in zbirke premičnih predmetov, ki 
imajo zgodovinski, umetniški ali drug kulturni pomen ter je njihova 
ohranitev zaradi tega pomena v javnem interesu. V Nemčiji je 
področje spomeniškega varstva v pristojnosti posameznih dežel. 
Bavarski zakon loči dve vrsti spomenikov, stavbne (Baudenk- 
mdler), ki zajemajo tudi spomeniške celote (Ensemble) in 
arheološke (BodendenkmSIer). Zakon obravnava tudi vnešene 
premične spomenike (Eingetragene bevvegliche DenkmSIer), to 
je zbirke in druge premičnine, ki so priključene spomeniku. Zakon 
Baden - VViirttemberga opredeljuje kulturne spomenike kot stvari, 
skupine stvari ali dele stvari, na katerih obstaja javni interes 
ohranitve zaradi znanstvenih, umetniških ali domoznanskih 
razlogov. H kulturnemu spomeniku pripada tudi vse tisto, ki je s 
spomeniškega vidika s spomenikom celota. Španija je sprejela 
zakon o španski zgodovinski dediščine leta 1985 in z njim razširila 
pojem zgodovinske dediščine, tako da obsega premične in 
nepremične stvari umetnostnega, zgodovinskega, paleontolo- 
škoga, arheološkega, etnogratskega, znanstvenega in tehničnega 
pomena, dokumentalistično in bibliografsko dediščino, arheološka 
najdišča in področja, kot tudi naravna področja, vrtove in parke, 
ki imajo umetnostno, zgodovinsko ali antropološko vrednost. Grški 
zakon o starinah varuje premičnine in nepremičnine iz starejših 
obdobij, od arhitekture do kovancev. Po poljskem zakonu so 
kulturne dobrine premični ali nepremični, starejši ali novejši 
predmeti, ki so pomembni v smislu kulturne dediščine in kulturnega 
napredka zaradi zgodovinske, znanstvene ali umetniške 
vrednosti. 

Zakon varuje tudi žive in nežive redke naravne primerke, kadar 
niso predmet varstva naravovarstvene regulative, in pa tisto 
dediščino, ki pripada muzejem in knjižnicam, z izjemo arhivskega 
gradiva, ki ga ureja poseben zakon. 

Vsak od pregledanih zakonov določa nek način evidence o 
dobrinah kulturnega pomena. V nekaterih državah ločijo med 
evidenco, ki jo pripravlja in vodi strokovna služba varstva in je 
najpogosteje imenovana inventar, lista, seznam, in uradno 
evidenco na podlagi razglasitev, t. im. register. Vpisa v register so 
lahko oproščene določene zvrsti kulturnih dobrin (npr. predmeti, 
ki pripadajo muzejem in knjižnicam po poljskem zakonu). 

Odločanje o tem, da se posamezni kulturni dobrini daje posebno 
varstvo, je v posameznih državah različno urejeno. Po španskem 
zakonu se najpomembnejše dobrine španske zgodovinske 
dediščine razglasijo za dobrine kulturnega pomena po zakonu 
oziroma s posamičnim kraljevim dekretom. Po poljskem zakonu 
nepremične spomenike posebne vrednosti za narodno kulturo 
razglasi za zgodovinski spomenik predsednik države. Po 
avstrijskem zakonu sprejme odločbo o tem, ali obstaja javni interes 
za ohranitev, na prvi stopnji zvezni spomeniški urad, kar pomeni, 
da predmet postane pravno spomenik šele z odločbo. Stranke v 
postopku so, poleg lastnika, po zakonu tudi deželni glavar, občina 
in župan, v določenih primerih tudi investitor. Za predmete, ki so v 
lasti zveze, dežele, druge javnopravne korporacije, ustanove, 
skladov kot tudi pravno priznane cerkve ali verske skupnosti, 
vključno z njihovo opremo, pa velja pravna domneva, da obstaja 
javni interes za njihovo ohranitev, to je, da so pod spomeniškim 
varstvom, dokler ni ugotovljeno nasprotno. Drugostopenjski or- 
gan za odločbe zveznega spomeniškega urada je ministrstvo. 

Poleg opredelitve dediščine, spomenika in njihovega evidentiranja 
predstavljajo glavno vsebino ureditev varstvene določbe, posebno 
o posegih v spomenik in v tem okviru dolžnosti in pravice lastnikov. 
Po avstrijskem zakonu je za odstranitev oziroma za vsak poseg, 

ki lahko spreminja substanco, sporočilno ali umetniško vrednost 
spomenika, potrebno dovoljenje zveznega spomeniškega urada. 
Za izdajo dovoljenja za odstranitev spomenika je potrebno zaslišati 
še spomeniški sosvet pri zveznem spomeniškem uradu. Po 
bavarskem zakonu je potrebno dovoljenje ne samo za kakršnekoli 
posege na spomeniku, temveč tudi za posege v okolici spomenika, 
če ti vplivajo na stanje ali izgled spomenika. Po španskem zakonu 
je potrebno dovoljenje tudi za namestitev vsake vrste napisov, 
znakov in simbolov na fasadah in strehah stavb, ki so razglašene 
za kulturni spomenik. Za zgodovinska mesta in komplekse ter 
arheološka območja kot kulturne spomenike je predpisan sprejem 
posebnega plana varstva. 

Arheološka izkopavanja ali raziskovanja se v vseh državah, 
katerih pravno ureditev varstva smo primerjali, lahko opravljajo le 
na podlagi dovoljenja pristojne službe. Bavarski zakon zahteva 
tako dovoljenje tudi za vse posege na območjih, ki so v prostorskih 
planih označena kot zaščitena zaradi že najdenih ali predvidenih 
arheoloških spomenikov. Nekateri zakoni natančneje določajo, 
kdo lahko izvaja izkopavanja in pod kakšnimi pogoji, ter nadzor, 
pravice in dolžnosti lastnika zemljišča (npr. grški zakon). Avstrijski 
zakon našteva institucije, ki lahko izkopavajo in raziskujejo brez 
sicer zahtevnega dovoljenja zveznega spomeniškega urada. Če 
obstaja javni interes, se po bavarskem zakonu lahko od lastnika 
zemljišča proti odškodnini zahteva, da dopusti arheološka 
izkopavanja. Zelo različno pa je urejeno lastništvo predmetov ali 
drugih materialnih ostankov kulturne vrednosti, ki so najdeni pri 
izkopavanjih in raziskovanjih. Le-ti po španskem zakonu postanejo 
splošno dobro. Dovoljenje za izkopavanje namreč obvezuje na 
izročitev vseh najdenih predmetov pristojnemu muzeju ali drugi 
instituciji. Zakon zahteva, da se predmete inventarizira, katalogizira 
in opremi s poročilom. Po italijanskem zakonu pripadajo pri 
izkopavanjih najdene stvari državi. Lastnik zemljišča se s 
pristojnim ministrstvom lahko sporazume, da nam-jsto 
odškodnine dobi tiste najdene stvari, ki so nezanimive za državne 
zbirke. Po grškem zakonu lahko tudi lastnik zemljišča izkopava 
na svoji zemlji in pod določenimi pogoji pridobi lastnino na izkopanih 
starinah. Lastninska pravica slučajnih najdb, vključno z najdbami 
stvari, ki imajo kulturno vrednost, je v večini primerov predmet 
urejanja drugih predpisov. Zakoni o varstvu pa določajo dolžnost 
prijave najdb takih predmetov strokovni službi. Po bavarskem 
zakonu se lastnika spomenika poleg tega obvezuje, da 
spomeniški službi omogoči strokovno ovrednotenje in 
dokumentiranje najdb. Podobno določa tudi avstrijski zakon, in 
sicer se mora na zahtevo zveznega spomeniškega urada dati 
najdbeni predmet na razpolago za določen čas za znanstveno 
ovrednotenje in dokumentiranje. Po španskem zakonu, po 
katerem postane taka najdba splošno dobro, imata najditelj in 
lastnik zemljišča, kjer se najde predmet, pravico do denarne 
nagrade v višini polovice ocenjene vrednosti predmeta, ki se 
razdeli med njiju. Po poljskem zakonu so vse arheološke najdbe 
državna lastnina. 

Pomembno poglavje vseh pregledanih zakonov predstavljajo 
določbe o pravicah in dolžnostih lastnika ali drugega stvarrio- 
pravnega upravičenca do kulturne dobrine. Najpomembnejše 
naloge so vsekakor dolžnost ohranjanja, vzdrževanja, pravilne 
rabe in varovanja. Lastnik je seveda dolžan obveščati strokovno 
službo o vseh spremembah na kulturnem spomeniku, pri premičnih 
kulturnih dobrinah je lahko zahtevano celo poprejšnje dovoljenje 
za premestitev (npr. po bavarskem zakonu). Nekateri zakoni 
posebej opredeljujejo dostopnost kulturnega spomenika. Grški 
zakon ima posebne določbe za dostopnost zbirke strokovnim 
osebam in ostalim, pri tem pa pravica do komercialne prodaje 
fotografij in kopij starin ostaja lastniku in posestniku. V določenih 
primerih, tudi zaradi neizpopolnjevanja zakonsko določenih 
obveznosti, zakoni predvidevajo možnost razlastitve (npr. 
španski). 
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Zakoni, ki urejajo varstvo premičnih kulturnih dobrin, določajo 
tudi omejitve in posebnosti trgovanja s starinami. Za tako trgovanje 
je po grškem zakonu potrebno dovoljenje ministrstva. Trgovci 
morajo mesečno predložiti listo starin, ki so jih kupili in ponudili v 
prodajo. Po španskem zakonu morajo posamezniki in podjetja, ki 
se ukvarjajo s trgovanjem premičnih dobrin, ki so del španske 
zgodovinske dediščine, voditi register transakcij. 

V zvezi s prometom kulturnih dobrin je v večini zakonov določena 
predkupna pravica. Po španskem zakonu je določena predkupna 
pravica za kulturne dobrine, ki so razglašene, in za tiste, ki so 
vpisane v splošni register premičnih dobrin španske zgodovinske 
dediščine. Po poljskem zakonu ima muzej pri prodajalcih starin 
predkupno pravico za premične spomenike. Po grškem zakonu 
ima predkupno pravico na starinah ministrstvo. Če država ne 
kupi starine, se na prodajno ceno doda taksa v višini 10%. S 
stališča varstva je zanimiva še ena določba grškega zakona, in 
sicer možnost zamenjave ali prodaje starin, ki so last države in 
so za potrebe muzejev in manjših državnih zbirk odvečna. 

Za izvoz premičnih kulturnih dobrin se zahteva izvozno dovoljenje. 
Po španskem zakonu se pri izvozu, z nekaterimi izjemami, plača 
tudi taksa. Osnova za določitev takse je realna vrednost dobrine, 
ki se izvaža. Z dohodkom od taks upravlja ministrstvo za kulturo, 
uporablja pa se izključno za nakup dobrin, ki imajo pomen za 
špansko zgodovinsko dediščino. V zahtevi za izvoz deklarirana 
vrednost premične dobrine se v primeru, da se izvoz ne dovoli, 
upošteva kot ponudba za prodajo državi. Izvoz kulturnih dobrin v 
Avstriji ureja poseben zakon, ki prepoveduje izvoz predmetov 
zgodovinskega, umetniškega ali kulturnega pomena. Od 
prepovedi so izvzeta dela živečih avtorjev in tistih umetnikov, od 
katerih smrti še ni preteklo 20 let. Z odredbo ministrstva za znanost 
in raziskovanje so določene tudi različne skupine predmetov, ki 
so izvzete iz prepovedi izvoza. Dovoljenje oz. potrdila za izvoz 
predmetov izdaja zvezni spomeniški urad na Dunaju, v določenih 
primerih tudi deželni konservator. Možen je začasni izvoz in v 
takem primeru se lahko zahteva položitev varščine. Po grškem 
zakonu je za izvoz starin potrebno dovoljenje ministrstva. Pri 
izvozu mora izvoznik plačati državi za arheološki razlastitveni 
sklad polovico vrednosti starine, ki se izvaža, če pa gre za starine, 
ki jih je prodala država kot odvečne, se pri izvozu plača 5% 
izvozno doplačilo na ceno prodaje. Država lahko prepove izvoz 
katerekoli starine. V tem primeru mora država na zahtevo 
izvoznika kupiti starino. Le redki zakoni imajo določbe o uvozu 
kulturnih dobrin. Eden od teh je grški, po katerem je uvoz starin 
sicer prost, vendar mora uvoznik uvoz prijaviti carinskim oblastem, 
sicer se starina šteje za najdeni zaklad. Izvoz uvoženih starin je 
potem prost. Po poljskem zakonu je izvoz kulturnih dobrin 
prepovedan, razen v izjemnih primerih, ko to ne bi predstavljalo 
izgube za narodno kulturno dediščino. Izvoz dovoli minister za 
kulturo in umetnost. Zakon določa, kateri predmeti se lahko prosto 
izvažajo. Med temi se naštevajo dela živečih avtorjev, umetniška 
in obrtniška dela, izdelana po 9. maju 1945, ter knjižno gradivo, 
natisnjeno po 9. maju 1945. 

Z zakoni so določene naloge in pristojnosti varstvene službe, 
večina zakonov pa se ne spušča v določanje organizacijske 
mreže teh služb. Temeljne strokovne naloge varstva so v vseh 
državah na tak ali drugačen način organizirane v okviru upravne 
strukture. Pristojnost za izvrševanje spomeniško-varstvene 
službe je v Avstriji strogo centralizirana. Zvezni spomeniški urad 
je samostojen urad, ki resorno pripada zveznemu ministrstvu za 
znanost in kulturne zadeve. Zvezni spomeniški urad ima v 
posameznih deželah podružnice, t. im. deželne konservatorje. Po 
bavarskem zakonu je deželni zavod za spomeniško varstvo 
državna strokovna služba za vsa vprašanja varstva in ohranitve 
spomenikov. Neposredno je podrejen pristojnemu ministrstvu. 
Knjižnice, arhivi in umetniške zbirke so v pristojnosti deželnega 
zavoda le v primeru, ko gre za vnešene premične spomenike. 

Varstvo spomenikov obsega tudi raziskovanje spomenikov. 
Spomeniški službi svetujejo in pomagajo poverjeniki (Heimatpf- 
leger). Deželni spomeniškovarstveni svet svetuje vladi in sodeluje 
pri pomembnih vprašanjih varstva spomenikov. 

Le redki zakoni govorijo o finansiranju in še tu gre le za načelne 
določbe. Po avstrijskem zakonu se stroški za raziskovanje, 
vzdrževanje in ohranjanje lahko subvencionirajo iz proračuna. 
Področje financiranja je regulirano z drugimi zakoni, ravnotako 
inšpekcija in druge oblike nadzora nad izvajanjem varstvenih 
določb. Avstrijski zakon določa, da je Zvezni spomeniški urad 
dolžan posege tudi strokovno nadzirati. Po poljskem zakonu 
regionalni inšpektor lahko zaupa skrb za posamezni spomenik 
zainteresiranim posameznikom ali pravnim osebam kot tudi 
skupinam oseb, organiziranih v instituciji, organizaciji, društvu. 
Za kršitve varstvenih določb v zakonih se določajo posebni ukrepi. 
Med temi je najpogostejši vzpostavitev v prejšnje stanje, seveda 
na stroške kršilca. Tako določbo imajo bavarski, avstrijski, španski 
zakon. Po poljskem zakonu regionalni inšpektor za spomenike 
lahko odredi vzpostavitev v prejšnje stanje tudi v primeru, ko gre 
za dobrino, ki še ni vpisana v register spomenikov, torej nima 
statusa kulturnega spomenika, če obstajajo razlogi za vpis. V 
primeru, ko obstaja nevarnost, da bo spomenik uničen, 
poškodovan ali izvožen brez dovoljenja, lahko regionalni inšpektor 
spomenik začasno zaseže. Za kršitev zakonskih določb vsi 
zakoni določajo visoke kazni. 

V. USKLAJENOST ZAKONA Z DOLOČBAMI 
MEDNARODNIH POGODB IN S PRAVOM EVROPSKE 
UNIJE 

1. Zakon upošteva določbe mednarodnih pogodb na področju 
kulturne dediščine, katerih nasledstvo je notificirala Republika 
Slovenija: 

- Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih 
spopadov (Haaška konvencija) s Pravilnikom za njeno 
izvrševanje in Protokolom; 

- Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovolje- 
nega uvoza in izvoza kulturnih dobrin in prenosa lastninske 
pravice na njih; 

- Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine; 

- Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine ( v 
postopku ratifikacije je spremenjena konvencija ); 

- Konvencije o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva. 

2. Evropska unija še ni oblikovala koncepta kulturne dediščine. 
Na tej ravni se za sedaj združujejo zaradi skupnega interesa le 
določene naloge varstva. Tako sta urejena izvoz in vračanje v 
državo izvora in razne oblike pomoči pri varstvu kulturne 
dediščine. Svet EU je v tem okviru sprejel posebno uredbo o 
izvozu kulturnih dobrin ( Regulation No. 39121/92 of the Council 
of the European Communities of 9 December 1992 on the export 
of cultural goods). Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so 
bili nezakonito izvoženi iz države v drugo državo članico, pa je 
urejeno s posebno direktivo sveta EU (Council Directive 93/7/ 
EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully 
removed from the territory of a Member State). 
Zakon ni v nasprotju z omenjeno direktivo in z uredbo o izvozu 
kulturnih dobrin. Glede prometa kulturne dediščine je upoštevana 
tudi vsebina določbe 36. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi 
državami članicami (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 

poročevalec, št. 12 6 2. februar 1998 



13/97 (Uradni list RS, št. 44/97)), po kateri omejitve ali prepovedi 
prometa rie smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikritega omejevanja menjave med državami podpisnicami. 
Med drugimi akti EU je upoštevana tudi vsebina resolucije 
sestanka ministrov za kulturo EU ( Resolution of the Ministers 
with the responsibility for Cultural Affairs vvithin the Council EEC 
of 13 Nov. 1986 on the conservation of works of art and arte- 
facts). 

VI. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL 
SPREJEM ZAKONA 

a.) Predlog zakona opredeljujejo načelo enotnosti varstva 
dediščine. Kljub temu, da predlog zakona predvideva prenos 
pristojnosti oziroma nalog in ustanoviteljstva z lokalne ravni na 
državno raven ter uvaja tudi nove naloge, to ne pomeni novih 
obremenitev državni proračun. Republika Slovenija ježe leta 1990 
v celoti prevzela finansiranje dejavnosti javnih zavodov na področju 
varstva nepremične kulturne dediščine in muzejske dejavnosti. 
Regionalni zavodi za varstvo kulturne in naravne dediščine in 
muzeji bodo po uveljavitvi predloga zakona tudi formalno v celoti 
prevzeli delovanje javne službe varovanja kulturne dediščine. 
Ko bo sistem, ki ga zakon ureja, vzpostavljen in bo začel v celoti 

delovati, bo delovanje strokovnih služb, finansirano iz državnega 
proračuna ne samo bistveno bolj učinkovito, temveč tudi bolj 
pregledno in racionalno. 

b.) Za izvajanje učinkovite javne službe varovanja kulturne 
dediščine na celotnem ozemlju Republike Slovenije bo potrebno 
v naslednjih treh letih, poleg obstoječih, ustanoviti še zavoda za 
varstvo kulturne dediščine v Murski Soboti za območje Prekmurja 
in za Posavje (območje občin Sevnica, Krško in Brežice). Za 
ustanovitev in delovanje teh zavodov bo potrebno v treh letih po 
uveljavitvi zakona zagotoviti iz državnega proračuna po 
60,000.000,00 SIT letno. 
Za izvajanje matičnih služb na muzejskem področju in varovanja 
nepremične kulturne dediščine pa bo potrebno iz državnega 
proračuna letno zagotoviti po 45 milijonov SIT. 

c.) Nujno vzdrževanje in sanacija ogroženega spomeniškega 
fonda premične in nepremične kulturne dediščine bosta v 
naslednjih petih letih predvidoma zagotovljena s posebnim 
zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne 
programe RS v kulturi. Za nujno sanacijo kulturnih spomenikov v 
RS je v obdobju 1998 do 2003 treba zagotoviti po 1,5 milijarde SIT 
letno. 

i 

BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino 
ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne 
skupnosti), naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva, 
dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine, strokovni in 
inšpekcijski nadzor na tem področju ter sankcije za kršitev določb 
tega zakona. 

2. člen 
(pojem kulturne dediščine) 

Kulturna dediščina (v nadaljnjem besedilu: dediščina) so območja 
in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali 
skupine predmetov oziroma tista ohranjena materializirana dela, 
ki so rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, 
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja 
v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi 
njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena 
v javnem interesu. 

Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; 
naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, 
oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine 
stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe 
in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki 
naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko 

gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov 
zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, 
umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali 
naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja 
na Slovenskem. 

Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi posamezni 
deli, skupine nepremičnin in območja (v nadaljnjem besedilu: 
nepremična dediščina) ter premičnine in njihove zbirke (v 
nadaljnjem besedilu: premična dediščina). 

3. člen 
(opredelitev in temeljni cilji varstva dediščine) 

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti 
predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so 
opredeljeni kot dediščina iz prejšnjega člena skrb za njihovo 
celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, 
ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. 

Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so: 

- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene 
ogroženosti; 

- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje 
kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost; 

- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje 
njenega proučevanja in raziskovanja; 

- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti 
lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine; 
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- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine; 

Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar. 

Dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah. 

4. člen 
(opredelitev in vrste spomenikov) 

Kadar ima dediščina iz 2. člena tega zakona elemente, s katerimi 
je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in 
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek 
ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika 
(v nadaljnjem besedilu: spomenik). 

Dediščina iz prvega odstavka, ki predstavlja vrhunski dosežek 
ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko ohranjeno dokazilo 
določenega obdobja zgodovinske preteklosti, lahko zaradi svojega 
posebnega ali izjemnega pomena dobi status spomenika 
državnega pomena. 

Dediščina iz prvega odstavka, katere značilnosti so po strokovnih 
merilih posebnega pomena za ožje oziroma širše lokalno območje, 
lahko dobi status spomenika lokalnega pomena. 

5. člen 
(varstvene skupine spomenikov) 

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove 
zbirke, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so 
predvsem: arheološki spomeniki, zgodovinski spomeniki, 
umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni 
spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki spomeniki, tehniški 
spomeniki, spomeniki oblikovane narave in kulturna krajina. 

Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo 
pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih 
obdobjih, in posebno pomembni predmeti iz teh plasti oziroma 
obdobij. 

Zgodovinski spomeniki so območja, naselja ali njihovi deli, predmeti 
ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično 
zgodovino, zgodovino vojn, socialno zgodovino, razvoj prometa, 
prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete 
in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino 
na naših tleh. 

Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni 
spomeniki so posamezne stavbe in skupine stavb, prostorski In 
javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, 
arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski, 
grafični in drugi umetniški in oblikovani predmeti ter izdelki umetne 
obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in 
arhitekture na naših tleh. 

Naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij, 
ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in 
urejanju prostora. 

Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti 
vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in 
dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
ter drugih ljudstev na območju Slovenije. 
Tehniški spomeniki so stavbe in skupine stavb, orodja, naprave 
in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih 
sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji. 

Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in 
parkovnega oblikovanja, navadno povezani s kulturnimi 

spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo. 

Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega strukturo, 
razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost 
v prostoru. 

Knjižnično gradivo, ki po strokovnih merilih in mednarodnih 
priporočilih predstavlja knjižno dediščino, in arhivsko gradivo sta 
spomenik v skladu s posebnim zakonom. 

6. člen 
(enotni sistem varstva dediščine) 

Sistem varstva dediščine je enoten in obsega pravno in strokovno 
varstvo ter javno financiranje varstva dediščine pod pogoji, ki jih 
določa zakon. 

II. PRISTOJNOSTI DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI 

7. čien 
(pristojnosti države) 

Na področju varstva dediščine država: 

- vzpostavlja, organizira in financira javne službe varstva 
dediščine ter zagotavlja strokovni nadzor nad izvajanjem javne 
službe; 

- zagotavlja financiranje drugih oblik varstva dediščine v skladu 
z zakonom; 

- ustanavlja javne zavode za varstvo dediščine; 

- izdaja dovoljenja za izvajanje dejavnosti varstva dediščine 
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava; 

- dodeljuje koncesije za izvajanje dejavnosti varstva dediščine 
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava ; 

- podeljuje strokovne nazive; 

- zagotavlja razvoj informacijskega sistema dediščine in vodenje 
baz podatkov; 

- izvaja inšpekcijski nadzor; 

- razglaša spomenike državnega pomena; 

- izdaja odločbe v upravnih postopkih v zvezi z razglasitvenimi 
akti, s posegi, prometom, izvozom in uvozom dediščine ter 
raziskovanjem na področju varstva dediščine; 

- zagotavlja obnovo in prezentacijo spomenikov državnega 
pomena; 

- ustanovi sklad Republike Slovenije za vzdrževanje in obnovo 
nepremične dediščine v lasti države. 

8. člen 
(pristojnosti lokalnih skupnosti) 

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo: 

- razglašanje spomenikov lokalnega pomena; 

- izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih sprejele; 
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- zagotavljanje sredstev za ohranjanje in vzdrževanje dediščine; 

- dodeljevanje koncesij za izvajanje dejavnosti varstva dediščine 
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava. 

Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za varstvo 
dediščine, ki je v njihovi lasti. 

III. VARSTVO DEDIŠČINE 

9. člen 
(pravni status dediščine) 

Dediščina je po tem zakonu varovana na podlagi vpisa v register 
dediščine iz 10. člena ali pridobitve statusa spomenika v skladu z 
11., 13. in 16. členom tega zakona. 

10. člen 
(register dediščine) 

Register dediščine je zbirka listin in podatkov, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za področje kulturne dediščine ( v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo ). Podatki iz registra so javni, razen osebnih podatkov 
o lastnikih. 

Namen registra je uresničevanje javnih koristi na področju varstva 
dediščine. 

Register dediščine obsega naslednje podatke: identifikacijo, 
osebne podatke o lastniku, opis in lokacijo ter varstveni režim 
enote in njeno povezavo z drugimi enotami. 

Pobudo za vpis v register dediščine da lahko vsakdo. Na podlagi 
mnenja javnega zavoda iz 19. člena tega zakona ministrstvo 
sporoči pobudniku za vpis v register dediščine odgovor. 

Predlog za vpis v register dediščine pa da pristojni javni zavod iz 
19. člena tega zakona. 

Minister izda odločbo o vpisu v register, ki vključuje podatke iz 
tretjega odstavka. 

Postopek vpisa v register in vodenje registra podrobneje določi 
minister, pristojen za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem 
besedilu: minister) s pravilnikom. 

Pri uporabi podatkov iz registra dediščine iz prvega odstavka 
tega člena mora vsak uporabnik navesti register kot vir podatkov. 

11. člen 
(razglasitev spomenika) 

Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi. 

Pobudo za razglasitev lahko da organ, pristojen za varstvo 
dediščine, ter vsaka fizična ali pravna oseba. 

Strokovne podlage za razglasitev pripravi pristojni javni zavod iz 
18. člena tega zakona. 
Akt o razglasitvi obsega identifikacijo spomenika, lastnosti, ki 
utemeljujejo razglasitev za spomenik, varstveni režim spomenika 
in njegovega vplivnega območja. 

. ' •:>.*: 
Akt o razglasitvi spomenika državnega pomena sprejme Vlada 
Republike Slovenije. 

Akt o razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme pristojni 
organ lokalne skupnosti. 

Akt o razglasitvi spomenika se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in vpiše v register dediščine iz prejšnjega člena. 

12. člen 
(odločba o varstvu spomenika) 

Minister izda na podlagi akta o razglasitvi spomenika iz prejšnjega 
člena lastniku odločbo o varstvu za spomenik državnega pomena, 
pristojni organ lokalne skupnosti pa za spomenik lokalnega 
pomena. 

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, 
način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično 
zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost 
spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge 
omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo. 

V odločbi iz prvega odstavka se lahko določi: 
- dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja spomenika, 

če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi 
ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih ta pooblasti, 
vendar največ za en mesec v letu do šestih mesecev v petih 
letih; 

- dolžnost začasno izročitve predmeta premične dediščine v 
enakem trajanju. 

Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka, lahko 
omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen 
za izvajanje varstva. 

13. člen 
(akt o začasni razglasitvi za spomenik) 

Kadar je dediščina, za katero se domneva, da ima lastnosti 
spomenika, ogrožena, sprejme minister oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti akt o začasni razglasitvi za spomenik. 

Za začasno razglasitev se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o razglasitvi za spomenik. 

Akt o začasni razglasitvi velja najdlje 12 mesecev in se izjemoma 
lahko podaljša še za obdobje do enega leta. 

14. člen 
(izdajanje aktov v soglasju z ministrom, pristojnim za 

varstvo narave) 

Če se vsebina aktov iz 10. ,11. in 13. člena tega zakona nanaša 
na spomenike oblikovane narave ali kulturno krajino iz 5. člena 
tega zakona, se režim za njihovo varstvo, razen za akte, ki jih 
sprejema Vlada Republike Slovenije določa v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo narave. 

15. člen 
(zaznamba v zemljiški knjigi) 

Na podlagi akta o razglasitvi iz 11. člena tega zakona ministrstvo 
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove 
uveljavitve predlagata zaznambo nepremičnega spomenika v 
zemljiški knjigi. 

16. člen 
(pridobitev statusa spomenika po zakonu) 

Zbirke predmetov ali posamezni predmeti premične dediščine, s 
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katerimi upravljajo javni zavodi iz 19. člena tega zakona, so 
spomeniki po zakonu. 

17. člen 
(oznake nepremičnih spomenikov) 

Nepremični spomeniki so vidno označeni. 
O vsebini, obliki in rabi oznak izda minister pravilnik. 

IV. JAVNA SLUŽBA 

18. člen 
(naloge javne službe) 

V okvir opravljanja javne službe na področju varstva dediščine 
sodijo naslednje naloge: 

• evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register 
dediščine; 

- priprava strokovnih podlag za razgiasitvene akte in soglasij za 
upravne postopke; 

- vključevanje v sistem varstva dediščine pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

- izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg 
v dediščino; 

- spremljanje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa dediščine; 

- spremljanje upravljanja dediščine v lasti države oziroma lokalnih 
skupnosti; 

- priprava smernic s področja dediščine v postopkih sprejemanja 
prostorskih in planskih aktov; 

- usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva 
dediščine v lasti države oziroma lokalnih skupnosti na podlagi 
dovoljenja iz 28. oziroma koncesije iz 29.člena tega zakona; 

- priprava konservatorskih programov; 

- navodila lastnikom spomenikov oziroma dediščine. 

Naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo javni zavodi za varstvo 
dediščine iz 19. člena tega zakona, fizične osebe in pravne osebe 
zasebnega prava pa le na podlagi dovoljenja iz 28. člena tega 
zakona. 

19. člen 
(javni zavodi za varstvo dediščine) 

Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične 
dediščine in premične dediščine, ki je njen sestavni del, ustanovi 
država mrežo javnih zavodov za varstvo dediščine, ki pokriva 
celotno območje Republike Slovenije, in te zavode pooblasti tudi 
za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji po tem zakonu. 

Za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine 
država ustanovi mrežo državnih muzejev, skupaj z lokalnimi 
skupnostmi pa mrežo pokrajinskih in mestnih muzejev, ki pokrivajo 
vse vrste premične dediščine in celotno območje Slovenije. 

Za izvajanje javne službe na področju restavratorstva skrbi javni 
zavod za restavratorsko dejavnost. 

O kompetenčnih sporih med izvajalci javne službe odloča minis- 
ter. 

20. člen 
(regionalni zavodi za varstvo nepremične dediščine) 

Zavodi za varstvo nepremične dediščine, organizirani po 
regionalnem načelu, opravljajo, poleg nalog iz 18. člena tega 
zakona, še naslednje: 

- proučujejo, raziskujejo in dokumentirajo nepremično dediščino 
oziroma spomenike, pripravljajo elaborate za varovanje, 
obnavljanje in revitalizacijo; 

- predlagajo začetek postopka za razglasitev spomenikov ter 
sodelujejo v postopku sprejemanja aktov za razglasitev; 

- sodelujejo v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje, 
razvijanje in rabo dediščine; 

- usmerjajo in spremljajo posege v dediščino in spomenike; 

- sodelujejo z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki 
imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter jim 
posredujejo pojasnila, nasvete in navodila; 

- popularizirajo dediščino ter njeno varstvo; 

- razvijajo določene tehnične dejavnosti ter načrtujejo in vodijo 
posamezna vzdrževalna dela na nepremični dediščini. 

21. člen 
(muzeji) 

Muzeji, poleg dejavnosti iz 18. člena tega zakona in v okviru te 
dejavnosti: 

- zbirajo, urejajo in hranijo premično dediščino; 

- dokumentirajo premične spomenike, jih proučujejo, raziskujejo 
in pripravljajo študije in elaborate za njihovo varstvo ter opravljajo 
druge strokovne naloge varstva premične dediščine na območju 
oziroma področju, za katerega so ustanovljeni; 

- pripravljajo razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja 
dediščine v državi in tujini; 

- posredujejo ali pripravljajo razstave in druge oblike predstavljanja 
dediščine drugih narodov; 

- sodelujejo z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v 
okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, 
razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in jim strokovno 
pomagajo; 

- strokovno sodelujejo s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega 
prava, ki imajo zbirke premične dediščine (zasebne muzejske 
zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk; 

- razvijajo določene tehnične dejavnosti ter opravljajo varstvena 
dela na posameznih premičnih spomenikih. 

22. člen 
(vrste muzejev) 

Muzeji so državni, pokrajinski, mestni, občinski in zasebni. 
Za varstvo določene vrste dediščine se lahko ustanovi posebni 
muzej. 
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Galerija, ki hrani premično likovno dediščino, ima status muzeja. 

23. člen 
(državni in posebni muzeji) 

Državni muzej opravlja naloge varstva premične dediščine, ki je 
državnega pomena; v tem okviru proučuje tudi premično dediščino, 
ki je zunaj Republike Slovenije, pa je pomembna za Republiko 
Slovenijo. 

Posebni muzej opravlja naloge varstva na področju dela dediščine, 
za katerega je ustanovljen. 

24. člen 
(restavratorska dejavnost) 

Javni zavod za restavratorsko dejavnost opravlja, poleg določenih 
nalog iz 18. člena tega zakona, naslednje naloge: 

- usklajuje restavratorsko dejavnost in skrbi za razvoj 
restavratorske stroke ter ga usmerja; 

- organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja 
restavratorske posege in prezentacijo spomenikov ter zagotavlja 
dokumentacijo restavratorske dejavnosti; 

- sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in 
spomenikov; 

- izvaja zahtevnejše posege na spomenikih državnega pomena; 

- sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju kadrov na področju 
restavratorstva; 

- sodeluje z drugimi javnimi zavodi na področju varstva dediščine, 
posebej s tistimi, ki opravljajo tudi restavratorske naloge. 

25. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe) 

Izvajalec javne službe mora imeti strokovno usposobljene delavce 
za vsa področja dejavnosti, ki jih bo opravljal kot javno službo, ter 
prostorske, tehnične pogoje in opremo za opravljanje strokovne 
dejavnosti na teh področjih. 
Minister s pravilnikom določi zahteve in podrobnejše pogoje iz 
prvega odstavka. 

26. člen 
(zastopanje interesov varstva) 

Zavodi iz 20. člena tega zakona imajo pravico in dolžnost zastopati 
interese varstva dediščine v vseh upravnih in sodnih postopkih, 
katerih predmet je dediščina oziroma spomenik. 

V. IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVA DEDIŠČINE NA 
PODLAGI DOVOLJENJ IN KONCESIJ 

27. člen 
(naloge varstva dediščine, ki se lahko izvajajo na 

podlagi dovoljenj) 

Fizične In pravne osebe zasebnega prava smejo samo z 
dovoljenjem ministra izvajati naslednje naloge varstva dediščine: 

- zbiranje podatkov o dediščini In spomenikih; 

- zbiranje, hranjenje in varovanje premične dediščine; 

- razstavljanje in predstavljanje dediščine v javnosti; 

- izvajanje posegov v dediščino; 

- raziskovanje dediščine; 

- strokovna pojasnila in nasveti lastnikom dediščine. 

28. člen 
(pogoji in postopek za izdajo dovoljenja) 

Dovoljenje za izvajanje nalog iz prejšnega člena lahko dobijo fizične 
in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo strokovne, 
kadrovske in tehnične pogoje za določeno vrsto nalog iz 
prejšnjega člena. 

O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka odloči minister po 
predhodnem mnenju ustreznega zavoda iz 19. člena tega zakona. 

Minister s pravilnikom določi pogoje za opravljanje posameznih 
vrst nalog iz prejšnjega člena. 

29. člen 
(pogoji in postopek za izdajo in odvzem koncesije) 

Koncesijo za izvajanje nalog javne službe se lahko podeli le za 
naloge, naštete v 27. členu tega zakona. Podeli jo minister oziroma 
pristojni organ lokalne skupnosti tistim fizičnim in pravnim osebam, 
ki imajo dovoljenje ministra iz prejšnjega člena, na podlagi javnega 
razpisa. 

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi 
z opravljanjem javne službe s pogodbo, ki se sklene v pisni obliki. 

Minister oziroma pristojni organ lokalne skupnosti, ki je koncesijo 
podelil, jo odvzame z odločbo, če: 
- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega 

člena; 
- koncesionar ne opravlja varstva dediščine v skladu s predpisi, 

odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji, pa v določenem 
roku ni odpravil pomanjkljivosti; 

- se koncesinar odpove koncesiji. 

VI. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO PREMIČNE 
DEDIŠČINE 

30. člen 
(pogoji za hranjenje zbirk) 

Kadar je zbirka spomenik, jo sme hraniti fizična ali pravna oseba 
le, če izpolnjuje prostorske in tehnične pogoje za njeno hranjenje. 

Pogoje iz prejšnjega odstavka določi minister s pravilnikom. 

31. člen 
(izvoz premične dediščine in spomenikov) 

Trajni izvoz spomenikov je prepovedan. Izjemoma lahko minister 
dovoli tak izvoz spomenika v primeru izmenjave muzejskega 
gradiva. 

Minister izdaja dovoljenja za začasni Izvoz spomenikov In za 
izvoz predmetov dediščine. 

Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih iz prejšnjih dveh 
odstavkov in o izvozu na njihovi podlagi. 
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Postopek izvoza in vodenje evidence določi minister s pravilnikom. 

32. člen 
(uvoz) 

Dediščino je dovoljeno uvažati le na podlagi izvoznega dovoljenja 
države, iz katere dediščina izvira, če je po njenih predpisih tako 
dovoljenje obvezno. 

33. člen 
(trgovanje z dediščino) 

Podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki trguje z dediščino, 
mora vodtti evidenco prodaje in drugih poslov z dediščino. V 
evidenco £e vpisujejo podatki o izvoru predmetov dediščine, opis 
in prodajnk cena predmeta ter podatki o kupcu. Prodajalec mora 
seznaniti kupca z možnostjo omejitve izvoza. 

Minister s pravilnikom določi način vodenja in nadzor nad evidenco 
iz prvega odstavka. 

34. člen 
(odtujevanje muzejskega gradiva) 

Muzejsko gradivo, ki je v lasti države oziroma lokalnih skupnosti 
in ga hrani muzej, je prepovedano odtujiti, razen če gre za 
izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o 
čemer odloča na predlog muzeja minister oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti. 

35. člen 
(preverjanje izvora muzejskega gradiva) 

Muzeji morajo pri pridobivanju muzejskega gradiva preveriti njegov 
izvor. 

VII. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO NEPREMIČNE 
DEDIŠČINE 

36. člen 
(presoja vplivov na nepremično dediščino) 

Pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora mora 
pripravljalec kot obvezno sestavino za presojo vplivov na 
nepremično dediščino, ki jih je v uresničevanju teh načrtov mogoče 
pričakovati, upoštevati strokovne zasnove za varstvo dediščine 
(v nadaljnjem besedilu: strokovne zasnove) 

37. člen 
(strokovne zasnove) 

Strokovne zasnove Iz prejšnjega člena vključujejo zlasti naslednje 
sestavine: 
- pregled območij, objektov, naselij ali njihovih delov ter stvari, ki 

se po tem zakonu štejejo za nepremično dediščino; 
- prikaz in oceno stanja nepremične dediščine ter pogojev in 

možnosti njenega razvoja; 
- prikaz tistih delov nepremične dediščine, ki so zavarovane kot 

kulturni spomeniki ali naj se kot take zavarujejo; 
- valorizacija nepremične dediščine z navedbo elementov, 

vsebine in značilnosti, ki se naj zlasti varujejo; 
- predloge rešitev, ukrepov, varstvenih režimov In razvojnih 

usmeritev za varstvo nepremične dediščine, z oceno učinkov 
in potrebnih sredstev; 

- oceno ogroženosti nepremične dediščine v primeru naravnih 
nesreč in drugih izrednih razmerah. 

S strokovnimi zasnovami se opredelijo tudi specifične značilnosti 

varovanja, ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine 
posameznih regij. 

Podrobnejšo vsebino strokovnih zasnov predpiše minister s 
pravilnikom. 

38. člen 
(sprejemanje strokovnih zasnov) 

Strokovne zasnove pripravljajo zavodi iz 20. člena tega zakona 
in sicer v roku ter na način in pod pogoji, kot jih predpiše minister. 

39. člen 
(obveznost upoštevanja strokovnih zasnov in 

kulturnovarstveno mnenje) 

Strokovne zasnove so obvezna sestavina strokovnih podlag za 
državni prostorski plan in osnutkov lokacijskih načrtov 
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ter obvezna podlaga 
oziroma izhodišče pri izdelavi strokovnih podlag za občinske 
prostorske plane in drugo urbanistično dokumentacijo lokalnih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski plani). 

V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega 
plana ali njegovih sprememb oziroma dopolnitev mora pripravljalec 
k rešitvam, ki so v zvezi z varstvom, ohranjanjem oziroma 
vzdrževanjem nepremične dediščine, pridobiti mnenje zavoda iz 
20. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveno 
mnenje). Brez tega mnenja ni mogoče potrditi oziroma sprejeti 
občinskega prostorskega plana. 

Kulturnovarstveno mnenje je treba pridobiti tudi v postopkih 
sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov. 

40. člen 
(kulturnovarstveni akti) 

Zaradi zagotavljanja enotnega sistema varstva nepremične 
dediščine se v skladu z določbami tega zakona za gradnjo novih 
in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za gradnjo oziroma montažo 
tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav (v nadaljnjem 
besedilu: naprave) in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za 
objekt oziroma napravo, a lahko trajno, začasno ali občasno 
vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične 
dediščine (v nadaljnjem besedilu: drugi posegi v prostor), izdajajo 
ustrezni upravni akti (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveni 
akti). 

Kulturnovarstveni akti ne smejo biti v nasprotju s strokovnimi 
zasnovami. 

Kulturnovarstveni akti so: 

1. kulturnovarstveni pogoji in 
2. kulturnovarstvena soglasja. 

41. člen 
(kulturnovarstveni pogoji) 

S kulturnovarstvenimi pogoji se določajo zahteve, ki jih mora 
Izpolnjevati projektna dokumentacija, ki je s predpisi o graditvi 
objektov predpisana za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih 
objektov, oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih 
posegov v prostor. 

Med druge posege v prostor se po tem zakonu štejejo zlasti 
takšne spremembe namembnosti obstoječih objektov ter 
spremembe tehnologije naprav, ki vplivajo oziroma je utemeljeno 
pričakovati, da bodo vplivale na varstvo, ohranjanje oziroma 
vzdrževanje nepremične dediščine, njen videz in vplivno območje, 
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kakor tudi raziskave, ki predstavljajo poseg v nepremično dediščino 
ali spomenik. 

Če se namerava objekte rekonstruirati oziroma naprave, za katere 
so bili izdani kulturnovarstveni pogoji, predelati oziroma spremeniti 
tehnologijo ali opraviti druge spremembe, ki lahko vplivajo na 
režim varstva, ohranjanja oziroma vzdrževanja nepremične 
dediščine, je potrebno vložiti zahtevo za spremembo 
kulturnovarstvenih pogojev oziroma za izdajo novih pogojev. 

42. člen 
(kulturnovarstveno soglasje) 

Pravna ali fizična oseba, kateri so bili izdani kulturnovarstveni 
pogoji, je dolžna pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oz. za 
priglasitev del kulturnovarstveno soglasje, če so bili ti pogoji izdani 
za gradnjo novega oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta 
ali naprave, oziroma pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani 
za druge posege v prostor. 

S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi, da je projekt za 
pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka oziroma dokumentacija 
za izvajanje del iz drugega odstavka iz prejšnjega člena, izdelana 
v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Kulturnovarstveno 
soglasje se izda v obliki klavzule na kulturnovarstvenih pogojih. 
Če projekt oziroma dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni 
izdelana v skladu z kulturnovarstvenimi pogoji, pristojni organ 
sprejme ustrezno odločitev, s katero se zavrne izdaja 
kulturnovarstvenega soglasja. 

Kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev iz prejšnjega 
odstavka je pristojni organ dolžan izdati v roku 30 dni od pravilno 
vložene zahteve. 

Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev je 
dovoljena pritožba na ministrstvo oziroma na organ v njegovi 
sestavi. 

43. člen 
(pristojnost za izdajo aktov iz 39. do 42. člena) 

Kulturnovarstveno mnenje, pogoje in soglasje izdaja zavod iz 20. 
člena tega zakona. 

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI FIZIČNIH IN PRAVNIH 
OSEB NA PODROČJU VARSTVA DEDIŠČINE 

44. člen 
(splošna prepoved škodljivega ravnanja z dediščino 

in spomenikom) 

Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako, da ogrozi 
njun kulturni pomen. 

Prepovedana je raba spomenika na določen način ali za 
posamezne namene, če bi taka raba ogrožala obstoj ali vplivala 
na neokrnjenost spomenika. Iz enakega razloga je prepovedano 
tudi premeščanje ali prenašanje posameznega spomenika. 

45. člen 
(prepoved izkoriščanja podobe in imena spomenika 

brez soglasja lastnika) 

Nihče ne sme izkoriščati podobe in imena spomenika brez soglasja 
lastnika. 

46. člen 
(dolžnost ohranjanja in vzdrževanja spomenika) 

Spomenik mora lastnik varovati, ohranjati na lastne stroške, 
omogočati njegovo raziskovanje in dostopnost v skladu z 
namembnostjo in režimom varstva, opredeljenim v 12. členu tega 
zakona, ter ga uporabljati tako, da dosledno upošteva njegovo 
kulturno funkcijo. 

47. člen 
(pravica do brezplačnih navodil) 

Lastnik dediščine ima pravico do brezplačnih pojasni, nasvetov 
in navodil ustreznega javnega zavoda iz 19. člena tepa zakona v 
zvezi z njenimi lastnostmi in pomenom ter ohranjanjem in 
vzdrževanjem. 

48. člen 
(pravica do odškodnine) 

Lastnik spomenika je upravičen do odškodnine, če se mu zaradi 
varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko 
izkoriščanje spomenika in tega ni mogoče nadomestiti z drugo 
dejavnostjo v okviru varstvenega režima. 

Odškodnina se lahko določi v enkratnem znesku ali v letnih 
zneskih. 

Če se država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik razglasila, 
in lastnik ne moreta sporazumeti o višini odškodnine iz prejšnjega 
odstavka, jo določi pristojno okrajno oziroma okrožno sodišče. 

49. člen 
(vlaganje javnih sredstev) 

Če zahtevajo vzdrževanje ali posegi v spomenik zaradi njegovega 
varstva ali prenove izredne stroške, ki presegajo gospodarsko 
korist in običajne stroške vzdrževanja, lahko država ali lokalne 
skupnosti prispevajo v ta namen javna sredstva. 

O vlaganju se sklene pogodba, v kateri se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi je tak spomenik javno dostopen. 

50. člen 
(razlogi za razlastitev nepremičnega spomenika) 

Sodišče lahko na predlog države ali lokalne skupnosti razlasti 
nepremični spomenik, če gre za javno korist, katere ni mogoče 
doseči na drugačen način, da se tako omogoči ohranitev 
spomenika, ki je ogrožen, oziroma da se na tak način spomenik 
vključi v obnovo in novo namembnost zaokrožene urbane in 
pokrajinske celote. 

51. člen 
(odločanje o javni koristi in o razlastitvi) 

Odločbo o ugotovitvi javne koristi sprejme pristojni organ lokalne 
skupnosti oziroma Vlada Republike Slovenije. 
Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči Imetnikom 
zemljiškoknjižnih pravic na spomeniku. 

52. člen 
(nadomestilo ali odškodnina za razlastitev) 

Za razlaščeno nepremičnino, ki Ima status spomenika, mora 
razlastitveni upravičenec zagotoviti lastniku drugo enakovredno 
nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina obsega njeno 
vrednost in stroške, povezane z razlastitvijo. 
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53. člen 
(postopek razlastitve) 

Razlastitev nepremičnega spomenika se izvede po zakonu, ki 
ureja razlastitev. 

54. člen 
(najdba dediščine) 

Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdorkoli najde na površju 
zemlje, pod njim ali v vodi, je lastnina države. 

u 
Kdor odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodo- 
vana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril, o najdbi pa takoj 
obvestiti javni zavod iz 20. člena. 

Javni zavod mora v 15 dneh po obvestilu določiti rok prepovedi 
kakršnihkoli posegov na najdišču dediščine, ki ne more biti daljši 
od šestih mesecev. 

55. člen 
(arheološko najdišče kot stavbno zemljišče) 

Kadar sega stavbno zemljišče na arheološko najdišče, so 
dovoljena kakršnakoli dela na tem zemljišču šele po zavarovalni 
arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi investitor v 
okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča. 

Izjemoma se lahko posamezna nujna dela na tem zemljišču 
opravljajo le z dovoljenjem zavoda iz 20. člena tega zakona. 

56. člen 
(arheološke raziskave) 

Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča, ki jo lahko opravlja 
le za to pooblaščeni zavod iz 19. člena tega zakona, obsega 
zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije, 
ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito 
arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave zemljišča se 
dokončno določi njegova namembnost. 

Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje je potrebno 
dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo zlasti izvajalci, meje 
območja, pogoji in način raziskovanja, prepovedi in omejitve 
lastniku najdišča in drugim osebam za čas trajanja raziskovanja. 
Minister s pravilnikom določi postopek izdaje dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka. 

57. člen 
(dovoljenje za raziskovanje) 

Fizična ali pravna oseba mora imeti za vsako raziskavo, ki je 
poseg v dediščino ali spomenik, dovoljenje zavoda iz 19. člena 
tega zakona. 

Pritožba je dovoljena na ministrstvo oziroma na organ v sestavi 
ministrstva 

58. člen 
(nedopustnost odtujitve spomenika državnega 

pomena) 

Spomenika državnega pomena, ki je v lasti države, ni dopustno 
odtujiti. 

59. člen 
(predkupna pravica) 

Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik, 
imata predkupno pravico na spomeniku. 

Lastnik spomenika mora o nameravani prodaji in pogojih prodaje 
pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz prejšnjega odstavka. 
V primeru prodaje spomenika državnega pomena država v 60 
dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo. Če te ne 
sprejme, se do te ponudbe v nadaljnjih 30 dneh opredeli lokalna 
skupnost iz prvega odstavka. 

V primeru prodaje spomenika lokalnega pomena lokalna skupnost 
v 30 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo. 

60. člen 
(ničnost prodajne pogodbe v nasprotju z določbami o 

predkupni pravici) 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim členom, je nična. 

IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

61. člen 
(inšpektorat) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, splošnih 
in posebnih aktov, izdanih na njegovi podlagi, ter drugih predpisov 
in aktov, ki se nanašajo na varstvo dediščine, opravlja inšpektorat 
za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) 
s svojimi inšpektorji, če gre za akte, ki se nanašajo na spomenike 
oblikovane narave ali kulturno krajino iz 5. člena tega zakona, pa 
tudi inšpektorat za področje varstva narave. 

62. člen 
(pogoji za inšpektorje) 

Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima, poleg splošnih 
pogojev, ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let 
delovnih izkušenj na področju varstva dediščine. 

63. člen 
(pooblastila inšpektorjev) 

Inšpektor ima, poleg pooblastil iz predpisov, ki urejajo inšpekcijsko 
nadzorstvo, še naslednja pooblastila: 
- pregledovati objekte in predmete dediščine, knjige in listine v 

zvezi s prometom, posegi v dediščino in v varovano okolje 
spomenikov; 

- nadzirati delovanje javnih zavodov za varstvo dediščine iz 19. 
člena ter drugih izvajalcev dejavnosti varstva dediščine iz 27. 
člena z vidika zakonitosti; 

- zahtevati pisna pojasnila in izjave od odgovornih oseb 
zavezancev v zvezi s predmetom nadzorstva; 

- pregledovati in zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša 
na razglašanje spomenikov, izdajanje upravnih odločb lastnikom 
spomenikov, na izvoz kulturne dediščine in na trgovanje z 
dediščino. 

64. člen 
(ukrepi inšpekcijskega nadzorstva) 

Inšpekcijsko nadzorstvo obsega poleg splošnih ukrepov tudi 
posebne ukrepe, predvidene s tem zakonom. 

65. člen 
(vzpostavitev v prejšnje stanje) 

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedle raziskave, 
ki pomenijo poseg v dediščino, v nasprotju z dovoljenjem zavoda 
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iz 19. člena tega zakona, lahko izreče ukrep vzpostavitve v prejšnje 
stanje na stroške lastnika oziroma investitorja. 

Če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, inšpektor odredi 
sanacijo stanja. 

Inšpektor določi rok za vzpostavitev v prejšnje stanje oziroma za 
sanacijo stanja. 

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedli posegi v 
dediščino v nasprotju s kulturnovarstvenim soglasjem iz 42. člena 
tega zakona ali brez takega soglasja, o tem brez odlašanja obvesti 
inšpektorja, pristojnega za graditev, ki je dolžan nemudoma z 
odločbo odrediti bodisi, da se nepravilnosti, ki jih je ugotovil 
inšpektor, odpravijo v roku, ki ga sam določi, bodisi, da se ustavi 
nadaljnja gradnja oziroma izvajanje drugih del oziroma izreči ukrep 
vzpostavitve v prejšnje stanje na stroške lastnika oziroma 
investitorja. 

66. člen 
(obveznost izpolnitve) 

Če inšpektor ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost 
poškodovanja ali je že nastala škoda na spomeniku, odredi rok, v 
katerem se mora taka nevarnost odpraviti, oziroma sprejme 
ukrepe za ustrezno nadomestitev škode. 

Če lastnik v danem roku ne opravi ustreznih ukrepov ali ne 
zagotovi potrebnih del, inšpektor odredi, da dela na stroške 
lastnika izvede država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik 
razglasila. 

Izpolnitev del iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi 
konservatorskega programa in pod vodstvom pristojnega 
izvajalca javne službe iz 19. člena tega zakona. 

67. člen 
(prepoved škodljivega ravnanja in začasni odvzem 

posesti premičnega spomenika) 

Če inšpektor ugotovi, da zaradi nepravilnega ravnanja ali rabe 
spomenika ali zaradi opustitve dolžnega ravnanja s spomenikom 
obstaja nevarnost njegovega poškodovanja, lahko tako ravnanje 
ali uporabo prepove in odredi potrebne ukrepe za zagotovitev 
varstva. 

Če je zaradi nepravilnega ravnanja in rabe ali opustitve dolžnega 
ravnanja lastnika ogrožen premični spomenik, lahko inšpektor z 
odločbo, začasno odvzame posest in spomenik prepusti v hrambo 
javnemu zavodu iz 21. člena. 

68. člen 
(ukrep v primeru izkoriščanja podobe ali imena 

spomenika brez soglasja lastnika) 

Če inšpektor ugotovi, da je fizična ali pravna oseba izkoristila 
podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika, lahko prepove 
nadaljnja dejanja, ki iz takega dejanja izhajajo. 

69. člen 
(prepoved opravljanja dejavnosti brez dovoljenja ali v 

nasprotju s pravilnikom ali odločbo ministra) 

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva inšpektor ugotovi, 
da izvajajo posamezne naloge varstva dediščine iz 27. člena 
tega zakona pravne in fizične osebe, ki nimajo dovoljenja ministra 
iz 28. člena ali koncesije Iz 29. člena, da fizična ali pravna oseba 
hrani zbirko v nasprotju s pravilnikom ministra iz 30. člena, da se 
trgovanje s premično dediščino opravlja v nasprotju s pravilnikom 

iz 33. člena tega zakona ali da se opravlja arheološko izkopavanje 
brez dovoljenja ali v nasprotju s pravilnikom ministra iz 58. člena 
tega zakona, lahko opravljanje teh dejavnosti, hrambo zbirke, 
trgovanje z dediščino oziroma izkopavanje prepove ter določi 
ukrepe, ki jih je treba zagotoviti za varstvo dediščine, in roke, v 
katerih je treba določena dela opraviti in take ukrepe izvesti. 

70. člen 
(pritožba) 

Pritožba zoper odločbe iz 65. do 69. člena tega zakona tega 
zakona, ki se nanašajo na spomenik v lasti države ali lokalne 
skupnosti, ne zadrži izvršitve odločbe oziroma sklepa, 

c 
71. člen v 

(pomoč policije) 
, •> 
Ce obstaja utemeljen sum nedovoljenega izvoza in trgovanja s 
premično dediščino iz 31. in 33. člena, nedovoljenega raziskovanja 
spomenika iz 57. člena, ali opustitve dolžnosti obvestitve o najdbi 
iz 54. člena tega zakona, inšpektor lahko zahteva pomoč policije. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

72. člen . £ 

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 100.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki: 

1. uporablja podatke iz registra dediščine (10. člen) brez navedbe 
vira; 

2. izvaja naloge iz 27. člena tega zakona brez dovoljenja 
ministrstva; 

3. izkorišča podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika 
(44. člen); 

4. ne omogoči raziskovanja dediščine oziroma spomenika (46. 
člen). 

Če stori prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe, se za ta prekršek kaznuje od 30.000,00 do 200.000,00 
SIT. 

73. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki: 

1. ne hrani zbirke, ki je spomenik, v skladu z določbo 30. člena; 

2. trguje z dediščino v nasprotju s pravilnikom iz 33. člena; 

3. raziskuje dediščino ali spomenik na način, ki pomeni poseg 
brez dovoljenja iz 57. člena; 

4. ne ravna s spomenikom v skladu z določbami 46. člena; 

5. ne obvesti pristojnega javnega zavoda iz 19. člena o najdbi 
dediščine oziroma ne poskrbi, da ostane odkriti del dediščine 
iz 54. člena tega zakona nepoškodovan ter okoliščine najdbe 
nespremenjene. 

Če stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali 
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se 
ta za prekršek kaznuje od 150.000,00 do 3,000.000,00 SIT. 
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Če stori prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe, se ta za prekršek kaznuje od 50.000,00 do 300.000,00 
SIT. 

74. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 150.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki: 

1. posega v dediščino oziroma spomenik brez dovoljenja ali v 
nasprotju z dovoljenjem zavoda iz 20. člena (37. člen) oziroma 
v nasprotju s kulturnovarstvenimi zasnovami iz 37. člena, 
kulturnovarstvenimi pogoji iz 41. člena in kulturnovarstvenim 
soglasjem iz 42. člena; 

2. ravna z dediščino ali s spomenikom tako, da ogrozi njuno 
kulturno funkcijo (46. člen); 

3. do določenega roka ne vzpostavi prejšnjega stanja v skladu z 
65. členom. 

Če stori ta prekršek pravna oseba in posameznik v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje od 100.000,00 
do 5,000.000,00 SIT. 

če stori odgovorna oseba pravne osebe v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje od 70.000,00 do 500.000,00 
SIT. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

75. člen 
(veljavnost dosedanjih aktov o razglasitvi) 

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov in vpisi kulturnih 
spomenikov v registre spomenikov, ki so bili izdani oziroma 
opravljeni na podlagi Zakona o varstvu kulturnih spomenikov in 
prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji (Ur. I. RLS, št. 
23/48), Zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitostih (Ur. I. LRS, št. 22/58), Zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov v LR Sloveniji (Ur. I. LRS, št. 26/61 in Ur. I. SRS, št. 11/ 
65) ter Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 
1/81,42/86 in Uradni list RS št. 8/90 in 26/92), ostanejo v veljavi in 
se uskladijo z določbami tega zakona ter po potrebi dopolnijo v 
dveh letih po njegovi uveljavitvi. 

Naravne znamenitosti oziroma redkosti ter prirodne znamenitosti, 
ki so pridobile varstveni status na podlagi zakonov iz prejšnjega 
odstavka in Zakona o varstvu narave (ur. I. SRS, št. 7/70), 
postanejo kulturni spomenik na podlagi tega zakona, če so 
izpolnjeni pogoji za pridobitev statusa kulturnega spomenika, kar 
soglasno ugotovita ministra za kulturo in za okolje in prostor. 
Seznam kulturnih spomenikov se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov iz prejšnjega odstavka 
ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona v dveh 
letih po objavi seznama kulturnih spomenikov iz prejšnjega 
odstavka. 

Če se vsebina aktov iz prvega in prejšnjega odstavka nanaša na 
spomenike oblikovane narave in kulturno krajino iz 5. člena tega 
zakona, se njihova uskladitev z določbami tega zakona in 
morebitna dopolnitev varstvenega režima opravi po predhodnem 
soglasju ministra za okolje in prostor. 

76. člen 
(rok za vpis spomenikov v register dediščine) 

Uprava RS za kulturno dediščino vpiše kulturne spomenike iz 
prejšnjega člena v register dediščine iz 10. člena tega zakona na 
predlog zavoda iz 20. člena tega zakona, v treh letih po uveljavitvi 
tega zakona. 

77. člen 
(prevzem ustanoviteljstva zavodov za varstvo 

kulturne dediščine in matična služba) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija 
ustanoviteljica naslednjih zavodov za varstvo naravne in kulturne 
dediščine; Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, Ljubljana, Medobčinskega zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, Piran ter zavodov za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica 
in Novo mesto. 

Vlada RS uskladi ustanovitvene akte javnih zavodov iz prejšnjega 
odstavka z določbami tega zakona in Zakona o zagotavljanju 
javnega interesa na področju kulture (Ur. I. RS št. 75/94) v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona. 
Naloge matične službe za zavode iz prvega odstavka tega člena 
v tistem delu njihove dejavnosti, ki se nanaša na kulturno 
dediščino, opravlja Uprava RS za kulturno dediščino. 

78. člen 
(začasno izvajanje ustanoviteljskih pravic in dolžnosti 

nad muzeji) 

Vlada Republike Slovenije v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
zakona določi, kateri muzeji imajo status državnega muzeja in 
katere bo Republika Slovenija ustanovila skupaj z lokalnimi 
skupnostmi. 

79. člen 
(Restavratorski center RS) 

Restavratorski center Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen na 
podlagi Zakona o ustanovitvi delovne organizacije Restavrator- 
skega centra Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 39/82) nadaljuje za 
delom s položajem in delovnim področjem, določenim s tem 
zakonom, kot javni zavod Restavratorski center Republike 
Slovenije. 

80. člen 
(izvršilni predpisi) 

Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. 

Do uveljavitve predpisov, določenih v tem zakonu, se še naprej 
uporabljajo predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o naravni in kulturni 
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81,42/86 in Uradni list RS, št.8/90 
in 26/92 ). 

81. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona 
o naravni in kulturni dediščini ( Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in 
Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen določb, ki se nanašajo na 
naravno dediščino in naravne znamenitosti. 

82. člen 
(končna določba) 

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

Predloženi osnutek zakona, v poglavjih od temeljnih pojmov prek 
organizacije in delitve nalog varovanja dediščine do kazenskih 
določb in inšpekcijskega nadzora vzpostavlja enotni sistem 
varstva kulturne dediščino in ustvarja enotno službo varovanja 
kulturne dediščine. 

1. V splošnih določbah (1. do 6. člen) so opredeljeni vsebina 
zakona, vsebina varstva dediščine in njegovi temeljni cilji, pojmov 
kulturne dediščine in kulturnega spomenika, vrste in varstvene 
skupine spomenikov ter enoten sistem varstva kulturne dediščine 
(v nadaljevanju: dediščine). Glede na to, da se materija 
dosedanjega zakona o naravni in kulturni dediščini samo v enem 
delu prenaša v osnutek novega, so spremembe seveda 
precejšnje, vendar med določbami, ki so doslej urejale kulturno 
dediščino, in določbami v tem poglavju ni večjih sprememb. Na 
novo so v zakon vključeni opredelitev in temeljni cilji varstva 
dediščine ter delitev na spomenike državnega in lokalnega 
pomena. 

Na novo je opredeljeno tudi načelo o enotnosti sistema varstva 
dediščine. 

2. Poglavje o pristojnostih države in lokalnih skupnosti ( 7. in 8. 
člen ) kljub svoji lapidarnosti predstavlja novoto, saj so bile 
ustrezne določbe v dosedanjem zakonu ( o družbenopolitičnih 
skupnostih ) zelo splošne in nerazčlenjene. Iz dikcije določb o 
pristojnosti države je jasno razviden premik težišča glede 
odgovornosti za varovanje kulturne dediščine od občine oz. lokalne 
skupnosti na državo. 

3. V poglavje o varstvu dediščine (9. do 17. člen) se urejajo pridobitev 
pravnega statusa dediščine, register dediščine, razglasitev 
spomenikov, vsebino varstvenega režima in omejevanja 
lastninske pravice glede spomenikov, zaznamba v zemljiški knjigi 
ter oznake nepremičnih spomenikov. 

Sedanji zakon ne predvideva posebne uradne evidence o 
dediščini, kar povzroča vrsto nejasnosti in težav pri zagotavljanju 
njenega varstva. 
V 9. členu jo sedaj opredeljeno, da velja za dediščino, ki je varovana 
po zakonu, le tista ,ki je vpisana v register dediščine oziroma je 
pridobila status spomenika v skladu z zakonom. 

Ureditev registra dediščine (10. člen) izhaja iz izkušenj pri 
uresničevanju pravilnika o vodenju zbirnega registra kulturne in 
naravne dediščine kot uradne zbirke osnovnih podatkov, ki 
omogočajo nedvoumno identifikacijo posamezne enote dediščine. 
Gre torej za prevzemanje obstoječe ureditve, seveda le za 
področje kulturne dediščine. 

Pri razglasitvi spomenikov (11. do 14. člen) se ločeno ureja 
postopek aktov o razglasitvi za spomenike državnega pomena 
in spomenike lokalnega pomena. 
Če gre pri tem za akte, ki se nanašajo na spomenik oblikovane 
narave in kulturno dediščino, je predvideno odločanje v soglasju 
z ministrom, pristojnim za varstvo dediščine. 
V posebnem (členu 12.) se opredeljuje odločba o varstve 
spomenika, ki se izda lastniku. Brez posebnega akta o razglasitvi 
dobijo status spomenika predmeti premične dediščine, s katero 
upravljajo javni zavodi iz 19. člena. 

Ohranja se institut začasne razglasitve (13. člen). Zakon posebej 
ureja določanje režima za varstvo spomenikov oblikovane narave 
In kulturne krajine s soglasjem ministra, pristojnega za varstvo 
narave (14. člen). 

Podobno kot dosedaj je za spomenike predpisana zaznamba v 
zemljiški knjigi (15. člen). 

4. Javna služba (18. do 26. člen) 
Zakon v 18. členu navaja naloge javne službe za celotno področje 
varstva dediščine. V nadaljevanju so te naloge razdeljene med 
mrežo zavodov za varstvo nepremične dediščine in muzejev ter 
restavratorski center (19. člen). 

Javno službo varstva dediščine izvajajo že po svojem statusu 
samo tisti javni zavodi, ki jih je ustanovila država, vsi drugi pa le 
na podlagi pogojev, določenih s pravilnikom, oziroma dovoljenj. 
Tako je preko enotne javne službe zagotovljena tudi enotnost 
stroke, državi pa enotno varstvo v delu, kjer je to potrebno. 

r. 
Zavodi za varstvo nepremične kulturne dediščine se organizirajo 
po regionalnem načelu (20. člen). 

Muzeji se delijo na nacionalne, pokrajinske, mestne, občinske in 
zasebne ter posebne. 
V restavratorski dejavnosti so posebej opredeljene naloge javnega 
zavoda za to področje, s poudarkom na matičnih in povezovalnih 
nalogah (21. do 24. člen). 

Zakon v 25. členu opredeljuje pogoje za izvajanje javne službe, to 
je kadre in prostorske ter tehnične pogoje za delo, ki se podrobneje 
določajo s pravilnikom ministra. 
V tem poglavju se zavodom za kulturno dediščino zagotavlja 
pravna legitimacija za zastopanje interesov varstva v upravnih in 
sodnih postopkih. 
V 26. členu se izrecno navaja, da imajo izvajalci javne službe iz 
20. člena pravico in dolžnost zastopati interese varstva v vseh 
upravnih In sodnih postopkih, katerih predmet jo dediščina oziroma 
spomenik. 

5. Poglavje o izvajanju dejavnosti varstva dediščine na podlagi 
dovoljenj in koncesije (27. do 29. člen) navaja naloge, ki jih lahko 
poleg javne, od države postavljene službe, opravljajo tudi druge 
pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, če imajo za to 
dovoljenje ministra. V zakonu je torej podano jasno razlikovanje 
med javnimi nalogami, ki jih izvajajo javni zavodi ( za varstvo 
dediščine ) in tistimi, ki jih v skrbi za reševanje dediščine lahko 
opravljajo v okviru svojega programa tudi za to usposobljene 
strokovne organizacije, kar pa v doslej veljavnem zakonu ni bilo 
izrecno predvideno. 

Novoto predstavlja tudi opredelitev pogojev za pridobitev koncesije 
za opravljanje javne službe na tem področju (29. člen). 

6. Posebne določbe za varstvo premične dediščine (30. do 
35. člen): 
Zakon vključuje posebne določbe o pogojih za hranjenje zbirk, o 
trgovanju, o Izvozu in uvozu dediščine ter o odtujevanju 
muzejskega gradiva in o preverjanju njegovega izvora. 

Z določbami o izvozu in uvozu se uresničujejo določbe 
mednarodnih konvencij, ki govore o preprečevanju ilegalne 
trgovine s premično kulturno dediščino. Nove so tudi določbe, ki 
prepovedujejo odtujevanje muzejskega gradiva (34. člen) in 
obveznost preverjanja izvora muzejskega gradiva pri pridobivanju 
tega gradiva (35. člen). 

V tem poglavju so torej predpisane posebne določbe za varstvo 
premične dediščine, ki je z različnimi oblikami prometa In trgovanja 
posebej Izpostavljena In ogrožena. 
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7. V poglavju o posebnih določbah za varstvo nepremične dediščine 
(36. do 43. člen) se zakon osredotoča na presojo vplivov na 
nepremično dediščino ter soglasja k prostorskim aktom. 

Za razliko od strokovnih mnenj k posegom v spomenike, ki jih na 
podlagi veljavnega zakona izdajajo strokovne organizacije na 
področju dediščine, se v predlaganem zakonu predvideva 
razčlenjen sistem smernic in soglasij (strokovne zasnove, 
kulturnovarstveni pogoji ter soglasja), ki se nanašajo na postopke 
sprejemanja aktov s področja urejanja prostora ter na postopke 
za izdajo dovoljenj za izgradnjo in rekonstrukcijo obstoječih 
objektov. 

Tako pomeni predpisano varstvo nepremične dediščine v tem 
poglavju posebno zaščito pred posegi v to dediščino. 

8. V poglavju o pravicah in dolžnostih fizičnih in pravnih oseb na 
področju varstva dediščine (44. do 60. člen) se v precejšnji meri 
povzemajo in delno dopolnjujejo ustrezne določbe iz veljavnega 
zakona, nekatere pa so povsem nove. 
Tako so delno dopolnjene določbe o splošni prepovedi škodljivega 
ravnanja in o dolžnosti ohranjanja dediščine in spomenika (44. in 
46. člen), o prepovedi izkoriščanja podobe in imena spomenika 
brez soglasja lastnika (45. člen) ter o pravici do brezplačnih 
nasvetov in navodil strokovne organizacije (47. člen), o pravici 
do odškodnine v primeru poslabšanja pogojev za gospodarska 
izkoriščanja spomenika (48. člen) in glede vlaganja javnih sredstev 
v spomenik (49. člen). 

Bistveno pa je spremenjena ureditev razlastitve (50. do 53. člen), 
kije v pristojnosti države ail lokalne skupnosti. Glede na to, da je 
z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o stavbnih 
zemljiščih ■ ZSZ (Uradni list RS št. 44/97) prenehal veljati Zakon 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS št. 5/80, 30/87, 20/89 ter Uradni list RS št. 40/90), 
smo v zakonu smiselno povzeli in dopolnili ustrezne določbe 
dopolnjenega ZSZ ter jih prilagodili posebnostim varstva dediščine. 
Zaradi sprememb v premoženjskopravnih razmerjih je razumljivo, 
da se pri najdbi dediščine določa lastnina države (54. člen). 

V glavnem povzete so določbe o arheoloških najdiščih in 
raziskavah (55 in 57. člen). 
V sedaj veljavnem zakonu je določena prepoved odtujitve 
spomenikov v družbeni lastnini, v predlaganem zakonu (58. člen) 
pa se ustrezna prepoved nanaša le na spomenike državnega 
pomena, ki so v lasti države. 
Glede raziskav, ki pomenijo poseg v dediščino ali spomenik (57. 
člen), je predvideno dovoljenje zavoda iz 20. člena zakona. 

Tudi predkupna pravica (59. člen) je urejena podobno, kot v sedaj 
veljavnem zakonu, vendar je v posebnem členu (60.) določeno 
ničnost pogodbe v nasprotju z določbami o predkupni pravici. 

Tako se v tem poglavju predpisane pravice in dolžnosti fizičnih in 
pravnih oseb na področju varstva dediščine nanašajo predvsem 

na prepovedi ravnanja ali rabe dediščine na način, ki jo ogroža ali 
ji zmanjšuje pomen, pravica do strokovne pomoči in odškodnin 
imetnikom ter na premoženjskopravna razmerja in predkupno 
pravico. 

9. Poglavje o inšpekcijskem nadzoru (61. do 71. člen) se uvaja 
povsem na novo, saj sedanji zakon inšpekcije na tem področju ni 
poznal. 
V tem poglavju se opredeljujejo inšpektorat kot posebni organ v 
sestavi ministrstva za kulturo in njegove temeljne naloge, pogoji 
za inšpektorje, ki so zaradi kompleksnosti področja kulturne 
dediščine ostrejši kot v Zakonu o upravi, razčlenjujejo se 
pooblastila inšpektorjev in ukrepi inšpekcijskega nadzorstva (63. 
do 69. člen) ter pomoč policije v posebej določenih primerih 
inšpekcijskega delovanja (71. člen). 

10. Kazenske določbe (72. do 74. člen) so seveda odvisne od 
vsebine, strukture in teže kršitev določb o varovanju dediščine, 
kot so opredeljene v zakonu, in so zaradi tega precej drugačne 
od tistih iz sedaj veljavnega zakona. Pri posameznih skupinah 
prekrškov je uvedena progresivna kazen, ki gre od posameznika 
prek odgovorne osebe pravne osebe oziroma posameznika v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti do pravne osebe. 

12. V prehodnih in končnih določbah (75. do 82. člen) so urejena 
naslednja vprašanja: veljavnost dosedanjih aktov o razglasitvi ter 
vpis doslej razglašenih spomenikov v register dediščine, matična 
služba zavodov za varstvo dediščine na ravni države in prevzem 
ustanoviteljstva javnih zavodov za varstvo kulturne dediščine ter 
muzejev in Restavratorskega centra RS, rok za izdajo izvršilnih 
predpisov oz. smiselna uporaba dosedanjih izvršilnih predpisov, 
prenehanje določb veljavnega zakona o naravni in kulturni dediščini, 
ki se nanašajo na kulturno dediščino, in začetek veljavnosti 
zakona. 

Glede prve od omenjenih določb, veljavnosti dosedanjih aktov o 
razglasitvi spomenikov, se odpira praktično vprašanje, ali je 
potrebno in ali bo možno v dveletnem roku, ki je predviden za 
njihovo uskladitev z zakonom, v vseh primerih razrešiti tudi 
vprašanja kategorizacije oziroma klasifikacije spomenikov 
(državnega ali lokalnega pomena), glede na to, da še ni pripravljen 
in sprejet nacionalni kulturni program, ki bo v veliki meri opredelil 
merila v tem okviru. Tudi na tem mestu je določeno, da se uskladitev 
oziroma prilagoditev aktov o razglasitvah spomenikov v primerih, 
ko gre za kulturno krajino ali oblikovano naravo, opravi po 
predhodnem soglasju ministra, za okolje in prostor. 

Na koncu je potrebno poudariti, da predloženi osnutek zakona ob 
vsem upoštevanju pozitivnih elementov dosedanje zakonodaje 
In izkušenj s tega in drugih področij ter primerljive tuje zakonodaje 
veliko celoviteje oziroma (prvič) sistemsko ureja področje varstva 
kulturne dediščine kot enega pomembnejših konstitutivnih 
civilizacijskih elementov državnosti, zapisanega že tudi v naši 
ustavi. 
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PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 

31/12-1996 

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 22/1-1998 potrdila: 

- PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
OBČIN NA DAN 31/12-1996 

ki jo pošilja na podlagi 50. člena Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 87/97). 

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: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

VSEBINA: 

I. UVOD 

II. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE PREMOŽENJA DRŽAVE, 
KI GA IZKAZUJEJO: 
- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE, 
- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN, 
- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVE- ' 
NIJE IN OBČIN, 
- KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1996 

III. SKLEPNE UGOTOVITVE OB KONCU LETA 1996 

PRILOGE: 

TABELA I.: Zbirna premoženjska bilanca republike, zbirna 
premoženjska bilanca občin in konsolidirana 
premoženjska bilanca republike in občin na dan 
31.12.1996 stanje v absolutnih zneskih, strukturni 
deleži aktive in pasive in udeležba v BDP 

TABELAH.: 

TABELA I 

TABELA IV.: 

GRAF I 

Primerjava zbirne premoženjske bilance republike 
na dan 31.12.1996 glede na 31.12.1995 

Primerjava zbirne premoženjske bilance občin 
na dan 31.12.1996 glede na 31.12.1995 

Zbirna premoženjska bilanca republike, zbirna 
premoženjska bilanca občin in konsolidirana 
premoženjska bilanca republike in občin na dan 
31.12.1996 - stanje v USD 

Zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije 
na dan 31.12.1996 (aktiva, pasiva) 

GRAF III., IV.: Zbirna premoženjska bilanca občin na dan 
31.12.1996 (aktiva, pasiva) 

GRAF V., VI.: Konsolidirana premoženjska bilanca Republike 
Slovenije in občin na dan 31.12.1996 (aktiva, 
pasiva) 
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I. UVOD 

Premoženjske bilance RS in občin na dan 31.12.1996 so bile 
pripravljene na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. 
I. RS, št. 5/96), Zakona o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 
48/90,34/91,23/92,30/92,52/92,7/93,43/93), 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). 

Metodološke in vsebinske podlage za sestavo premoženjskih 
bilanc na dan 31.12.1996 so opredeljene v Odredbi o načinu 
sestavljanja premoženjskih bilanc republike In občin. V Odredbi je 
opredeljeno, da RS in občine sestavijo premoženjsko bilanco na 
podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračune RS in 
občin ter za državne organe v skladu s predpisi. 

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

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 Uredbe o kontnem planu in bilancah za organe 
DPS (Ur. I. SFRJ, 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. 

A. PREMOŽENJSKE BILANCE NA RAVNI REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Na ravni RS so bile najprej izdelane premoženjske bilance 
državnega proračuna, posameznih ministrstev in drugih 
proračunskih uporabnikov. 

Skladno, z Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc 
republike in občin, ki določa, da so zavezanci za sestavo 
premoženjskih bilanc vsi proračunski uporabniki kot jih določa 
Zakon o izvrševanju poračuna RS, so premoženjske bilance 
sestavili vsi proračunski uporabniki vključno z organi v sestavi, 
ki so bili zavezanci za sestavo bilance stanja na dan 31.12.1996. 
V premoženjsko bilanco RS sta za razliko od prejšnjega leta 
vključena tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter 
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo. 

Na osnovi premoženjskih bilanc državnega proračuna, 
posameznih proračunskih uporabnikov in organov v sestavi, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bila sestavljena zbirna 
premoženjska bilanca Republike Slovenije. 

B. PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN 

Na ravni občin so bile izdelane premoženjske bilance posameznih 
občin, v katere so vključene tudi krajevne skupnosti v vsaki 
posamezni občini. 

Premoženjske bilance je sestavilo vseh 147 občin, skladno z 

organiziranostjo občin, ki je veljala v letu 1996. 

Zbirna premoženjska bilanca posamezne občine je bila sestavljena 
na podlagi bilanc stanja proračuna občine In krajevnih skupnosti 
na dan 31.12.1996. Posamezne občine so samostojno sestavile' 
svoje premoženjske bilance. Podatke iz teh bilanc so na enotnih 
obrazcih posredovale Sektorju za javno računovodstvo 
Ministrstva za finance, kjer so bile enotno računalniško obdelane 
in nato vključene v sestavo zbirne premoženjske bilance vseh 
občin. 

C. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN OBČIN 

Na podlagi zbirne premoženjske bilance na ravni Republike 
Slovenije in zbirne premoženjske bilance vseh občin je bila 
sestavljena zbirna premoženjska bilanca republike in občin, ki 
predstavlja skupni izkaz celotnih sredstev in virov sredstev 
republike in občin. 

D. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN 

Pri sestavi konsolidirane premoženjske bilance republike in občin 
so bile medsebojno pobotane terjatve in obveznosti v skladu z 
Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in 
občin. 

II. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE 

PREMOŽENJA DRŽAVE, KI GA 

IZKAZUJEJO: 

- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN, 
- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN OBČIN, 
- KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 
31.12.1996 

V tem poglavju podajamo osnovne ugotovitve o sredstvih in virih 
sredstev, ki izhajajo iz zbirne premoženjske bilance Republike 
Slovenije, zbirne premoženjske bilance občin, zbirne premoženjske 
bilance republike in občin in konsolidirane premoženjske bilance 
republike in občin. 

A. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Bilančna vrednost, to je skupna vrednost sredstev oziroma 
virov sredstev, ki jo je na dan 31.12.1996 izkazovala zbirna 
premoženjska bilanca republike kot seštevek premoženjske 
bilance državnega proračuna, proračunskih uporabnikov vključno 
z organi v sestavi na ravni republike, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije, je znašala 2.813,9 mlrd SIT. V premoženjsko 
bilanco RS je vključeno tudi premoženje Sklada za sukcesijo, saj 
je to sklad, ki se ne izkazuje kot naložba v kateremkoli ministrstvu. 
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V primerjavi z letom 1995 se je bilančna vrednost povečala za 
42%. Upoštevati je potrebno, da je v letu 1996 v premoženjsko 
bilanco vključeno tudi premoženje ZZZS in ZPIZ Slovenije. V letu 
1995 zavoda nista bila vključena v premoženjsko bilanco. 

Preračunano v ameriške dolarje (po povprečnem tečaju Banke 
Slovenije na dan 31.12.1996) je bilančna vrednost znašala 19,9 
mlrd USD. V primerjavi z vrednostjo bruto domačega proizvoda 
Slovenije za leto 1996 je celotno premoženje Republike Slovenije 
predstavljalo 112 % BDP, od tega zavzema premoženje ZZZS in 
ZPIZ Slovenije 3,3% BDP. 

A: NA STRANI AKTIVE so v zbirni premoženjski bilanci republike 
ob koncu leta 1996 izkazana naslednja razmerja: 

1. Vrednost celotnih nefinančnih sredstev s katerimi razpolaga 
in upravlja Republika Slovenija, je ob koncu leta 1996 znašala 
.390,5 mlrd SIT ali 13,9% celotne aktive, kar je za 17% več kot v 
letu 1995. 

Od tega 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 vrednost 389,5 mlrd SI r ali 
13,8% celotne aktive. V primerjavi z letom 1995 so se opredmetena 
sredstva povečala za 17%. Neopredmetena sredstva pa so 
znašala 1,1 mlrd SIT. 

Podrobnejša struktura opredmetenih sredstev je naslednja: 

- zaloge materiala predstavljajo 37,6 mlrd SIT ali 10% vseh 
opredmetenih sredstev; 

- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, to so poslovne in druge stavbe, gradbeni objekti, 
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše, druga osnovna 
sredstva in drobni inventar je po stanju, Izkazanem v poslovnih 
knjigah ob koncu leta 1996 znašala 371,8 mlrd SIT; 

- popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini 
109,1 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev, ob koncu leta 1996 znašala 29%; 

- sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja je 
znašala 262,6 mlrd SIT, kar je 67% vseh opredmetenih sredstev; 

- skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih sredstev, ki 
se ne amortizirajo (med njimi so zajeti tudi gradbeni objekti in 
oprema na področju obrambe), je v zbirni bilanci republike ob 
koncu leta 1996 znašala 89,2 mlrd SIT, kar je 23% vseh 
opredmetenih sredstev. 

2. Finančna sredstva s katerimi je upravljala republika ob koncu 
leta 1996, so znašala 1.561,4 mlrd SIT ali 11,0 mlrd USD, kar 
predstavlja 55,5% celotne aktive. Glede na leto 1995 so se finančna 
sredstva povečala za 53%. V okviru finančnih sredstev so se 
najbolj povečale naložbe in sicer za 63%. Vzrok je opisan v 
nadaljevanju. 

Podrobnejša struktura finančnih sredstev po posameznih 
kategorijah je naslednja: 

- denarna sredstva in depoziti so znašali ob koncu leta 1996 
32,9 mlrd SIT, kar predstavlja 2% vseh finančnih sredstev; 

- kratkoročne terjatve so izkazane v skupnem znesku 16,6 
mlrd SIT in predstavljajo 1% vseh finančnih sredstev. V 
kratkoročnih terjatvah so izkazane finančne terjatve in terjatve 

iz poslovnih razmerij v znesku 11,4 mlrd SIT, kar predstavlja 
68% vseh kratkoročnih terjatev. To so terjatve iz naslova danih 
kratkoročnih kreditov, terjatve za dane predujme. V kratkoročnih 
terjatvah so zajete tudi terjatve do proračunskih porabnikov, 
terjatve do republike ali občin in ostale vrste kratkoročnih terjatev. 
Terjatve do proračunskih uporabnikov in terjatve do republike 
ali občin se v konsolidirani premoženjski bilanci republike in 
občin pobotajo. V primerjavi z letom 1995 so se kratkoročne 
terjatve povečale za 14%. 

- dolgoročne terjatve so ob koncu leta 1996 znašale 71,2 mlrd 
SIT, kar je 4% vseh finančnih sredstev. Od tega je odpadlo na 
dolgoročne depozite 32,3 mio SIT in na dolgoročne kredite in 
posojila 71,1 mlrd SIT. Največja kreditodajalca sta bila Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti, ki je dalo kredite v višini 63,5 mlrd 
SIT (Slovenske železnice, krediti za male hidroelektrarne, za 
prestrukturiranje premogovništva, dani krediti za sanacijo 
podjetij, združena sredstva za gradnjo elektroenergetskih 
objektov, sovlaganja v BIH) in Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj v višini 2,3 mlrd SIT (Komercialna banka Triglav, Zveza 
hranilno kreditnih služb, Zdravilišče Moravci, Gradbeno podjetje 
Grosuplje, ostala sredstva so bila dana manjšim podjetjem in 
samostojnim podjetnikom). 

- naložbe Republike Slovenije so ob koncu leta 1996 izkazovale 
knjigovodsko bilančno vrednost v višini 1.440,6 mlrd SIT. V 
primerjavi z letom 1995 je opazno 63% povečanje vseh 
dolgoročnih naložb. Največje povečanje je zaznano pri 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Ob koncu leta 1996 so 
znašale 741,6 mlrd SIT. Dolgoročne naložbe so se glede na leto 
1995 povečale za 670,9 mlrd SIT. Povečanje je odraz pridobitve 
kapitalskih deležev v posameznih podjetjih (deleži v 
hidroelektrarnah, termoelektrarnah, Nuklearni elektrarni Krško, 
rudnikih, elektrogospodarstvu ...) in tudi knjigovodsko 
evidentiranje usklajenih stanj. 

Naložbe v javna podjetja so v dolgoročnih naložbah izkazane v 
znesku 990,9 mlrd SIT in predstavljajo 68% vseh dolgoročnih 
naložb republike. To so naložbe v rudnike, Pošto, komunalna 
podjetja... Vrednost naložb v zavode znaša (to je vrednost 
nominiranoga trajnega kapitala v bilancah stanja zavodov, ki so v 
lasti države) 366,4 mlrd SIT in predstavlja 25% vseh dolgoročnih 
naložb. 

Naložbe v druge pravne osebe, ki zajemajo naložbi v podjetja, 
gospodarske družbe, sklade, banke in druge vrste javnih oseb 
so ob koncu leta 1996 izkazane v višini 5;6 mftd SIT, kar 
predstavlja le majhen delež vseh dolgoročnih naložbcOolgoročne 
naložbe so v poslovnih knjigah izkazane do različnih podjetij kot 
npr. TAM Maribor, Novoles Straža, Bodočnost Maribor,.. Pri 
Ministrstvu za okolje in prostor so izkazane naložbe v različne 
banke kot so Pomurska banka, Gorenjska banka, Splošna banka 
Koper, SKB (denarna sredstva, vezana od bivših vodnih interesnih 
skupnosti). Naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane 
v višini 1,9 mlrd SIT (naložba iz naslova obveznic RS1,2, naložbe 
iz naslova kupnin pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v 
Revoz Novo mesto...). 

Druge dolgoročne naložbe izkazujejo knjigovodsko vrednost 
v višini 75,7 mlrd SIT in predstavljajo 5% vseh dolgoročnih naložb. 
Postavka izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih 
naložb, ki niso bile izkazane v prejšnjih postavkah kot npr. naložbe 
v Triglavski narodni park, rudnik Žirovski vrh... 

Stanje sredstev rezerv proračuna RS na dan 31.12.1996, ki 
zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje sredstev rezerv in 
druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so ob koncu leta 1996 
znašala 0,8 mlrd SIT, kar pomeni le 0,1% celotne aktive. V letu 
1996 je znašalo otvoritveno stanje navedenih sredstev je 2,9 
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mlrd SIT, prilivi v letu 1996 so znašali 12,9 mlrd, odlivi pa 15,0 mlrd 
SIT. Konec leta je ostanek sredstev rezerv znašal 0,8 mlrd SIT. 

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1996 izkazovala 
skupno vrednost v višini 292,0 mlrd SIT in so predstavljala 10,4% 
celotne aktive. V primerjavi z letom 1995 so se povečala za 70%. 
Sredstva za druge namene vključujejo različne vrste terjatev 
države npr. terjatve iz naslova danih jamstev (savske elektrarne, 
termoelektrarna Šoštanj, nuklearna elektrarna Krško), terjatve iz 
razvojnega dinarja, terjatve do Iraka in Kuvajta itd. 

3. Zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije na strani 
aktive izkazuje tudi stanje terjatev iz naslova prevzetih obveznosti 
Republike Slovenije 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 oziroma terjatve iz prevzetih obveznosti republike je 
ob koncu leta 1996 znašal 565,2 mlrd SIT, kar predstavlja 20,1% 
celotne aktive in se je v primerjavi z letom 1995 povečal za 38%. 

Na strani aktive zbirne premoženjske bilance republike so 
izkazane terjatve do proračuna in drugih upravnih organov 
v višini 4,0 mlrd SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe o načinu 
sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do proračuna in 
drugih upravnih organov v konsolidirani premoženjski bilanci 
medsebojno pobotajo z obveznostmi do proračuna in drugih 
upravnih organov na strani pasive. 

B. NA STRANI PASIVE so v zbirni premoženjski bilanci ob koncu 
leta 1996 izkazana naslednja razmerja: 

1. Celotne obveznosti Republike Slovenije, ki izkazujejo stanje 
vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1996, 
so bile izkazane v skupni knjigovodski vrednosti 714,7 mlrd SIT, 
kar znaša 5,1 mlrd USD. V celotnih obveznostih so zajete tudi 
obveznosti republike za izvajanje procesa prestrukturiranja 
gospodarstva in sanacije bančnega sistema. V strukturi pasive 
so predstavljale 25,4% celotnih virov sredstev. Glede na leto 
1995 so se povečale za 23%. 

Kratkoročne obveznosti so zajemale 37,8 mlrd SIT, kar 
predstavlja,5% celotnih obveznosti. V kratkoročnih obveznostih 
so zajete obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje, 
obveznosti do proračunskih porabnikov, obveznosti do republike 
ali občin irestanje kratkoročnih posojil najetih doma ali v tujini. 
Obveznostbdo proračunskih porabnikov in obveznosti do republike 
ali občin, se v konsolidirani bilanci republike in občin medsebojno 
pobotajo. Kratkoročne obveznosti so se glede na leto 1995 
zmanjšale za 52%. Največje zmanjšanje je izkazano iz naslova 
obveznosti do proračunskih uporabnikov in obveznosti do 
republike ali občin. 

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne 
zadolženosti Republike Slovenije in so ob koncu leta 1996 znašale 
676,9 mlrd SIT ali 24,1% celotne pasive. V primerjavi z letom 1995 
so se povečale za 34%. 

Struktura dolgoročnih obveznosti republike ob koncu leta 1996 
izkazuje naslednja razmerja: 

- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev, 
to je iz obveznic, zakladnih menic in zapisov, ki jih je izdala 
Republika Slovenija za servisiranja prevzetih obveznosti za 
izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacijo 
bančnega sistema ter za financiranje potreb predvidenih v 
državnem proračunu, je ob koncu leta 1996 znašalo 263,2 mlrd 
SIT. V strukturi celotnih dolgoročnih obveznosti so predstavljale 

39%. Glede na leto 1995 so se obveznosti iz naslova dolgoročnih 
vrednostnih papirjev povečale za 5%. 

- bilančna vrednost domačih kreditov in posojil je v zbirni 
premoženjski bilanci izkazovala vrednost v višini 185,8 mlrd 
SIT. Predstavljali so 27% vseh dolgoročnih obveznosti. Domači 
krediti in posojila so bili s strani republike najeti pri različnih 
poslovnih bankah (A banka, Pomurska banka, NLB, Banka 
Koper, SKB ...). 

- tuji krediti in posojila so izkazovali vrednost 222,9 mlrd SIT in so 
v skupnih dolgoročnih obveznostih udeleženi 33%. Tuji krediti 
so bili najeti pri Deutsche Bank Luxemburg, Creditianstalt, iz 
naslova izdanih obveznic EUROBOND - Investicijska banka J. 
P. Morgan N.Y., iz naslova izdanih obveznic NFA za pokrivanja 
dolga iz bivše SFRJ. 

- blagovni krediti - domači so bili izkazani v višini 2,1 mlrd SIT, kar 
predstavlja 0,3% vseh dolgoročnih obveznosti. V knjigovodskih 
evidencah so izkazani kot dolgoročna obveznost pri NLB. 

- tuji blagovni krediti so bili izkazani v višini 2,8 mlrd SIT, kar 
predstavlja 0,4%vseh dolgoročnih obveznosti. V knjigovodskih 
evidencah so izkazani kot dolgoročna obveznost pri EDC 
Kanada in Creditanstalt. 

2. Lastni viri sredstev Republike Slovenije v premoženjski 
bilanci izkazujejo skupno vrednost skladov dobrin splošnega 
pomena in drugih sredstev, virov dolgoročnih finančnih naložb ter 
presežka prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1996. Njihova 
skupna vrednost je ob koncu leta 1996 znašala 1.799,3 mlrd SIT 
ali 12,7 mlrd USD. V strukturi celotnih virov sredstev so predstavljali 
63,9%. Glede na leto 1995 je zaznano povečanje v višini 51%, 
kar je posledica vzpostavitve knjigovodskih evidenc v letu 1996 
in upoštevanja premoženja ZZZS in ZPIZ Slovenije. 

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu leta 1996 je bila 
naslednja: 

- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad 
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega 
inventarja) so v lastnih virih zajemali 320,9 mlrd SIT, kar pomeni 
18% vseh lastnih virov sredstev. Glede na leto 1995 so se 
zmanjšali za 2%. 

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali 1.458,5 
mlrd SIT. To predstavlja 81% vseh lastnih virov sredstev. V letu 
1995 je vidno 70% povečanje, kar je prav tako posledica 
vključitve premoženja zavodov v premoženjsko bilanco 
(povečanje za 0,5%) in vzpostavitve knjigovodskih evidenc. 
Povečal se je delež države v družbenem kapitalu, vplačilo kapitala 
pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti itd. Viri dolgoročnih 
finančnih naložb so bili namenjeni 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. 

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1996 v lastnih 
virih sredstev predstavljal 19,8 mlrd SIT, kar je 1% 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 1996 v zbirni bilanci republike izkazovali 
skupno knjigovodsko vrednost v višini 3,5 mlrd SIT. 

4.Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1996 
izkazani v vrednosti 292,9 mlrd SIT. Ta postavka izkazuje vire 
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sredstev iz naslova danih jamstev, razvojnega dinarja itd. 

Na strani pasive so izkazane obveznosti do proračuna in 
drugih upravnih organov v višini 3,5 mlrd SIT. Obveznosti do 
proračuna in drugih upravnih organov se po metodologiji, ki izhaja 
iz Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike 
in občin, v konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin 
pobotajo. 

B. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN 

Zbirna premoženjska bilanca občin izkazuje, da je celotna bilančna 
vsota, to je vrednost sredstev oziroma virov sredstev vseh 147 
občin ob koncu leta 1996 izkazovala vrednost v višini 672,6 mlrd 
SIT, preračunano v ameriške dolarje je znašala 4,7 mlrd. 
Premoženje občin je zajemalo 26,8% bruto domačega proizvoda 
v letu 1996. Glede na leto 1995 se je premoženje občin povečalo 
za 21%. 

A: NA STRANI AKTIVE so v zbirni premoženjski bilanci občin ob 
koncu leta 1996 izkazana naslednja razmerja: 

1. Vrednost celotnih nefinančnih sredstev, s katerimi 
razpolagajo in upravljajo občine, je ob koncu leta 1996 znašala 
342,6 mlrd SIT ali 50,9% celotne aktive, kar je za 21% več v 
primerjavi z letom 1995. 

Od tega 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 vrednost 339,0 mlrd SIT ali 
50,4% celotne aktive. V primerjavi z letom 1995 so se opredmetena 
sredstva povečala za 22%. Neopredmetena sredstva pa so 
znašala 3,6 mlrd SIT. Glede na leto 1995 so se neopredmetena 
sredstva zmanjšala za 29%. 

Podrobnejša struktura opredmetenih sredstev je naslednja: 

- zaloge materiala predstavljajo 163 mio SIT, kar predstavlja le 
majhen delež vseh opredmetenih sredstev. Zaloge materiala so 
se glede na leto 1995 zmanjšale za 15%. 

- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, to so poslovne in druge stavbe, gradbeni objekti, 
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše, druga osnovna 
sredstva in drobni inventar je po stanju, izkazanem v poslovnih 
knjigah ob koncu leta 1996 znašala 199,9 mlrd SIT; 

- popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini 
50,6 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev, ob koncu leta 1996 znašala 25%. Stopnja odpisanosti 
je glede na leto 1995 ostala na isti ravni. 

- sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja je 
znašala 149,3 mlrd SIT, kar je 44% vseh opredmetenih sredstev; 

- skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih sredstev, ki 
se ne amortizirajo, je v zbirni bilanci občin ob koncu leta 1996 
znašalal 10,6 mlrd SIT, kar je 33% vseh opredmetenih sredstev; 

- sredstva za opravljanje dejavnosti gospodarskih služb izkazuje 
vrednost infrastrukturnih objektov in naprav, ki so po Zakonu o 
gospodarskih javnih službah postale last občin. Po podatkih, ki 
so jih zbrale občine in jih vnesle v premoženjske bilance, je 
skupna vrednost teh sredstev ob koncu leta 1996 znašala 79,0 
mlrd SIT, kar v celotnih opredmetenih sredstvih zavzema 23% 
delež. Glede na lansko leto je zaznano 33% povečanje. 

2. Finančna sredstva s katerimi so upravljale občine ob koncu 
leta 1996, so znašala 309,6 mlrd SIT, v ameriških dolarjih 2,2 
mlrd, kar predstavlja 46% celotne aktive. Glede na leto 1995 so 
se finančna sredstva povečala za 24%. V okviru finančnih 
sredstev se je najbolj povečala knjigovodska vrednost 
kratkoročnih vrednostnih papirjev. 

Podrobnejša struktura finančnih sredstev po posameznih 
kategorijah je naslednja: 

- denarna sredstva in depoziti so znašali ob koncu leta 1996 9,9 
mlrd SIT, kar predstavlja 3% vseh finančnih sredstev; 

- kratkoročne terjatve so izkazane v skupnem znesku 17,3 mlrd 
SIT in predstavljajo 6% vseh finančnih sredstev. V kratkoročnih 
terjatvah so izkazane finančne terjatve in terjatve iz poslovnih 
razmerij v znesku 8,9 mlrd SIT, kar predstavlja 52% vseh 
kratkoročnih terjatev. V kratkoročnih terjatvah so zajete tudi 
terjatve do proračunskih porabnikov, terjatve do republike ali 
občin in ostale vrste kratkoročnih terjatev. Terjatve do 
proračunskih uporabnikov in terjatve do republike ali občin se v 
konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin pobotajo. V 
primerjavi z letom 1995 so se kratkoročne terjatve zmanjšale 
za 1%. 

- dolgoročne terjatve so ob koncu leta 1996 znašale 13,6 mlrd 
SIT, kar je 4% vseh finančnih sredstev. Od tega je odpadlo na 
dolgoročne depozite 1,7 mlrd SIT in na dolgoročne kredite in 
posojila 11,9 mlrd SIT. 

- naložbe občin so ob koncu leta 1996 izkazovale knjigovodsko 
bilančno vrednost v višini 267,9 mlrd SIT. V primerjavi z letom 
1995 je opazno 28% povečanje vseh dolgoročnih naložb. 
Največje povečanje je zaznano pri dolgoročnih naložbah v 
domače vrednostne papirje. 

Naložbe v javna podjetja so v dolgoročnih naložbah izkazane v 
znesku 80,0 mlrd SIT in predstavljajo 30% vseh dolgoročnih 
naložb občin. 

Vrednost naložb v zavode (to je vrednost nominiranega trajnega 
kapitala v bilancah stanja zavodov, ki so v lasti občin) znaša 
173,8 mlrd SIT in predstavlja 65% vseh dolgoročnih naložb. Glede 
na leto 1995 se je vrednost naložb v zavode povečala za 22%. 

k 
Naložbe v druge pravne osebe, ki zajemajo naložbeiv podjetja, 
gospodarske družbe, sklade, banke in druge vrste pravnih oseb 
so ob koncu leta 1996 izkazane v višini 6,0 mlrd SIT, kar 
predstavlja 2% vseh dolgoročnih naložb. 

Naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane v višini 4,6 
mlrd SIT, kar predstavlja skoraj 2% vseh dolgoročnih naložb. 

Druge dolgoročne naložbe izkazujejo knjigovodsko vrednost 
v višini 3,5 mlrd SIT in predstavljajo 1% vseh dolgoročnih naložb. 
Postavka izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih 
naložb, ki niso bile izkazane v prejšnjih postavkah. 

Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje 
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so 
ob koncu leta 1996 znašala 889,8 mio SIT. V primerjavi z letom 
1995 so se povečala za 72%. 

Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva 
solidarnosti, plasmaje sredstev solidarnosti in druge terjatve iz 
naslova sredstev solidarnosti, so v premoženjski bilanci občin na 
koncu leta 1996 udeležena v višini 114,3 mio SIT. 

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1996 izkazovala 
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skupno vrednost v višini 13,8 mird SIT in so predstavljala 2,1% 
celotne aktive. V primerjavi z letom 1995 so se zmanjšala za 21%. 

3. Terjatve občin iz naslova prevzetih obveznosti za izvajanje 
prestrukturiranja gospodarstva, torej dolg občin, je ob koncu leta 
1996 znašal 5,3 mlrd SIT, kar predstavlja 0,8% celotne aktive. 
Glede na leto 1995 je opazno zmanjšanje za 12%. 

Na strani aktive zbirne premoženjske bilance občin so izkazane 
terjatve do proračuna in drugih upravnih organov v višini 
308,6 mio SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe o načinu 
sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do proračuna in 
drugih upravnih organov v konsolidirani premoženjski bilanci 
republike in občin medsebojno pobotajo z obveznostmi do 
proračuna in drugih upravnih organov na strani pasive. 

B. NA STRANI PASIVE so v zbirni premoženjski bilanci občin ob 
koncu leta 1996 izkazana naslednja raimerja: 

1. Celotne obveznosti vseh 147 občin v Republiki Sloveniji, ki 
izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob 
koncu leta 1996, so bile izkazane v skupni knjigovodski vrednosti 
22,4 mlrd SIT, kar znaša 158,4 mio USD. Glede na leto 1995 so 
se celotne obveznosti zmanjšale za 22%. 

Kratkoročne obveznosti so bile izkazane v višini 14,5 mlrd SIT, 
kar predstavlja 65% celotnih obveznosti. V kratkoročnih 
obveznostih so zajete obveznosti za izdane kratkoročne 
vrednostne papirje (občina Črnomelj je še po takrat veljavnem 
Zakonu o financiranju javne porabe izdala obveznice v višini 93 
mio SIT, to postavko pa izkazujeta tudi občini Ruše in Ravne- 
Prevalje), obveznosti do proračunskih porabnikov, obveznosti 
do republike ali občin in stanje kratkoročnih posojil najetih doma. 
Med večjimi kreditojemalci domačih posojil so občine Črnomelj - 
176 mio SIT, Kočevje - 192 mio SIT, Krško - 94 mio in Murska 
Sobota -108 mio SIT. Obveznosti do proračunskih porabnikov in 
obveznosti do republike ali občin, se v konsolidirani bilanci republike 
in občin pobotajo. Kratkoročne obveznosti so se glede na leto 
1995 zmanjšale za 29%. 

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne 
zadolženosti občin in so ob koncu leta 1996 znašale 7,9 mlrd SIT 
ali 1,2% celotne pasive. Vprimerjavi z letom 1995 so se zmanjšale 
za 4%. |. 

Struktura dolgoročnih obveznosti občin ob koncu leta 1996 
izkazuje naslednja razmerja: 

- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev, 
je ob koncu leta 1996 znašalo 1,9 mlrd SIT. V strukturi celotnih 
dolgoročnih obveznosti so predstavljale 24%. Glede na leto 
1995 so se obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih 
papirjev zmanjšale za 11%. 

- bilančna vrednost domačih kreditov in posojil je v zbirni 
premoženjski bilanci občin izkazovala vrednost v višini 5,7 mlrd 
SIT. Predstavljala je 72% vseh dolgoročnih obveznosti. To 
postavko izkazujejo v svojih poslovnih knjigah v različnih občinah 
(Ceije v višini 1,0 mlrd SIT, Hrastnik -130 mio SIT, Koper - 418 
mio SIT, Ljubljana - 230 mio SIT, Ilirska Bistrica - 143 mio SIT, 
Krško - 153 mio SIT itd). 

- blagovni krediti'- domači so bili izkazani v višini 329,5 mio SIT, 
kar predstavlja 4% vseh dolgoročnih obveznosti. 

2. Lastni viri sredstev občin v premoženjski bilanci izkazujejo 
skupno vrednost skladov dobrin splošnega pomena in drugih 
sredstev, virov dolgoročnih finančnih naložb ter presežka 
prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1996. Njihova skupna 
vrednost je ob koncu leta 1996 znašala 622,6 mlrd SIT ali 4,4 
mlrd USD. V strukturi celotnih virov sredstev so predstavljali 92,6%. 
Glede na leto 1995 je zaznano povečanje v višini 24%. 

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu lota 1996 je bila 
naslednja: 

- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad 
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega 
inventarja) so v lastnih virih zajemali 341,6 mlrd SIT, kar pomeni 
55% vseh lastnih virov sredstev. Glede na leto 1995 so se 
povečali za 15%. 

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali 268,5 
mlrd SIT. To predstavlja 43% vseh lastnih virov sredstev. V letu 
1996 je vidno 39% povečanje. 

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1996 v lastnih 
virih sredstev predstavljal 12,4 mlrd SIT, kar je 2% 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 1996 v zbirni bilanci republike izkazovali 
skupno knjigovodsko vrednost v višini 1,1 mlrd SIT, kar je za 2% 
več kot v letu 1995. 

4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada 
solidarnosti,obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih 
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1996 v zbirni bilanci 
občin znašali 1,4 mlrd SIT. 

5.Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1996 
izkazani v vrednosti 24,5 mlrd SIT kar predstavlja 7% zmanjšanje 
glede na leto 1995. 

Na strani pasive so izkazane obveznosti do proračuna in 
drugih upravnih organov v višini 0,5 mlrd SIT. Obveznosti do 
proračuna in drugih upravnih organov se po metodologiji, ki izhaja 
iz Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike 
in občin, v konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin 
pobotajo. 

C. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN OBČIN 

V zbirni premoženjski bilanci republike in občin so zajeta vsa 
sredstva in viri sredstev, s katerimi so ob koncu leta 1996 
razpolagale in upravljale republika in občine skupaj. Zbirna 
premoženjska bilanca je seštevek zbirne bilance republike 
(državni proračun, vsi proračunski uporabniki vključno z organi 
v sestavi, ZZZS in ZPIZ Slovenije, Sklad RS za sukcesijo) in 
zbirne bilance občin (vseh 147 občin na območju RS). 

Bilančna vrednost, ki jo je ob koncu leta 1996 izkazovala zbirna 
premoženjska bilanca republike in občin je znašala 3.486,5 mlrd 
SIT. 

Od skupne knjigovodske vrednosti je ob koncu leta 1996 odpadlo 
na Republiko Slovenijo 80,7% in na občine 19,3% vseh sredstev 
oziroma virov sredstev. 
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D. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN 

Konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin predstavlja 
celotna sredstva in vire sredstev, s katerimi so ob koncu leta 
1996 razpolagale republika in občine skupaj. Pri konsolidaciji so 
bile v bilanci medsebojno pobotane terjatve in obveznosti, ki so jih 
izkazovali posamezni proračunski uporabniki do državnega 
proračuna ali do občinskih proračunov in obratno, ali posamezni 
občinski proračuni do posameznih proračunskih uporabnikov ali 
do državnega proračuna in obratno. 

Bilančna vrednost, ki jo je ob koncu leta 1996 izkazovala 
konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin je znašala 
3.481,1 mlrd SIT, preračunano v ameriške dolarje je znašala 24,6 
mlrd in predstavlja 138,6% bruto domačega proizvoda. 

A: NA STRANI AKTIVE so v konsolidirani premoženjski bilanci 
republike in občin ob koncu leta 1996 izkazana naslednja razmerja: 

1 .Vrednost celotnih nefinančnih sredstev, s katerimi razpolagajo 
in upravljajo republika in občine skupaj, je ob koncu leta 1996 
znašala 733,2 mlrd SIT ali 5,2 mlrd USD ali 21,1% celotne aktive. 
Delež republike v celotnih nefinančnih sredstvih je bil 53%, delež 
občin pa 47%. 

Od tega 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 vrednost 728,5 mlrd SIT ali 
20,9% celotne aktive. Neopredmetena sredstva pa so znašala 
4,7 mlrd SIT ali 0,1% aktive. 

Podrobnejša struktura opredmetenih sredstev je naslednja: 

- zaloge materiala predstavljajo 37,7 mlrd SIT, kar predstavlja 
5% vseh opredmetenih sredstev; 

- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, to so poslovne in druge stavbe, gradbeni objekti, 
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše, druga osnovna 
sredstva in drobni inventar je po stanju, izkazanem v poslovnih 
knjigah ob koncu leta 1996 znašala 571,7 mlrd SIT; 

- popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini 
159,8 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev, ob koncu leta 1996 znašala 28%. 

- sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja je 
znašala 411,9 mlrd SIT, kar je 57% vseh opredmetenih sredstev; 

- skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih sredstev, ki 
se ne amortizirajo, je v konsolidirani bilanci republike in občin ob 
koncu leta 1996 znašala 199,8 mlrd SIT, kar je 27% vseh 
opredmetenih sredstev. 

- sredstva za opravljanje dejavnosti gospodarskih služb so ob 
koncu leta 1996 znašala 79,0 mlrd SIT, kar v celotnih 
opredmetenih sredstvih zavzema 11% delež. 

2. Finančna sredstva s katerimi so upravljale republika in občine 
ob koncu leta 1996, so znašala 1.869,5 mlrd SIT, v ameriških 
dolarjih 13,2 mlrd, kar predstavlja 53,7% celotne aktive. 

Podrobnejša struktura tinančnih sredstev po posameznih 
kategorijah je naslednja: 

- denarna sredstva in depoziti so znašali ob koncu leta 1996 42,9 

mlrd SIT, kar predstavlja 2% vseh finančnih sredstev; 

- kratkoročne terjatve so izkazane v skupnem znesku 32,5 mlrd 
SIT in predstavljajo 2% vseh tinančnih sredstev. V kratkoročnih 
terjatvah so izkazane finančne terjatve in terjatve iz poslovnih 
razmerij v znesku 20,4 mlrd SIT, kar predstavlja 63% vseh 
kratkoročnih terjatev. V kratkoročnih terjatvah so zajete tudi 
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, terjatve do proračunskih porabnikov, 
terjatve do republike ali občin in ostale vrste kratkoročnih terjatev. 
Terjatve do proračunskih uporabnikov in terjatve do republike 
ali občin se v konsolidirani premoženjski bilanci republike in 
občin pobotajo. 

- dolgoročne terjatve so ob koncu leta 1996 znašale 84,8 mlrd 
SIT, kar je 5% vseh finančnih sredstev. Od tega je odpadlo na 
dolgoročne depozite 1,7 mlrd SIT in na dolgoročne kredite in 
posojila 83,1 mlrd SIT. 

- naložbe republike in občin so ob koncu leta 1996 izkazovale 
knjigovodsko bilančno vrednost v višini 1.708,6 mlrd SIT. 
Predstavljajo 49,1% celotne aktive in 91% vseh finančnih 
sredstev. 

Naložbe v javna podjetja so v dolgoročnih naložbah izkazane v 
znesku 1.071,1 mlrd SIT in predstavljajo 62% vseh dolgoročnih 
naložb republike in občin in kar 30,8% celotne aktive. 

Vrednost naložb v zavode (to je vrednost nominiranoga trajnega 
kapitala v bilancah stanja zavodov, ki so v lasti republike oziroma 
občin) znaša 540,1 mlrd SIT in predstavlja 32% vseh dolgoročnih 
naložb. 

Naložbe v druge pravne osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja, 
gospodarske družbe, sklade, banke in druge vrste pravnih oseb 
so ob koncu leta 1996 izkazane v višini 11,6 mlrd SIT, kar 
predstavlja 0,7% vseh dolgoročnih naložb. 

Naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane v višini 6,6 
mlrd SIT, kar predstavlja skoraj 0,3% vseh dolgoročnih naložb. 

Druge dolgoročne naložbe izkazujejo knjigovodsko vrednost 
v višini 79,2 mlrd SIT in predstavljajo 5% vseh dolgoročnih naložb. 
Postavka izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih 
naložb, ki niso bile izkazane v prejšnjih postavkah. 

Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje 
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so 
ob koncu leta 1996 znašala 1,7 mlrd SIT. 

Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva 
solidarnosti, plasmaje sredstev solidarnosti in druge terjatve iz 
naslova sredstev solidarnosti, so v premoženjski bilanci republike 
in občin na koncu leta 1996 udeležena v višini 114,4 mio SIT. 

Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1996 izkazovala 
skupno vrednost v višini 305,8 mlrd SIT in so predstavljala 8,8% 
celotne aktive. Sredstva za druge namene vključujejo različne 
vrste terjatev republike in občin, ki se v precejšnji meri uvrščajo 
med neodpisane, sporne in dvomljive terjatve. 

3. Terjatve republike in občin iz naslova prevzetih obveznosti za 
izvajanje prestrukturiranja gospodarstva in sanacije bančnega 
sistema, torej dolg republike ali občin, je ob koncu leta 1996 
znašal 570,4 mlrd SIT, kar predstavlja 16,4% celotne aktive. 

Na strani aktive konsolidirane premoženjske bilance republike in 
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občin so izkazane terjatve do proračuna in drugih upravnih 
organov v višini 287,4 mio SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe 
o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do 
proračuna in drugih upravnih organov v konsolidirani 
premoženjski bilanci republike in občin medsebojno pobotajo z 
obveznostmi do proračuna in drugih upravnih organov na strani 
pasive. 

B. NA STRAN! PASIVE so v konsolidirani premoženjski bilanci 
republike občin ob koncu leta 1996 izkazana naslednja razmerja: 

1. Celotne obveznosti, ki izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in 
dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1996, so bile izkazane v 
skupni knjigovodski vrednosti 735,7 mlrd SIT, kar znaša v 
ameriških dolarjih 5,2 mlrd USD in predstavlja 21,1% celotne 
pasive. 

Kratkoročne obveznosti so bile izkazane v višini 50,9 mlrd SIT, 
kar predstavlja 7% celotnih obveznosti. V kratkoročnih 
obveznostih so zajete obveznosti za izdane kratkoročne 
vrednostne papirje, obveznosti do proračunskih porabnikov, 
obveznosti do republike ali občin in stanje kratkoročnih posojil 
najetih doma. Obveznosti do proračunskih porabnikov in 
obveznosti do republike ali občin, se v konsolidirani bilanci republike 
in občin pobotajo. 

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne 
zadolženosti republike in občin In so ob koncu leta 1996 znašale 
684,8 mlrd SIT ali 19,7% celotne pasive. V strukturi vseh obveznosti 
zajemajo kar 93% delež. 

Struktura dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1996 izkazuje 
naslednja razmerja: 

- stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev, 
je ob koncu leta 1996 znašalo 265,1 mlrd SIT. V strukturi celotnih 
dolgoročnih obveznosti so predstavljale 39%. 

- bilančna vrednost domačih kreditov in posojil je v konsolidirani 
premoženjski bilanci republike in občin izkazovala vrednost v 
višini 191,5 mlrd SIT. Predstavljala je 28% vseh dolgoročnih 
obveznosti. 

- bilančna vrednost tujih kreditov in posojil je izkazovala vrednost 
v višini 222,9 mlrd SIT in je v celotnih obveznostih zajemala 
32%; 

- blagovni krediti - domači so bili izkazani v višini 2,4 mlrd SIT, kar 
predstavlja 0,4% vseh dolgoročnih obveznosti; 

- tuji blagovni krediti so bili izkazani v višini 2,8 mlrd SIT in so 
predstavljali 0,6% vseh dolgoročnih obveznosti. 

2. Lastni viri sredstev republike in občin v premoženjski bilanci 
izkazujejo skupno vrednost skladov dobrin splošnega pomena In 
drugih sredstev, virov dolgoročnih finančnih naložb ter presežka 
prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1996. Njihova skupna 
vrednost je ob koncu leta 1996 znašala 2.421,9 mlrd SIT ali 17,1 
mlrd USD. V strukturi celotnih virov sredstev so predstavljali 69,5%. 

Struktura lastnih virov sredstev ob koncu leta 1996 je bila 
naslednja: 
- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad 

osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega 
inventarja) so v lastnih virih zajemali 662,5 mlrd SIT, kar pomeni 
28% vseh lastnih virov sredstev. 

- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali 1.727,1 
mlrd SIT. To predstavlja 71% vseh lastnih virov sredstev. 

- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1996 v lastnih 
virih sredstev predstavljal 32,3 mlrd SIT, kar je 1% 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 1996 v konsolidirani bilanci republike in 
občin izkazovali skupno knjigovodsko vrednost v višini 4,6 mlrd 
SIT. 

4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada 
solidarnosti,obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih 
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1996 v konsolidirani 
bilanci republike in občin znašali 1,4 mlrd SIT. 

5. Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1996 
izkazani v vrednosti 317,5 mlrd SIT. 

III. SKLEPNE UGOTOVITVE OB KONCU 
LETA 1996 

1. Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan 
31.12.1996 predstavljajo zbirni knjigovodski bilančni izkaz sredstev 
in virov sredstev Republike Slovenije in občin, ki jih v svojih 
poslovnih knjigah izkazujejo organi na državni in občinski ravni. 
Pripravljene so bile na podlagi Odredbe o načinu sestavljanja 
premoženjskih bilanc republike in občin po metodologiji za sestavo 
premoženjskih bilanc, ki jo predpisuje Odredba. 

2. V premoženjsko bilanco države so zajeti: 
- državni proračun, 
- proračunski uporabniki vključno z organi v sestavi, 
- zzzs, 
- ZPIZ, 
- Sklad RS za sukcesijo, 
-147 občin. 

3. Na ravni republike so bile izdelane posamezne premoženjske 
bilance proračunskih uporabnikov z organi v sestavi, državnega 
proračuna, 777S, ZPIZ Slovenije. Na osnovi le-teh je bila izdelana 
zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije. 

4. Na ravni občin so bile po občinah izdelane premoženjske bilance 
občin vključno s krajevnimi skupnostmi na območju posamezne 
občine. Na osnovi posameznih premoženjskih bilanc je bila izdelana 
zbirna premoženjska bilanca občin. Pri izdelavi zbirne 
premoženjske bilance je bilo ugotovljeno, da večina občin na 
območju katerih so nastale nove občine še niso izdelale delitvene 
bilance premoženja. Le-te v svojih poslovnih knjigah še vedno 
izkazujejo stanje premoženja, ki pripada novo nastalim občinam. 

5. Na ravni države Republike Slovenije je bila izdelana zbirna 
premoženjska bilanca republike in občin, ki izkazuje stanje 
premoženja celotne države ob koncu leta 1996. 

6. Na osnovi 4. člena Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih 
bilanc republike in občin je bila ob koncu leta 1996 sestavljena 
konsolidirana premoženjska bilanca. Pri konsolidaciji so bile 
medsebojno pobotane terjatve in obveznosti, ki so jih izkazovali 
bodisi državni proračun in posamezni organi med seboj ali do 
občinskih proračunov in obratno. 
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A. SEZNAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA 
RAVNI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO VKLJUČENI V 
ZBIRNO IN KONSOLIDIRANO PREMOŽENJSKO 
BILANCO NA DAN 31.12.1996 

Šifra NAZIV 

1111 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 
1211 DRŽAVNI ZBOR 
1212 DRŽAVNI SVET 
1213 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 
1214 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
1311 USTAVNO SODIŠČE 
1312 RAČUNSKO SODIŠČE 
1313 AGENCIJA RS ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV 

LASTN. PREOBLIKOVANJA 
1411 URAD PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVE- 

NIJE 
1512 PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 
1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE 
1514 URAD VLADE RS ZA PRISELJENCE IN BEGUNCE 
1515 URAD VLADE RS ZA ŽENSKO POLITIKO 
1516 URAD ZA NARODNOSTI VLADE RS 
1517 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 
1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 
1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE 
1520 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
1522 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
1524 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGEN- 

CIJA 
1525 SLUŽBA VLADE ZA REFORMO LOKALNE SAMO- 

UPRAVE 
1526 URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI 
1527 URAD VLADE ZA INVALIDE 
1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
1612 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
1613 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
1614 URAD RS ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
1615 URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 
1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT RS 
1617 URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA 

SREČO 
SKLAD RS ZA SUKCESIJO 

1711 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
1713 PREHODNI DOM RS ZA TUJCE 
1811 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
1812 URAD RS ZA SLOVENCEV ZAMEJSTVU IN PO SVETU 
1813 URAD RS ZA EVROPSKE ZADEVE 
1911 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
1912 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
1913 INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 

IN DRUGIMI NESREČAMI 
2011 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
2020 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
2112 URAD RS ZA OBRT 
2113 DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO 
2114 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
2115 DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA 
2116 DIREKCIJA RS ZA POSLOV. INFORMACIJSKO 

SREDIŠČE 
2117 REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT 
2118 REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT 
2119 REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT 
2211 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN 

RAZVOJ 
2212 URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

2213 URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 
2214 ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE 
2215 URAD ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO SLOVENIJE 

IN TUJE INVESTICIJE 
2216 URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 
2217 TRŽNI INŠPEKTORAT RS 
2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO 
2312 VETERINARSKA UPRAVA RS 
2313 UPRAVA RS ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 
2314 INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, 

LOV IN RIBOLOV 
2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO 
2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO 
2414 UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE 
2415 DIREKCIJA RS ZA ZA CESTE 
2418 PROMETNI INŠPEKTORAT RS 
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
2512 GEODETSKA UPRAVA RS 
2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 
2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 
2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVE- 

NIJE 
2517 UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO 
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 
2522 INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 
2611 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 

ZADEVE 
2612 URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
2613 INŠPEKTORAT RS ZA DELO 
2711 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 
2712 URAD RS ZA SODELOVANJE S SVETOVNO ZDRAV- 

STVENO ORGANIZACIJO 
2713 ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS 
3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
3312 URAD RS ZA ŠOLSTVO 
3313 URAD RS ZA MLADINO 
3314 INŠPEKTORAT ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
3411 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 
3412 URAD RS ZA STADANDARDIZACIJO IN MERO- 

SLOVJE 
3413 URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
3414 URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA 

UNESCO 
3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO 
3512 UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
3513 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 
3514 INŠPEKTORAT RS ZA PODROČJE KULTURNE 

DEDIŠČINE 
3911 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 
4111 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
4211 VIŠJE SODIŠČE CELJE 
4212 VIŠJE SODIŠČE KOPER 
4213 VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA 
4214 VIŠJE SODIŠČE MARIBOR 
4215 OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 
4216 OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 
4217 OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 
4218 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
4219 OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 
4220 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 
4221 OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 
4222 OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 
4223 OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 
4224 OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 
4225 OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 
4411 DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
4412 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 
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4413 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 
4414 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 
4415 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 
4416 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 
4417 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 
4418 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU 
4419 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 
4420 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 
4421 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI 

SOBOTI 
4422 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI 
4423 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM MESTU 
4424 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM 
4425 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU 
4426 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ 

GRADCU 
4512 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 
4514 JAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 
4911 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 
5011 VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUB- 

LJANI 
5012 DELOVNO SODIŠČE V CELJU 
5013 DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 
5014 DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE LJUBLJANA 
5015 DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU 

5111 SODNIKI ZA PREKRŠKE 
SODNIK ZA PREKRŠKE AJDOVŠČINA 
SODNIK ZA PREKRŠKE BREŽICE 
SODNIK ZA PREKRŠKE CELJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE CERKNICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE ČRNOMELJ - METLIKA 
SODNIK ZA PREKRŠKE DOMŽALE 
SODNIK ZA PREKRŠKE DRAVOGRAD 
SODNIK ZA PREKRŠKE GORNJA RADGONA 
SODNIK ZA PREKRŠKE GROSUPLJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE HRASTNIK 
SODNIK ZA PREKRŠKE IDRIJA 
SODNIK ZA PREKRŠKE ILIRSKA BISTRICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE IZOLA 
SODNIK ZA PREKRŠKE JESENICE 

SODNIK ZA PREKRŠKE KAMNIK 
SODNIK ZA PREKRŠKE KOČEVJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE KOPER 
SODNIK ZA PREKRŠKE KRANJ 
SODNIK ZA PREKRŠKE KRŠKO 
SODNIK ZA PREKRŠKE LAŠKO 
SODNIK ZA PREKRŠKE LENART 
SODNIK ZA PREKRŠKE LENDAVA 
SODNIK ZA PREKRŠKE LITIJA 
SODNIK ZA PREKRŠKE LJUBLJANA 
SODNIK ZA PREKRŠKE LJUTOMER 
SODNIK ZA PREKRŠKE LOGATEC 
SODNIK ZA PREKRŠKE MARIBOR 
SODNIK ZA PREKRŠKE MOZIRJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE MURSKA SOBOTA 
SODNIK ZA PREKRŠKE NOVA GORICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE NOVO MESTO 
SODNIK ZA PREKRŠKE ORMOŽ 
SODNIK ZA PREKRŠKE PIRAN 
SODNIK ZA PREKRŠKE POSTOJNA 
SODNIK ZA PREKRŠKE PTUJ 
SODNIK ZA PREKRŠKE RADLJE OB DRAVI 
SODNIK ZA PREKRŠKE RADOVLJICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE RAVNE NA KOROŠKEM 
SODNIK ZA PREKRŠKE RIBNICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE SEVNICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE SEŽANA 
SODNIK ZA PREKRŠKE SLOVENJ GRADEC 
SODNIK ZA PREKRŠKE SLOVENSKA BISTICA 
SODNIK ZA PREKRŠKE SLOVENSKE KONJICE 
SODNIK ZA PREKRŠKE ŠENTJUR PRI CELJU 
SODNIK ZA PREKRŠKE ŠKOFJA LOKA 
SODNIK ZA PREKRŠKE ŠMARJE PRI JELŠAH 
SODNIK ZA PREKRŠKE TOLMIN 
SODNIK ZA PREKRŠKE TRBOVLJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE TREBNJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE TRŽIČ 
SODNIK ZA PREKRŠKE VELENJE 
SODNIK ZA PREKRŠKE VRHNIKA 
SODNIK ZA PREKRŠKE ZAGORJE OB SAVI 
SODNIK ZA PREKRŠKE ŽALEC 

B. SEZNAM O B Č I N, KI SO SESTAVILE 
PREMOŽENJSKE BILANCE NA DAN 31.12.1996 

58001 AJDOVŠČINA 
58002 BELTINCI 
58003 BLED 
58004 BOHINJ 
58005 BOROVNICA 
58006 BOVEC 
58007 BRDA 
58008 BREZOVICA 
58009 BREŽICE 
58010 CANKOVA - TIŠINA 
58011 MESTNA OBČINA CELJE 
58012 CERKLJE NA GORENJSKEM 
58013 CERKNICA 
58014 CERKNO 

58015 ČRENŠOVCI 
58016 ČRNA NA KOROŠKEM 
58017 ČRNOMELJ 
58018 DESTRNIK - TRNOVSKA VAS 
58019 DIVAČA 
58020 DOBREPOLJE 
58021 DOBROVA - HORJUL - POLHOV GRADEC 
58022 DOL PRI LJUBLJANI 
58023 DOMŽALE 
58024 DORNAVA 
58025 DRAVOGRAD 
58026 DUPLEK 
58027 GORENJA VAS - POLJANE 
58028 GORIŠNICA 
58029 GORNJA RADGONA 
58030 GORNJI GRAD 

poročevalec, št. 12 28 2. februar 1998 



58031 GORNJI PETROVCI 
58032 GROSUPLJE 
58033 HODOŠ - ŠALOVCI - HODOŠ - ŠALOVCI 
58034 HRASTNIK 
58035 HRPELJE - KOZINA 
58036 IDRIJA 
58037 IG 
58038 ILIRSKA BISTRICA 
58039 IVANČNA GORICA 
58040 IZOLA ISOLA 
58041 JESENICE 
58042 JURŠINCI 
58043 KAMNIK . 
58044 KANAL 
58045 KIDRIČEVO 
58046 KOBARID 
58047 KOBILJE 
58048 KOČEVJE 
58049 KOMEN 
58050 MESTNA OBČINA KOPER - CAPODISTRIA 
58051 KOZJE 
58052 MESTNA OBČINA KRANJ 
58053 KRANJSKA GORA 
58054 KRŠKO 
58055 KUNGOTA 
58056 KUZMA 
58057 LAŠKO 
58058 LENART 
58059 LENDAVA - LENDVA 
58060 LITIJA 
58061 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
58062 LJUBNO 
58063 LJUTOMER 
58064 LOGATEC 
58065 LOŠKA DOLINA 
58066 LOŠKI POTOK 
58067 LUČE 
58068 LUKOVICA 
58069 MAJŠPERK 
58070 MESTNA OBČINA MARIBOR 
58071 MEDVODE 
58072 MENGEŠ 
58073 METLIKA 
58074 MEŽICA 
58075 MIREN - KOSTANJEVICA 
58076 MISLINJA 
58077 MORAVČE 
58078 MORAVSKE TOPLICE 
58079 MOZIRJE 
58080 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 
58081 MUTA 
58082 NAKLO 
58083 NAZARJE 
58084 MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
58085 MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
58086 ODRANCI 
58087 ORMOŽ 
58088 OSILNICA 
58089 PESNICA 

58090 PIRAN - PIRANO 
58091 PIVKA 
58092 PODČETRTEK 
58093 PODVELKA - RIBNICA 
58094 POSTOJNA 
58095 PREDDVOR 
58096 MESTNA OBČINA PTUJ 
58097 PUCONCI 
58098 RAČE - FRAM 
58099 RADEČE 
58100 RADENCI 
58101 RADLJE OB DRAVI 
58102 RADOVLJICA 
58103 RAVNE - PREVALJE 
58104 RIBNICA 
58105 ROGAŠEVCI 
58106 ROGAŠKA SLATINA 
58107 ROGATEC 
58108 RUŠE 
58109 SEMIČ 
58110 SEVNICA 
58111 SEŽANA 
58112 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 
58113 SLOVENSKA BISTRICA 
58114 SLOVENSKE KONJICE 
58115 STARŠE 
58116 SVETI JURIJ 
58117 ŠENČUR 
58118 ŠENTILJ 
58119 ŠENTJERNEJ 
58120 ŠENTJUR PRI CELJU 
58121 ŠKOCJAN 
58122 ŠKOFJA LOKA 
58123 ŠKOFLJICA 
58124 ŠMARJE PRI JELŠAH 
58125 ŠMARTNO OB PAKI 
58126 ŠOŠTANJ 
58127 ŠTORE 
58128 TOLMIN 
58129 TRBOVLJE 
58130 TREBNJE 
58131 TRŽIČ 
58132 TURNIŠČE 
58133 MESTNA OBČINA VELENJE 
58134 VELIKE LAŠČE 
58135 VIDEM 
58136 VIPAVA 
58137 VITANJE 
58138 VODICE 
58139 VOJNIK 
58140 VRHNIKA 
58141 VUZENICA 
58142 ZAGORJE OB SAVI 
58143 ZAVRČ 
58144 ZREČE 
58145 ŽALEC 
58146 ŽELEZNIKI 
58147 ŽIRI 
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PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE 
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996, GLEDE NA ZBIRNO 

PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995 
STRUKTURA AKTIVE 

TABELAH! 

ŠT. NAZIV 

ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
1995 

(v 000 srn 

ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
1996 

(v 000 SIT) 

INDEKS 
1996:1995 

A. SREDSTVA: 

1. NEFINANČNA SREDSTVA (2+8) 

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

3. Zaloge materiala 

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

7. Zemljišča in dr.sred,ki se ne amortizirajo 

7a. Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb 

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

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

10. DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI 
11. KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI 

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

17. DOLGOROČNE TERJATVE (18+19) 
18. Depoziti 
19. Krediti in posojila 

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

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

334,762,428 

333,788,500 

15,386,697 

176,809,537 
294,374,765 

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 

390,543,934 

389,468,251 

37,554,068 

262,658,635 
371,787,226 
109,128,590 

89,255,548 

9 

1,075,683 

1,561,385,805 

32,937,177 
15,088 

16,642,712 
11,447,714 

21,031 
1,671,119 
3,502,848 

71,178,375 
32,337 

71,146,038 

1,440,612,453 
990,999,262 
366,374,299 

5,556,205 
0 

1,990,751 
0 

75,691,936 

826,145 
3 

292,007,518 

117 

117 

244 

149 
126 
150 

101 

0 

110 

153 

53 
25 

114 
124 
446 
913 

67 

119 
115 
119 

163 
363 

82 
10 
0 

323 
0 

70 

29 
0 

170 

31. SREDSTVA SKUPAJ 1,530,635,852 '2,244,763,405 147 

32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN 409,209,745 565,165,448 138 

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov 37,399,439 4,007,134 11 

SKUPAJ AKTIVA 1,977,245,035 2,813,935,988 142 

 . ■■ ■ j*   
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PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE 
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996, GLEDE NA ZBIRNO 

PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1995 
STRUKTURA PASIVE 

ŠT. NAZIV 
ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
1995 

(v 000 SIT) 

ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
1996 

(v 000 SIT) 

INDEKS 
1996: 1995 

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI: 

33. OBVEZNOSTI (34+43) 

34. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42) 

35. Izdani vrednostni papirji 
36. Obveznosti do proračunskih porabnikov 
37. Obveznosti do republike oz. občin 
38. Krediti in posojila - domača 
39. Krediti in posojila - tuja 
40. Blagovni krediti - domači 
41. Blagovni krediti - tuji 
42. Druge kratkoročne obveznosti 

43. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48) 

44. Izdani vrednostni papirji 
45. Krediti in posojila - domača 
46. Krediti in posojila - tuja 
47. Blagovni krediti - domači 
48. Blagovni krediti - tuji 

49. LASTNI VI R I (50 do 52) 

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

52. Presežek prihodkov 

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

582,346,432 714,709,993 123 

78,666,639 37,809,578 48 

266,643 266,667 100 
66,258 25,691 39 

131,814 10,413 8 
5 621,829 0 
0 0 0 
3 3,219 0 
0 0 0 

78,201,916 36,881,759 47 

503,679,793 676,900,415 134 

250,453,545 263,222,869 105 
179,489,058 185,786,700 104 
68,261,561 222,964,388 327 

1,770,120 2,093,414 118 
3,705,509 2,833,044 76 

1,193,659,574 1,799,335,944 151 

327,523,054 320,904,645 98 
856,619,810 1,458,554,794 170 

9,516,710 19,876,505 209 

2,896,238 3,463,593 120 
1,349 21,177 1,570 

171,777,410 292,928,031 171 

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ 1,950,681,002 2,810,458,738 144 

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov 26,564,032 3,477,250 13 

SKUPAJ PASIVA 1,977,245,035 2,813,935,988 142 
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PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE 
OBČIN NA DAN 31.12.1996, GLEDE NA ZBIRNO 

PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1995 
STRUKTURA AKTIVE 

TABELA I 

ŠT. NAZIV 

ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 
1995 

(v 000 SIT) 

ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 
1996 

(v 000 SIT) 

INDEKS 
1996: 1995 

A. SREDSTVA: 

1. NEFINANČNA SREDSTVA (2+8) 

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

3. Zaloge materiala 

4. Osnovna sredslva in drobni inventar (5-6) 
5. Nabavna vrednost 
6. Popravek vrednosti 

7. ZemljiSča in dr.sred.ki se ne amortizirajo 

7a. Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb 

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

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

10. DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI 
11. KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI 

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

17. DOLGOROČNE TERJATVE (18+19) 
18 Depoziti 
19. Krediti in posojila 

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

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

283,546,841 342,612,529 121 

278,461,534 339,023,268 122 

193,058 163,299 85 

130,304,705 149,251,272 115 
181,166,611 199,906,191. 110 
50,861,906 50,654,919 100 

88,501,097 110,609,946 125 

59,462,674 78,998,751 . 133 

5,085,307 3,589,261 71 

250,231,608 309,594,898 124 

13,488,937 9,983,815 74 
191,985 718,154 374 

17,483,017 17,274,107 99 
10,329,426 8,998,035 87 

1,094,640 933,735 85 
2,071,189 1,580,467 76 
3,987,762 5,761,870 144 

10,110,681 13,639,155 135 
1,484,864 1,669,056 112 
8,625,817 11,970,099 139 

208,956,988 267,979,667 128 
54,953,734 80,076,570 146 

142,365,965 173,750,295 122 
6,652,971 6,017,022 90 

0 1,329 0 
2,312,240 4,620,009 200 

400 0 0 
2,671,678 3,514,442 132 

517,658 889,881 172 
40,465 114,395 283 

17,409,656 13,823,255 79 

31. SREDSTVA SKOPAJ 551,746,228 667,034,958 121 

32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN 6,004,969 5,284,376 88 

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov 357,445 308,670 86 

SKUPAJ AKTIVA 558,108,641 672,628,004 121 
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PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE 
OBČIN NA DAN 31.12.1996, GLEDE NA ZBIRNO 

PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1995 
STRUKTURA PASIVE 

ŠT. NAZIV 
ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 
1995 

(v 000 SIT) 

ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 
1996 

(v 000 SIT) 

INDEKS 
1996: 1995 

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI: 

33. OBVEZNOSTI (34+43) 28,676,548 22,419,382 78 

34. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42) 

35. Izdani vrednostni papirji 
36. Obveznosti do proračunskih porabnikov 
37. Obveznosti do republike oz. občin 
38. Krediti in posojila - domača 
39. Krediti in posojila - tuja 
40. Blagovni krediti - domači 
41. Blagovni krediti - tuji 
42. Druge kratkoročne obveznosti 

43. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48) 

20,423,601 

551,541 
3,421,225 

422,786 
684,743 

0 
37,396 

3,259 
15,302,651 

8,252,947 

14,504,248 

93,668 
2,561,032 

454,971 
1,084,081 

0 
35,531 

0 
10,274,965 

7,915,134 

71 

17 
75 

108 
158 

0 
95 
0 

67 

96 

44. Izdani vrednostni papirji 
45 Krediti in posojila - domača 
46 Krediti in posojila - tuja 
47. Blagovni krediti - domači 
48. Blagovni krediti - tuji 

2,155,089 
6,069,284 

14,995 
5,049 
8,530 

1,908,355 
5,677,231 

0 
329,548 

0 

89 
94 

0 
6,527 

0 

49. LASTNI VI R I (50 do 52) 501,698,286 622,577,492 124 

50. Skladi dobrin spi.pomena In dr.sredstev 
51. Viri dolgoročnih finančnih naložb 

296,932,762 
192,960,188 

341,625,263 
268,525,631 

115 
139 

52. Presežek prihodkov 11,805,336 12,426,598 105 

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

1,125,440 
41,859 

26,234,267 

1,145,158 
1,406,120 

24,528,711 

102 
3,359 

93 

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ 557,776,400 672,076,863 120 

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov 332,242 551,141 166 

SKUPAJ PASIVA 558,108,641 672,628,004 121 
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN 
IN KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 

REPUBLIKE IN OBČIN 
NA DAN 31. 12. 1996 

TABELA IV| 

- v 000 U S D x) 

ŠT. NAZIV 
I. 

ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 

ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 

KONSOLIDIRANA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
IN OBČIN 

A. SREDSTVA: 

1. NEFINANČNA SREDSTVA (2+8) 

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

3. Zaloge materiala 

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

7. Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo 

7a. Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb 

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

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

10. DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI 
11. KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI 

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

17. DOLGOROČNE TERJATVE (18+19) 
18. Depoziti 
19. Krediti in posojila 

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

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

2,760,434 2,421,646 5,182,080 

2,752,830 2,396,276 5,149,107 

265,439 1,154 266,593 

1,856,518 1,054,934 2,911,452 
2,627,858 1,412,972 4,040,830 

771,340 358,038 1,129,378 

630,874 781,811 1,412,685 

0 558,377 558,377 

7,603 25,370 32,973 

11,036,151 2,188,271 13,214,385 

232,806 70,567 303,373 
107 5,076 5,183 

117,634 122,096 229,692 
80,914 63,600 144,514 

149 6,600 0 
11,812 11,171 19,693 
24,759 40,726 65,485 

503,101 96,404 599,505 
229 11,797 12,026 

502,873 84,607 587,480 

10,182,504 1,894,128 12,076,631 
7,004,558 565,995 7,570,553 
2,589,598 1,228,098 3,817,696 

39,272 42,529 81,802 
0 9 9 

14,071 32,655 46,726 
0 0 0 

535,004 24,841 559,845 

5,839 6,290 12,129 
0 809 809 

2,063,961 97,705 2,161,666 

31. SREDSTVA SKUPAJ * 15,866,385 4,714,721 20,571,068 

32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN 3,994,689 37,351 4,032,040 

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov 28,323 2,182 2,031 
(se konsolidirajo)   

SKUPAJ AKTIVA 19,889,397 4,754,254 24,605,139 

x ) PRERAČUNI V U S D PO POVPREČNEM TEČAJU BANKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996 
VIR: MESEČNI BILTEN BANKE SLOVENIJE 
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ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE, ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN 
IN KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 

REPUBLIKE IN OBČIN 
NA DAN 31.12.1996 

- v 000 U S D x) 

ŠT. NAZIV I. 
ZBIRNA 
BILANCA 

REPUBLIKE 

II.. 
ZBIRNA 
BILANCA 

OBČIN 

KONSOLIDIRANA 
BILANCA 

REPUBLIKE 
IN OBČIN 

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI: 

33. OBVEZNOSTI (34+43) 5,051,697 158,464 5,200,123 

34. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42) 267,245 102,519 359,726 

35. Izdani vrednostni papirji 1,885 662 2,547 
36. Obveznosti do proračunskih porabnikov (se konsolidirajo) 182 18,102 11,535 
37. Obveznosti do republike pz. občin (se konsolidirajo) 74 3,216 0 
38. Krediti in posojila - domača 4,395 7,66>2 12,058 
39. Krediti in posojila - tuja 0 0 0 
40. Blagovni krediti - domači 23 251 274 
41. • Blagovni krediti - tuji '0 0 0 
42. Druge kratkoročne bbveznosti 260,687 . 72,625 333,312 

43. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48) 4,784,452 55,946 4,840,397 

44. Izdani vrednostni papirji 
45. Krediti in posojila - domača 
46. Krediti in posojila - tuja 
47. Blagovni krediti - domači 
48. Blagovni krediti - tuji 

49. LASTNI V I R I (50 do 52) 

1,860,506 
1,313,173 
1,575,952 

14,797 
20,024 

13,489 
40,128 

0 
2,329 

0 

1,873,994 
1,353,301 
i ;575,952 ! 

17,126 
20,024 

12,718,025 4,400,488 17,118,512 

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

52. Presežek prihodkov 

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

2,268,211 2,414,668 4,682,879 
10,309,323 1,897,987 12,207,310 

140,491 87,833 228,324 

24,481 8,094 32,575 
150 9,939 10,088 

2,070,467 173,373 2,243,840 

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ 19,864,819 4,750,358 24,605,139 

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov 24,578 3,896 0 
(se konsolidirajo)   

SKUPAJ PASIVA 19,889,397 4,754,254 24,605,139 

x ) PRERAČUNI V U S D PO POVPREČNEM TEČAJU BANKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996 
VIR: MESEČNI BILTEN BANKE SLOVENIJE 
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Operativni plan 

AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

TRAJNEGA PRENEHANJA 

IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN 

PREPREČEVANJA POSLEDIC 

RUDARJENJA V RUDNIKU URANA 

ŽIROVSKI VRH 

Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu z 10. členom Zakona 
o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude (Uradni list 
RS, št. 36/92): 

- OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 
TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORIŠČANJA URANOVE 
RUDE IN PREPREČEVANJA POSLEDIC RUDARJENJA V 
RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH, 

ki ga je sprejela na seji dne 8/1-1998. 

Hkrati obvešča, da bo Poročilo Rudnika Žirovski vrh o izvajanju 

programa za leto 1997, pripravljeno do 31/3-1998 in predloženo 
v vladni postopek in Državnemu zboru v začetku aprila 1998. 

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

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan RAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor. 
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OCENA OPERATIVNEGA PLANA 

AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 
ZA LETO 1998 

I. Opis stanja 

Osnove za izvajanje Programa izvedbe trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v 
Rudniku urana Žirovski vrh (v nadaljnjem besedilu: Program) so 
bile zagotovljene v aprilu 1994, ko je Vlada RS sprejela Program. 

Skladno z določbami Zakona o prenehanju izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v RUŽV (Ur.l. RS, št. 
36/92) Vlada RS spremlja izvajanje Programa tako, da sprejme 
letni operativni plan aktivnosti za izvedbo programa za vsako 
koledarsko leto posebej ter presoja letna poročila o izvajanju 
programa. 

Letni operativni plani so bili sprejeti za vsako leto v obdobju od 
1994 do 1997, medtem ko se je zadnje letno poročilo o izvajanju 
Programa nanašalo na aktivnosti v letu 1996. 

Na podlagi letnih poročil ter na podlagi delovnih gradiv, ki jih je za 
leto 1997 posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor javno 
podjetje Rudnik Žirovski vrh, je v diagramu "Pregled realizacije 
Programa" za vsakega od šestih sklopov dejavnosti iz rograma 
prikazan obseg do sedaj že opravljenih del, izraženo v %. 

Iz primerjalne analize že realiziranih del s planiranimi deli iz 
Programa je razvidno, da potek zapiralnih del ne poteka povsem 
skladno s predvidenimi roki. Razlog za zamude na posameznih 
projektih zapiranja je predvsem pomanjkanje sredstev za izvedbo 
zlasti za tiste aktivnosti, ki jih javno podjetje ne more izvesti z 
lastno mehanizacijo in delovno silo. Javno podjetje že pripravlja 
rebalans Programa, v katerem bodo na novo vrednotena še ne 
izvedena dela ter bodo skladno s pričakovanimi proračunskimi 
prilivi v prihodnjih letih določeni realnejši roki končnega zaprtja in 
sanacije rudniških objektov. 

II. Ocena aktivnosti za leto 1998 

Iz operativnega plana za leto 1998 sledi, da je poudarek na 
izvajanju prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata. Začela 
se bodo tudi dela na prekrivanju jalovišč medtem, ko se bo nadzor 
in vzdrževanja stanja pri trajnem prenehanju pridobivanja uranove 
rude izvajal v obsegu, ki ga predvidevajo predpisi na področju 
rudarjenja in varstva okolja. Močan poudarek za leto 1998 je tudi 
na prezaposlovanju delavcev v dejavnosti programa Tehničnega 
zavoda ter na ustvarjanju pogojev za ustanavljanje podjetniškega 
jedra, ki bi z obstoječo opremo predvsem pa obvladovanjem 
posebnih opravil varstva okolja pred radioaktivnim onesnaže- 
vanjem, omogočil prezaposlitev nekaterih strokovnjakov rudnika. 

Iz gradiva operativnega plana za leto 1998 je razvidno, da bodo 
dela potekala skladno z aktivnostmi predvidenimi v Programu, 
njihov obseg pa je v okviru predvidenih proračunskih sredstev, 
namenjenih za izvajanje programa v rudniku Žirovski vrh. 

i 
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1. UVOD 

Skladno z določbami 5.člena Zakona o trajnem prenehanju 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v 
RUŽV, v nadaljnjem besedilu Zakon, z Operativnim planom 
aktivnosti za izvedbo programa v letu 1998, november 1997, v 
nadaljnjem besedilu Operativni plan, RŽV načrtuje izvajanje 
trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v letu 1998, v 
obsegu za katerega ocenjena potrebna sredstva za financiranje 
izvedbe načrtovanih del ne presegajo dogovorjene višine. 

Operativni plan je izdelan na podlagi določb 10.člena Zakona in 
temelji na: 

- Programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV, v nadaljnjem 
besedilu Program, 

- obsegu opravljenih del in aktivnosti trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude v preteklem obdobju do konca leta 
1997, 

- zaporedju izvajanja del in aktivnosti, ki ga pogojujejo gospodarno,' 
varno in okolju primerno izvajanje del ter predpisani upravni 
postopki. 

Operativni plan načrtuje dela in aktivnosti, katerih izvedba bo 
zagotovila predpisane in potrebne osnove za intenzivno izvajanje 
Programa v prihodnjem obdobju ter omogočila dokončanje 
izvedbe trajnega prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata 
v letu 1999. 

Ker določila Zakdna nalagajo RŽV tudi prerazporeditev delavcev 
po končani izvedbi trajnega prenehanja izkoriščanja, kar Pro- 
gram ne obravnava, načrtuje Operativni plan tudi aktivnosti na 
področju prestrukturiranja. 

Operativni plan načrtuje republiški proračun za leto 1998 kot 
edini pomembni vir sredstev za financiranje izvajanja 
načrtovanega obsega del. 

1.1. OSNOVNI CILJI 

Osnovni cilji Operativnega plana so: 

- zaključiti izdelovanje predpisane in potrebne lokacijske, tehnične 
in projektne dokumentacije ter pridobiti vsa predpisana in 
potrebna dovoljenja za izvajanje Programa, 

- izvajati dela in aktivnosti pri trajnem prenehanju proizvodnje 
uranovega koncentrata, vključno s pripravljanjem demontiranih 
konstrukcij, instalacij in materiala za trajno odlaganje v obsegu, 
ki bo zagotovil intenzivno izvajanje trajnega odlaganja in 
dokončanje izvedbe prenehanja proizvodnje v letu 1999, 

- vzdrževati zadovoljivo stanje ter razpoložljivost objektov, 
mehanizacije in opreme potrebnih pri izvajanju Programa, 

- redno izvajati program nadzora nad vplivom rudnika na okolje, 

- pripraviti pogoje za podjetniško razvojna jedra načrtovanih 
nadomestnih dejavnosti, ustanoviti podjetniško razvojno jedro 
ekolpške dejavnosti ter zagotoviti prezaposlitev najmanj 15 
delavcev v dejavnosti programa Tehničnega zavoda na področju 
rudnika. 

2. PLAN IZVAJANJA DEL IN 

AKTIVNOSTI TEHNIČNO 
TEHNOLOŠKEGA SKLOPA 

V sklopu tehnično tehnoloških aktivnosti Operativni plan načrtuje 
pričetek intenzivnega izvajanja osnovnih izvedbenih projektov 
Programa, vzdrževanje razpoložljivosti objektov, mehanizacije in 
infrastrukture, obratovanje naprav potrebnih za izvajanje 
Programa, zagotavljanje predpisanih delovnih razmer, varstva 
pri delu in varovanja okolja, predhodna dela, ki bodo zagotovila 
podlage za izvajanje Programa ter predpisano in potrebno 
delovanje tehničnih in splošnih služb. 

Na področju izvajanja osnovnih projektov Programa Operativni 
plan načrtuje dela in aktivnosti pri izvajanju trajnega prenehanja 
proizvodnje uranovega koncentrata, začetek pripravljalnih del pri 
trajnem prenehanju obratovanja jalovišč ter nadzor in vzdrževanje 
stanja pri trajnem prenehanju pridobivanja uranove rude. 

Na področju predhodnih del Operativni plan načrtuje zaključna 
dela in aktivnosti pri pridobivanju dovoljenj in pridobitev dovoljenj 
za izvajaje vseh osnovnih izvedbenih projektov Programa. 

2.1. PLAN PREDHODNIH DEL 

Načrtovana predhodna dela obsegajo zaključna dela in aktivnosti 
pri urejanju prostorsko izvedbenih aktov, vključno z dopolnitvami 
in novelaoijami, ki so bile zahtevane v upravnem postopku, s 
sklepom MOP št.350-03-77/95-GL z dne 28.10.1996, raziskave 
in študije možnih racionalizacij in potrebnih verifikacij projektnih 
rešitev, dokončanje projektne dokumentacije za izvajanje 
Programa in pridobivanje dovoljenj za izvajanje. 

2.1.1. Urejanje prostorsko izvedbenih aktov 

Aktivnosti Stroški v tisoč SIT 

- dopolnitve lokacijske dokumentacije in poročil 6.000 

Skupaj 2.1.1. Stroški urejanja prostorsko 
izvedbene dokumentacije 6.000 

2.1.2. Raziskave in študije 

Aktivnosti Stroški v tisoč SIT 

- raziskave dolgoročnih emisij radioaktivnih elementov 6.000 
- raziskave podtalnic jalovišč 3.000 
- program zagotavljanja kvalitete 5.000 

Skupaj 2.1.2. Stroški raziskav in študij 14.000 

2.1.3. Pridobivanje dovoljenj 

Aktivnosti Stroški v tisoč SIT 

- riovelacija projekta za izvajanje prenehanja 
obratovanja jalovišč 3.000 

- izdelava projekta za pridobivanje prekrivke 8.000 
- projektiranje nadzora nad posledicami izkoriščanja 2.000 
- revizije projektov 2.000 

Skupaj 2.1.3. Stroški pridobivanja dovoljenj 15.000 

SKUPAJ 2.1. STROŠKI STORITEV PREDHODNIH DEL 35.000 
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2.2. PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA PRENEHANJA 2.2.1. Planirani obseg del in stroški 
OBRATOVANJA JALOVIŠČ 

Načrtovana dela obsegajo: 
Načrtujejo se vzdrževanje in spremljanje stanja jalovišč ter 
pripravljalna dela prenehanja obratovanja odlagališč. - zaključna dela na drenažnem rovu (trajno podgrajevanje v dolžini 

300 m, sanacija talne plošče v dolžini 80 m, likvidacija delovišča), 
- pripravljalna dela za transport izkopnln. 

2.2.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije In stroški 

Osnovni material Enota Količina Cena (SIT/enoto) Stroški v tisoč SIT 

- beton (MB-30) m3 100 12.000 1.200 
- pesek (0-4) m3 150 4.100 615 
- aditiv kg 4000 180 720 
- armaturna mreža kg 6000 86 516 
- cement t 60 13.040 782 
- električna energija kWh 200000 13 2.600 
- gorivo I 12000 81,3 976 
- gradbeni material - - - 491 

Skupaj 2.2.1.1. Stroški materiala in energije 7.900 

2.2.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve Stroški v tisoč SIT 

- izdelava drenažne zavese 9.000 
- asfaltiranje cest 6.100 

Skupaj 2.2.1.2. Stroški storitev 15.100 

SKUPAJ 2.2. STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA PRE- 
NEHANJA OBRATOVANJA JALOVIŠČ 23.000 

2.3. PLAN IZVAJANJA PRENEHANJA PROIZVODNJE 
KONCENTRATA 

Načrtuje se demontaža instalacij in konstrukcij, rušenje temeljev 
in objektov ter priprava za trajno odlaganje pri objektih, ki se bodo 
rušili. Pri objektih, ki niso predvideni za rušenje, se načrtuje 
demontaža in dekontaminacija instalacij, konstrukcij in objektov 
ter priprava objektov za uporabo v druge namene. 

demontažo in dekontaminacijo opreme, dekontaminacijo objekta 
ter pripravo objekta za uporabo v druge namene pri objektih 
302-glavni predelovani obrat, 303-solventna ekstrakcija, 314- 
transformatorska postaja ter 330-plato predelovalnega obrata, 
ki se ne bodo rušili. 

2.3.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije in 
stroški 

oo rv;.nn6v«Mf 
Osnovni material Stroški v tisoč SIT 
- kisline 200 
- tenzidi 300 
- rezalne in brusne plošče 300 
- plini za termično rezanje 600 
- kontejnerji za skladiščenje 10 kom * 500 
- kanalete 50 m 200 
- gradbeni material 700 
- električna energija 2.200 

Skupaj 2.3.1.1. Stroški materiala in energije 5.000 

2.3.1. Planirani obseg del in stroški 

Planirana dela obsegajo: 
- demontažo in dekontaminacijo transportnega mosta za rudo- 

objekt 133 ter dekontaminacijo zemljišča pod transportnim 
trakom, 

- demontažo in dekontaminacijo instalacij in konstrukcij, rušenje 
ter pripravo za trajno odlaganje pri objektih 304-skladiščenje 
apna, 305-rezervoar za kerozin in 315-rezervoar za tehnološko 
vodo, 

- demontažo in dekontaminacijo instalacij in konstrukcij, pripravo 
za trajno odlaganje ter pripravo za rušenje v letu 1999 pri objektih 
301-silosi za rudo in 311-skladišče žveplove kisline, 

2.3.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve:  Stroški v tisoč SIT) 
- peskanje za dekontaminacijo objektov 1.000 
- storitve gradbene mehanizacije 5.000 
- najem opreme 2.000 
- 001, investicijski nadzor 2.500 
- 133, transportni trak z mostom 20.450 
- 360, energetski razvod (delno) 450 

Skupaj 2.3.1.2. Stroški storitev 31.400 
i 

SKUPAJ 2.3. STROŠKI IZVAJANJA PRENEHANJA 
PROIZVODNJE KONCENTRATA 36.400 
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2.4. PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA PRENEHANJA 
PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE 

Načrtujejo se samo nujna dela pri vzdrževanju stanja objektov na 
površini ter nadzor nad stanjem podzemnih objektov. 

2.4.1. Planirani obseg del in stroški 

Načrtovana dela obsegajo: 

- saniranje vstopov v jamske prostore 
- izdelovanje kanalov 
- transport materiala in izkopnin 

2.5.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve : 

Meritve dimnih plinov 
Kemijske analize tekočih izpustov 
Nadzor kvalitete laboratorija 
Čiščenje kotla in dimnic 
Čiščenje ČNSJV 

Skupaj 2.5.1.2. Stroški storitev 

Stroški v tisoč SIT 

300 
1.000 
1.000 

500 
200 

3.000 

SKUPAJ 2.5. STROŠKI OBRATOVANJA TEHNIČNO 
TEHNOLOŠKIH SKLOPOV 26.000 

2.4.1.1. Poraba osnovnih materialov, energije in 
stroški 

Osnovni material 
- gradbeni material 
- električna energija in gorivo 

Stroški v tisoč SIT 
500 

4.500 

Skupaj 2.4.1.1. Stroški materiala in energije 

SKUPAJ 2.4. STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA 
PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE 

5.000 

5.000 

2.5. PLAN OBRATOVANJA TEHNIČNO TEHNOLOŠKIH 
SKLOPOV 

Načrtuje se obratovanje laboratorija, čistilne naprave za sanitarne 
vode in kotlovnice v obsegu, ki zagotavlja potrebne pogoje za 
opravljanje del, varovanje okolja ter nadzor nad opravljanjem del 
in ustreznostjo delovnih razmer. 

2.5.1. Planirani obseg del in stroški 

Planirana dela obsegajo: 

- analize trdnih in tekočih vzorcev na U 2000 analiz 
- analize trdnih in tekočih vzorcev, eluatov 

na kemijske anorganske parametre 1000 analiz 
- analize tekočih vzorcev na amonij, prevodnost 

in pH 2000 analiz 
- kompleksne analize voda 500 analiz 

2.5.1.1. Poraba osnovnih materialov, energije in 
stroški 

Osnovni materiali Stroški v tisoč SIT 

Lab.potr.materiali in kemikalije 2.000 
Standardi 1.000 
El. energija 7.700 
Kurilno olje 10.500 
Voda    1.800 

Skupaj 2.5.1.1. Stroški materiala in energije 23.000 

2.6. PLAN VZDRŽEVANJA RAZPOLOŽLJIVOSTI 

Načrtuje se vzdrževanje objektov, mehanizacije in opreme, ki so 
potrebni za izvajanje Operativnega plana ter Programa v 
prihodnjem obdobju. Dela in aktivnosti pri vzdrževanju mehanizacije 
in opreme, ki ni potrebna za izvajanje Programa, se ne planirajo. 

2.6.1. Obseg načrtovanih del in stroški 

Načrtovana dela in aktivnosti obsegajo vzdrževanje delovnih 
strojev, vozil, postrojev in infrastrukture in objektov navedenih v 
seznamu vzdrževanja. 

Seznam vzdrževanja 

1. Mehanizacija 

1.1. Rudarska dejavnost 

Predvideno je vzdrževanje razpoložljivosti naslednje rudarske 
opreme: 

stroj za sidranje - Robolt 
jamski kamion 
dvižna platforma za podgrajevanje 
greder za ravnanje cestišč 
servisna vozila in kombi 
črpalka za beton Putzmeister 
oprema za brizgani beton 
kamion TATRA za prevoz jalovine 
nakladalnik ULT 
kamion s kontejnerjem za močenje cestišč 
jamski nakladalnik GHH LF 2 H 
separatni ventilator 
vrtalna garnitura BOOMER 
jamski nakladalnik 
jamski lučalnik 
črpalka za vodo 
pribor za miniranje 
vrtalni stroj DIAMEC 260 
vrtalna garnitura PROMEC TH 532 

1.2. Proizvodnja 
- viličarji 

1 kom 
3 kom 
3 kom 
1 kom 
4 kom 
1 kom 

1 kompl. 
3 kom 
1 kom 
1 kom 
1 kom 
1 kom 
3 kom 
1 kom 
2 kom 
2 kom 

1 kompl. 
1 kompl. 

1 kom 

5 kom 
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1.3. Vozila 
Planira se vzdrževanje razpoložljivosti naslednje opreme: 

- kamion FAP za prevoz smeti 1 kom 
- cisterna za gorivo TAM 1 kom 
- kamion ZASTAVA 5 t 1 kom 
- kombi CITROEN 1 kom 
- kombi RENAULT 1 kom 
- kombi TAM 1 kom 
- kombi TAM cestar 4 kom 
- kamion VOLVO 18 t 1 kom 
- terensko vozilo NIVA 4 kom 
-ZASTAVA 101 3 kom 
- FIAT CROMA 1 kom 
- RENAULT 19 1 kom 
- Hyundai Lantra 1 kom 

2. Postroji in oprema 

2.1. Rudarska dejavnost 

- podzemne transformatorske postaje, 
- podzemne kompresorske postaje, 
- prezračevalne postaje, 
- postroje za separatno prezračevanje, 
- drobilnica, 
- radiometrična vrata s tehtnico, 
- jamska črpalka tehnološke vode 

2.2. Proizvodnja koncentrata 

- transformatorske postaje na površini, 
- kompresorske postaje, 
- kotlovnica in toplotne podpostaje, 
- črpališče pitne in požarne vode, 
- čistilna naprava za jamsko vodo, 
■ čistilna naprava za sanitarno vodo, 
- črpališče sistema za skladiščenje goriva. 

3. Infrastruktura in instalacije 

- podzemni in površinski razvodi visoke in nizke napetosti, 
- podzemna in površinska instalacija za moč, razsvetljavo, 

signalizacijo, 
- instalacije toplovoda in sistema ogrevanja, 
- razvod pitne in požarne vode, 
- lovilniki olja in maščob. 

4. Objekti 

- objekt 103 - reševalna postaja 
- objekt 113, 157, 314 - transformatorske postaje 
• objekt 316 - črpališče pitne in požarne vode 
- objekt 317 - skladišče za gorivo 
• objekt 321/1 - upravna stavba 
- objekt 321/2 - laboratorij 
• objekt 322 - servisni objekt 
- objekt 330 - plato PO 
- objekt 334 - čistilna naprava 

2.6.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije in 
stroški 

Osnovni material Stroški v tisoč SIT 

2.6.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve Stroški v tisoč SIT 

- popravila strojev 2.800 
- vzdrževanje objektov 8.700 
- vzdrževanje infrastrukturnih objektov, delovnih 

površin in parkirišč 1.000 
- pluženje cest in platojev v zimskem času 800 

Skupaj 2.6.1.2. Stroški storitev 13.300 

SKUPAJ 2.6. STROŠKI VZDRŽEVANJA 
RAZPOLOŽLJIVOSTI 23.300 

2.7. PLAN NADZORA OKOLJA 

Načrtuje se nadzor nad vplivom rudnika na okolje v obsegu, ki 
zagotavlja izdelovanje ocene vpliva na okolje po potrjenem 
programu in potrebno spremljanje vpliva izvajanja del na okolje. 

2.7.1. Obseg planiranih del in stroški 

Planirana dela obsegajo: 

- izdelava ocene vpliva rudnika na okolje s potrebnimi meritvami 
in analizami, 

- kontrola tekočih in plinastih izpustov rudnika, 
- kontrola kemične in biološke obremenitve vodotokov, 
- vzdrževanje merilnih postaj. 

2.7.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije in 
stroški 

Osnovni material Stroški v tisoč SIT 

- osnovni material za vzdrževanje merilnih postaj 750 
- električna energija za obratovanje merilnih postaj 

(8.000 kWh)   150 

Skupaj 2.7.1.1. Stroški materiala in energije 900 

2.7.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve Stroški v tisoč SIT 

- ocena vpliva IO sevanja na okolje 14.000 
- nadzor tekočih Izpustov (test strupenosti) 1.000 
- meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 1.600 
- dodatne meritve radioaktivnosti v tek.Izpustih 2.000 
- honorarji za vzorčevanje na merilnih postajah 450 
- vzdrževanje in umerjanje merilnih postaj  350 

Skupaj 2.7.1.2. Stroški storitev 19.400 

SKUPAJ 2.7. STROŠKI NADZORA OKOLJA 20.300 

- rezervni In nadomestni deli 9.000 
- proti korozijska sredstva 1.000 

Skupaj 2.6.1.1. Stroški materiala in energije 10.000 
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2.8. PLAN ZAGOTAVLJANJA VARSTVA PRI DELU IN 
VARSTVA PRED 10 SEVANJI 

Načrtuje se zagotavljanje varstva pri delu in varnih delovnih 
razmer, nuđenje prve pomoči in reševanja v obsegu, ki zagotavlja 
varno izvajanje Operativnega plana ter predpisano spremljanje 
zdravstvenega stanja delavcev. 

2.8.1. Obseg planiranih del in stroški 

Načrtovana dela obsegajo: 
- vzdrževanje osebnih zaščitnih sredstev, 
- zagotavljanje varnih delovnih razmer, 
- opravljanje rednih in izrednih zdravstvenih pregledov delavcev, 
- zagotavljanje nuđenja prve pomoči in reševanja, 
- zagotavljanje požarne varnosti, 
- tekoče vzdrževanje obratovanja merilne opreme, umerjanja. 

2.8.1.1. Poraba osnovnega materiala in stroški 

Material Stroški v tisoč SIT 

- osebna zaščitna sredstva, nabava 1.800 
- pomožni material za izvedbo meritev 100 
- osnov. mat. za redno vzdrž. sred. Za gašenje 

in hidrantnega omr. 100 
- sredstva za prvo pomoč 100 
- rezervni deli za reševalne aparate BG-174 200 

Skupa] 2.8.1.1. Stroški osnovnega materiala 2.300 

2.8.1.2. Storitve in stroški storitev 

Storitve Stroški v tisoč SIT 

- redni zdravstveni pregledi delavcev, reševalcev (115 x) 2.500 
- dodatni zdravstveni nadzor pri odhodu delavcev (10 x) 230 
- posebni zdravstveni nadzor - sputumi, 2x letno 1.800 
- kontrole pri specialistih 250 
-zobozdravstvo 1.000 
- osebna dozimetrija, detektorji sledi (radon) 350 
• vzdrževanje merilnih instrumentov (servis) 250 
- umerjanje in preizkus merilnih instrumentov zunaj RŽV 320 
- predpisani redni pregledi gasilnih aparatov (GZ Sk.Loka) 150 
- vzdrževanje reševalni aparatov, letno testiranje 250 
- stroški rednih reševalnih vaj 2.500 

Skupaj 2.8.2.1. Stroški storitev 9.600 

SKUPAJ 2.8. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO 
PRED 10 SEVANJI 11.900 

- varovanje objektov in premoženja 
- upravljanje stanovanjskih in počitniških kapacitet 

2.9.1.1. Stalni režijski stroški 

Načrtovani stalni režijski stroški niso odvisni od obsega izvajanja 
programa. Planirani so na osnovi stroškov iz leta 1996 in 1997. 

Material in storitve Stroški v tisoč SIT 

- pisarniški material 2.000 
- PTT in komunalne storitve 4.000 
- plačilni promet, bančni stroški 1.300 
- literatura, časopisi, dnevnice, nočnine, kilometrine 3.000 
- reprezentanca 1.700 
• stroški za stanovanjsko in počitniško dejavnost 2.000 

Skupaj 2.9.1.1. Stalni režijski stroški 14.000 

2.9.1.2. Stroški fiksnih obveznosti 

Fiksne obveznosti niso odvisne od obsega izvajanja programa. 
Stroški fiksnih obveznosti so planirani na osnovah stroškov za 
leto 1997. 

Fiksne obveznosti Stroški v tisoč SIT 

- pogodbe o delu in avtorski honorarji 6.400 
- strokovni projektni svet (za leti 1996, 1997) 5.300 
- prispevek za stavbno zemljišče 30.000 
- zavarovanje 5.000 
- članarine 600 
- odvetniške in svetovalne storitve 2.000 

Skupaj 2.9.1.2. Stroški fiksnih obveznosti 49.300 

2.9.1.3. Stroški prispevkov za pokojninsko dobo, ki 
šteje s povečanjem 

Načrtuje se delno plačilo prispevkov za pokojninsko dobo, ki 
šteje s povečanjem za leta 1984 - 1990 in od 1991 - 1994. 

Stroški v tisoč SIT 

- delni prispevki zq benefikacijo za leto 1984 - 1994 10.000 

Skupaj 2.9.1.3. Stroški prispevkov za 
pokojninsko dobo 10.000 

SKUPAJ 2.9. STROŠKI MATERIALA, STORITEV, SKUPNIH 
DEJAVNOSTI 73.300 

2.9. PLAN IZVAJANJA SKUPNIH DEJAVNOSTI 

Plan izvajanja skupnih dejavnosti obsega režijska dela in aktivnosti 
za zagotavljanje normalnega, s predpisi usklajenega opravljanja 
poslovnih funkcij podjetja in skupne režijske stroške poslovanja, 
ki niso neposredno vezani na posamezno organizacijsko enoto. 

Načrtovana dela obsegajo naslednje aktivnosti: « 
• vodenje podjetja 
- opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del 
- opravljanje finančno računovodskih del 
- opravljanje komercialnih del in skladiščenje 

2.10. PLAN USPOSABLJANJA 

Načrtuje se predpisano usposabljanje delavcev Iz varstva pri 
delu, usposabljanje delavcev za izvajanje planiranih del in 
strokovno usposabljanje. 

Usposabljanje Stroški v tisoč SIT 

- usposabljanje iz varstva pri delu 400 
- usposabljanje za Izvajanje del 4.500 
- strokovno usposabljanje   3.100 

SKUPAJ 2.10. STROŠKI USPOSABLJANJA 8.000 
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2.11. PLAN NABAVE OPREME 

Načrtuje se nabava opreme za zagotavljanje varstva pri delu, 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in varnih delovnih razmer, 
opreme, ki bo zamenjala izrabljeno opremo in opreme, ki zagotavlja 
bistvene zmanjšanje stroškov izvajanja programa. 

2.11.1. Vrsta opreme in stroški nabave 

Oprema: Stroški v tisoč SIT 

- delovne priprave in naprave, orodja 2.300 
- instrumenti za nadzor delovnih razmer 1.000 
- tehnična zaščita in zaščitna sredstva 1.100 
- dvigala 700 
- računalniška oprema 2.000 
- zamenjava osebnih vozil (2 vozili) 2.100 
- zamenjava terenskega vozila (1 vozilo) 1.800 
- pisarniška oprema, telefoni 1.300 

SKUPAJ 2.11. PLAN NABAVE OPREME 12.300 

2.12. REKAPITULACIJA PLANIRANIH STROŠKOV 
MATERIALA IN STORITEV IZVAJANJA TEHNIČNO 
TEHNOLOŠKEGA SKLOPA OPERATIVNEGA PLANA 
POTROMESEČJIH (v mio SIT) 

Dejavnosti 

I 

2.1. predhodna dela 

2.2. prenehanje obratovanja jalovišč 

2.3. prenehanje proizvodnje koncentrata 

2.4. prenehanje pridobivanja rude 

2.5. obratovanje tehnoloških sklopov 

2.6. vzdrževanje razpoložljivosti opreme 

2.7. varstvo okolja 

2.8. varstvo pri delu 
9 
2.9. skupne dejavnosti 

2.10.usposabljanje 

2.11. nabava opreme 

.. ni > 

SKUPAJ 2.: STROŠKI MATERIALA IN 
STORITEV TEHNIČNO TEHNOL. SKLOPA 

7,5 

0,7 

5,0 

1,5 

9,0 

5,0 

5,0 

3,0 

10,0 

2,0 

4,0 

52,7 

Plan porabe sredstev po 
tromesečiih 

IV Skupaj 

11,5 

3,0 

9.4 

1,0 

4,0 

6,0 

5,0 

3,0 

10,0 

2.5 

4,2 

8,5 

17,3 

11,0 

1,0 

4,0 

6,3 

5,0 

3,0 

26,0 

1.5 

2,0 

7,5 

2,0 

11,0 

1,5 

9,0 

6,0 

5,3 

2,9 

27,3 

2.0 

2.1 

35,0 

23,0 

36,4 

5,0 

26,0 

23,3 

20,3 

11,9 

73,3 
ei e|fv ■ • 

8,0 

12,3 

59,6 85,6 76,6 274,5 
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3. PLAN POVPREČNEGA ŠTEVILA POTREBNIH 
DELAVCEV IN POVPREČNIH STROŠKOV ZA PLAČE 
DELAVCEV 

Planirano povprečno število delavcev-je opredeljeno za racionalno 
izvedbo celotnega obsega Operativnega plana na podlagi 
usklajene organiziranosti podjetja in služb s predpisi, ki urejajo 
izkoriščanje uranove rude ter obsega planiranih del in norm, ki so 
veljale za izkoriščanje uranove rude med obratovanjem rudnika. 

Povprečni stroški plač delavcev so planirani za 100 delavcev v 
delovnem razmerju z RŽV po osnovah iz leta 1997, v skladu s 
Podjetniško kolektivno pogodbo RŽV. 

Povprečni stroški plač obsegajo: 
(v tisoč SIT) 

- plače 219.300 
- prispevek delodajalca \ 35.000 
- prispevek za beneficirano delovno dobo 15.000 
- davek na izplačane plače (cca 4 %) 9.000 
- plačilo pogodb za ključne delavce-bruto 15.300 
- jubilejne nagrade 700 
- materialni stroški (prevoz, prehrana) 20.500 
- regres   10.200 

Skupaj : Stroški plač 325.000 

3.1. POVPREČNO ŠTEVILO POTREBNIH DELAVCEV 
IN STROŠKI PLAČ PO DEJAVNOSTIH 

Dejavnost Povprečno št. Stroški plač 
delavcev (v mio SIT) 

-predhodna dela 
-prenehanje obratovanja jalovišč 9 27,9 
-prenehanje proizvodnje koncentrata 23 71,3 
-prenehanje pridobivanja rude 12 37,2 
-obratovanje tehnično tehnoloških sklopov 5 15,5 
-vzdrževanje razpoložljivosti mehanizacije 14 43,4 
-varstvo pri delu 1 3,1 
-varstvo pred ionizirajočimi sevanji 4 12,4 
-skupne dejavnosti 24 89,4 

SKUPAJ: Potrebno število delavcev 
in stroški plač 92 300,2 

-začasno presežni delavci 11 24,8 

SKUPAJ delavci v delovnem razmerju 
in stroški plač 103 325,0 

Skupne dejavnosti obsegajo 

Dejavnost Povprečno št. Stroški plač 
delavcev (v mio SIT) 

-vodenje podjetja in organizacijskih enot 7 36,7 
-izvajanje splošnih, kadrovskih, 

komercialnih in finančno računovodskih 
del 12 37,2 

-varovanje objektov in premoženja 5 15,5 

SKUPAJ število delavcev in stroški 
plač skupnih dejavnosti 24 89,4 

Število delavcev v delovnem razmerju z RŽV je za 11 delavcev 
večje od povprečnega števila delavcev potrebnih za izvedbo 
tehnično tehnološkega sklopa Operativnega plana. Po načrtovani 
prerazporeditvi 15 delavcev v nadomestne programe Tehničnega 
zavoda bo število delavcev v delovnem razmerju za 4 delavce 
manjše od planiranega potrebnega števila delavcev. Delo, ki bi ga 
morali opraviti ti delavci bo RŽV oddal drugim podjetjem z javnim 
razpisom. 

Od časovnega poteka realizacije planiranega prezaposlovanja 
delavcev v programe tehničnega zavoda bo odvisno tudi 
razporejanje presežnih delavcev na čakanje na delo, oziroma 
njihovo morebitno angažiranje pri opravljanju nadomestnih 
dejavnosti. 

4. PLAN IZVAJANJA PREZAPOSLOVANJA 
DELAVCEV 

Načrtujejo se aktivnosti za prezaposlitev delavcev v programe 
Ministrstva za obrambo in v programe podjetniško razvojnega 
jedra ekološke dejavnosti, individualno prezaposlovanje s pomočjo 
odpravnin in zagotavljanje pasivne delovne aktivnosti delavcem, 
ki po starosti in usposobljenosti ne bodo potrebni pri izvajanju 
Programa ter se ne bodo mogli prezaposliti. 

Prezaposlovanje delavcev v programe Ministrstva za obrambo 
se načrtuje na podlagi dogovora o sodelovanju, ki so ga sklenili 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor ter RŽV 
v letu 1994. 

Prezaposlovanje v podjetniško razvojno jedro temelji na 
potrebnosti opravljanja monitoringa in določenih drugih del tudi po 
izvedbi Programa in likvidaciji RŽV. Ustanovljeno podjetniško 
razvojno jedro, v katerega bo se prezaposlilo določeno število 
usposobljenih delavcev RŽV, bo lahko te dejavnosti opravljalo na 
podjetniški osnovi, ter med izvajanjem Programa, povečevalo 
obseg poslovanja do stopnje, ki bi mu zagotovila poslovanje tudi 
po likvidaciji RŽV. 

4.1. Obseg planiranih aktivnosti in stroški 

Načrtovane aktivnosti obsegajo: 

- prezaposlitev 15 delavcev v programe MO 
- pripravo ustreznih podlag in aktov ter registracije ekološkega 

centra -KERAL 
- individualna prezaposlitev 10 delavcev 

4.1.1. Stroški storitev Stroški v tisoč SIT 

- izdelava podlag za ustanavljanje in drugih aktov 
podjetja (poslovni, tehnološki, kadrovski, finančno 
lastninski, organizacijski in terminski načrt) 15.000 

- priprava prostorov in opreme 5.000 
- individualne prezaposlitve in zagotavljanje pasivne 

varnosti (tudi prispevek za pokojninsko dobo, 
ki šteje s povečanjem) 9.500 

- usposabljanje delavcev  1.000 

Skupaj 4.1.1. Stroški storitev 30.500 
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Prezaposlitve delavcev po tromesečjih 

Tromesečja 

Vsebina I. II. III. IV. Skupaj 

Program MO 5 5 - 5 15 
Ekološki center 3 2 - 5 
Individualne prezaposlitve 5 - 5 10 

SKUPAJ ' 10 8 2 10 30 
sov .le 

5. REKAPITULACIJA NAČRTOVANIH STROŠKOV IZVEDBE OPERATIVENGA PLANA PO DEJAVNOSTIH IN 
TROMESEČJIH (v mio SIT) 

Dejavnost 

2.1. predhodna dela 

2.2. prenehanje obratovanja jalovišč 

2.3 prenehanje proizvodnje koncentrata 

2.4. prenehanje pridobivanja rude 

2.5. obratovanje tehnično tehnol.sklopov 

2.6. vzdrževanje razpoložljivosti opreme 

2.7. varstvo pri delu 

2.8. varstvo okolja 

2.9. skupne dejavnosti 

2.10. usposabljanje 

2.11. nabava opreme 

SKUPAJ planirani stroški izvedbe 
tehnično tehnol. Sklopa plana 140,3 147,2 161,2 150,8 599,5 

SKUPAJ stroški prezaposlovanja 8,0 8,0 7,5 7,0 30,5 

SKUPAJ PLANIRANI STROŠKI 
IZVAJANJA PROGRAMA 148,3 155,2 168,7 157,8 630,0 

Stroški po tromesečjih 

I II III IV SKUPAJ 

7,5 11,5 8,5 7,5 35,0 

7.7 10,0 24,3 8,9 50,9 

22,8 27,2 28,8 28,9 107,7 

10,8 10,3 10,3 10,8 42,2 

13,0 8,0 8,0 12,5 41,5 

16,0 17,0 17,3 16,4 66,7 

3.8 3,8 [• 3,8 3,6 15,0 

8,0 8,0 8,4 8,3 .,^7 

44,7 44,7 48,3 49,8 187,5 

2,0 2,5 1,5 2,0 8,0 

4,0 4,2 2,0 2,1 12,3 
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6. FINANCIRANJE IZVEDBE OPERATIVNEGA PLANA 

Kot vir financiranja izvedbe Operativnega plana se načrtuje 
republiški proračun za leto 1998. 

6.1. PLAN FINANCIRANJA PO VIRIH INTROMESEČJIH (v mio SIT) 

Viri financiranja 

-Republiški proračun 
(zapiranje RUŽV, ekološka sanacija) 
-Republiški proračun za prezaposlovanje 
-Lastna realizacija   

SKUPAJ 6.1. FINANCIRANJE 
OPERATIVNEGA PLANA 138,7 156,6 

T rornesečja 
III 

172,1 

IV 

162,6 

SKUPAJ 

123,2 141,1 156,6 148,6 569,5 
8,0 8,0 7,5 7,0 30,5 
7,5 7,5 8,0 7,0 _ 30,0 

630,0 

6.2. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ( v mio SIT) 

6.2.1. Prihodki 

- republiški proračun (zapiranje RUŽV, 
ekološka sanacija) 569,5 

- republiški proračun za prezaposlovanje 30,5 
- lastna realizacija    30,0 

SKUPAJ 5.2.1.- Prihodki 630,0 

6.2.2. Odhodki 

2.1. predhodna dela 35,0 
2.2. trajno prenehanje obratovanja jalovišča Boršt 50,9 
2.3. trajno prenehanje proizvodnje koncentrata 107,7 
2.4. trajno prenehanje pridobivanja rude 42,2 
2.5. obratovanje tehnično tehnoloških sklopov 41,5 
2.6. vzdr.razpoložljivosti opreme, mehanizacije in objektov 66,7 
2.7. varovanje okolja 32,7 
2.8. varstvo pri delu 15,0 
2.9. skupni režijski stroški 187,5 
2.10.usposabljanje 8,0 
2.11.nabava opreme 12,3 

4. prezaposlovanje   30,5 

SKUPAJ 6.2.2.- Odhodki 630,0 

7. ZAKLJUČEK 

Realizacija Operativnega plana zagotavlja predpisane in potrebne 
pogoje, ki so osnova za načrtovano izvajanje Programa v 
prihodnjem obdobju ter omogoča dokončanje izvedbe prenehanja 
proizvodnje koncentrata v letu 1999. Ob zagotavljanju 
načrtovanega obsega in dinamike financiranja omogoča realizacija 
Operativnega plana tudi prenehanje z negospodarnim, za varno 
delo in okolje neprimernim in s predpisi neusklajenim izvajanjem 
prenehanja izkoriščanja uranove rude iz preteklega obdobja. 

Ker potrebno financiranje izvajanja prenehanja izkoriščanja 
uranove rude v preteklem obdobju ni bilo zagotovljeno niti po letu 
1994, ko je Vlada sprejela Program trajnega prenehanja 
izkoriščanja, v celotnem obdobju ni bilo mogoče niti ustrezno 
načrtovati, organizirati in gospodarno izvajati, niti izvajanja ponovno 
uskladiti z običajnimi, strokovno utemeljenimi in predpisanimi 
postopki. 

Neobičajno, negospodarno in s predpisi neusklajeno poslovanje 
rudnika je pričelo leta 1990, ko je moral RUŽV, brez predhodno 
pripravljene tehnične in projektne dokumentacije za izvedbo 
prenehanja izkoriščanja in brez zagotovljenih sredstev za 
financiranje izvedbe nepričakovano in nenačrtovano prenehati z 
izkoriščanjem uranove rude. 

Upoštevajoč dejstvo, da bo med izvajanjem Operativnega plana 
potekalo že osmo leto od nenačrtovanega prenehanja z 
izkoriščanjem ter šesto leto od sprejetja Zakona, je zagotavljanje 
potrebnega financiranja izvedbe Operativnega plana toliko bolj 
pomembno. 

Marjan Uršič.dipl.inž.rud., I.r. 
Direktor 

Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v letu 1998 je bil 
sprejet na 53.redni seji upravnega odbora RŽV, dne 05.dec.1997. 
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Na podlagi 10. člena zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja 
uranove rude In preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 36/92) je Vlada Republike 
Slovenije na 44. seji dne 8. januarja 1998 sprejela naslednja 

SKLEPA: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela operativni plan aktivnosti 
za izvedbo programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku 
urana Žirovski vrh v predloženem besedilu (gradivo Rudnika 
Žirovski vrh, p.o., Todraž, Gorenja vas, november 1997). 

2. Vlada Republike Slovenije nalaga Upravnemu odboru Rudnika 
Žirovski vrti, p.o., da zagotovi izvajanje plana aktivnosti v skladu 

s sredstvi, ki bodo v proračunu Republike Slovenije zagotovljena 
za to dejavnost v letu 1998. 

Ljubljana, dne 8. januarja 1998 

Borut Šuklje, l.r. 
u- >IE iALNI SEKRETAR 

SKLEPE PREJMEJO: 
- Rudnik Žirovski vrh, p.o. 

Todraž 1, Gorenja vas 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za finance 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:- 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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