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(ZPOSRP)
- EPA 492 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji, dne 18.5.1998 določila
besedilo:

fazo obnove, druga faza, to je gradnja, nadomestnih objektov,
pa bi bila zaključena do zime 1999.

- PREDLOGA ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI IN
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU,

Hkrati pošlja Oceno škode po potresu 12/4-1998 ki so jo
komisije popisale do 17/5-1998.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 9. seje Državnega zbora
Republike Slovenije dne 19/5-1998.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem postopku,
ker je treba čimprej zagotoviti učinkovito pomoč prizadetim
prebivalcem na območju, ki ga je prizadel potres 12.4.1998.
Takojšnjo pomoč je treba zagotoviti s ciljem, da se rekonstrukcija
poškodovanih objektov, kateri niso predvideni za rušenje, opravi
do zime 1998. Tudi interventni zakon je, kar zadeva vire sredstev
naravnan tako, da je zagotovljenih dovolj sredstev za prvo

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade RS na Upravi Republike
Slovenije za varstvo narave.

v letu 1976, dodatna sredstva za pomoč pri odpravi posledic
zagotavljala s posameznimi intervencijskimi zakoni.

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Za odpravo posledic naravnih nesreč, predvsem na pomembnejših objektih in napravah javnega pomena, pa tudi na premoženju
drugih oškodovancev, so se do sedaj sredstva zagotavljala na
Podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje
Posledic naravnih nesreč. Način uporabe in upravljanje tako
oblikovanih solidarnostnih sredstev pa sta bila urejena s posebnim
družbenim dogovorom. Poleg tega so se v primerih posledic nesreč
večjega obsega, kot je bil naprimer potres, ki je Posočje prizadejal
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Takšna normativna ureditev pomoči širše družbene skupnosti
ob naravnih nesrečah je nastala v razmerah družbene lastnine in
družbenega dogovarjanja in je nezdružljiva z veljavno pravno
ureditvijo v Republiki Sloveniji. Zato je to oblikovanje sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč razveljavil
že leta 1994 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur.l. RS, št. 64/94), ne glede na to, da njegove določbe področja
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deficitarnega stanja infrastrukturne opremljenosti stavbnih
zemljišč na območju Bovca, Kobarida in Tolmina večja od
ocene škode vsaj za 40 %;

odprave posledic naravnih nesreč ne urejajo.
Veljavno zakonodajo, ki ureja vprašanje pomoči pri financiranju
odprave posledic naravnih nesreč, sestavljata Zakon o
financiranju občin (Ur.l.RS, št. 80/94) in Zakon o financiranju javne
porabe (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91 in drugi). Zakon o financiranju
občin določa, da občina sredstva svojih rezerv uporablja za
odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, pri
čemer sredstva celotne občinske rezerve znašajo med 0,5 in
2,0 % prihodkov proračuna.

3. ker je od vseh poškodovanih objektov več kot 1,500
stanovanjskih in je zaradi zagotovitve bivanja v njih treba izvesti
popotresno obnovo najkasneje v dveh letih, take višine sredstev
pa ni mogoče zagotoviti v proračunu v okviru rednega
oblikovanja proračunske rezerve države in občin,
4. ker so zaradi potresa prizadeta območja občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v velikem delu demografsko ogrožena ter s šibko
socialno strukturo prebivalstva tako na področju kmetijstva,
industrije in storitvenih dejavnosti in ni pričakovati na večji
delež privatnih sredstev pri popotresni obnovi,

Zakon o financiranju javne porabe določa, da se državne rezerve
uporabljajo tudi za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne
nesreče. S pooblastilom Državnega zbora RS lahko vlada odloča
o uporabi rezerve za naštete namene do zneska, določenega z
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, sicer pa
o sredstvih za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče odloča
Državni zbor RS s posebnim zakonom ob vsakokratni naravni
nesreči. S posebnim zakonom se vsakokrat določajo tudi
upravičenci, način uporabe in dodeljevanja teh sredstev ter nadzor
nad njihovo porabo.

5. ker je treba s hitro in učinkovito pomočjo pri odpravi
neposrednih posledic potresa preprečiti večanje posredne
škode, ki nastaja zlasti v turizmu, gostinstvu in trajnostnem
gorskem kmetijstvu,
6. ker je treba s hitro in učinkovito pomočjo pri odpravi posledic
potresa preprečiti nadaljnje izseljevanje prebivalstva iz
demografsko ogroženih gorsko-višinskih območij občin Bovec,
Kobarid in Tolmin,

Višina sredstev, ki so bila v zadnjih letih na razpolago kot pomoč
države pri odpravi posledic naravnih nesreč, omogoča finančno
pomoč največkrat le v višini 10-15 % ocenjene škode na
prizadetem območju, kar je neustrezen delež. Sanacijska dela so
zaradi premajhnih sredstev ostajala nedokončana, nove naravne
nesreče pa so v takšnih primerih škodo še povečale.

7. ker je treba s programi razvojne pomoči zagotoviti ohranjanje
in odpiranje novih delovnih mest in s tem posredno zagotoviti
večji delež privatnih sredstev pri popotresni obnovi objektov
in

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 34. redni seji,
septembra 1995, sprejel sklep, s katerim je naložil Vladi RS, da
pripravi in predloži Državnemu zboru predlog sistemskega zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč.

8. ker je treba zagotoviti hitro in učinkovito dodatno pomoč pri
popotresni obnovi objektov, ki so spoznani kot pomembna
kulturna dediščina na tem območju in so bili že pred potresom
zapisani propadanju prav zaradi socialne, gospodarske in
demografske ogroženosti tega območja.

Prvo branje sistemskega zakona iz prejšnjega odstavka je bilo
že opravljeno (Poročevalec Državnega zbora, št. nn/1997),
vendar pa v tem predlogu predlagatelj zakona ni imel namena
urejati odprave posledic katastrofalnih naravnih nesreč. V predlogu
zakona je predvidel, da se intervencijskemu zakonskemu urejanju
ob katastrofalnih naravnih nesrečah nikakor ni mogoče izogniti,
saj obseg škode v takšnih primerih daleč presega razpoložljiva
zasebna in javna sredstva ter zahteva poseben pristop.

2. Cilji in načela zakona
Predlagatelj v predlogu zakona združuje klasične ukrepe sanacij
posledic naravnih nesreč s finančno razvojnimi ukrepi za občine
Bovec, Kobarid in Tolmin. Predlagatelj izhaja iz ocene, da so prav
območja teh treh občin prometno slabo dostopna v primerjavi z
osrednjo Slovenijo, obenem pa že desetletja demografsko in
gospodarsko stagnirajo. Po drugi strani pa predvsem naravne in
ustvarjene značilnosti pokrajine nudijo dobre možnosti za
gospodarski razvoj, predvsem na področju turizma, gostinstva,
trajnostnega gorskega kmetijstva, pa tudi drugih gospodarskih
dejavnosti. Predlagatelj izhaja iz ocene, da je potres poleg
gospodarske škode omajal tudi zaupanje marsikaterega
prebivalca prizadetih krajev v možnosti dostojnega živetja in
preživetja v krajih, ki jih je prizadel potres. Zato je nujno poleg
pomoči pri obnovi zagotoviti tudi razvojno pomoč, predvsem pa
delovna mesta, ki bodo omogočila izbiro prebivalcev, da ostanejo
v domačem kraju. Dodatno izseljevanje, bo pomenilo usoden korak
k dokončnemu razvojnemu umiranju predvsem hribovskih in
gorskih vasi, pa tudi če bi uspeli obnovit zgradbe, ki so bile
poškodovane. Zato je temeljno vodilo predlagatelja zakona, da
neposredno popotresno obnovo dopolni pomoč v obliki razvojnih
programov pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture,
ustvarjanju delovnih mest in z nuđenjem vzpodbud lokalni industriji,
turizmu, malemu gospodarstvu in kmetijstvu.

Za razvrstitev naravne nesreče v nesrečo s katastrofalnimi
posledicami tako ni pomembna zgolj zadostnost razpoložljivih
sredstev državne rezerve v tekočem proračunskem letu za
odpravo posledic, temveč tudi:
- razpoložljivost vseh javnih in privatnih sredstev za odpravo
posledic na prizadetem območju,
- čas, ki je potreben za sanacijo posledic, ter
- razmerje med sredstvi za odpravo neposrednih ter posrednih
posledic naravne nesreče.
Potres z epicentrom pod naseljem Lepena z dne 12. aprila 1998,
ki je prizadel območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice,
Gorenja vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka,
Tolmin, Železniki in Žiri, je imel na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin katastrofalne posledice:
1. ker je ocena neposredne škode posledic potresa na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin okoli 7 milijard tolarjev, kar je
daleč več, kot so razpoložljiva sredstva rezerv v občinskih in
državnih proračunih za leto 1998 (okoli 400 milijonov tolarjev v
rezervah državnega proračuna),

Cilj predlaganega Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja je zagotovitev sredstev ter ureditev njihove
uporabe v okviru sredstev državnega proračuna, tako da se
zagotovijo naslednji ukrepi popotresne obnove:

2. ker so sredstva za sanacijo neposrednih posledic potresa
zaradi relativno starega stavbnega fonda ter izrazito
poročevalec, št. 33
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3. Ocena finančnih sredstev in drugih posledic zakona

1. neposredna popotresna obnova objektov;
2. dokapitalizacija Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
za dodeljevanje ugodnih stanovanjskih posojil;
3. izvajanje nalog državno-tehnične pomoči in
4. financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin.

S predlaganim zakonom je določen vir in obseg sredstev po tem
zakonu za leto 1998 in 1999. Za leto 1998 je predvidena višina
sredstev za popotresno obnovo in spodbujanje razvoja 5 milijard
tolarjev. Za nadaljnja proračunska obdobja, pa bo obseg sredstev
določen s proračunom Republike Slovenije za vsako posamezno
proračunsko leto. Obseg sredstev, ki se bo realiziral za namene
po tem zakonu je odvisen od celovitega programa popotresne
obnove, ki ga sprejme Vlada RS.

Predlog Zakona o popotresni obnovi in spodbujanju Posočja temelji
na teh načelih:
1. država mora imeti v svojem proračunu za leti 1998 in 1999
zagotovljena sredstva za pomoč pri izvajanju ukrepov
popotresne obnove, ki se ne morejo uporabiti za druge namene,

Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se v letu 1998 in
1999 uvaja posebni prispevek za popotresno obnovo Posočja.
S posebnim prispevkom po stopnji 0,3 % od vsote bruto dohodkov,
ki se bo plačeval v letu 1998, bo s tem zakonom zagotovljen
obseg sredstev v letu 1998 v višini 5 milijard tolarjev. Za leto 1999
zakon predvideva poseben prispevek po stopnji 0,2 % od vsote
bruto dohodkov, na podlagi katerega se bo v letu 1999 zagotovilo
za okoli 4 milijarde tolarjev sredstev za namene popotresne
obnove Posočja.

2. zagotovitev sredstev iz prejšnje točke je zasnovana na
solidarnosti vseh Slovencev, s tem da je obremenitev
posameznikov v največji meri pravična in porazdeljena
sorazmerno njegovim zmožnostim,
3. pomoč pri odpravi posledic se dajejo le za tiste državne in
lokalne objekte, ki so pomembni kot infrastruktura lokalnih ali
državnih gospodarskih in drugih javnih služb na prizadetem
območju,

Zavezanci za plačilo posebnega prispevka bodo fizične osebe,
ki so zavezanci za dohodnino z izjemo tistih, katerih bruto dohodki
ne presegajo 11 % povprečne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji (190.411 tolarjev). Posebni prispevek se bo plačeval od
vsote bruto dohodkov, ki so bili viri dohodnine fizične osebe v letu
1997 oziroma bodo viri dohodnine v letu 1998. Posebni prispevek
bo odmerjen z odločbo na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri
dohodnine za leto 1997 oziroma za leto 1998 ter na podlagi
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o
odmeri dohodnine za zavezance, ki jim napovedi za odmero
dohodnine ni bilo potrebno vložiti.

4. pri dodeljevanju nepovratnih sredstev za objekte oseb
zasebnega prava se ob upoštevanju solidarnosti upošteva
tudi socialno stanje upravičencev ter razvojni kriteriji po tem
zakonu, na podlagi katerih je posebna pozornost namenjena
obnovi poslovnih objektov zaradi ohranjanja delovnih mest ter
popotresni obnovi kmetij na gorsko-višinskih območjih in na
območju Triglavskega narodnega parka,
5. pri pomoči za popotresno obnovo je upoštevano načelo
ohranjanja krajinske, kulturne in urbane značilnosti ter načelo,
da ima praviloma prednost obnova zgradb pred novogradnjo
objektov,

Posebni prispevek bo po ocenah znašal za osebo s skupnimi
dohodki v letu 1997 v višini povprečne plače v Republiki Sloveniji
5,193 tolarjev, za osebo s skupnimi dohodki v višini 60 %
povprečne plače 1,298 tolarjev in za osebo s skupnimi dohodki v
višini trikratnika povprečne plače 15,579 tolarjev.

6. pri pomoči za popotresno obnovo kulturnih spomenikov, je v
zakonu posebej poudarjena državna usmeritev na področju
varstva kulturne dediščine,

Posebni prispevek je v skladu z zakonom o dohodnini v celoti
odbitna postavka pri obračunu osnove za dohodnino, zato bo
obveznost zavezancev za dohodnino za leto 1998 iz tega naslova
manjša, s tem pa bodo tudi prihodki proračuna iz naslova
dohodnine ustrezno manjši.

7. ker gre za uporabo javnih financ, se nadzor nad njihovo porabo
opravlja na podlagi predpisov, ki urejajo državne finance, zaradi
česar v zakonu ni posebnih določb o nadzorovanju porabe,
8. zaradi zagotavljanja pravne varnosti upravičencev je tudi za
dodeljevanje državne pomoči urejeno ustrezno pravno varstvo.
Čeprav zakon tega posebej ne določa, se postopek
dodeljevanja sredstev državne pomoči izvaja v skladu s
predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, saj gre za zadevo,
v kateri glede pravic in materialnih koristi drugih oseb odloča
državni organ. Iz takšne opredelitve izhaja tudi pravno varstvo
po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek in upravni
spor.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)Ta zakon določa oblike in način izvajanja pomoči Republike
Slovenije pri ukrepih popotresne obnove in spodbujanja razvoja
na območju, ki ga je prizadel potres s prvim sunkom dne 12.
aprila 1998 z epicentrom v naselju Lepena (v nadaljnjem besedilu:
ukrepi popotresne obnove).

8. za dodelitev stanovanjskih kreditov ter za spodbujanje in
izvajanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov so
vključene inštitucije, ki so že ustanovljene na podlagi predpisov
s področja stanovanjske politike in regionalnega ter
gospodarskega razvoja,

(2) Ukrepi popotresne obnove in spodbujanje razvoja obsegajo:
1. dodeljevanje sredstev proračuna Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: sredstva državne pomoči) namenjenih
popotresni obnovi objektov in zagotavljanje njihove namenske
uporabe,

9. pri načrtovanju razvojne pomoči je v največji meri upoštevan
lokalni interes občin Bovec, Kobarid in Tolmin z ustanovitvijo
Sveta za razvoj Posočja, v katerm bodo lokalne skupnosti
skupaj s pristojnimi ministrstvi ter predstavniki inštitucij,
pristojnih za razvoj, sodelovale pri izdelavi Celovitega programa
popotresne obnove, na podlagi katerega bo Vlada Republike
Slovenije tudi odločala o dodelitvi proračunskih sredstev za
Izvedbo posameznih ukrepov popotresne obnove.
22. maj 1998

2. dodeljevanje stanovanjskih posojil iz sredstev Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sredstva
stanovanjskega posojila), namenjenih popotresni obnovi
objektov in zagotavljanje njihove namenske uporabe, in
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3. organizacijo nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo
objektov, ki ležijo na območju potresa in vzpostavitev
normalnega stanja za bivanje in delo s potresom prizadetih
prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: organizacija nalog
popotresne obnove),

razvojne družbe, Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Sklada Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva, Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za malo
gospodarstvo, Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva
za zdravstvo, Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za
finance ter Ministrstva za kulturo.

4. oblike razvojnih pomoči za obnovo in spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja občin, prizadetih v
potresu,
5. dajanje državnih poroštev za najeta posojila za potrebe
financiranja in kreditiranja razvojnih projektov v Posočju.

(2) Na prvi svoji seji sprejme svet pravilnik o delu in načinu
odločanja. Pravilnik potrdi vlada.

2. člen
(3) Svet po funkciji vodi minister pristojen za okolje in prostor.

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo le za območje, ki ga je
prizadel potres iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: območje
popotresne obnove).

(4) Strokovne naloge sveta opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

(2) Območje popotresne obnove so območja naselij oziroma
njihovih delov, ki ležijo v občinah Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno,
Jesenice, Gorenja vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja
Loka, Tolmin, Železniki in Žiri in v katerih so pristojne komisije, ki
so jih te občine ustanovile v skladu s predpisi, do uveljavitve tega
zakona pripravile poročilo o oceni neposredne škode in oceno
potrebnih sredstev za odpravo posledic potresa na objektih.

II. OBSEG IN VIRI SREDSTEV
5. člen
(1) Višina sredstev državnega proračuna za izvajanje ukrepov
popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se
za proračunsko leto 1998 in 1999 določi s tem zakonom, za
naslednja proračunska leta pa s proračunom Republike Slovenije
za posamezno proračunsko leto v okviru ministrstva za finance.

(3) Območja popotresne obnove so razvidna v "Poročilu o oceni
neposredne škode in potrebnih sredstev za odpravo posledic
potresa" (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o škodi), ki ga na podlagi
poročil občinskih komisij o škodi zaradi posledic potresa in poročil
državnih organov pripravi Ministrstvo za okolje in prostor in ga
sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) V državnem proračunu se za izvajanje ukrepov popotresne
obnove zagotovijo sredstva v višini 5.000.000.000,00 tolarjev.
(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izvajanja ukrepov
popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega zakona
določi vlada na podlagi celovitega programa popotresne obnove,
ki ga sprejeme vlada.

(4) Oblike razvojnih pomoči iz četrtega odstavka 1. člena tega
zakona se nanašajo na območja občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

(4) Celovit program popotresne obnove pripravi ministrstvo za
okolje in prostor ob sodelovanju pristojnih ministrstev, sveta in
občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Program sprejme vlada.

3. člen
t
(1) Popotresna obnova objektov po tem zakonu pomeni:

6. člen

1. rekonstrukciji s potresom poškodovanih objektov ali njihovih
delov, ki so kot primerni za rekonstrukcijo opredeljeni v Poročilu
o škodi (v nadaljevanju: rekonstrukcija objektov),
2. odstranitev s potresom poškodovanih oziroma uničenih
objektov ali njihovih delov, ki so v Poročilu o škodi opredeljeni
kot neprimerni za rekonstrukcijo ter zgraditev novih objektov
oziroma njihovih delov na isti lokaciji, razen, če to zaradi
geoloških, gradbenotehničnih in drugih razlogov ni primerno
(v nadaljnjem besedilu: nadomestitev objektov), in
3. zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in drugih javnih
služb v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so izrazito
deficitarne (v nadaljevanju: gradnja v javno korist).

(1) Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se v letu 1998
uvede posebni prispevek za popotresno obnovo in spodbujanje
razvoja Posočja (v nadaljnjem besedilu: posebni prispevek).
(2) Posebni prispevek plačujejo fizične osebe, ki so v skladu z
zakonom o dohodnini zavezanci za dohodnino (v nadaijnjem
besedilu: zavezanci).
(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe, katerih bruto
dohodki, kot so določeni v četrtem odstavku tega člena, ne
presegajo 11 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
v letu 1997.

(2) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka tega člena
odstranitev objekta, ki je v Poročilu o škodi opredeljen kot
neprimeren za rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postopku
izdaje dovoljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je mogoče
rekonstruirati, oziroma je obnova nujna zaradi ohranjanja kulturne
dediščine.

(4) Posebni prispevek se obračuna od vsote bruto dohodkov
fizične osebe, ki so viri dohodnine, ugotovljene na podlagi podatkov
iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1997 oziroma na podlagi
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o
odmeri dohodnine za leto 1997 za zavezance, ki jim napovedi za
odmero dohodnine ni bilo potrebno vložiti.

4. člen

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za bruto dohodek
fizične osebe, ki opravlja dejavnost, šteje njen dobiček iz
dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in olajšav v
skladu z zakonom o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih
obveznih prispevkov za socialno varnost.

(1) Ukrepe razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin
ter druge ukrepe po tem zakonu usklajuje Svet za razvoj Posočja
(v nadaljnjem besedilu: svet), ki ga sestavljajo po dva predstavnika
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in po en predstavnik Slovenske
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(6) Posebni prispevek se plačuje po stopnji 0,3 %.

(3) Vlada poroča o realiziranih prihodkih in o izplačilih sredstev
Državnemu zboru Republike Slovenije, najmanj enkrat letno.

(7) Posebni prispevek se odmeri z odločbo na podlagi podatkov
iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1997 in podatkov, pridobljenih
na podlagi Odredbe o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za
leto 1997.

IV. NAMENI, POGOJI IN MERILA ZA
DODELITEV SREDSTEV

(8) Glede odmere in plačevanja posebnega prispevka, prisilne
izterjave, odpisa, zastaranja in drugih vprašanj postopka, se
uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.

10. člen
(1) Sredstva državnega proračuna za potresno obnovo se dodelijo
za:
1. popotresno obnovo objektov;
2. dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije;
3. izvajanje nalog državne tehnične pomoči;
4. financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin in
5. dokapitalizacijo Slovenske razvojne družbe, Ekološko
razvojnega sklada in Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja za potrebe financiranja in
kreditiranja razvojnih programov v Posočju.

(9) Zavezancu, ki je na račun davka oziroma dohodnine plačal
več, kot je bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi o odmeri
dohodnine, se preveč plačani davek oziroma dohodnina skupaj s
pripadajočimi obrestmi, zmanjša za znesek obveznosti po tem
zakonu.
(10) Posebni prispevek po stopnji 0,2 % se plačuje tudi v letu
1999. Za obračun in odmero posebnega prispevka v letu 1999 se
smiselno prejšnjim odstavkom tega člena uporabljajo podatki za
dohodnine in povprečne plače za leto 1998.
7. člen

(2) Sredstva državnega proračuna za popotresno obnovo
objektov so sredstva za obnovo:

Domače ali tuje fizične ali pravne osebe lahko namenijo denarne
donacije Republiki Sloveniji za potresno obnovo. Donacije so
prihodek proračuna Republike Slovenije.

1. stanovanjskih objektov, v katerih so na dan potresa prebivale
osebe s stalnim bivališčem v njih;
2. stanovanjskih objektov ter pripadajočih kmetijskih gospodarskih objektov, gozdnih cest in objektov za zajem vode
kmetij, na katerih so na dan potresa prebivale osebe s stalnim
bivališčem na njih,
3. objektov, v katerih so se na dan potresa izvajale dejavnosti;
4. objektov v lasti države ter lokalnih skupnosti v sorazmernem
delu, ki je potreben za obnovo, in
5. objektov iz prejšnjih točk, če gre za odpravo posledic novega
zemeljskega plazu, ki je nastal zaradi potresa ali če gre za
obstoječi plaz, ki se je zaradi potresa ponovno aktiviral.

III. NAČIN VKLJUČEVANJA IN
IZPLAČEVANJA SREDSTEV
8. člen
(1) Posebni prispevek določen s tem zakonom se vplačuje na
vplačilni račun, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet. Agencija Republike Slovenije za plačilni promet vplačana
sredstva tekoče razporeja v proračun Republike Slovenije.

(3) Sredstva državnega proračuna za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada so sredstva za dodelitev stanovanjskih posojil pod
pogoji tega zakona ter zagotavljanja sredstev za izgradnjo
varovanih stanovanj za starejše osebe.

(2) V skladu s prilivi sredstev, kot so določeni v prejšnjem
odstavku, se povečajo prihodki in odhodki proračuna, ki so
namenjeni za rezerve Republike Slovenije.

(4) Sredstva državnega proračuna za izvajanje nalog državne
tehnične pomoči so sredstva za izvajanje nalog Državne tehnične
pisarne, za pripravo ureditvenih načrtov obnove ter za izdelavo
projektne dokumentacije popotresne obnove objektov.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s 30. členom
Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/
91- I, 30/92, 52/92-odločba US RS, 7/93 in 43 /93- odločba US
RS) mesečno izločajo v rezerve Republike Slovenije.

(5) Sredstva financiranja ukrepov razvojne pomoči v občinah
Bovec, Kobarid in Tolmin so namenjena izvedbi:

9. člen
(1) Izplačila sredstev rezerv po tem zakonu se realizirajo ob
upoštevanju predpisov, ki urejajo področje financiranja javne
porabe tako, da se poleg namenov, ki jih opredeljuje 1. odstavek
31. člena Zakona o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, štev. 48/
90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93), sredstva namenijo
tudi za razvojno pomoč pri popotresni obnovi Posočja.

1. posebnega programa javnih del in drugih oblik aktivne politike
zaposlovanja;
2. razvojnim programom na področju gospodarstva, malega
gospodarstva, obrti, turizma, in kmetijstva;
3. programom ohranjanja poseljenosti;
4. programom razvoja lokalnih in državnih gospodarskih javnih
služb in
5. dokapitalizacije Slovenske razvojne družbe, Ekološko
razvojnega sklada in Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja kadar gre za izvajanje
programov iz pete točke 1. odstavka tega člena.

(2) Izplačila sredstev rezerv opravlja ministrstvo, pristojno za
finance, na podlagi dokumentacije, ki jo predložijo uporabniki
proračuna, v katerih pristojnost spadajo posamezni programi po
tem zakonu.
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državne pomoči, podatke iz 6. točke prejšnjega odstavka pa
* zavarovalne družbe. Podatki iz zbirke se hranijo trideset let po
dodelitvi sredstev upravičencem, po izteku tega roka pa se
izbrišejo.

V. SREDSTVA ZA POPOTRESNO
OBNOVO OBJEKTOV
11. člen

(5) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka lahko
ministrstvo uporablja in pridobiva tudi podatke iz centralnega
registra prebivalstva in identifikatorje iz poslovnega registra.

(1) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko sredstva za
popotresno obnovo objektov (v nadaljnjem besedilu: sredstva
državne pomoči) pridobi državni organ oziroma se lahko dodelijo
občini.

13. člen

(2) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, se lahko sredstva
državne pomoči dodelijo tudi osebi zasebnega prava pod pogoji
tega zakona za popotresno obnovo objektov, ki so v njeni lasti.

(1) Za popotresno obnovo objektov v lasti države lahko državni
organ pridobi iz sredstev državne pomoči največ do 30 % vseh
sredstev, ki so mu bila potrjena glede na oceno neposredne škode
iz Poročila o škodi v njegovem programu popotresne obnove
objektov iz drugega odstavka 21. člena tega zakona.

(3) Sredstva državne pomoči posamezni državni organ lahko
pridobi oziroma se mu lahko dodelijo, če njegov program
popotresne obnove objektov iz drugega odstavka 21. člena tega
zakona preseže s tem zakonom določene višine njegovih rednih
proračunskih sredstev za te namene.

(2) Za popotresno obnovo objektov v lasti občine lahko občina
pridobi iz sredstev državne pomoči največ do 60 % vseh sredstev,
ki so ji bila potrjena glede na oceno škode iz Poročila o škodi v
njenem programu popotresne obnove objektov iz drugega
odstavka 21. člena tega zakona. Ne glede na določbe prejšnjega
odstavka lahko občina pridobi iz sredstev državne pomoči vsa
sredstva, ki so ji bila glede na oceno škode iz Poročila o škodi
potrjena v njenem programu popotresne obnove objektov iz
drugega odstavka 21. člena tega zakona, če gre:

(4) Državni organi, občine in osebe zasebnega prava iz prejšnjih
odstavkov tega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) lahko
pridobijo oziroma se jim dodelijo sredstva državne pomoči le v
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, predvidenih za
sredstva državne pomoči.
(5) Sredstva državne pomoči se tudi ne smejo uporabiti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.

1. za stanovanjske objekte, v katerih so na dan potresa prebivale
osebe s stalnim bivališčem;
2. za rekonstrukcijo ali nadomestitev objektov infrastrukture in
3. za gradnjo objektov v javno korist iz tretje točke 1. odstavka 3.
člena tega zakona.

(6) Sredstva državne pomoči se po tem zakonu ne uporabljajo
za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge
ukrepe po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(3) Za popotresno obnovo objekta v lasti oseb zasebnega prava
lahko oseba zasebnega prava pridobi iz sredstev državne pomoči
največ:

(7) Sredstva državne pomoči se dajejo brez obveznosti vračanja
in se ne vštevajo v davčno osnovo upravičencev do sredstev po
tem zakonu.

1. do 50 % vseh sredstev, če gre za objekt, v katerem je lastnik
objekta izvajal svojo dejavnost,
2. do 60 % vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt, v
katerem je imel stalno bivališče na dan potresa lastnik objekta
ali njegov družinski član ali oseba, s katero je lastnik živel v
skupnem gospodinjstvu. Za lastnika stanovanjskega objekta
iz prejšnjega stavka, se šteje tudi lastnik objekta, ki je na dan
potresa prebival v objektu, vendar ni imel stalnega bivališča v
tem objektu, imel pa je stalno bivališče v občini, v kateri je
objekt. Posamezni lastnik stanovanjskega objekta lahko
uveljavlja sredstva državne pomoči po tej točki samo za en
stanovanjski objekt.
3. do 60 % vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt in
pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ceste in
objekte za zajem vode kmetije na gričevnato-hribovitem
območju in je na kmetiji imel stalno bivališče na dan potresa
lastnik kmetije ali njegov družinski član ali oseba, s katero je
lastnik živel v skupnem gospodinjstvu. Posamezni lastnik
kmetije lahko uveljavlja sredstva državne pomoči po tej točki
samo za objekte ene kmetije.
4. do višine 75 % sredstev, če gre za stanovanjski objekt in
pripadajoče gospodarske kmetijske objekte, gozdne ceste in
objekte za zajem vode kmetije na gorsko-višinskem območju
in je na kmetiji imel stalno bivališče na dan potresa lastnik
kmetije ali njegov družinski član ali oseba, s katero je lastnik
kmetije živel v skupnem gospodinjstvu. Posamezni lastnik
kmetije lahko uveljavlja sredstva državne pomoči po tej točki
samo za objekte ene kmetije.
5. do višine 90 % sredstev, če gre za stanovanjski objekt in
pripadajoče gospodarske kmetijske objekte, gozdne ceste in
objekte za zajem vode kmetije na območju Triglavskega
narodnega parka in je na kmetiji imel stalno bivališče na dan

12. člen
(1) Pri dodeljevanju sredstev državne pomoči in nadzoru nad
njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni organi in organi
občin o pravnih osebah podatke, ki jih v okviru predpisanih evidenc
vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter
drugi pooblaščeni organi in občinski organi.
(2) Za dodeljevanje sredstev državne pomoči za popotresno
obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava in v zvezi z
nadzorom nad njihovo uporabo se lahko o posamezniku, ki je
lastnik objekta ali ima pravico do uporabe tega objekta, uporabijo
osebni podatki in vzpostavi zbirka, ki jo upravlja ministrstvo,
pristojno za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne
podatke:
1. ime in priimek oziroma podatke iz poslovnega, če gre za
poslovni subjekt,
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ali
sedež poslovnega subjekta,
3. status o zaposlitvi za fizične osebe,
4. podatke o lastništvu stvari in o premoženju, pri čemer se za
prijavljene škode na objektih uvede tudi obvezna geokoda, ki
jo zagotovi geodetska služba in
5. podatke o plačanih tekočih zavarovanjih.
(4) Podatke iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka so dolžni
posredovati posamezniki, ki vložijo zahtevo za pomoč iz sredstev
poročevalec, št. 33
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potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član ali oseba, s
katero je lastnik kmetije živel v skupnem gospodinjstvu.
Posamezni lastnik kmetije lahko uveljavlja sredstva državne
pomoči po tej točki samo za objekte ene kmetije.

2. vrednosti popotresne obnove objekta, ki je potrjena v programu
popotresne obnove objektov v zasebni lasti.
(2) Višina sredstev državne pomoči za popotresno obnovo objekta
v lasti oseb zasebnega prava je enaka 30 % sredstev, ki so za
obnovo objekta potrjena v programu popotresne obnove objektov
v zasebni lasti, če višina teh sredstev ne presega za več kot
40 % ocene neposredne škode zaradi posledic potresa na objektu
iz Poročila o škodi.

Sredstva za odpravo posledic potresa na objektih iz prejšnjih
točk tega odstavka so dodeljena, če so bila glede na oceno škode
iz Poročila o škodi potrjena v programu popotresne obnove
objektov v lasti oseb zasebnega prava iz drugega odstavka 22.
člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: program popotresne
obnove objektov v zasebni lasti).

(3) Če je višina sredstev obnove objekta, ki so potrjena v
programu popotresne obnove objektov v lasti oseb zasebnega
prava, za več kot 40 % večja od ocene neposredne škode zaradi
posledic potresa iz Poročila o škodi, se višina sredstev državne
pomoči določi na podlagi izračuna:

(4) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta ali stanovanjskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava, v katerem
so na dan potresa prebivale osebe s stalnim bivališčem v tem
objektu, vendar lastnik objektov ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega
odstavka tega člena, lahko lastnik pridobi iz sredstev državne
pomoči največ do 40 % sredstev, ki so mu bila za odpravo posledic
potresa na objektu glede na oceno neposredne škode iz Poročila
o škodi potrjena v programu popotresne obnove objektov v
zasebni lasti.

^ državna pomoč ~~

kjer je:
S drt>vnapomoi - višina sredstev državne pomoči,
S pf0j<lln - sredstva, ki so za obnovo objekta potrjena v programu
popotresne obnove objektov v lasti oseb zasebnega prava,
S tkods - ocena neposredne škode zaradi posledic potresa na
objektu iz Poročila o škodi,
P, - neto površina objekta po popotresni obnovi in
P2- neto površina objekta pred popotresno obnovo, če ne gre za
stanovanjski objekt. Za popotresno obnovo stanovanjskega
objekta je P2 standardna neto površina stanovanjskega objekta,
ki je za:

(5) Za popotresno obnovo objekta, ki je bil na dan potresa dan v
najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi, lahko lastnik pridobi iz
sredstev državne pomoči največ do 30 % sredstev, ki so mu bila
za odpravo posledic potresa na objektu glede na oceno
neposredne škode iz Poročila o škodi potrjena v programu
popotresne obnove objektov v zasebni lasti.

1. gospodinjstvo z manj kot tremi člani enaka 90 m2, če gre za
stanovanjsko hišo, oziroma 63 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvemema stanovanjema;
2. gospodinjstvo z manj kot štirimi člani enaka 115 m2, če gre za
stanovanjsko hišo, oziroma 76 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvemema stanovanjema;
3. gospodinjstvo z manj kot petimi člani enaka 120 m2, če gre za
stanovanjsko hišo, oziroma 85 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvema stanovanjema;
4. gospodinjstvo z manj kot šestimi člani enaka 135 m2, če gre
za stanovanjsko hišo, oziroma 102 m2 če gre za stanovanje v
objektu z več kot dvemema stanovanjema;

(6) Za popotresno obnovo planine na aktivnih pašnih planinah
lahko pridobi pašna skupnost oziroma občina, če gre za planino
v upravljanju agrarne skupnosti, 90 % sredstev, ki so bila za
popotresno obnovo planine potrjena v programu popotresne
obnove objektov v zasebni lasti oziroma v občinskem programu
popotresne obnove objektov.
(7) Območja občin so glede na omejene možnosti za kmetijstvo
razvrščena v gričevnato-hribovito ali v gorsko-višinsko območje
na podlagi kriterijev iz predpisov o kmetijskih zemljiščih.
(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko za
popotresno obnovo objekta, ki je bil na dan potresa zavarovane
kot kulturni spomenik skladno s predpisi na področju kulturne
dediščine, lastnik tega objekta pridobi iz sredstev državne pomoči
vsa sredstva, ki so mu bila za popotresno obnovo objekta glede
na oceno neposredne škode iz Poročila o škodi potrjena v
programu popotresne obnove ministrstva, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine. Lastnik objekta pridobi iz sredstev državne
pomoči vsa sredstva za popotresno obnovo tudi, če gre za objekt,
za katerega je bilo pred potresom potrjeno, da ima etnološko in
stavbno vrednost, pomembno za ohranitev krajinske identitete,
pa zaradi formalnih razlogov še ni bil dokončan postopek
razglasitve za kulturni spomenik.

(4) Za gospodinjstva z več kot petimi člani se k izračunu
standardne neto stanovanjske površine iz četrte točke prejšnjega
odstavka doda za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva po 8
m2 ne glede na število stanovanjskih enot v stanovanjskem
objektu.
(5) Če višina sredstev za obnovo objekta, ki so potrjena v
programu popotresne obnove objektov v lasti oseb zasebnega
prava, presega za več kot dvakrat oceno neposredne škode
zaradi posledic potresa na objektu iz Poročila o škodi, je višina
sredstev državne pomoči, ki jih lastnik objekta lahko pridobi,
enaka:

(9) Za več objektov iz prejšnjih členov, ki so v lasti iste osebe
zasebnega prava, se določa višina sredstev državne pomoči ter
vodi postopek dodeljevanja državne pomoči za vsako popotresno
obnovo objekta posebej.

S«„« = 0,3.(P,/P,).1,7.Slkod..
(6) Neto površina stanovanjskega, poslovnega ali kmetijskega
gospodarskega objekta se izračuna na podlagi metodologije, ki
so jo uporabljale občinske komisije za oceno škode zaradi posledic
potresa in je sestavni del Poročila o škodi.

14. člen
(1) Za popotresno obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava
iz 13. člena tega zakona se določi višina državne pomoči na
podlagi:

15. člen
(1) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta v lasti osebe
zasebnega prava iz druge točke tretjega odstavka 13. člena tega
zakona se višina sredstev državne pomoči določi na podlagi:

1. ocene neposredne škode zaradi posledic potresa na objektu
iz Poročila o škodi in
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1. postopka za izračun višine sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava iz
14. člena ter
2. postopka za izračun dodatnih sredstev državne pomoči zaradi
socialnega položaja lastnika ter tistih njegovih družinskih članov
in oseb, s katerimi lastnik živi v skupnem gospodinjstvu in so
na dan potresa imele stalno bivališče v stanovanjskem objektu.

1. postopka za izračun višine sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objekta v lasti zasebnega prava iz 14.
člena ter
2. postopka za izračun dodatnih sredstev državne pomoči zaradi
razvrstitve območja, kjer je kmetija, glede na omejene možnosti
za kmetijstvo v gričevnato-hribovito ali v gorsko-višinsko
območje,

(2) Lastnik stanovanjskega objekta iz druge točke tretjega
odstavka 13. člena tega zakona pridobi dodatna sredstva državne
pomoči v višini sredstev državne pomoči iz 14. člena tega zakona,
če vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov,
ki so imeli stalno prebivališče na dan potresa v objektu, v letu
1997 ni presegala dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov.
Mesečni dolžinski dohodek iz prejšnjega stavka znaša:

če je kmetija uvrščena v program revitalizacije kmetijstva v
Posočju, ki ga izdela Republiška uprava za pospeševanje
kmetijstva.
(2) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta in pripadajočih
kmetijskih gospodarskih objektov kmetije iz prejšnjega odstavka
pridobi lastnik dodatna sredstva državne pomoči zaradi omejenih
možnosti za kmetijstvo:

1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29 % povprečne
zajamčene plače,
2 za otroke od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti 34 %
povprečne zajamčene plače,
3. za otroke od 15. leta do zaključka šolanja 42 % povprečne
zajamčene plače in
4. za odrasle osebe 52 % zajamčene plače, izračunane kot
povprečje zajamčenih plač v letu 1997.

1. v višini sredstev državne pomoči za popotresno obnovo
objektov kmetije iz 14. člena tega zakona, če je kmetija na
gričevnato-hribovitem območju in površina obdelovalnih
kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha in
2. v višini 150 % višine sredstev državne pomoči za popotresno
obnovo objektov kmetije iz 14. člena tega zakona, če je kmetija
na gorsko-višinskem območju in površina obdelovalnih
kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha.
3. v višini 200 % višine sredstev državne pomoči za popotresno
obnovo objektov kmetije iz 14. člena tega zakona, če je kmetija
na območju Triglavskega narodnega parka in površina
obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije presega 2,5 ha.

(3) Če je vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih
članov v letu 1997 presegala dvanajst višin dohodka iz prejšnjega
odstavka, se višina dodatnih sredstev državne pomoči določi na
podlagi izračuna:
® dodatna državna pomoć ~ ® državna pomoć • ( 5 ■ D zajamćanl ^ Ustnika ) / (4 • D zajamfi#nj)

(3) Površina obdelovalnih kmetijskih povrSin iz prejšnjega
odstavka se izračuna na podlagi naslednjih kriterijev:

kjer je:
s
dodatna državna pomoč" višina dodatnih sredstev državne pomoči,
S df}lvn, ^ - višina sredstev državne pomoči iz 14. člena tega
zakona,
D „..„j,,, - vsota dvanajstih mesečnih družinskih dohodkov iz
prejšnjega odstavka, izračunanih na podlagi podatkov o starosti
družinskih članov in zajamčene plače, izračunane kot povprečje
zajamčenih plač v letu 1997,
D tatnlta - vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih
članov, ki so imeli stalno prebivališče na dan potresa v objektu,
za leto 1997.

- 8 ha gozda ali
- 5 ha gozdnih plantaž ali
- 4 ha pašnikov ali
- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
-1 ha njiv ali vrtov ali
- 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
se šteje za 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin.
(4) Če površina obdelovalnih kmetijskih površin kmetije iz 1.
odstavka tega člena ne presega 2,5 ha, se višina dodatnih sredstev
državne pomoči za popotresno obnovo objektov na gričevnatohribovitem območju določi na podlagi izračuna:

(4) Če je bila vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih
družinskih članov, ki so imeli stalno prebivališče na dan potresa v
objektu, v letu 1997 za več kot petkrat večja od vsote dvanajstih
mesečnih družinskih dohodkov, izračunanih na podlagi podatkov
o starosti družinskih članov in zajamčene plače, izračunane kot
povprečje zajamčenih plač v letu 1997, lastnik stanovanjskega
objekta ni upravičen do dodatnih sredstev državne pomoči.

S dodatna državna pomoć _ s državna pomoć * '/p obdelovalna površina -0 ' 5)' /2 '
za kmetije na gorsko-višinskem območju na podlagi izračuna:

(5) Dodatna sredstva državne pomoči iz prejšnih odstavkov tega
člena se prištejejo sredstvom državne pomoči iz 14. člena tega
zakona, tako da je celotna višina sredstev državne pomoči za
odpravo posledic potresa na stanovanjskem objektu enaka:

in za kmetije na območju Triglavskega narodnega parka na podlagi
izračuna:

S celotna državna pomoć = s državna pomoć + s dodatna državna pomoć

S dodatna državna pomoć _2 S državna pomoć * ^(P obdelovalna povrSina -0 ' 5)/2
' '

kjer je:
s
caiotna driavna pomoć " celotna višina sredstev državne pomoči,
namenjena popotresni obnovi stanovanjskega objekta.

kjer je:
s
dodatna državna pomoć"višjna dodatnih sredstev državne pomoči,
S
- višina sredstev državne pomoči za popotresno obnovo
objekta iz 14. člena tega zakona in
p
obdaiovainapovriina" P°vršir|a obdelovalnih kmetijskih površin izračunana
na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in izražena v ha.

S dodatna državna pomoć _ i ' 5 * o državna pomoć ' '/p obdelovalna povrSina -0 '5)' /2 '

16. člen
(1) Za popotresno obnovo stanovanjskega objekta in pripadajočih
gospodarskih kmetijskih objektov kmetije v lasti osebe zasebnega
prava iz tretje, četrte in pete točke tretjega odstavka 13. člena
tega zakona se višina sredstev državne pomoči določi na podlagi:
poročevalec, št. 33

(5) Če je površina obdelovalnih kmetijskih površin izračunana na
podlagi kriterijev iz 3. odstavka tega člena manjša od 0,5 ha,
lastnik kmetije ne more pridobiti dodatnih sredstev državne pomoči
10
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Pogoji in postopek za pridobitev sredstev državne
pomoči

zaradi razvrstitve območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo.
(6) Lastnik kmetije iz 1. odstavka tega člena lahko pridobi tudi
dodatna sredstva državne pomoči po socialnih kriterijih iz 15.
člena tega zakona. Dodatna sredstva državne pomoči po socialnih
kriterijih se prištejejo dodatnim sredstvom državne pomoči zaradi
razvrstitve območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo,
izračunanih na podlagi določb tega člena. Ne glede na vrednost
vsote dodatnih sredstev državne pomoči iz prejšnjega stavka ter
ne glede na območje Triglavskega narodnega parka pa skupna
dodatna sredstva državne pomoči za potresno obnovo kmetije
ne smejo presegati 150 % sredstev državne pomoči iz 14. člena
tega zakona. Če gre za kmetijo, ki je po programu iz 1. odstavka
tega člena uvrščena v kategorijo čistih perspektivnih kmetij, pa
skupna dodatna sredstva državne pomoči iz prejšnjega stavka
ne smejo presegati 200 % sredstev državne pomoči iz 14. člena
tega zakona.

19. člen
(1) Državni organ lahko pridobi sredstva državne pomoči za
popotresno obnovo za objekte, ki:
1. so del državne infrastrukture, za katero se sredstva za
investicije in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v
državnem proračunu,
2. so namenjeni izvajanju državne javne službe, ki se financira
tudi iz sredstev državnega proračuna,
3. so v lasti države in se njihovo vzdrževanje ali obnavljanje
financira iz sredstev državnega proračuna,
4. so z aktom države razglašeni za kulturni spomenik in
5. so namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razglašene z
aktom države.

(8) Dodatna sredstva državne pomoči iz prejšnjih odstavkov
tega člena se prištejejo sredstvom državne pomoči iz 14. člena
tega zakona, tako da so celotna sredstva državne pomoči za
popotresno obnovo objektov kmetije enaka:
S celotna državna pomoć = S državna pomoć + S dodatna državna pomoč '

(2) Državni organ je upravičen do sredstev državne pomoči, če
sredstva za izvedbo potrjenega programa popotresne obnove
objektov presegajo 15 % sredstev, ki so mu v državnem
proračunu namenjena za investicijska, investicijskovzdrževalna,
vzdrževalna ali obnovitvena dela na delovnem območju, na katero
sodijo objekti iz prejšnjega člena.

kjer je:
s
cm..
p-™* " celotna višina sredstev državne pomoči,
namenjena popotresni obnovi objektov kmetije.

(3) Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči za
popotresno obnovo objektov, ki:
1. so del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za
investicije in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v
občinskem proračunu,
Z so namenjeni izvajanju lokalne javne službe, ki se financira
tudi iz sredstev občinskega proračuna,
3. za druge objekte, ki so v lasti občine in se njihovo vzdrževanje
ali obnavljanje financira iz sredstev občinskega proračuna,
4. so z aktom občine razglašena za kulturni spomenik in
5. so namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razglašene z
aktom občine.

Komisija za popotresno obnovo objektov
17. člen
(1) Naloge v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanjem
sredstev državne pomoči opravlja komisija za sredstva državne
pomoči (v nadaljnjem besedilu: komisija za popotresno obnovo
objektov), ki jo imenuje vlada. Strokovna opravila za komisijo za
popotresno obnovo objektov opravlja ministrstvo.

(4) Občina je upravičena do sredstev iz državne pomoči, če
sredstva za izvedbo potrjenega programa popotresne obnove
objektov presegajo 15 % sredstev njenega proračuna, namenjenih
investicijskemu vzdrževanju objektov za tekoče leto.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem:
1. pregledovanje in potrjevanje programov za popotresno obnovo
objektov,
2. priprava predlogov za odločitve vlade o razdelitvi sredstev
državne pomoči,
3. uresničevanje odločitev vlade pri dodelitvi sredstev
posameznemu upravičencu,
4. spremljanje izvajanja programov popotresne obnove objektov
in porabe sredstev državne pomoči,
5. izdelava poročila o porabi sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objektov v posameznem proračunskem
obdobju in za celotno obdobje potresne obnove objektov,
6. izdelava poročila o izvajanju programov popotresne obnove
objektov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno
obdobje popotresne obnove.

20. člen
(1) Sredstva državne pomoči se dodelijo za popotresno obnovo
objektov v lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno bivališče
ali opravlja pridobitno ali nepridobitno dejavnost na območju
popotresne obnove, objekt pa je na območju popotresne obnove
in je namenjen stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti.
(2) Ne glede na določbe o višini sredstev državne pomoči za
popotresno obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava,
določene na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, delež lastnih
sredstev upravičenca pri odpravi posledic potresa ne more biti
manjši 300.000,00 SIT (v nadaljnjem besedilu: najmanjši lastni
delež).

18. člen
(1) Poročila iz pete in šeste točke prejšnjega člena o porabi
sredstev državne pomoči in o izvajanju programov popotresne
obnove objektov sprejme vlada.

(3) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od
3.000.000,00 SIT, se višina sredstev državne pomoči določi tako,
da se najprej izračuna delež sredstev državne pomoči po
postopkih iz 14., 15., in 16. člena tega zakona, nato pa se ta
delež, če je treba, zmanjša tako, da lastni delež upravičenca za
izvedbo popotresne obnove tega objekta ni manjši od najmanjšega
lastnega deleža.

(2) Poročilo o porabi sredstev državne pomoči in o izvajanju
programov popotresne obnove objektov v posameznem
proračunskem obdobju predloži vlada Državnemu zboru z
zaključnim računom proračuna.
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(4) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od
najmanjšega lastnega deleža, lastnik ni upravičen do sredstev
državne pomoči.

državne pomoči,
2. izpis iz Poročila o škodi, ki se nanaša na objekte iz prejšnje
točke,
3. dokumentacijo popotresne obnove objekta iz 40. člena tega
zakona,
4. gradbeno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi priglašenih del,
5. poslovno investicijski program, če gre za osebe zasebnega
prava, ki opravljajo dejavnost in
6. druge podatke, pomembne za odločanje o dodelitvi sredstev.

(5) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma zaradi
nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov,
ki prebivajo vtem objektu, ne more pridobiti stanovanjskih posojil
po tem zakonu ali na kak drug način, se lahko občini podelijo
nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki je enaka razliki
med sredstvi potrebnimi za popotresno obnovo objekta ter
sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno pomoč iz sredstev
državne pomoči. Občini se dodelijo ta sredstva, če v to lastnik
objekta privoli in dovoli občini vpis hipotekarne pravice na objektu
v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za ta
objekt dodeljena občini.

(5) Ne glede na lastnino objektov, ki so zavarovani po predpisih o
kulturni dediščini, pripravi program popotresne obnove teh
objektov Ministrstvo za kulturo.
(6) Minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljevanju: minister)
predpiše navodilo za izdelavo programov popotresne obnove
objektov iz drugega odstavka tega člena ter navodilo za vsebino
in obliko vloge za dodelitev sredstev državne pomoči oseb
zasebnega prava iz četrtega odstavka tega člena v 14 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

(6) Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo
posameznega objekta ne pristopi k potresni obnovi objekta, zaradi
potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje
ali izrazito kvari izgled naselja, lahko ministrstvo odredi, da
popotresno obnovo izvede občina. Za potresno obnovo objekta
iz prejšnjega stavka občina pridobi sredstva državne pomoči v
višini celotne popotresne obnove objekta in pravico vpisa
hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev
državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini.

22. člen
(1) Komisija za popotresno obnovo objektov v sodelovanju s
posameznim upravičencem pregleda program popotresne obnove
iz prejšnjega člena oziroma vlogo za dodelitev sredstev državne
pomoči, če gre za osebo zasebnega prava, in program oziroma
popotresno obnovo objekta v zasebni lasti potrdi.
(2) Komisija za popotresno obnovo objektov na podlagi potrjenih
zahtev oseb zasebnega prava po dodelitvi sredstev državne
pomoči izdela program popotresne obnove objektov v lasti oseb
zasebnega prava.

(7) Za popotresno obnovo posameznega objekta, v katerem na
dan potresa niso prebivale osebe s stalnim bivališčem v tem
objektu, ali v njem niso prebivali lastniki objekta, s stalnim
prebivališčem v občini, v kateri je objekt, zaradi potresa
poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje
ali izrazito kvari izgled naselja, lastnik objekta pa ne pristopi k
popotresni obnovi, lahko ministrstvo odredi, da popotresno obnovo
izvede občina. Za popotresno obnovo objekta iz prejšnjega stavka
občina pridobi sredstva državne pomoči v višini celotne
popotresne obnove objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice
na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki
je bila za ta objekt dodeljena občini.

(3) Komisija za popotresno obnovo objektov pripravi predlog
programa popotresne obnove objektov na podlagi programa
popotresne obnove objektov v lasti oseb zasebnega prava in
programov popotresne obnove objektov državnih organov ter
občin.
(4) Program popotresne obnove objektov sprejeme vlada. V
programu popotresne obnove vlada v okviru sredstev
zagotovljenih s tem zakonom odloči o uporabi sredstev za pomoč
pri popotresni obnovi objektov za vsako proračunsko leto posebej
in po posameznih programih iz prejšnjega odstavka.

21. člen
(1) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi oziroma se
mu dodelijo na podlagi njegove vloge za pomoč pri potresni obnovi
objektov, ki jo mora predložiti ministrstvu najkasneje do 31.
decembra 1999.

(5) Vlada pri sprejemu programa popotresne obnove prednostno
upošteva popotresno obnovo stanovanjskih objektov, v katerih
so na dan potresa prebivale osebe s stalnim prebivališčem na
območju popotresne obnove in popotresno obnovo objektov, ki
so namenjene izvajanju javnih služb.

(2) Vlogi iz prvega odstavka mora državni organ ali občina priložiti
program popotresne obnove objektov.

(6) Ministrstvo na podlagi sprejetega programa popotresne obnove
objektov in znotraj posameznega programa, ki je v njegovi
pristojnosti, za posameznega upravičenca izda sklep o namenu
porabe in obsegu sredstev za pomoč pri popotresni obnovi
objektov.

(3) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:
1. seznam v potresu poškodovanih objektov,
2. oceno neposredne škode na objektih iz prejšnje točke,
3. opis potrebnih del in oceno potrebnih sredstev za popotresno
obnovo objektov,
5. dovoljenja za poseg v prostor oziroma gradnjo,
4. druge podatke o izvajanju proračuna za tekoče proračunsko
leto, pomembne za odločanje o dodelitvi sredstev.

23. člen
(1) Sredstva državne pomoči morajo biti porabljena skladno z
namenom njihove uporabe.
(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev državne
pomoči morajo pred nakazilom sredstev:

(4) Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora oseba zasebnega
prava predložiti:

1. občine predložiti ministrstvu za finance ustrezen instrument
zavarovanja plačila in
2. osebe zasebnega prava podpisati pogodbo z ministrstvom o

1. seznam v potresu poškodovanih objektov, katerih lastnik je in
za katere predlaga popotresno obnovo z uporabo sredstev
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izpolnjevanju obveznosti, ki so določene s tem in drugimi
zakoni.

(3) Sredstva za posojila iz prejšnjih členov se delijo na podlagi
odprtega javnega razpisa.

(3) V pogodbi iz prejšnjega odstavka, se oseba zasebnega prava
predvsem zaveže, da bo:

(4) Posojila iz prvega točke prvega odstavka tega člena lahko
pridobijo upravičenci iz tretjega in četrtega odstavka 13. člena
tega zakona za popotresno obnovo stanovanjskega objekta ne
glede na višino dodeljene državne pomoči. Sredstva dodeljenih
posojil se štejejo kot lastna sredstva upravičenca v smislu drugega
odstavka 20. člena tega zakona.

1. izvedla potresno obnovo objekta v celotnem obsegu,
2. zagotovila nadzor pri obnovi projekta skladno s predpisi na
področju graditve objektov,
3. zagotovila namensko porabo sredstev državne pomoči in
4. zagotovila izgradnjo objekta skladno z dokumentacijo iz 40.
člena tega zakona.

(5) Najnižji odobreni znesek za posojila iz prejšnjega člena je
300.000,00 tolarjev, najvišji pa razlika med vrednostjo popotresne
obnove objekta iz druge točke prvega odstavka 14. člena in
dodeljeno državno pomočjo, pri čemer se upošteva odplačilna
sposobnost upravičenca. Ne glede na to določbo je največja višina
posojila, ki jo lahko dobi upravičenec iz četrtega odstavka 13.
člena tega zakona enaka višini državne pomoči.

(4) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva državne
pomoči mora upravičenec vrniti.
(5) Sredstva državne pomoči se vrnejo v državni proračun in
prerazporedijo za rezerve.

(6) Posojila iz prejšnjega odstavka so odobrena z rokom vračila
do 15 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo zavarovati.
Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se
odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo
dve leti po dodelitvi posojila. Odobreno posojilo se revalorizira
skladno z zakonskimi predpisi. Realna obrestna mera za odobrena
posojila za upravičence iz:

(6) Če občina ali oseba zasebnega prava ni porabila odobrenih
sredstev državne pomoči za odpravo posledic potresa v celoti,
je dolžna razliko do odobrenih sredstev vrniti skupaj s pripadajočimi
obrestmi.
(7) Če je občina ali oseba zasebnega prava odobrena sredstva
državne pomoči uporabila nenamensko, je dolžna vrniti celotna
nenamensko porabljena sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva, ko so ji bila sredstva nakazana.

1. druge, tretje, četrte in pete točke tretjega odstavka 13. člena
tega zakona je 0 %,
2. četrega odstavka 13. člena tega zakona je 2,75 %.

(8) Če ugotovljena sredstva iz prejšnjega odstavka občina ne
vrne, lahko ministrstvo, pristojno za finance, izda nalog Agenciji
za plačilni promet, da prenese tolarska sredstva z žiro računa
občine v dobro proračuna Republike Slovenije skupaj s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

(7) Posojila iz druge točke prvega odstavka tega člena lahko
pridobijo občine iz območij popotresne obnove iz četrtega
odstavka 2. člena tega zakona ali od njih pooblaščeni investitorji
za izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za socialne zadeve in ministrstvom,
pristojnim za stanovanjske zadeve.

24. člen
(1) Upravičenec, ki je pridobil oziroma so mu bila dodeljena
sredstva državne pomoči po tem zakonu, mora predložiti
ministrstvu zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v 12
mesecih od dneva, ko jih je skladno s členom tega zakona pridobil
oziroma so mu bila dodeljena.

(8) Posojila iz prejšnjega odstavka so odobrena z rokom vračila
25 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo ustrezno zavarovati.
Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo se
odplačuje v trimesečnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo
dve leti po dodelitvi posojila. Odobreno posojilo se revalorizira
skladno z zakonskimi predpisi. Realna obrestna mera za odobreno
posojilo je 0 %.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o porabi sredstev
državne pomoči poročati ministrstvu na njegovo zahtevo tudi
pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.

(9) Sredstva posojil lahko pridobijo upravičenci iz četrtega in
sedmega odstavka tega člena na podlagi vloge, ki jo morajo
predložiti Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije najkasneje
do 1. decembra 2000.

(3) Minister za okolje in prostor predpiše roke in način poročanja
iz prejšnjih odstavkov tega člena.

(10) Vlogo in potrebno dokumentacijo določi Stanovanjski sklad
Republike Slovenije s posebnim navodilom.
VI. STANOVANJSKA POSOJILA IN
IZGRADNJA VAROVANIH STANOVANJ

(11) Za potrebe dodeljevanja posojil lahko Stanovanjski sklad
Republike Slovenije uporablja osebne podatke iz zbirke iz tretjega
odstavka 12. člena tega zakona ali drugih predpisanih evidenc, ki
jih vodijo državni in občinski organi.

25. člen
(1) Sredstva dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije iz 10. člena tega zakona se skladno z drugo točko
drugega odstavka 1. člena tega zakona namenijo za :

(12) Vračila posojil iz šestega in osmega odstavka tega člena
mora Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno prednostno
namenjati za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe na območjih
iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona. Pri dodeljevanju posojil
za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe iz prejšnjega stavka
se mora zlasti upoštevati obnova starejših objektov, ki niso bili
grajeni potresno varno.

1. ugodna posojila osebam zasebnega prava,
2. ugodna posojila občinam, .
3. finansiranje obresti posojil iz predhodnih točk.
(2) Višino sredstev za posamezne namene iz prejšnjega odstavka
določi Vlada skladno s tretjim odstavkom 5. člena tega zakona.
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(13) Sredstva posojil iz prejšnjega člena se delijo na podlagi
posebnih razpisov, ki jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
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stanovanjske zadeve sprejme upravni odbor Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije.

(3) Ureditveni načrt določa tudi tolerance pri lokaciji in gabaritih
objektov, ki jih z gradbenim dovoljenjem oziroma gradbenim
dovoljenjem za rekonstrukcijo (v nadaljnjem besedilu: gradbeno
dovoljenje) lahko dopusti pristojni upravni organ.

(14) Stanovanjski sklad letno poroča Vladi Republike Slovenije o
namenski porabi sredstev dokapitalizacije in sredstev iz
dvanajstega odstavka tega člena.

(4) Prostorske ureditve in rešitve ureditvenega načrta se prikažejo
na temeljnih topografskih načrtih (TTN). Morebitne njihove
dopolnitve določi projektant ureditvenega načrta, glede na naravne
in druge pogoje ter glede na zahteve predvidenih prostorskih
ureditev.

VII. NALOGE DRŽAVNE TEHNIČNE
POMOČI

29. člen

26. člen

Minister, pristojen za prostor sprejme program priprave ureditvenih
načrtov iz prvega odstavka 27. člena tega zakona, s katerim
podrobneje določi območja, za katera se pripravijo ureditveni
načrti ter organizacijske in druge naloge v zvezi z njihovo pripravo.

(1) Pri urbanističnem načrtovanju za območje popotresne obnove
ter pri popotresni obnovi objektov je treba upoštevati krajinske
značilnosti, naravno in kulturno dediščino in tipologijo regionalne
arhitekture ter druge naravne in ustvarjene vrednote okolja.

30. člen

(2) Pri popotresni obnovi objektov kulturne dediščine in objektov,
ki pomembno vplivajo na podobo naselja oziroma krajine, ima
rekonstrukcija obstoječega objekta prednost pred nadomestitvijo
objekta.

(1) Za pripravo ureditvenega načrta skrbi ministrstvo, pristojno
za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Osnutek ureditvenega načrta se javno obravnava občinah na
območju popotresne obnove. Kraj in čas javne obravnave objavi
ministrstvo na krajevno običajen način najkasneje 7 dni pred
datumom javne obravnave. Osnutek ureditvenega načrta mora
biti najmanj tri dni pred javno obravnavo razgrnjen na sedežu
občine. Po javni obravnavi zavzame pristojni občinski organ
stališče do danih pripomb in predlogov ter jih najkasneje v sedmih
dneh po javni obravnavi posreduje ministrstvu, če ne, se šteje,
da nima pripomb.

(3) Pri urbanističnem načrtovanju vasi za območje popotresne
obnove je treba upoštevati oblikovanje ekonomskega prostora v
okviru obnove vasi, ki bo omogočal trajnostni razvoj in ohranitev
poseljenosti.
Ureditveni načrti obnove
27. člen

(3) Na osnutek ureditvenega načrta se pridobijo soglasja,
predpisana z zakonom. Pristojni morajo izdati soglasje, ali v skladu
z zakonom določiti posebne zahteve, v 10 dneh po prejemu
zahtevka, drugače se šteje, da je soglasje dano. Stroškov izdaje
soglasij se ne zaračunava.

(1) Popotresna obnova objektov se na območjih popotresne
obnove ureja na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov
ali ureditvenih načrtov obnove (v nadaljevanju: ureditveni načrt).
(2) Za izdajo dovoljenj za graditev pri popotresni obnovi objektov
se na območjih popotresne obnove uporabljajo določbe tega
zakona.

(4) Na podlagi pripomb iz drugega odstavka tega člena in
morebitnih zahtev iz prejšnjega odstavka se pripravi predlog
ureditvenega načrta in naj pridobi stališče ministrstva.

(3) Ureditveni načrti iz prvega odstavka tega člena nadomestijo
prostorske sestavine dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov
Republike Slovenije in občin ter prostorskih izvedbenih aktov v
delih, ki jih urejajo drugače.

(5) Ministrstvo posreduje predlog ureditvenega načrta občini v
obravnavo in sprejem.
31. člen

28. člen

Ureditveni načrt sprejme občinski svet z odlokom. Če občinski
svet ne sprejme ureditvenega načrta v 14. dneh po prejemu
njegovega predloga, ga sprejme vlada z odlokom.

(1) Ureditveni načrt vsebuje najmanj:
1. mejo območja ureditvenega načrta;
2. ureditveno situacijo z namensko rabo površin s prikazom
vseh objektov in naprav, kakor tudi prikaz lege funkcije in
velikosti novih objektov ter prikaz objektov, ki jih je potrebno
porušiti oziroma nadomestiti ali rekonstruirati;
3. usmeritve za oblikovanje novih ter obnovo poškodovanih
objektov;
4. rešitve v zvezi z obnovo ali novogradnjo objektov javne
infrastrukture;
5. rešitve v zvezi z ureditvijo javnih in drugih skupnih površin;
6. načrt gradbenih parcel za nadomestne oziroma novogradnje,
razen za območja oziroma posege v prostor, za katere je
določeno, da se izdela zazidalni preizkus.

32. člen
(1) Ureditveni načrt lahko za posamezne prostorske ureditve ali
skupine posegov v prostor določi, da se kot podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja izdela zazidalni preizkus, s katerim se
podrobneje ugotovijo geomehanske lastnosti tal in podrobneje
določijo lokacijski in gradbeno tehnični pogoji lokacije in graditve
oziroma obnove objektov in naprav.
(2) Zazidalni preizkus se praviloma izdela na topografskem načrtu
merila 1:1000, lahko pa tudi na topografskem načrtu večjega
merila, kar določi projektant zazidalnega preizkusa glede na
naravne in druge pogoje ter glede na zahteve načrtovanih
posegov v prostor.

(2) Šteje se, da je za objekte iz 23. člena zakona o stavbnih
zemljiščih javna korist izkazana, kadar tako gradnjo določa
ureditveni načrt.
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33. člen

1. dokazilo, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ali
drugače posegati v prostor;
2. kopijo katastrskega načrta za zemljišče, kjer namerava graditi
ali drugače posegati v prostor.

(1) Za gradnjo nadomestnih objektov oziroma za rekonstrukcijo
objektov se izda gradbeno dovoljenje. Lokacijsko dovoljenje ni
potrebno.

37. člen

(2) Lokacijski pogoji in pogoji v zvezi z nadomestitvijo objektov
ter v zvezi z rekonstrukcijo objektov na območjih, ki se ne urejajo
z ureditvenimi načrti iz 27. člena tega zakona se določijo
neposredno v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na
obravnavi, ki se praviloma opravi na kraju samem.

(1) Za izvedbo parcelacije ni obvezna predhodna dokončna
ureditev obstoječih lastniških meja s parcelacijo zajetih parcel po
določbah 14. do 17. člena zakona o zemljiškem katastru.
(2) Pritožba lastnikov zoper odločbo, s katero geodetski upravni
organ ugotovi spremembe v oštevilčbi, površini, vrsti rabe in
katastrskem razredu zemljiških parcel, ki so posledica izvedenih
parcelacij iz prejšnjega odstavka, ne zadrži izvedbo sprememb
podatkov v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi.

(3) Na obravnavo se obvezno vabi:
1. investitorja,
2. organe in organizacije, ki po zakonu dajejo soglasja h
gradbenemu dovoljenju (v nadaljevanju: soglasjedajalci),
3. predstavnika državne tehnične pisarne,
4. izdelovalca lokacijske dokumentacije za nadomestni objekt in
projektanta nadomestnega objekta ali naprave oziroma
rekonstrukcije objekta.

(3) Površine novonastalih zemljiških parcel se v primerih, če meje
lastniških parcel niso urejene, določijo na podlagi obstoječih
veljavnih podatkov zemljiškega katastra.

(4) Soglasjedajalci določijo pogoje iz prvega odstavka tega člena
pred obravnavo ali pa na sami obravnavi na zapisnik, kar se
šteje za njihovo soglasje. Če soglasjedajalci ne določijo pogojev
in se ne udeležijo obravnave, se šteje, da so soglasje dali.

38. člen
Investitor oziroma nadzornik gradnje mora po zaključeni tretji
gradbeni fazi pred nadaljevanjem del obvestiti inšpektorja za
graditev, da je objekt oziroma naprava zgrajena v skladu s predpisi
o graditvi objektov in zahtevati inšpekcijski pregled objekta oziroma
naprave. Inšpektor za graditev mora opraviti inšpekcijski pregled
najpozneje v sedmih dneh po prejemu obvestila.

(5) Zapisnik iz obravnave je sestavni del gradbenega dovoljenja.
34. člen
(1) Na osnovi zapisnika iz prejšnjega člena poskrbi Državna
tehnična pisarna za lokacijsko dokumentacijo za nadomestni
objekt.

Oprostitev plačila odškodnin in drugih prispevkov
39. člen

(2) Lokacijska dokumentacija vsebuje zlasti:

(1) Stroškov izdaje soglasij, kakor tudi odškodnine, nadomestila,
prispevke in druge dajatve, predpisane za izdajo dovoljenj za
poseg v prostor oziroma za samo gradnjo, se ne zaračunava.

1. geodetski načrt stanja z vrisanimi parcelnimi mejami;
2. načrt gradbenih parcel z vrisanim objektom kot podlago za
prenos lege objekta v prostor;
3. grafični prikaz predvidene rabe površin s pogoji za oblikovalske
in funkcionalne rešitve objekta;
4. podatke o prometnih in komunalnih priključkih;
5. obrazložitev nameravane gradnje.

(2) Uradne listine, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja
ter za pridobitev odločbe o priglasitvi del so takse proste.

(3) Soglasja, ki so z zakonom predpisana k lokacijski
dokumentaciji se ne pridobivajo.

Državna tehnična pisarna
40. člen

(4) V lokacijski dokumentaciji se lahko določijo tudi tolerance pri
legi, velikosti in funkciji objekta oziroma naprave, ki so dopustne
v projektni dokumentaciji.

(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi na območjih, prizadetih s
potresom, Državno tehnično pisarno.

(5) Lokacijsko dokumentacijo pridobi za investitorja državna
tehnična pisarna na svoje stroške.

(2) Državna tehnična pisarna svetuje in nudi pomoč pri načrtovanju
in projektiranju obnove v potresu poškodovanih objektov ter
usklajuje in nadzira aktivnosti pri obnovi poškodovanih objektov.

35. člen

(3) Državna tehnična pisarna zlasti:

(1) Gradbeno dovoljenje se vroči investitorju, državni tehnični
pisarni, inšpekciji, pristojni za prostor in graditev, upravnemu
organu, pristojnemu za geodetske zadeve, občini in drugim
strankam.

1. svetuje pri odločitvah glede načina obnove in nudi drugo
strokovno pomoč v zvezi s popotresno obnovo objektov;
2. pripravlja dokumente, potrebne za izdelavo programov
popotresne obnove občin iz 21. člena tega zakona;
3. pripravlja dokumentacijo osebam zasebnega prava za izdelavo
vlog za pridobitev sredstev državne pomoči iz četrtega
odstavka 21. člena tega zakona;
4. sodeluje pri pripravi ureditvenih načrtov iz 27. člena tega
zakona;
5. nudi pomoč lastnikom in upravljalcem nepremičnin na območjih
iz drugega člena tega zakona pri pridobivanju projektne

(2) Pritožba na gradbeno dovoljenje ne zadrži izvršitve odločbe
oziroma dovoljenja.
36. člen
Zahtevi za gradbeno dovoljenje oziroma za gradbeno dovoljenje
za rekonstrukcijo mora investitor priložiti:
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6.
7.
8.
9.

in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Sklad za razvoj
malega gospodarstva, Slovenska razvojna družba ter Ekološko
razvojni sklad. Takšne programe pa lahko izvajajo tudi lokalne
razvojne organizacije.

dokumentacije, dovoljenj, in drugih listin potrebnih za izvedbo
gradbenih del v zvezi z odpravo posledic potresa;
potrjuje skladnost projektne dokumentacije z zahtevami iz 26.
člena tega zakona ter s smernicami za popotresno obnovo
objektov iz Poročila o škodi;
strokovno nadzoruje dela, za katera zadošča odločba o
dovolitvi priglašenih del;
koordinira izdelavo projektne dokumentacije za nadomestno
gradnjo oziroma rekonstrukcijo;
sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske rabe sredstev
državne pomoči in stanovanjskih posojil.

(3) Sredstva iz prve, druge in pete točke 1. odstavka tega člena
se dodelujejo kot kombinacija ugodnih posojil in nepovratnih
sredstev.
(4) Sredstva iz tretje in četrte točke 1. odstavka tega člena se
zagotavljajo kot trajno nepovratna.

(4) Ministrstvo z javnim razpisom, na podlagi zakona o javnih
naročilih, pridobi izdelovalce projektne dokumentacije in izvajalce
strokovnega nadzora nad gradnjo.

43. člen
(1) Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa začasno
ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na predpise o
delovnih razmerjih in o zaposlovanju vključijo v poseben program
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja pod pogoji,
ki jih določi vlada. V poseben program javnih del se lahko poleg
teh delavcev vključijo tudi druge brezposelne osebe z območja
celotne države.

41. člen
(1) Za pridobitev sredstev državne pomoči iz 11. člena tega
zakona in za pridobitev sredstev stanovanjskega posojila iz 25.
člena tega zakona za popotresno obnovo objektov, so lastniki
oziroma upravljalci poškodovanih nepremičnin dolžni sodelovati
z državno tehnično pisarno in ravnati v skladu z njenimi zahtevami
in navodili.

(2) Vlogo za vključitev delavcev v poseben program javnih del in
druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz prejšnjega odstavka
vloži delodajalec na Republiški zavod za zaposlovanje. Vlogi mora
delodajalec priložiti podatke o delavcih, za katere predlaga
vključitev in kopijo zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na
podlagi katerih je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu.

(2) Državna tehnična pisarna enkrat mesečno poroča ministrstvu
o svojem delu.
(3) Minister izda podrobnejša navodila za organizacijo in delo
državne tehnične pisarne ob upoštevanju mnenja občin na
območju popotresne obnove.

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z lokalnim
pospeševalnim centrom v roku enega meseca po uveljavitvi tega
zakona pripravi poseben program javnih del in aktivne politike
zaposlovanja.

(4) Državna tehnična pisama sodeluje s pristojnimi strokovnimi
službami ministrstva, ki so pristojna za posamezne vidike
popotresne obnove.

44. člen

(5) Državne tehnične pisarne pri svojem delu uporablja pečat z
naslednjim besedilom: Vlada Republike Slovenije, Državna tehnična
pisarna Bovec - Kobarid 1,2,3, 4, 5.

Fizičnim in pravnim osebam, ki imajo nastanitvene objekte v
občinah, kjer se izvaja popotresna obnova objektov po tem
zakonu, se podaljša rok za kategorizacijo nastanitvenih objektov
po Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
objektov do 31.12.2000.

(6) Prostore, v katerih državna tehnična pisarna deluje se označijo
s posebno napisno tablo z napisom: Vlada Republike Slovenije,
Državna tehnične pisarne Bovec - Kobarid.

45. člen
(1) Gospodarskim družbam in zavodom se sredstva, ki so jih do
uveljavitve tega zakona namenili kot pomoč prizadetim v potresu,
prizna kot odhodek za izplačila za humanitarne namene v dejanski
višini izplačanih sredstev, ne glede na omejitve po 25. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 18/
96 in 34/96).

VIII. SREDSTVA RAZVOJNE POMOČI
OBČINAM BOVEC, KOBARID IN TOLMIN
42. člen
(1) Razvojna pomoč pri popotresni obnovi Posočja po tem zakonu
se zagotavlja na območju popotresne obnove občin Bovec,
Kobarid in Tolmin za naslednje namene:

(2) Prejemnikom humanitarne pomoči iz prvega odstavka tega
člena se prejeta pomoč ne všteva v davčno osnovo.
46. člen

1. sofinanciranje novih gospodarskih, izvozno in turistično
usmerjenih investicij, osvajanja novih trgov, spodbujanja izvoza,
ustanavljanja novih podjetij in ohranjanja delovnih mest,
2. sofinanciranje razvojno investicijskih programov, ki omogočajo
ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj kmetijstva,
3. zagotavljanje sredstev za pripravo in izvedbo posebnih
programov javnih del na področju popotresne obnove objektov,
socialnovarstvenih storitev in aktiviranje razvojnih potencialov,
4. zagotavljanje sredstev za razvoj javne infrastrukture in lokalnih
gospodarskih javnih služb,
5. trajnostni razvoj kmetijstva na demografsko ogroženih
območjih.

(1) Ne glede na določbo 39. člena Zakona o davku od dobička
pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95,18/96 in 34/96), se davčnim
zavezancem, ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna
sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, vloženi znesek
odšteva od osnove za davek za leto 1998 in 1999 poleg 40 %
zneska investiranega v skladu z 39. členom Zakona o davku od
dobička pravnih oseb, vendar največ do polovice davčne osnove,
če gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami programa razvojne
pomoči pri popotresni obnovi Posočja.
(2) Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

(2) Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbujanja
razvoja morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regionalni razvoj
poročevalec, št. 33
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47. člen

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Ne glede na določbo 45. člena Zakona o dohodnini ( Ur.l. RS,
št. 71/93, 2/94, 2/95, 7/95, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96 in 82/97) se
zavezancem za davek od dohodka iz dejavnosti, ki jim je potres
poškodoval poslovne prostore do take mere, da jih ni več mogoče
uporabljati za poslovno dejavnost, do ugotovitve poslovnega
rezultata za leto 1998 začasno zadrži plačevanje akontacij za
davek od dohodka iz dejavnosti.

49. člen
(1) Določbe predpisov o urejanju prostora in naselij ter graditvi
objektov, o kmetijskih zemljiščih in o vodnem gospodarstvu ter o
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, ki so v nasprotju z
določbami tega zakona, se ne uporabljajo v času veljavnosti tega
zakona.

(2) Stopnja poškodovanosti poslovnih prostorov je razvidna iz
zapisnika za oceno škode. Zavezanec mora vložiti prošnjo za
začasno zadržanje plačila akontacij pri pristojni davčni upravi v
roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.

(2) Za objekte oziroma dela iz tretjega odstavka 1. člena zakona
o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 23/84 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 59/96), ki so bili zgrajeni oziroma izvedeni v obdobju od
12. 4. 1998 do uveljavitve tega zakona, se uporabno dovoljenje
izda, če investitor tej zahtevi najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona priloži mnenje Državne tehnične pisarne.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

50. člen

48. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o izjemnih
ukrepih za pospešitev sanacije in obnove objektov na območjih,
ki jih prizadene potres (Uradni list SRS, št. 23/76).

(1) Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1.200.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba zasebnega prava, če sredstev
državne pomoči ni porabila skladno z namenom njihove porabe.

51. člen

(2) Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 120.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi
odgovorna oseba pravne osebe zasebnega prava.

Ta zakon se uporablja do izvedbe programa popotresne obnove,
kar ugotovi vlada ob obravnavi vseh poročil izvajalcev ukrepov
celovitega programa popotresne obnove iz četrtega odstavka 5.
člena tega zakona.

(3) Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 120.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi
posameznik.

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

OBRAZLOŽITEV
1. Splošne določbe (členi od 1 do 4)

takoimenovano novo gradnjo objektov infrastrukture lokalnih javnih
gospodarskih in drugih javnih služb, ki so na območju potresne
obnove izrazito deficitarne.

V 1. členu splošnih določb je opredeljena naravna nesreča, njen
nastanek ter namen zakona, ki obsega predvsem obliko in način
izvajanja ukrepov popotresne obnove prizadetega območja.

V 4. členu zakon določa ustanovitev Sveta za razvoj Posočja, ki
ima izrazito usmerjevalno in usklajevalno funkcijo pri snovanju
programa popotresne obnove. Sestavljajo ga po dva predstavnika
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in predstavniki tistih vladnih
resorjev, ki skrbijo za posamezne vidike politik, vanj pa so vključeni
tudi predstavniki tistih skladov, ki s sredstvi ali programi
vzpodbujajo razvoj. Pomembno je poudariti, da svet tudi koordinira
prizadevanja občin in vlade v skupno in usklajeno razvojno politiko.
Svet bo sprejemal in usklajeval posamezne sektorske programe,
oblikoval stališča k celovitemu programu obnove, usklajeval
posamezne razpise in oblikoval naloge, ki so zapisane v 42.
členu tega zakona. Ker sta popotresna obnova in spodbujanje
razvoja v konceptu zakona med seboj tesno povezana, je
predvideno, da bo svet vodil minister pristojen za okolje in prostor,
strokovne naloge pa bo opravljalo ministrstvo za okolje in prostor.
Predvideva se, da bo ministrstvo zaposlilo koordinatorja, ki bo
imel sedež na območju popotresne obnove.

V 2. členu zakona so določena območja popotresne obnove.
Predlagani zakon tudi zadolži Vlado Republike Slovenije, da
obravnava in sprejme Poročilo o oceni neposredne škode in
potrebnih sredstev za odpravo posledic potresa, ter ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. To poročilo je zbirno poročilo
poročil občinskih komisij za oceno škode ter poročil državnih
organov o škodi na državni infrastrukturi oziroma objektih, katerih
vzdrževanje je v pristojnosti države. V prilogah poročila o škodi
morajo biti navedeni vsi upravičenci po tem zakonu oziroma vsi
objekti, na katerih so bile s strani komisij ocenjene poškodbe
zaradi posledic potresa. V poročilu o škodi so za posamezno
popotresno obnovo objekta podane tudi smernice obnove ter
preliminarna ocena sredstev, potrebnih za obnovo.
V 3. členu je obrazložitev pojma popotresne obnove, ki se nanaša
na rekonstrukcijo objektov, nadomestitev objektov ter na
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II. Obseg In viri sredstev (členi od 5 do 7)

neto površine stanovanja, ki pripada posameznemu upravičencu,

V 5. členu je določen vir in obseg sredstev po tem zakonu za leto
1998 in 1999. Obseg sredstev je odvisen od celovitega programa
popotresne obnove, ki ga sprejme vlada.

- predpisov na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št.
/92) glede določitve socialnega položaja upravičencev,

V 6. členu se z tem zakonom določa zagotovitev sredstev za
izvedbo popotresne obnove Posočja z uvedbo posebnega
prispevka, kot plačila fizičnih oseb, ki so zavezanci za dohodnino.

- predpisov na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih glede
razporejanja kmetijskih zemljišč v območja z omejenimi
naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji in

V 7. členu je z zakonom omogočeno domačim in tujim fizičnim in
pravnim osebam, da namenijo za odpravo posledic potresa
donacije.

- predpisov na podlagi Zakona o dedovanju kmetijskih
gospodarstev (Ur.l. RS, št.70/95) glede določanja primerljivih
kmetijskih površin.

III. Način vključevanja In izplačevanja sredstev (člena 8 in 9)

V določbah teh členov so predvsem podrobno obdelani pogoji, ki
jih mora izpolnjevati lastnik objektov, če želi pridobiti sredstva
državne pomoči. Določena je tudi največja višina sredstev državne
pomoči za posameznega upravičenca in je izražena v odstotkih
sredstev za popotresno obnovo objekta. Največji možen odstotek
(90 %) sredstev za popotresno obnovo objektov pridobijo iz
sredstev državne pomoči upravičenci za objekte kmetij v
Triglavskem narodnem parku.

V 8. členu je določen način plačevanja posebnega prispevka,
vključevanja sredstev po tem zakonu v proračun in razporejanja
sredstev v rezerve Republike Slovenije, kot to določajo predpisi
za financiranje javne porabe.
V 9. členu so določila, ki opredeljujejo namene za uporabo sredstev
rezerv. Podlaga teh določb je 31. člen Zakona o financiranju javne
porabe. Čeprav so odhodki iz sredstev rezerv so namenjeni za
odpravo posledic izrednih razmer, se v predlaganem zakonu v
tem členu izjemoma določa tudi namen financiranja za popotresni
razvoj Posočja, ker se je ob prvih ocenah sredstev za popotresno
obnovo ugotovilo, da obseg sanacije zajema širšo obnovo Posočja,
predvsem zaradi zagotavljanja ohranitve poseljenosti in
nadaljnjega razvoja tega območja.

Višina sredstev državne pomoči temelji na oceni neposredne
škode ter na višini sredstev za popotresno obnovo objektov. Pri
tem je predlagatelj upošteval, da se morajo objekti, katerih stopnja
poškodovanosti presega 70 %, popolnoma obnoviti oziroma
porušiti ter na novo zgraditi. Ker za te objekte sredstva za obnovo
ne presegajo ocene neposredne škode za več kot 40 %, je
zakonodajalec predvidel, da v teh primerih ocena neposredne
škode nima vpliva na izračun višine sredstev državne pomoči.

IV. Nameni, pogoji In merila za dodelitev sredstev (10. člen)
V primerih manjših poškodb objekta pa večinoma sredstva za
obnovo, ne glede na starost objekta, presegajo oceno neposredne
škode zaradi posledic potresa. Največje razmerje med višino
sredstev za obnovo ter oceno neposredne škode, ki jo zakon
priznava pri izračunu sredstev državne pomoči, je 1.8 .

V 10. členu so določeni štirje vsebinski sklopi programa
popotresne obnove posočja: potresna obnova objektov,
dokapitalizacija Stanovanjskega sklada, izvajanje nalog državne
tehnične pomoči ter financiranje ukrepov razvojne pomoči v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin in dokapitalizacija Slovenske
razvojne družbe, Ekološko razvojnega sklada in Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
za potrebe financiranja in kreditiranja razvojnih programov v
Posočju.

17. člen in 18. člen zakona določata naloge komisije za popotresno
obnovo objektov, ki je odgovorna za pridobivanje oziroma
dodeljevanje sredstev državne pomoči.

V 11. členu je razdelava upravičencev za sredstva namenjena
neposredni obnovi objektov (v nadaljnjem besedilu: sredstva
državne pomoči). Upravičenci so državni organi, občine ter osebe
zasebnega prava. Določeno je tudi, da se sredstva državne
pomoči ne smejo uporabiti za povrnitev negmotne škode ali
izgubljenega dobička.

V19., 20., 21. in 22. členu so določeni pogoji, ki jih morajo izpolniti
upravičenci, da pridobijo sredstva državne pomoči. Zakon
predvideva tudi možnost izvedbo popotresne obnove po tretji
osebi, če lastnik bodisi finančno ni sposobem zagotoviti
popotresno obnovo objekta ali k obnovi ne pristopi ali pa je objekt
zapuščen in nenaseljen, vendar pa je popotresna obnova nujna
zaradi ogrožanja okolice ali pa zaradi izgleda, ki kazi podobo
urejenega naselja. O popotresni obnovi po tretji osebi odloči
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, ki odredi obnovo občini.
Zakon določa, da občina v tem primeru lahko pridobi za
popotresno obnovo objekta sredstva državne pomoči ter izvede
hipotekami vpis na objektu v sorazmernem deležu sredstev za
popotresno obnovo objekta.

V 12. členu je urejeno zbiranje osebnih podatkov, vodenje zbirke
in uporaba osebnih podatkov upravičencev za sredstva državne
pomoči.

V 23. členu zakona je določen način dodeljevanja sredstev
upravičencem in obveznost vračanja sredstev, če le-ta niso bila
porabljena namensko.

V 13., 14., 15. in 16. členu je določen način za izračun višine
sredstev državne pomoči, če gre za objekt v lasti osebe
zasebnega prava. Kriteriji dodeljevanja sredstev državne pomoči
so: višina sredstev za obnovo objekta, vrsta objekta, socialni
položaj lastnika ter velikost obdelovalnih površin in območje
kmetovanja, če gre za obnovo objektov kmetije. Pri določbah teh
členov so uporabljeni kriteriji:

V 24. členu je določen način poročanja upravčencev o porabi
sredstev, ki so jih pridobili iz sredstev državne pomoči.

Opredeljena so tudi merila ter namen za dodelitev sredstev za
izvedbo posameznega sklopa potresne obnove Posočja.
V. Sredstva za popotresno obnovo objektov (členi od 11 do
24)

VI. Stanovanjska posojila In Izgradnja varovanih stanovanj
(25. člen)
V 25. členu zakona je določeno, da se sredstva dokapitalizacije
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije namenijo za posojila
osebam zasebnega prava in občinam ter za finansiranje obresti

■ Stanovanjskega sklada Republike Slovenije glede standardne
poročevalec, št. 33
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primerih ustrezno urejene, njihovo urejanje pa traja dalj časa, je
temu v izogib v 37. členu določen krajši postopek urejanja
omenjenih zadev, kakor tudi, da pritožbe zoper odločbe
geodetskega upravnega organa ne zadržijo izvedbo sprememb
v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi.

posojil. Določen je tudi najnižji znesek posojila, obrestna mera,
rok vračila ter rok, v katerem zapade prva anuiteta v plačilo.
% .
Zakon tudi predvideva, da se sredstva vračil posojil prednostno
namenjajo za nadaljnji razvoj stanovanjske preskrbe na območjih
občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

V 38. členu je določeno, da po zaključni tretji gradbeni fazi opravi
inšpektor za graditev inšpekcijski pregled objekta. Ta pregled je
pogoj za nadaljevanja gradbenih in drugih del na objektu.

VII. Naloge državne tehnične pomoči ( členi od 26 do 41)
Poglavje zakona o nalogah državne tehnične pomoči obravnava
predvsem dokumente in postopke v zvezi z urbanističnim
načrtovanjem in dovoljevanjem posegov v prostor na območjih
popotresne obnove ter naloge državne tehnične pisarne, preko
katere se bo izvajala, koordinirala in nadzorovala državna tehnična
pomoč. Vodilo pri oblikovanju tega poglavja zakona je bilo predvsem
skrajšati veljavne postopke načrtovanja in dovoljevanja posegov
v prostor ob hkratni zagotovitvi, da to ne bo šlo na račun
strokovnosti in korektnosti dela.

Po dočbah 39. člena so investitorji gradenj, ki so v zvezi s
popotresno obnovo, oproščeni vseh dajatev in taks, ki so
predpisane v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja oziroma v
zvezi s samo gradnjo.
Določbe 40. in 41. člena zakona se nanašajo na ustanovitev in
delo državne tehnične pisarne. Državna tehnična pisarna svetuje
in nudi strokovno pomoč pri načrtovanju in projektiranju obnove
ter usklajuje in nadzira aktivnosti pri obnovi poškodovanih objektov.
Državna tehnična pisarna tudi sodeluje pri pripravi ureditvenih
načrtov obnove, v imenu investitorjev in na svoje stroške pridobiva
lokacijsko dokumentacijo ter nudi pomoč prebivalstvu in drugim
lastnikom oziroma upravljalcem nepremičnin na območjih
popotresne obnove pri pridobivanju drugih listin in strokovnih
podlag za obnovo prizadetih objektov. Prav tako potrjuje skladnost
projektne dokumentacije glede na regionalno tipiko arhitekture
oziroma kulturno dediščino in koordinira njeno izdelavo ter v imenu
investitorja zagotavlja strokovni nadzor nad gradnjo. V 41. členu
je posebej določeno, da je za pridobitev sredstev državne pomoči
sodelovanje z državno tehnično pisarno obvezno, določeno pa je
tudi, da minister izda podrobnejša navodila za organizacijo in delo
državne tehnične pisarne.

V 26. členu je poudarjeno, da je treba pri urbanističnem načrtovanju
na območjih popotresne obnove ter pri pripravi ustrezne projektne
dokumentacije upoštevati zlasti tipiko regionalne arhitekture in
krajinske značilnosti ter naravne vrednote in vrednote kulturne
dediščine.
Določbe 27. do 32. člena določajo vsebino, pripravo in sprejem
ureditvenih načrtov prenove, pri čemer je posebej poudarjeno,
da se potresna obnova objektov ureja na podlagi veljavnih
prostorskih izvedbenih aktov in ureditvenih načrtov obnove, ki
se bodo pripravili za tista območja, kjer je treba obnoviti celotno
naselbinsko in gradbeno strukturo. Važna določba tega člena je
tudi, da ureditveni načrt obnove nadomesti tiste prostorske
sestavine planskih aktov, ki jih ureja drugače, s čemer se
izognemo čestokrat zgolj formalnemu postopku predhodnega
spreminjanja in dopolnjevanja prostorskih planskih aktov.

VIII. Sredstva razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid In
Tolmin (členi od 42 do 47)

V 28. členu je določena vsebina ureditvenega načrta obnove in
pomeni racionalizacijo vsebine ureditvenega načrta, ki jo določa
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter njeno
prilagoditev specifičnim zahtevam popotresne obnove.

V 42. členu zakona je določen način zagotavljanja razvojne pomoči
pri popotresni obnovi Posočja. Zakon predvideva, da se sredstva
za sofinanciranje razvojno investicijskih programov dodelujejo
kot posojila po obrestni meri, ki je nižja, kot jo nudijo poslovne
banke, vrnjena posojila pa se morajo ponovno uporabiti za
razvojne investicije na istem območju. Sredstva za izvedbo
programov javnih del ter sredstva za razvoj javne infrastrukture
ter razvoj kmetijstva na demografsko ogroženih območjih pa so
nepovratna.

V 29. in 30. členu je določen postopek priprave ureditvenega
načrta obnove. Določeno je, da je za pripravo načrta odgovorno
ministrstvo, pristojno za prostor, pri čemer se osnutki načrta
razgrnejo in obravnavajo v prizadetih občinah, ki tudi tak načrt
sprejmejo na svojih občinskih svetih, razen, če tega ne storijo v
14. dneh po prejemu predloga načrta. V tem primeru ga sprejme
vlada. Pomembna določba tega zakona je tudi zahteva, da
soglasedajalci, ki po zakonu dajejo soglasja k prostorskemu
izvedbenemu načrtu, morajo le-ta dati v 10 dneh, če ne, se šteje,
da je soglasje dano.

V 43. členu zakon predvideva možnost vključitve delavcev, katerih
delodajalci zaradi posledic potresa začasno ne morejo zagotavljati
dela, y posebne programe javnih del ter druge oblike aktivne
politike zaposlovanja pod pogoji, ki jih določi vlada. Vlogo za
vključitev delavcev v poseben program javnih del vloži delodajalec
na Republiški zavod za zaposlovanje.

V 33. in 34. členu je določen skrajšani in poenostavljeni postopek
izdaje gradbenega dovoljenja na območjih, ki jih ne bodo urejali
ureditveni načrti obnove. Tako je določeno, da se lokacijski pogoji
določijo na obravnavi, ki se praviloma opravi na kraju samem.

V 44. členu je podaljšan rok za kategorizacijo nastavitvenih
objektov v občinah, kjer se izvaja popotresna obnova objektov,
do 31.12.200.

Zakon v 34. členu ohranja, sicer poenostavljeno, lokacijsko
dokumentacijo, ki se pripravi na podlagi zapisnika iz lokacijske
obravnave. Lokacijsko dokumentacijo je treba izdelati predvsem
zato, da se urbanistični in gradbenotehnični pogoji za konkretni
poseg v'prostor prikažejo na geodetskih podlagah in se s tem
omogoči tudi kasnejši prenos načrtovanega objekta v prostor
(zakoličba). Za lokacijsko dokumentacijo poskrbi v imenu
investitorja državna tehnična pisama na svoje stroške.

V 45. členu je predvidena možnost, da se sredstva, ki so jih
namenile gospodarske družbe in zavodi kot pomoč svojim
zaposlenim do uveljavitve tega zakona, priznajo kot odhodek za
plačila za humanitarne namene v dejanski višini izplačanih
Sredstev, ne glede na omejitve Zakona o davku od dobička pravnih
oseb.
Na podlagi določb 46. člena tega zakona, se davčnim
zavezancem, ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna
sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, vloženi znesek
odšteva od osnove za davek za leto 1998 in 1999 poleg 40 %
zneska investiranega v skladu z določbami Zakona o davku od

V 35. in 36. členu so določbe v zvezi z gradbenim dovoljenjem
oziroma vsebino zahtevka za gradbeno dovoljenje. Ker je
pričakovati, da ne bodo lastniške in geodetske zadeve v vseh
22. maj 1998
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dobička pravnih oseb, vendar največ do polovice davčne osnove.

X. Prehodne In končne določbe (členi od 49 do 52)

V 47. členu zakona je predvidena možnost, da se zavezancem,
ki jim je potres poškodoval poslovne prostore, začasno zadrži
plačevanje akontacij za davek od dohodka iz dejavnosti.

Z dnem uveljavitve, tega zakona bodo prenehale veljati določbe
predpisov o urejanju prostora in naselij, o kmetijskih zemljiščih in
o vodnem gospodrastvu ter o odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč, ki so v nasprotju z določbami tega zakona, vendar le za
čas veljavnosti tega zakona.

IX. Kazenska določba (48. člen)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati v celoti Zakon o izjemnih
ukrepih za pospešitev sanacije in obnove objektov na območjih,
ki jih prizadene potres (Ur.l. SRS, št. 23/76).

Predlagani zakon določa tudi kazni za prekrške, ki jih je kot takšne
določil.

Zakon se uporablja do izvedbe programa za odpravo posledic
potresa, kar ugotovi vlada ob obravnavi poročil izvajalcev ukrepov
celovitega programa popotresne obnove.

poročevalec, št. 33
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OCENA ŠKODE
PO POTRESU 12.4.1998

- objektu, lastniku objekta, % poškodovanosti objekta, % vidnih
vlaganj v objekt, ki jih je lastnik vložil za izboljšanje objekta kot
celote ali izboljšanje bivalnega standarda. Oopravljena je tudi
kategorizacija poškodovanih objektov po naslednjih kategorijah:

POROČILO O DELU

I. kategorija: MANJŠE POŠKODBE -delno razkritje strehe,
manjše razpoke konstrukcije (zidovi, stropovi do 2 mm), razbita
zasteklitev, manjše poškodbe inštalacij (voda, elektrika,
kanalizacija.)
OBJEKT UPORABEN
stopnja poškodovanosti - do 15%

V Ljubljani, 17.5.1998

II. Kategorija: SREDNJE POŠKODBE -pretežno razkrita streha,
razpoke konstrukcije (zidovi, stropovi od 2 do 10 mm),
premaknjena okna in vrata, razbita zasteklitev, poškodbe na
vodoinštalaciji - neuporabna, manjše poškodbe elektronapeljave.
OBJEKT UPORABEN stopnja poškodovanosti - od 15% do 30%

UVOD:
Skladno s sklepi Vlade RS, sprejetimi ob obravnavi škode, ki jo je
povzročil potres dne 12.4.1998, Je Ministrstvo za okolje In
prostor z namenom, da se v čim krajšem času zagotovi
enotno ocenjevanje na prizadetem področju, pripravilo
Navodilo za oceno škode In stroškov potrebnih za sanacijo.

III. Kategorija: HUDE POŠKODBE- razkrita streha in
premaknjeno oziroma poškodovano ostrešje, večje razpoke
konstrukcije (zidovi, stropovi - nad 10 mm) okna in vrata
premaknjena, poškodbe inštalacij, ki ne omogočajo njihove
uporabe.
OBJEKT JE ZAČASNO NEUPORABEN-stopnja poškodovanosti
- od 30% do 50%

Rezultati ocenjevanja so uporabljeni za določitev ukrepov
za odpravo posledic škode.
Predmet cenitve je bila le direktna škoda.

IV. Kategorija: ZELO HUDE POŠKODBE -delne porušitve nosilne
konstrukcije (streha, zidovi stropovi, stopnišča), uničene inštalacije
- ugotovljena je smotrnost in racionalnost sanacije.
OBJEKT JE ZAČASNO NEUPORABEN stop.poškodovanosti do 70%

I. Škoda na državni infrastrukturi:
Škodo na državni infrastrukturi so posredovala pristojna
ministrstva in jo v poročilu le povzemamo.
Ugotavljamo, da je potrebno podatke uskladiti , saj so nekatera
ministrstva prijavila škodo na podlagi ocen podjetij, ki pa le teh
niso pripravila v skladu z Navodilom. Prav tako je potrebno iz
državne pristojnosti izvzeti škode, ki sodijo bodisi v pristojnost
občin (osnovne šole), bodisi so lastnina oseb zasebnega prava
(industrija).
Ministrstvo za kulturo ocene škode ni posredovalo, pač pa je
ocenilo sredstva potrebna za sanacijo. Sredstva, potrebna za
sanacijo, so predvidena tudi pri plazovih, podorih in usadih .

V. Kategorija: PORUŠITEV- porušitev konstruktivnih elementov
v taki meri, da ni upravičena sanacija
OBJEKT JE NEUPORABEN stop.poškodovanosti - nad 70%
Določene so bile tudi izhodiščne vrednosti netto m2 stanovanjske
površine glede na leto izgradnje objekta ter ocenjena vrednostna
struktura deležev gradbene cene stanovanjskega objekta za:
gradbena konstrukcijska dela, obdelavo finalnih delov,
instalacijska dela. Pri izračunu netto uporabne površine se bili
upoštevani faktorji za posamezne uporabne površine (klet, pritličje,
nadstropje, mansarda, podstrešje).

II. Škoda na občinski ravni in pri osebah zasebnega prava:

Škodi na objektu je bila prišteta škoda le za uničeno opremo.

Delo na oceni škode so opravljale občinske komisije, ki so jih
imenovali župani prizadetih občin. Komisije so bile
sestavljene Iz podkomisij za: objekte, cestno infrastrukturo ter
kmetijstvo in gozdarstvo.

Poročila statikov zajemajo:

Pri oceni škode nastale škode so sodelovali :

Oceno stroškov gradbenega posega za sanacijo nastalih
poškodb, pri čemer je bila upoštevana tudi dostopnost in
dislociranost objekta.

- predstavniki občin,
- sodno zapriseženi cenilci in cenilce s certifikatom ali licenco za
gradbeno stroko in dipl.ing.grad. s petletnimi delovnimi izkušnjami
s področja statike, za cenitev škode in ocene stroškov, potrebnih
za sanacijo na objektih,
- na področju plazenja tal, podorov in udorov IGGG Ljubljana,
- kmetijsko pospeševalne službe za področje kmetijstva,
- cestna podjetja in DDC za področje cestne infrastrukture.

Poleg stopnje poškodovanosti objekta so statiki ocenili višino
potrebnih sredstev za naslednja dela: injektiranje razpok,
sistematično injektiranje zidovja, izvedbo horizontalnih zidnih vezi,
izvedbo obojestranskih ojačitvenih AB zaplat, vgradnjo vertikalnih
zidnih vezi, izvedbo AB estriha v višini ostrešja in sidranje kapnih
leg, prenovo konstrukcije ostrešja, podbetoniranje ali ojačitev
temeljev, pozidavo dimnikov, prekrivanje strehe, strešne obrobe,
pozidavo sten, stavbno pohištvo.

V nadaljevanju povzemamo bistvene elemente navodil:

Pripravljen je tudi predlog, ki oškodovancu daje napotek za
nadaljnje ukrepe, to je za pripravo projektne dokumentacije:
določena je vrsta potrebnega projekta.

I. OCENA ŠKODE NA OBJEKTIH VISOKE GRADNJE:

II. OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH IN GOZDNIH
ZEMLJIŠČIH

Popisani so podatki o:

Ocena škode zajema popis poškodb na lastnika točno na:
22. maj 1998
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OCENA ŠKODE
STANJE NA DAN 17.05.1998

zemljišču, lesni masi in repromaterialu ter živini.
Upoštevano je le uničeno premoženje.
III. PREGLED POŠKODB NA CESTAH zajema:

MINISTRSTVA

3.434.942.877,00 SIT

vrsto ceste, št. ceste, spodnji in zgornji ustroj ter odvodnjavanje
ceste, zidove, usade, opremo ceste, režijsko delo ter materiale.

OBČINE

4.165.989.538,00 SIT

SKUPAJ

7.600.932.415,00 SIT

IV. POPIS PLAZOV vsebuje:
popis stanja plazu, predlog začasnih ukrepov s predlogom
sanacijskih ukrepov.

poročevalec, št. 33
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k I.

REGLED ŠKODE, KI SO JO POSREDOVALA PRISTOJNA
MINISTRSTVA
MINISTRSTVO

panoga

Prijavljena škodi v
SIT

Ministrstvo za delo, socijaio in
družino
2 Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3 Ministrstvo za
gospodarske
dejavnosti

škoda v pristojnosti
občin

3.1 energetika

419.500.000,00

3.2.1 industrijadirektna škoda

64.514.864,00

3.2.2 industrija indirektna škoda

77.626.000,00

4 Ministrstvo za kulturo

1.065.000.000,00

5 Ministrstvo za notranje zadeve

90.503.338,00

6 Ministrstvo za promet in zveze

261.505.000,00

7 Ministrstvo za
malo
gospodarstvo in
turizem

7.1 turizem direktna škoda

294.751.824,00

7.2 turizem indirektna škoda

159.500.000,00

8 Ministrstvo za šolstvo in šport

182.831.490,00

9 Ministrstvo za zdravstvo
10 Ministrstvo za
okolje in prostor

59.810.361,00

10.1 komunala
10.2 plazovi

SKUPAJ

22. maj 1998

109.400.000,00
w

650.000.000,00

3.434.942.877,00
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k II. PREGLED ŠKODE PO OBČINAH

OCENA ŠKODE
SKUPAJ

OBČINE

29.650.000,00

1

Bled

2

Bohinj

3

Bovec

4

Cerkno

5

Gorenja Vas

63.414.624,00

6

Jesenice

17.000.000,00

7

Kobarid

1.017.226.878,00

8

Kranjska gora

6.036.509,00

9

Radovljica

3.891.706,00

10

Skofja Loka

11

Tolmin

12

Železniki

79.146.599,00

13

Ziri

14.807.958,00

114.458.966,00
2.131.064.763,00
264.213.442,00

40.836.062,00
384.242.031,00

4.165.989.538,00

SKUPAJ
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*

PREGLED ŠKODE NA OBJEKTIH, katerih podatki so vneseni v
računalnik na dan 17.5.1998:

Sumarno poročilo zajema podatke za občine: Bovec, Kobarid, Tolmin,
Cerkno, Bohinj, Gorenja vas - Poljane, Radovljica, Škofja Loka, Žiri,
Kranjska gora in Železniki
*r
Število nevnešenih podatkov cca 800,
Število objektov, katerih cenitev bo opravljena v tem tednu, cca 400.
SKUPNO število poškodovanih oziroma prijavljenih objektov bo preseglo številko
3000.
Opomba: zaradi izjemnega obsega dela vneseni podatki še niso pregledani

1.
2.

število vnešenih objektov
vsota neto uporabne površine

2027
297.890 m2

3.
4.

vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
5.
skupna škoda (oprema + objekti)
6. i vsota ocenjenih sredstev za sanacije

39.763.982,00 SIT
3.324.451.975,00 SIT
3.359.976.908,00 SIT
4.074.380.198,00 SIT*

st.
objektov
stanovanjski objekti
poslovni objekti
stanovanjško-poslovni obj.
javni objekti
5. j ostali objekti

3.
4.

1.
2.
3.
4.

objekti z 1 gospodinjstvom
objekti z 2 gospodinjstvi
objekti z 3 gospodinjstvi
4 ali več gospodinjstev

neto upor.
površina

št.
gospodinjstev

st
stanovale
ev

81
125
21

197763
12622
18202
12052

1351
7*

358

55624

37*

3456
21
275
306*
91*

1404

št. objektov
985
142
12
21

neto upor. pov.
133328
24601
3027
12015

št. objektov
L
2.
3.

objekti v I. kategoriji
poškodovanosti
objekti v II. kategoriji
poškodovanosti
objekti v III. kategoriji
poškodovanosti
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št
1 stanovalcev
977 i\
2490
1

št stanovalcev
2592
714
69
483

št.
gospodinjstev

\
i
\
j

865

neto upor.
površina
181800

360 !
1

671

258

51373

254 \

473

173

32893

i
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, 4.

objekti v IV. kategoriji

103 j
I

poškodovanosti
objekti v V. kategoriji

5.

134 j
i
i

poškodovanosti

1.

stanovanjski objekti v I.
kategoriji
stanovanjski objekti v
II. kategoriji

2.
3.

št.
objektov
705

stanovanjski objekti v
III. kategoriji
stanovanjski objekti v
IV. kategoriji

4.
5.

stanovanjski objekti v
V kategoriji

i
1. ! poslovno-stanovanjski v
i /. kategoriji
2. J poslovno-stanovanjski v

/50

št
stanovalcev

" • J7

11101

65

14838

2023

št.
gospodinjstev
800

neto upor.
površina
117534

248

577

224

35217

167j
, |

399

144

24394 |

56 j

119

44

i
82 j
1

7020 j
!

123

54

8885
i

št.
|
št
objektov ! stanovalcev
57 i
122

št.
gospodinjstev
44

neto upor.
površina
8978
j

21

53

21

4629
i
j

1

II. kategoriji
3. ! poslovno-stanovanjski v

22

56

22

2692 j

! III. kategoriji
4. i poslovno-stanovanjski v

6

20

9

904 i

9

17

6

; IV. kategoriji
5. ! poslovno-stanovanjski v
V. kategoriji

1 '■
2.
3.
4.
5.

predlog statika
projekt za izvedbo ojačitvenih del
enostavnejši projekt brez seizmičnega izračuna
predlog za izvedbo sanacije
novogradnja
predlog sanacije nedoločen (**)

poročevalec, št. 33
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št. objektov
556
305
543
173
450

1003

neto upor. pov.
109260
39729 :
86949 |
18623
43329

22. maj 1998

PREGLED ŠKODE PO OBČINAH
BLED
* popisnih listov niso dostavili

- stanovanjski objekti- šolski in ostali javni objekti.
-ceste
- kulturno zgodovinski in
sakralni objekti

11.200.000,00 SIT
1.350.000,00 SIT
4.400.000,00 SIT
12.700.000,00 SIT

SKUPAJ

29.650.000,00 SIT

Občina prijavlja škodo na 90 objektih od tega ima 8 objektov ocenjeno škodo nad
450.000,00 SIT..

BOHINJ
* obrazci so dostavljeni le za 25 objketov.
I2.
3.
4.
5.
6.

število vnesenih objektov
vsota neto uporabne površine
vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

25
4528
0
21.157.348,00 SIT
21.157.348,00 SIT
35.448.700,00 SIT

- prijavljena je škoda na 267
individualnih objektih
visoke gradnje v višini
-ceste

110.814.716,00 SITt
3.644.250,00 SIT

SKUPAJ

114.458.966,00 SIT

22. maj 1998
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OBČINA BOVEC;

Skoda na objektih:
j 1.
2.

število vseh vnesenih objektov
vsota neto uporabne površine

1155
182.126 m2
27.130.400,00 SIT
2.012.750.362.00 SIT
2.037.029.763,00 SIT
2.362.820.046,00 SIT

3. \ vsota škode na opremi
4. | vsota škode na objektih
5. j skupna škoda (oprema + objekti)
6. | vsota ocenjenih sredstev za sanacije

i
i
i

št.
objektov

1. ' stanovanjski objekti
2. ! poslovni objekti

neto upor.
površina
115.424
5.997

852
31
100
14
132

3. stanovanjsko-poslovni obj.
4. ! javni objekti
5. j ostali objekti

št. objektov

!
L
2.
3.
4.

objekti z 1 gospodinjstvom
objekti z 2 gospodinjstvi
objekti z 3 gospodinjstvi
4 ali več gospodinjstev

'

1.
2.

objekti v /. kategoriji
poškodovanosti
objekti v II. kategoriji

3.

818

14.854
11.387

5*
88 j
2* j

33.335

9*

j neto upor. pov.

549j
93 j
8!
15 j

št. objektov

št.
gospodinjstev

št
stanovalcev
1976
19
235
306
21

št stanovalcev

67.299
16.540
1.497
9.366

1350
450
50
410

št.
stanovalcev

576 j

št.
|
neto
gospodinjstev J upor.površin '
a
1656 j
553
121.522

175

344 .

poškodovanosti
objekti v III. kategoriji

148

4.

poškodovanosti
objekti v IV. kategoriji

i
287 :
\

67

44

7.295 \
i

5.

poškodovanosti
objekti v V. kategoriji

114 I
I

68

103 j

43

7.977 j

poškodovanosti

poročevalec, št. 33

:

,

140

24.644
i

119

18.673

'
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št.
objektov
stanovanjski objekti v I.
kategoriji
stanovanjski objekti v
II. kategoriji

433

št
stanovalcev
1236

127

280

3.

stanovanjski objekti v
III. kategoriji

109

230

96

14.441 ;
1

4.

stanovanjski objekti v
IV. kategoriji

42

86

33

5.034 !

5.

stanovanjski objekti v
V. kategoriji

51

85

37

5.323 |
i
i

i
!
I 1.
2.

št.
j
gospodinjstev \
509
117

neto upor.
površina
71.704
17.009
t

št.
objektov

št
stanovalcev

št.
gospodinjstev

neto upor.
površina

1.

poslovno-stanovanjski v
I. kategoriji

44

98

34

6.547

2.

poslovno-stanovanjski v
II. kategoriji

19

49

19

4.196

3.

poslovno-stanovanjski v
III. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
IV. kategoriji

21

56

22

2.656

6

20

9

904

poslovno-stanovanjski v
V. kategoriji

3

12

4

552

4.
5.

1.
2.

predlog statika
projekt za izvedbo ojačitvenih del

št. objektov

3.
4.

enostavnejši projekt brez seizmičnega izračuna
predlog za izvedbo sanacije
novogradnja

5

predlog sanacije nedoločen (**)

-

SKUPAJ
objekti
ceste

289
137
314

!

neto upor. pov.
62.667

95

19.144
57.824
11.051

320

31.429

2.037.029.763,00 SIT
44.095.000,00 SIT

kmetijstvo in gozdarstvo

49.940.000,00 SIT

SKUPAJ

2.131.064.763,00 SIT

Dodatno prijavljeni, že ocenjeni, še nevnešeni objekti: 188
22. maj 1998
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CERKNO
1.
2.

število vseh vnešenih objektov
vsota neto uporabne površine

3.
4.
5.
6.

vsota škode na 'opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

1.
2.
45

-

1.
2.
3.
4.

i
j
j
\

objekti z 1 gospodinjstvom
objekti z 2 gospodinjstvi
objekti z 3 gospodinjstvi
4 ali več gospodinjstev

1. ! objekti v I. kategoriji
poškodovanosti
i 2. j objekti v II. kategoriji
j poškodovanosti
3. j objekti v III. kategoriji
«0

! poškodovanosti
4. j objekti v IV. kategoriji
5.

; poškodovanosti
objekti v V. kategoriji

\

20.079 m2
0,00 SIT
203.137.775,00 SIT
203.137.775,00 SIT
377.531.070,00 SIT

št.
objektov
87

stanovanjski objekti
poslovni objekti
stanovanjsko-poslovni obj.
javni objekti
ostali objekti

3.

115

neto upor.
površina

c/
SI
stanovalcev

81

226

o
2

2

15.629
115
486
253
3.596

1
2
1
24

i
i
j
j
\

št.
gospodinjstev

15 i

št stanovalcev i
219 !
25
0
0

št. objektov

št.
stanovalcev

50

95

39 \

50

125

40

10

5

%

i

0

o
6

št. objektov
neto upor. pov.
81
13.876
4
1.063
0
0
0 j
0

7

o\

št.
neto
gospodinjstev i upor.površin
10.511
7.837
923 i

•

2

1

3

4

/

*

173

] poškodovanosti

poročevalec, št. 33
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št.
objektov
38

št
stanovalcev
90

št.
gospodinjstev
36

neto upor.
površina
8.124

1.

stanovanjski objekti v /.
kategoriji

2.

stanovanjski objekti v
II. kategoriji

41

120

38

6.323

3.

stanovanjski objekti v
III. kategoriji

4

7

4

558

4.

stanovanjski objekti v
IV. kategoriji
stanovanjski objekti v
V. kategoriji

0

0

0

0

0

0

124

št.
gospodinjstev

1

št
stanovalcev
1

1

149

1

1

1

337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

1

1

št.
objektov
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

poslovno-stanovanjski v
I. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
II. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
III kategoriji
poslovno-stanovanjski v
IV. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
V. kategoriji

predlog statika
projekt za izvedbo ojačitvenih del
enostavnejši projekt brez seizmičnega izračuna
predlog za izvedbo sanacije
novogradnja

št. objektov

predlog sanacije nedoločen (**)

SKUPAJ
stanovanjski in
gospodarski objekti *
ceste
plazovi

203.13 7.775,00 SIT
36.295.660,00 SIT
24.780.007,00 SIT

SKUPAJ

264.213.442,00 SIT

22. maj 1998
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96
2
4
1
12

neto upor.
površina

neto upor. pov.
16.875
306
759
68
2.070

poročevalec, št. 33

GORENJA VAS-POLJANE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

število vnesenih objektov
vsota neto uporabne površine
vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

objekti
ceste

19
3833
0
61.849.128,00 SIT
61.849.128,00 SIT
54.958.688,00 SIT

$1.849.124,00
1.565.500,00

SKUPAJ

SIT
SIT

63.414.624,00 SIT

OBČINA JESENICE;
končno poročilo kljub urgenci ni bilo dostavljeno
objekti (prijavljenih 247)
OCENA ŠKODE ZA 102 objeta

17.000.000,00 SIT

SKUPAJ

17.000.000,00

SIT

OBČINA KOBARID;
1.
število vseh vnešenih objektov
2. ! vsota neto uporabne površine

394 !
43.051 m2

5.

vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)

596.761.128,00 SIT j

*

vsota ocenjenih sredstev za sanacije

618.418.754,00 SIT\

*
4.

9.463.582,00 SIT,
588.485.596,00 SIT j

št.
objektov
1.
2.
3.
4

5-

stanovanjski objekti
poslovni objekti
stanovanjško-poslovni obj.
javni objekti
ostali objekti
j

poročevalec, št. 33

225
3
12
3 !
146
32

neto upor.
št.
j
št
i
površina
gospodinjstev j stanovalcev
' 28.673
204 j
634
566
/'
1.229
7!
22
260
o \
0\
12.044 |
7* j
10*
22. maj 1998

!t
objekti z 1 gospodinjstvom
objekti z 2 gospodinjstvi
2.
3. i objekti z 3 gospodinjstvi
\ 4. j 4 ali več gospodinjstev

! l.

št. objektov
netq upor. pov.
171
• 23.816
3.338
24
0
0
0 J
0

št. objektov

1.
2.
3.
4.
5.

objekti v 1. kategoriji
poškodovanosti
objekti v II. kategoriji
poškodovanosti
objekti v III. kategoriji
poškodovanosti
objekti v IV. kategoriji
poškodovanosti
objekti v V. kategoriji
poškodovanosti.

it. map 998

št.
stanovalcev

|f i/ stanovalcev
1
533
j
130
!
0
j
0

št.
gospodinjstev

154

284

95

neto
upor.površin
a
18.799

73

109

39

8.905
\

j

67

132

36

8.791

22

28

9

2.557

35

21

11

2.770

33
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I

I
I

I
;
i
i.
2.
3.

stanovanjski objekti v I.
kategoriji
stanovanjski objekti v
II. kategoriji
stanovanjski otijekti v
III. kategoriji

4.

stanovanjski objekti v
IV. kategoriji

5.

stanovanjski objekti v
V. kategoriji

št.
objektov
84

št
stanovalcev
272

št.
gospodinjstev
91

neto upor.
površina
12.430

38

104

37

5.450

39

126

33

6.780

11

27

8

1.489

20

21

9

1.846

•

št.
objektov

št
stanovalcev

št.
gospodinjstev
4

1.

poslovno-stanovanjski v
I. kategoriji

7

12

2.

poslovno-stanovanjski v
II. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
III. kategoriji
poslovno-stanovanjski v
IV. kategoriji

1

3

0

0

0

0

0

0

3.
1 4.
5.
\

i '■
! 2.
\!34.
i *

poslovno-stanovanjski v
V. kategoriji

1

SKUPAJ

poročevalec, št. 33

97
0\i
0j

0
i

št. objektov

enostavnejši projekt brez seizmičnega izračuna
predlog za izvedbo sanacije
novogradnja
predlog sanacije nedoločen (**)

kmetijstvo in gozdarstvo

1.099

i

predlog statika
projekt za izvedbo ojačitvenih del

SKUPAJ
objekti
ceste

neto upor.
površina

°\

'

neto upor. pov.

76 i
121

10.312
14.863

103
39

12.453
3.085

55

2.338 \

596.761.128,00 SIT
344.204.000,00 SIT
76.261.750,00 SIT
1.017.226.878,00 SIT

34
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KRANJSKA GORA
1. j število vnešenih objektov
2.
vsota neto uporabne površine
3.
vsota škode na opremi
4.
vsota škode na objektih
5.
skupna škoda (oprema + objekti)
6.
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

7
737
0
6.036.509,00 SIT
6.036.509,00 SIT
10.833.000,00 SIT

ŠKODA NA OBJKETIH 6.036.509,00 SIT

RADOVLJICA
1.
število vnešenih objektov
2.
vsota neto uporabne površine
3.
vsota škode na opremi
4.
vsota škode na objektih
5. j skupna škoda (oprema + objekti)
6.
vsota ocenjenih sredstev za sanacije
ŠKODA NA OBJKETIH

4
769
0
3.891.708,00 SIT
3.891.708,00 SIT
779.000,00 SIT

3.891.708,00 SIT

ŠKOFJA LOKA
I 1.
2.
3.
4.
, . .5.
6.

število vnešenih objektov
vsota neto uporabne površine
vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

škoda na objketih
plazovi

39.900.512,00 SIT
39.900.512,00 SIT
53.801.300,00 SIT

39.900.512,00 SIT
935.550,00 SIT

SKUPAJ

22. maj 1998

12 i
3766 j
0

40.836.062,00 SIT
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TOLMIN1.
2.

število vseh vnesenih objektov
vsota neto uporabne površine

3.
4.
5.
6.

vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

260
30.734 m2
3.090.000,00 SIT
293.368.479,00 SIT
296.258.479,00 SIT
459.652.766,00 SIT

št.
objektov

■
1.

stanovanjski objekti

2.

poslovni objekti

45

3.
4.

stanovanjsko-poslovni obj.
javni objekti
ostali objekti

8
3
37

5.

161

i
1.
2.
3.
4.

i
j
j
|

neto upor.
površina

št
stanovalcev

20.659
5.524

161
1*

401

595

3
0

153
3.805

št. objektov
objekti z 1 gospodinjstvom
objekti z 2 gospodinjstvi
objekti z 3 gospodinjstvi
4 ali več gospodinjstev

št.
gospodinjstev

neto upor. pov.

115
15

j

14.760
2.015
232
1509

1
5

št. objektov i
št.
| stanovalcev
1. ! objekti vi. kategoriji
; poškodovanosti
2. ! objekti v II. kategoriji
j poškodovanosti
3.
objekti v III. kategoriji
4.
5.

poškodovanosti
objekti v IV. kategoriji
poškodovanosti
objekti v V. kategoriji
poškodovanosti

poročevalec, št. 33

137 i

282

41

46

1 \
6\
jn
"i

8*

št stanovalcev
296
82
3
52*

št.
gospodinjstev

neto
upor.površin
a
111 |
17.438
1
i
19

5.237

\
22
j

;
21

7

10 j

4

2

25 j
i

-20

9

36

2.540
903"
3.396
1

22. maj 1998

st
stanovalcev

101

268

103

neto upor.
površina
14.328

26

42

16

3.004

8

20

6

1.048

2

4

2

358

8

15

7

1.126

neto upor.
površina
141

št.
objektov
1.
2.
3.
4.
5.

stanovanjski objekti v I.
kategoriji
stanovanjski objekti v
II. kategoriji
stanovanjski objekti v
III. kategoriji
stanovanjski objekti v
IV. kategoriji
stanovanjski objekti v
V. kategoriji

Št
stanovalcev

št.
objektov
1.
2.
3.
4.
5-

i.
2.
3.
4.
5.

poslovno-stanovanjski
I. kategoriji
poslovno-stanovanjski
II. kategoriji
poslovno-stanovanjski
III. kategoriji
poslovno-stanovanjski
IV. kategoriji
poslovno-stanovanjski
V. kategoriji

v

2

1

št.
gospodinjstev
1

v

0

0

0

0

v

1

0

0

36

v

0

0

0

v

5\
\
j

enostavnejši projekt brez seizmičnega izračuna
predlog za izvedbo sanacije
novogradnja
predlog sanacije nedoločen (**)

SKUPAJ

°\

i

predlog statika
projekt za izvedbo ojačitvenih del

SKUPAJ
objeti
ceste
gozdarstvo
plazovi

št.
gospodinjstev

5

417

2

i

št. objektov
35
40
103
32
50

neto upor. pov.
5.079
4.285
12.824 j
3.279
5.267 j

296.258.479,00 SIT
63.509.852,00 SIT
3.350.000,00 SIT
19.359.700,00 SIT
1.764.000,00 SIT
384.242.031,00 SIT

Dodatno prijavljeni,še nevnešeni in delno neocenjeni 707 objketov.
22. maj 1998
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OBČINA ŽELEZNIKI:

*•
234.
5.
6.

27
6522
80.000,00 SIT
79.066.599,00 SIT
79.146.599,00 SIT
84.688.870,00 SIT

število vnešenih objektov
vsota neto uporabne površine
vsota škode na opremi
vsota škode na objektih
skupna škoda (oprema + objekti)
vsota ocenjenih sredstev za sanacije

OCENJENA ŠKODA

79.146.599,00 SIT

OBČINA ŽIRI
1. ! število vnešenih objektov
2.
vsota neto uporabne površine
3. | vsota škode na opremi
4.
vsota škode na objektih
' 5.
skupna škoda (oprema + objekti)
6. \ vsota ocenjenih sredstev za sanacije

objekti

9
1745
0
14.807.959,00 SIT
14.807.959,00 SIT
15.448.005,00 SIT

14.807.958,00

SKUPAJ

SIT

14.807.958,00 SIT

ZAKLJUČEK

Glede na izjemen obseg prijavljenih objketov visoke gradnje preko 3800 - delo na
oceni škode še poteka in bo zaključeno v tem tednu. Baza podatkov se sprotno
ažurira.
Izpisi bodo posredovani vsem oškodovancem, dokumentacija bo posredovana
tehnični pisarni in Stanovanjskemu skladu.
Zaključno poročilo bo pripravljeno koncem meseca.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

SLOVENIJE

DENARNEM

IN

DOPOLNITVAH

ČLANSTVU

V

REPUBLIKE

MEDNARODNEM

SKLADU

(ZCMDS)

- EPA 486 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23/4-1998, določila
besedilo:

mednarodnih finančnih odnosov, saj prestopa na stran tistih
držav, ki niso več kandidatke za črpanje sredstev pač pa s
svojim deležem soprispeva k odpravljanju plačilno bilančnih
težav drugih držav. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnem zboru, da obravnava predlog zakona po hitrem
postopku, saj gre za izredne potrebe države.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V
MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Predlog sprememb in dopolnitev zakona o članstvu Republike
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu natančneje
opredeljuje vlogo države s finančnega vidika v Mednarodnem
denarnem skladu in ga je zato potrebno sprejet čimprej, saj je
bila Republika Slovenija vključena v t.i. Operational Budget za
obdobje marec - maj 1998. Republika Slovenija z vključitvijo v
t.i. Operational Budget vstopa v novo vlogo na področju

22. maj 1998

- mag. Mitja, GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.
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pregleda kvot pri MDS. Sredstva rezervne tranše predstavljajo
terjatev članice do MDS in se zato tudi vštevajo v njene devizne
rezerve. Iz tega razloga lahko rezervno tranšo članice kadarkoli
črpajo, t.j. »odkupijo« za domačo valuto; rezervna tranša se tedaj
ustrezno zmanjša, povečajo pa se obveznosti v domači valuti do
MDS. Rezervna tranša se poveča, ko MDS uporabi valuto članice
v transakcijah z drugimi članicami. Tako se bo npr. Sloveniji
povečala rezervna tranša za zneske SIT, ki bodo uporabljeni v t.i.
Operational budget. MDS obrestuje (trenutno 4,25% p a.)
sredstva rezervne tranše nad določenim zneskom.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Ministrstvo za finance Republike Slovenije na predlog Banke
Slovenije pošilja Pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o
članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu
(MDS) v postopek pri Vladi Republike Slovenije in Državnem
zboru. Pobudo za spremembo zakona se vlaga zaradi s strani
MDS predlagane vključitve Slovenije v t.i. Operational Budget pri
MDS. Vsebinsko ta pobuda predstavlja razširitev pobude za
spremembo statuta MDS, katere predmet je nova alokacija
Posebnih pravic črpanja (SDR).

T.i. Operational budget potrjuje MDS četrtletno. V njem je - glede
na predvidena črpanja in odplačila - določena višina sredstev, ki
naj bi jih MDS potreboval v transakcijah v naslednjem četrtletju.
Vendar v teh ne uporablja valut vseh članic, le tiste, ki so glede na
izbrane kazalce (plačilno-bilančni položaj ter višina deviznih
rezerv) ter po presoji MDS »zadosti močne«. Osnovna ideja pri
t.i. Operational budget je sodelovanje/pomoč med članicami MDS;
stabilnejše, močnejše valute se uporabijo v podporo manj trdnim
valutam oz. v posojilih državam, ki se nahajajo v plačilno-bilančnih
težavah. Slovenija je bila prvič vključena v t.i. Operational budget
za obdobje marec-maj 1998 z zneskom SDR 33 mio skupaj z
drugimi 28 državami ter kot prva izmed t.i. držav v tranziciji.

Državni zbor je v letu 1993 sprejel Zakon o članstvu Republike
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu. S tem zakonom je v
7. členu določeno, da se sredstva za vplačilo kvote in za odplačilo
zaostankov v obveznosti do MDS zagotovijo v breme Republike
Slovenije. 4. člen zakona pa določa, daje Banka Slovenije Fiskalni
Agent Republike Slovenije skladno s členom 5., točka 1 Statuta
sklada in Depozitar sklada v Republiki Sloveniji, skladno s členom
13., točka 2 Statuta sklada.

Ker sodelovanje v t.i. Operational budget predpostavlja analogne
spremembe, in sicer dela kvote v domači valuti ter dela kvote v
delu, ki ga predstavlja rezervna tranša, je smiselno, da posle z
MDS iz naslova kvote Slovenije v MDS enovito in samostojno
opravlja Banka Slovenije.

2. Cilji in druge posledice
Sprejem predlaganih sprememb bo omogočil večjo fleksibilnost
sodelovanja Republike Slovenije v t.i. Operational Budget MDS.
Sredstva za sodelovanje Banke Slovenije v t.i. Operational Budget
bo zagotavljala Banka Slovenije, ki bo v zvezi s t.i. Operational
Budget tudi opravljala potrebne finančne transakcije. Obveznost
države članice, da sodeluje v t.i. Operational Budget izhaja iz
člena 5., točka 3(d) Statuta MDS. Po veljavni ureditvi bi morala
sredstva za sodelovanje v t.i. Operational Budget zagotoviti RS iz
svojega proračuna, kar pa glede na dolgotrajnost postopkov pri
sprejemanju proračuna ne zagotavlja zaželene operativnosti.
Možnost, da bi sredstva, ki izvirajo iz obveznosti Republike
Slovenije do MDS založila Banka Slovenije ne obstaja, saj bi to
predstavljalo kreditiranje proračuna s strani centralne banke,
česar pa predpisi ne omogočajo..
&

Predlagana sprememba predstavlja tudi dejansko uskladitev z
ureditvijo kot jo predvideva 3. alinea 2. odstavka 50. člena zakona
o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-1, 71/93 in 63/95),
kjer je določeno, da rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem
skladu tvori del mednarodnih rezerv Banke Slovenije.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem
denarnem skladu (Uradni list RS št. 2/93) se 7. člen spremeni
tako, da se glasi:

3. Finančne in druge posledice
Kvota Slovenije pri MDS znaša sedaj SDR 150,5 mio, v tem
znesku znaša rezervna tranša SDR 12,9 mio. Rezervna tranša
predstavlja razliko med celotno kvoto članice in njenimi
obveznostmi v domači valuti do MDS (op.: kadar so te enake ali
manjše od zneska kvote; če so obveznosti članice do MDS v
domači valuti večje od zneska kvote pomeni to, da je članica
črpala sredstva nad zneskom njene rezervne tranše). Članice
vplačujejo četrtino svoje kvote v konvertibilni valuti oz. SDR. Ker
je bila nekdanja SFRJ svojo rezervno tranšo v celoti črpala,
predstavlja rezervno tranšo Slovenije znesek, ki ga je Slovenija
vplačala leta 1993 zaradi povečanja kvote v okviru devetega
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"Sredstva za vplačilo kvote zagotovi Banka Slovenije, sredstva
za vplačilo vseh drugih obveznosti do Sklada iz naslova dodeljenih
Posebnih pravic črpanja pa se zagotovijo v proračunu Republike
Slovenije."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Po 7. členu Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/93)
se sredstva za vplačilo kvote in za odplačilo zaostankov v
obveznosti zagotovijo v breme Republike Slovenije. S predlagano
spremembo zakona bo sredstva od uveljavitve spremembe
zakona za vplačilo kvote v MDS zagotovila Banka Slovenije. S
predlagano spremembo bo Republika Slovenija še nadalje
zagotavljala sredstva za odplačilo vseh drugih obveznosti do
MDS, ki izvirajo iz dodeljenih Posebnih pravic črpanja (SDR) v
breme proračuna. V tem primeru gre za obveznosti, ki izvirajo iz
nasledstva v članstvu v MDS po bivši SFRJ in dodeljenih SDR.
Praktična posledica predlagane spremembe torej je, da sredstva
za vplačilo kvote in s tem za sodelovanje Slovenije v t.i. Operational Budget MDS zagotovi Banka Slovenije, sredstva za ureditev
obveznosti do MDS, ki izvirajo iz alociranih SDR, pa še nadalje
zagotavlja proračun Republike Slovenije.

proračun tudi ne bo oblikoval naložbe v ustrezni znesek rezervne
tranše, ki se bo oblikovala glede na predvideno vplačilo četrtine
kvote v konvertibilni valuti oz. glede na prihodnje sodelovanje
Slovenije v t.i. Operational budget. Sredstva za vplačilo kvote bi
naj glede na predlagano spremembo zagotovila Banka Slovenije
iz njenih sredstev, saj bo rezervna tranša tudi vključena v njene
devizne rezerve.
V poslovnem rezultatu Banke Slovenije se naj bi tudi v prihodnje
še odrazila neto obveza Slovenije iz naslova dodeljenih SDR, in
sicer v tem smislu, da se naj bi za ustrezen delež zmanjšal
presežek prihodkov nad odhodki Banke Slovenije.
V primeru sprejetja predloga zakona v Državnem zboru Republike
Slovenije bo potrebno spremeniti tudi Sklep o načinu vodenja
poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva
Republike Slovenije v MDS, ki ga je izdala Vlada RS (Uradni list
RS, št. 38/93). Prav tako pa s sprejetjem sprememb in dopolnitev
tega zakona ne bo več v veljavi sklep Vlade Republike Slovenije
z dne 29.1.1998 s katerim naj bi se sredstva za povečanje kvote
Republike Slovenije v MDS zagotavljala v proračunu Republike
Slovenije. Ta sredstva bo zagotavljala Banka Slovenije.

Kvota Slovenije v MDS se bo predvidoma v začetku 1999 v
okviru enajstega pregleda povečala z SDR 150,5 mio na SDR
231,7 mio, torej za SDR 81,2 mio. S predlagano spremembo se
bodo znižali izdatki proračuna v letu 1999 iz naslova obveznosti,
ki izvirajo iz članstva v mednarodnih finančnih organizacijah. Hkrati

III. ČLEN, KI SE SPREMINJA OZIROMA
DOPOLNJUJE
7. člen
Sredstva za vplačilo kvote in za odplačilo zaostankov v obveznosti
do Sklada se zagotovijo v breme Republike Slovenije.

t
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

POSTOPKU

ZAKONA

0

DAVČNEM

(ZDavP-B)

- EPA 481 - II - skrajšani postopek

Miroslav Mozetič
poslanec

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo zakona.

Na podlagi 174. in 175.člena Poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije predlaga podpisani poslanec Državnemu
zboru

V skladu s prvim odstavkom 176.člena Poslovnika Državnega
zbora bo pri delu delovnih teles in Državnega zbora Republike
Slovenije sodeloval spodaj podpisani poslanec.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNEM
POSTOPKU .

dipl.iur.Miroslav Mozetič, l.r.

Po 44. do 87. členu Zakona o davčnem postopku, (Ur.list RS, št.
18/96) je določeno, da se zoper dolžnika, ki zapadlega dolga ni
plačal v predpisanem roku uvede s strani davčne službe postopek
prisilne izterjave. V 48. členu je določeno, da je dovoljeno seči na
vse dohodke, terjatve, denarna sredstva ter drugo premoženje
in premoženjske, oziroma materialne pravice dolžnika. V 49.členu
zakon navaja možnosti prejemkov in sredstev, ki so izvzeti iz
prisilne izterjave.

Zasebnik, ki opravlja dejavnost nima plače, ker nima delovnega
razmerja, plačuje prispevke za socialno varnost, ki so tudi davčna
odbitna postavka. Med denarnimi sredstvi, ki jih prejema na svoje
žiro račune je tudi del sredstev za preživljanje - neto plača, prav
zaradi tega dejstva in prostega razpolaganja z gotovino je zasebnik
tudi obdavčen z dohodninsko lestvico (končna potrošnja).
Nekateri zasebniki, predvsem tisti v proizvodnih dejavnostih in v
nekaterih storitvenih dejavnostih pa nimajo gotovinskega
poslovanja kot. n.pr. trgovci, večina gostincev, nekatere storitvene
dejavnosti, ki poslujejo s končnimi kupci. V večini primerov so
zasebniki,ki nimajo gotovinskega poslovanja (proizvodnja,
gradbeništvo ipd.) podizvajalci večjih gospodarskih subjektov, ki
jim tudi določajo plačilne roke v dolžniško upniških razmerjih.

Zakonodaja, ki naj bi vsaj delno zaščitila upnika se v Sloveniji
sprejema že nekaj let, upniki glede na status (pravne osebe,
zasebniki, ki opravljajo dejavnost) niso enakopravni. Razlike bo
delno odpravil predlagani Zakon o izvršbi in zavarovanju. Država
kot upnik ima velike prednosti v vseh na novo predlaganih zakonih,
saj neplačevanje davkov sankcionira z uvedenimi kaznimi za
prekrške in zamudnimi obrestmi, ki so bile v letu 1997 v višini
26,84 %.

V normalnih pogojih poslovanja (primerjali smo tujo zakonodajo)
lahko dolžnik, ki zaide v težave prosi za premostitveno posojilo
za plačilo dolga državi pri ustrezni banki, katere komitent je. V
praksi pa je pri nas to skoraj nemogoče, saj ima večina bančnih
organizacij pravilo pri dajanju posojil zasebnikom, ki določa, da
mora v primeru zaprositve posojila zasebnik banki predložiti
potrdilo ustreznega davčnega organa, da ima poravnane vse

I. UVOD
1. Ocena stanja
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obveznosti do države in tako je krog sklenjen, problem pa skorajda
nerešljiv za večje število zasebnikov.

II. BESEDILO ČLENOV:
1. člen

Zamudne obresti za prepozno plačane dajatve državi se
obračunavajo na različne načine, tudi na osnovi zakonov, ki so
bili v preteklosti nekateri nestrokovni in so predpisovali oderuške
zamudne obresti. V državnem zboru je bil sicer sprejet zakon o
odpisu zamudnih obresti (UrJ.št.13/95), kije odpravil nepravilnosti
iz določenega obdobja od 1.1991 do 1993 leta. Žal pa za vmesno
obdobje nepravilnosti niso bile popravljene (v času od odprave
nepravilnih zamudnih obresti oz. zakona, ki je to urejal do sprejetja
zakona o odpisu zamudnih obresti, so potekla tri leta). Zato so bili
zasebniki, ki so jim bile obračunane zamudne obresti po stari
zakonodaji, kasneje pa le delno odpisane, oškodovani. Zato so
blokade žiro računoy teh zasebnikov še vedno po tolikih letih v
precejšnji meri posledica nezakonitega obračunavanja obresti s
strani države v preteklosti.

V Zakonu o davčnem postopku (Ur.l. RS št. 18/96, 87/97)se 49.
člen spremeni tako, da se doda novi 49. a člen , ki se glasi:
49.a. člen
Od prisilne izterjave je izvzet tudi del sredstev, ki so potrebna za
trimesečno poprečno proizvodnjo pri tistih dejavnostih , pri katerih
se več kot 40% prejemkov plačuje na žiro račune zasebnika.
Vlogo za izvzetje sredstev iz izterjave vloži davčni zavezanec pri
pristojnem davčnem organu. Upravičenost dokaže z dokumenti
o višini sredstev potrebnih za trimesečno poprečno proizvodnjo
in dokazili, da se mu več kot 40% prejemkov nakazuje na žiro
račune.
Pravočasno vložena vloga zadrži izterjavo sredstev iz 1. odstavka
tega člena.
Potrebna dokazila in vsebino vloge iz 2. odstavka tega člena
predpiše Ministrstvo za finance v petnajstih dneh po sprejetju
tega zakona.
Davčni organ s sklepom določi višino prostih sredstev na žiro
računih zasebnika in sklep o prostih sredstvih vroči dolžniku in
banki ali hranilnici, pri kateri ima dolžnik račun.

2. Cilji in načela zakona
S spremembo zakona želimo vsaj delno odpraviti neenako
obravnavo gospodarskih subjektov glede na način poslovanja,
prizadetim pa omogočiti nadaljnje poslovanje.
3. Ocena finančnih in drugih posledic

2. člen

Predlagana sprememba zakona ne bo povzročila novih obveznosti
za državni proračun, saj ga bodo izvajali že ustanovljeni davčni
organi,omogočila pa bo, da bo odpravljena blokada poslovanja
gospodarskih subjektov, ki so v večini posledica obračunavanja
oderuških obresti in nepravilne ureditve iz preteklosti. S tem bo
omogočeno poslovanje zasebnikom podjetjem, ki bodo iz
nadaljnjega uspešnega poslovanja plačevali prispevke in davke
državi.

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

III. OBRAZLOŽITEV:
Potrebne dokumente in dokazila o poprečni trimesečni proizvodnji
zasebnika in dokazila o tem, da je zasebniku preko 40% sredstev
nakazanih na žiro račune zasebnika iz predzadnjega odstavka
določi in predpiše Ministrstvo za finance s podzakonskim aktom
takoj po sprejemu tega zakona.

Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku je
oblikovan tako, da bo po sprejetju spremembe možna 100%
blokada sredstev na ŽR zasebnikov le v tistih primerih, ko bi bil
dolžnik zasebnik, ki posluje pretežno s končnimi kupci ■ občani,
torej gotovinsko. Vsi tisti zasebniki, ki opravljajo pretežno
proizvodne dejavnosti in nekatere storitvene dejavnosti, ki poslujejo
z odloženim plačilom terjatev pretežno preko žiro računov, pa bi
imeli možnost ( na osnovi dokazila z dokumenti), da pri davčnem
organu zaprosijo za delno sprostitev sredstev na žiro računih,
tako da bo podjetje lahko obratovalo. Tak način je bil v preteklosti
že možen.
Prvi člen zakona v prvem odstavku določa izvzetje dela
sredstev, potrebnih za trimesečno poprečno proizvodnjo iz prisilne
izterjave. To določilo omejuje na tiste zasebnike, ki jim je pri
poslovanju več kot 40% sredstev nakazanih na žiro račune
zasebnika.
DrugI odstavek določa, da mora vlogo za izvzetje sredstev iz
izterjave vložiti davčni zavezanec pri prostojnem davčnem organu.
Nadalje so v členu določila o dokazilih, potrebnih za odobritev
dela sredstev, ki ne bodo predmet izterjave oziroma blokade žiro
računa zasebnika, z namenom poplačila dolga.

poročevalec, št. 33

Davčni organ po določbi zadnjega odstavka 1. člena na podlagi
pravočasne vloge zavezancu izda sklep o višini prostih sredstev
na žiro računu in ga vroči tudi banki ali hranilnici, kjer ima dolžnik
odprt žiro račun. V tretjem odstavku je določeno, da pravočasna
vloga zadrži prisilno izterjavo na delu sredstev, ki so izvzeta iz
prisilne izterjave, saj v nasprotnem primeru namen zakona ne bi
bil dosežen.
V drugem členu je kot rok pričetka veljavnosti zakona naveden
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. Menim, da daljši rok
uveljavljanja spremembe zakona ni potreben, ker gre za manjšo
spremembo zakona o davčnem postopku, ki jo bodo izvajali že
ustanovljeni organi na podlagi dokazil, evidenc in listin, ki že
obstajajo, Ministrstvo za finance lahko samo v kratkem
podzakonskem aktu določi, katere izmed njih uporabi zasebnik
kot potrebno dokazilo.
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10. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka
in med nadomestno civilno službo;

IV. BESEDILO ČLENA , KI SE
SPREMINJA

11. hrana in kurjava, obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za
osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik
in druge, za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva ter odličja in
priznanja;

49. člen
Od prisilne izterjave so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine ter zavarovalne vsote,
izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja;
2 plačila za delo med rehabilitacijo;

12. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni
za opravljanje njegovega dela;

3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačanih v
enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; enkratnih solidarnostnih
pomoči;

13. delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni osebi,
oziroma fizični osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživljanja,
nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti;

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

14. stroji, orodje in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni
osebi, ki opravlja dejavnost, in podjetniku posamezniku nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine, polizdelki,
namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo, potrebni za
enomesečno poprečno proizvodnjo;

5. prejemki iz naslova rejnin ter oskrbnin v tuji družini;

15. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi
hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil in so nujni
za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

& prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih prejemajo
osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko od dolžnika,
ki zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od dneva, ko so
zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz sredstev, s katerimi
opravlja dejavnost, če se je v tem času brez uspeha poskušala
opraviti prisilna izterjava iz drugega premoženja in iz drugih
dohodkov.

7. dodatki za tujo pomoč in postrežbo;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;
9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno
praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;

.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

ZEMLJIŠČ

SLOVENIJE

IN

DOPOLNITVAH

SKLADU

IN

KMETIJSKIH

GOZDOV

REPUBLIKE

(ZSKZ-B)

- EPA 277 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 7/5-1998 določila
besedilo:

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

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

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Franci BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Miksimiljan MOHORIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Branko NABERNIK, predstavnik Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 8.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/3-1998 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo tudi amandma Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.

1. člen
"Za namene Iz prve In druge alinee prejšnjega odstavka se
s programom sklada na območje posamezne lokalne
skupnosti usmeri 70 odstotkov prilivov sredstev Iz naslova
zakupnin In Izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije,
vplačanih z območja te lokalne skupnosti, zmanjšanih za
davke, prispevke ter stroške poslovanja sklada. Poračun
prilivov in vlaganj v posamezno lokalno skupnost se opravi
vsakih pet let."

V zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) se v prvem odstavku
10. člena med besedi "sklada" in "zagotovi" doda besedilo:
"in za izvajanje prednostne pravice do nakupa kmetijskih zemljišč,
kmetij in gozdov".
Za četrtim odstavkom tega člena se doda nov odstavek, ki se
glasi:

22. maj 1998
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2. člen

4. člen

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

22.člen se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Če nekdanji upravljalci kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki
so postali last Republike Slovenije, ne sklenejo pogodbe za vpis
teh nepremičnin v zemljiško knjigo s skladom v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona oziroma če pravno nasledstvo
upravljalcev ni znano, poskrbi za vpis v zemljiško knjigo sklad
tako, da vloži zemljiškoknjižni predlog neposredno na podlagi
tega zakona."

"Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last občine, na območju
katere ležijo:
a) nezazidana stavbna zemljišča, ki so ob uveljavitvi tega zakona
v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada ter so bila
na dan 11.3.1993 s prostorskimi sestavinami občinskega
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 namenjena za graditev objektov in je z njimi do
10.3.1993 razpolagala občina,

Tretji odstavek se črta, dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek pa postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

b) gozdovi v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada,
v katerih je zaradi interesa lokalne skupnosti izjemno
poudarjena zaščitna, rekreacijska, higiensko-zdravstvena,
turistična, poučna ali estetska funkcija in si kot taki opredeljeni
v gozdnogospodarskih načrtih, veljavnih na dan 31.12.1997.

3. člen
V četrtem odstavku 17.člena se za besedami "zakona o gozdovih"
doda besedilo "razen vzdrževanja gozdnih cest", besedilo
"najmanj za dobo 20 let" pa nadomesti z besedilom "10 let od
izteka predhodnega načrta gozdnogospodarske enote, vendar
najmanj za čas do 31.12.1998".

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka ugotovita sklad in občina s
posebno pogodbo.

V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Do
pravnomočne določitve vsebine zakupnega ali koncesijskega
razmerja morajo zakupniki plačevati akontacijo zakupnine po
ceniku sklada oziroma koncesionarji akontacijo odškodnine v
višini, ki jo kot najnižjo določa uredba o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96)"

Druga nezazidana stavbna zemljišča v lasti Republike
Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje Iz prve alinee prvega
odstavka tega člena In niso bila v upravljanju občin, se lahko
prenesejo v last občin na njihov predlog in na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije. V sklepu se določijo pogoji in
način prenosa.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Zemljišča iz prvega In tretjega odstavka tega člena se
prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. Občina
prevzame vlogo zakupodajalca v primeru sklenjenih
zakupnih pogodb.

"Po izteku koncesijskih razmerij se izvajanje del v državnih
gozdovih odda izvajalcem, izbranim na javnem razpisu. Razpis
se izvede za posamezno gozdnogospodarsko enoto. Če državni
gozdovi tvorijo zaokroženo celoto, se lahko razpis izvede za več
enot skupaj, za obdobje veljavnosti načrtov gozdnogospodarske
enote. Pri razdrobljenih površinah lahko sklad odda delo v gozdu
tudi za manjšo površino in krajše časovno obdobje. Sklad lahko
odda kmetu, ki ima kmetijo v gorskih oziroma hribovitih predelih v
zakup gozd v lasti Republike Slovenije, pri čemer se upoštevajo
prednostni upravičenci po 21. členu zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96). Posamezni zakupnik lahko na ta način
pridobi v zakup gozd v skupni površini do 100 ha."

Stroške potrebnih parcelacij nosi v celoti občina.
S pridobitvijo teh zemljišč postane občina zavezanka za njihovo
vračilo v postopkih denacionalizacije, vračanja zadružnega
premoženja in vračanje premoženja agrarnim skupnostim".
5. člen
Doda se nov 22. a člen, ki se glasi:

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Podzakonski akti, izdani na podlagi tega zakona, se uskladijo s
tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona."

"Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se
pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupnina
za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave njena
olastninjena višina pobota z zakupnino ali odškodnino. Dokazilo o
olastninjeni višini kupnine nekdanji upravljalci predložijo skladu v
obliki potrdila, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo. Zahtevek za izdajo tega potrdila
mora biti vložen najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona, sicer izgubijo pravico do pobota. Pravica do tega pobota
ni v pravnem prometu."
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6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi stališč in sklepov Državnega zbora RS, sprejetih
3.3.1998 ob prvi obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije je predlagatelj pripravil predlog navedenega
zakona za drugo obravnavo.

Z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (ZSKZ, Uradni list RS, št. 10/93) je gospodarjenje, to je
upravljanje in razpolaganje, s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v
lasti Republike Slovenije, zaupano Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad). Skladu
je naloženo, da v skladu s sprejeto razvojno politiko Republike
Slovenije skrbi za racionalno rabo kmetijskih zemljišč in gozdov,
izvaja promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, upravlja s
finančnimi sredstvi, pridobljenimi iz gospodarjenja, in opravlja druge
pomembne naloge (4.člen).

Predlagatelj je preučil tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve ter Splošnega združenja gozdarstva Slovenije,
stališče do teh pripomb je v nadaljevanju te obrazložitve.
Predlagatelj je upoštevaje stališča in sklepe Državnega zbora
Republike Slovenije v besedilo predloga zakona za drugo branje
vnesel potrebne spremembe, ki so zaradi preglednosti napisane
v poudarjenem tekstu.

Na podlagi 17. člena ZSKZ so dotedanji upravljalci zemljišč in
gozdov v družbeni lastnini obdržali pravico nadaljnje uporabe in
upravljanja teh zemljišč in gozdov, če jih obdelujejo kot dober
gospodar, in sicer do sklenitve ustrezne pogodbe oziroma do
pravnomočnosti odoločbe o denacionalizaciji.

V1. členu (10. člen osnovnega zakona) je dodan nov 4. odstavek,
ki zagotavlja vračanje dela sredstev, pridobljenih z gospodarjenjem
na območju določene lokalne skupnosti, tej skupnosti. Površine
državnih kmetijskih in gozdnih zemljišč so med posameznimi
lokalnimi skupnostmi različne tako po velikosti kot tudi po
kakovosti. Zato so zelo različni tudi prihodki iz zakupnin in iz
izkoriščanja gozdov in potrebna vlaganja vanje. Redno letno so
potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje (npr. prometnic in druge
infrastrukture), investicije v kmetijska zemljišča in gozdove pa
praviloma niso bila vsakoletne. Ker investicije zahtevajo večja
sredstva kot je enoletni priliv, je predlagan poračun prilivov in
vlaganj v posamezno lokalno skupnost vsakih 5 let.

Ker so bila z ZSKZ podržavljena nekatera kmetijska in nezazidana
stavbna zemljišča ter gozdovi, ki so bili prej v družbeni lastnini, je
več predlagateljev začelo postopek za oceno ustavnosti tega
zakona pred Ustavnim sodiščem RS.
Ustavno sodišče je v zadevi U-l-78/93 (Uradni list RS, št. 68/95)
med drugim odločilo tudi, da :
- določba prvega odstavka 17. člena ZSKZ ni v neskladju z ustavo
RS, kolikor se razume tako, da je Sklad oziroma občina dolžna
v skladu z zakonskimi pogoji in v skladu z razlogi, navedenimi
v obrazložitvi te odločbe, skleniti z dosedanjimi upravljalci
zakupno oziroma drugo ustrezno pogodbo oziroma jim dodeliti
koncesijo;
- da ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor ne ureja časa trajanja
prehodnega obdobja do sklenitve zakupnih oziroma drugih
ustreznih pogodb oziroma do dodelitve koncesij ter način
reševanja sporov v zvezi s tem.

V 2. členu (16. člen osnovnega zakona) je datumski rok spremenjen
na 6 mesečni rok od uveljavitve zakona, ker je primernejše za
prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov s strani nakdanjih
družbenih upravljalcev v last Republike Slovenije.
V 3. členu (17. člen osnovnega zakona) je rok treh mesecev po
uveljavitvi zakona za predložitev dokazil o olastninjeni vrednosti
odplačno pridobljenih zemljišč primernejša rešitev kot določanje
točnega datuma.

Glede na odločitev Ustavnega sodišča RS je Vlada RS pripravila
spremembe in dopolnitve ZSKZ. V vladnem predlogu sprememb
in dopolnitev tega zakona z dne 7.12.1995 je bilo predlagano, da
naj prehodno obdobje do sklenitve zakupnih oziroma drugih
ustreznih pogodob traja 6 mesecev od uveljavitve zakona. Če
pogodba ni sklenjena oziroma koncesija ni podeljena v tem obdobju,
se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po samem zakonu, o
spornih vprašanjih pa na predlog katerekoli stranke odloča sodišče
v nepravdnem postopku.

V 4. členu (22. člen osnovnega zakona) je v prvem odstavku
dana možnost, da se prenesejo v last občin tudi tista nezazidana
stavbna zemljišča, ki so jih v skladu z zakonom v last Republike
Slovenije prenesli drugi družbeni upravljalci. Taka rešitev je
potrebna predvsem zaradi omogočanja prostorskega razvoja
novo nastalih občin. Lokacijo in obseg zemljišč, pogoje in način
prenosa na občino, bo za vsak posamezen primer odločila Vlada
Republike Slovenije.

Zakon je bil sprejet skupaj z amandmaji, tudi tistimi, katerim je
Vlada RS nasprotovala.
Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/96 in med drugim
določa tudi:
- za gozdove je posebej predvidena sklenitev koncesijske ali
druge ustrezne pogodbe, če se sklene koncesijska, se s
smiselno uporabo zakona o varstvu okolja; Vlada RS je
predlagala, da se sklene koncesijska pogodba s smiselno
uporabo zakona o gospodarskih javnih službah;
■ pogodba se sklene najmanj za dela, ki jih je v sedanjih državnih
gozdovih opravljal dosedanji upravljalec od uveljavitve zakona
o gozdovih, in sicer za dobo 20 let, čeprav je Vlada RS
predlagala, da se pogodba sklene za čas do preteka veljavnega
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, podaljšan
za 10 let;
■ če pogodba ni sklenjena do 30. 6. 1996, se šteje, da je pogodbeno
razmerje nastalo, o sporpih vprašanjih pa na predlog pogodbene
stranke odloča sodišče v nepravdnem postopku.

V drugem odstavku je določilo, da občina prevzame vlogo
zakupodajalca v primerih sklenjenih zakupnih pogodb ter da se
skupaj z zemljiščem prenesejo vsa bremena.
V prvem odstavku 4. člena je spremenjen datum, ki je redakcijske
narave tako, da bodo upoštevani gozdnogospodarski načrti,
veljavni na dan 31.12.1997.
Predlagatelj je pri proučevanju mnenja Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije in
Splošnega združenja gozdarstva Slovenije ugotovil, da menita,
da predlagane rešitve posegajo v že pridobljene pravice pri
skrajšanju koncesijskega razmerja z 20 na 10 let od preteka
predhodnega gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote
in naj bi bile zato ustavno sporne.
Predlagatelj meni, da se s skrajšanjem koncesijskega razmerja
ne posega v že pridobljene pravice.
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prenesti na druge.

koncesijski akt, to je uredbo o koncesiji za izkoriščanje gozdov v
lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96). Zaradi izjemno
težkega postopka usklajevanja besedila te uredbe, je bila ta
uredba sprejeta na seji Vlade RS 27.6.1996, objavljena je bila
29.6.1996, veljati pa je začela 30.6.1996, torej na dan, ko bi morale biti sklenjene koncesijske pogodbe. Koncesijski akt med
drugim določa tudi način izračuna odškodnine za podeljeno
kocesijo, podlaga za to pa naj bi bili normativi za dela v gozdu, ki
naj bi jih predpisal minister, pristojen za gozdarstvo. Ti normativi
še niso predpisani. Ker je koncesijski akt začel veljati zadnji dan
roka za sklenitev pogodb in ker niso izdani normativi kot podlaga
za izračun odškodnine za koncesijo, kar je eden od bistvenih
elementov koncesijske pogodbe, koncesijske pogodbe niso mogle
biti sklenjene v zakonskem roku.

Še posebej so ta razmerja med lastnikom in izvajalcem del
pomembna za gozdove v državni lastnini, s katerimi je treba
gospodariti v skladu s predpisi in v javnem interesu, kateremu se
mora podrediti tako interes države kot lastnika, še zlasti pa
podjetniški interes koncesionarja. Javni interes pa med drugim
pomeni tudi strokovno vzorno in ekonomsko uspešno
gospodarjenje z državnimi gozdovi tako, da sta zagotovljena
njihova trajnost in omogočanje obstoja in razvoja vseh njihovih
splošno koristnih funkcij.
Za uresničevanje javnega interesa nad gozdovi v državni lastnini
pa je država ustanovila Sklad in mu te naloge poverila, pri tem pa
mu v predpisih ni dala pravice, da naloge gospodarjenja prenese
na koga drugega, temveč se po zakonu in koncesijskem aktu
lahko na drugega prenese le izkoriščanje gozdov, kar pa
pravzaprav pomeni izvajanje del v državnih gozdovih.

Zakon o Skladu ne vsebuje podrobnejših določb o vsebini
koncesijskega razmerja, tega tudi ne vsebuje zakon o varstvu
okolja, na katerega se zakon o Skladu v zvezi s koncesijskim
razmerjem sklicuje, prav tako pa za te primere ni mogoče
smiselno uporabiti sorodnih primerov, ker koncesijska razmerja
na naravnih dobrinah v praksi še niso zaživela, razen na vodah,
ki pa niso najbolj primerljive z gozdom.

Zato bi morala koncesijska pogodba urediti vsebino in pogoje za
koncesijo za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije. Pri
sklepanju te pogodbe pa je Sklad le ena od pogodbenih strank,
pogodbeni stranki pa sta enakopravni. Zaradi drugačnega
razlaganja in izvajanja zakona ter koncesijskega akta ter
nepriznavanja načelne vsebine koncesijskega razmerja, ki je le v
izkoriščanju, ne pa v upravljanju državnih gozdov, s strani
gozdarskih izvajalskih podjetij, ki ima izvor v podjetniškem interesu,
ki je sicer povsem legitimen, mora pa se omejiti na zakonske
pravice in obveznosti, ter zaradi neizdanih normativov, do sklenitve
koncesijskih pogodb ni prišlo niti do zdaj.

Koncesijski akt ne vsebuje podrobnih določb o vsebini
koncesjijskega razmerja, ker tega v postopku usklajevanja tega
akta ni bilo mogoče doseči, temveč prepušča podrobnejšo vsebino
koncesijskega razmerja koncesijski pogodbi. Ureja pa, da imajo
prejšnji upravljalei pravico do izkoriščanja gozdov v državni lastnini,
kar izhaja tudi iz zakona o varstvu okolja, ki v 21. členu določa kot
predmet koncesije na naravnem viru (gozd je naravni vir) pravico
do njegovega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejavnost
(izkoriščanje gozdov je dejavnost po standardni klasifikaciji
dejavnosti) ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za
dejavnost koncesionarja (gozd je prav gotovo nenadomestljiv
pogoj za dejavnost gozdarskih izvajalskih podjetij).

Sklad ni mogel pristati na predlog koncesijske pogodbe, ki so mu
jo poslala gozdarska izvajalska podjetja, ker je bilo v njih
predvideno, da Skladu ostane le gola vloga lastnika v imenu
države, odločanje glede izvajanja del, višine in dinamike plačila
za podeljeno koncesijo, pa bi bilo v pristojnosti gozdarskih
izvajalskih podjetij.

Zoper uredbo o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS so
gozdarska izvajalska podjetja sprožila ustavni spor in to zato,
ker menijo, da predmet koncesije ni izkoriščanje, temveč
upravljanje gozdov. S takšno rešitvijo se želi doseči, da Sklad ne
bi imel več pravice do upravljanja gozdov v državni lastnini kot
sestavnega dela pravice do gospodarjenja, temveč le še pravico
razpolaganja. Ustavno sodišče o zadevi še ni odločilo.

Gozdarska izvajalska podjetja pa niso pristala na predlog
pogodbe, ki jim jo je poslal Sklad.
Gozdarska izvajalska podjetja so vložila predloge, da o nerešenih
vprašanjih koncesijskega razmerja, to pa je skoraj o celotni vsebini
koncesijskega razmerja, tudi o najbolj bistvenih vprašanjih, odloči
sodišče. Sodišče o teh predlogih še ni odločilo.

V koncesijskem aktu je tudi pojasnjeno, kaj zajema pravica do
izkoriščanja gozdov, in sicer: sečnjo in spravilo lesa, prodajo
gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih
del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih
in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture (1. člen). V 7. členu uredbe je določena načelna
vsebina koncesijske pogodbe, ki naj bi med drugim vsebovala
tudi obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov ter višino, način in
dinamiko plačila za podeljeno koncesijo. Posebej je treba poudariti,
da določbe zakona o gozdovih tudi glede načrtov za gospodarjenje
z gozdovi veljajo tudi za gozdove v državni lastnini. To seveda
pomeni, da se mora lastnik gozda, v primeru državnih gozdov
opravlja funkcije lastnika Sklad, gospodariti z gozdovi v skladu z
načrti za gospodarjenje in da za to tudi odgovarja. V povezavi s
koncesijskim aktom pa to pomeni, da koncesionar, kije le izvajalec
del, in navzven ne odgovarja za uresničevanje načrtov za
gospodarjenje z gozdovi in tudi ne za izvajanje zakona, temveč
ima vso odgovornost v zvezi s tem lastnik gozda, to je v imenu
državnih gozdov Sklad, ki pa ima do izvajalca pravice, določene
z zakonom, koncesijskim aktom in pogodbo. Zato koncesionar
ne more in ne sme sam odločati o dinamiki izvajanja načrtov za
gospodarjenje z gozdovi in o drugih ključnih vprašanjih
gospodarjenja, ki so sestavni del lastninske pravice in pripadajo
lastniku, ter jih ta glede na določbe zakona o Skladu in
koncesijskega akta za izkoriščanje gozdov v lasti RS ne more
poročevalec, št. 33

Stanje v zvezi z izvajanjem del v državnih gozdovih je anarhično.
Država ne more zagotoviti javnega interesa in tudi ne more
nemoteno izvajati svoje lastninske pravice. Gozdarska izvajalska
podjetja na podlagi pravice do opravljanja del, ki so jo dobila po
zakonu o Skladu, v državnih gozdovih sicer izvajajo dela, vendar
ne v skladu s koncesijskim aktom, ki v tretjem odstavku 7.člena
določa, da letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov določi
koncedent, torej država in v njenem imenu Sklad. Gozdarska
izvajalska podjetja praviloma sama odločajo o dinamiki in obsegu
del, Skladu ne plačujejo odškodnine, tudi minimalne, določene s
koncesijkim aktom ne. Ob vsem tem pa večina gozdarskih
izvajalskih podjetij v svojih bilancah izkazuje izgube, in celo
zahtevajo, da naj bi jim Sklad te izgube pokril.
Bilanca uspeha gozdarskih izvajalskih podjetij je bila pozitivna
samo v prvih dveh letih po ustanovitvi Sklada. Po oceni je bil
normalen rezultat dosežen samo v prvem letu izvajanja del v
državnih gozdovih, že v naslednjem letu je bil zmanjšan za
polovico, v letih 1996 je
bil že negativen, v letu 1997 pa je bilo ob
posekanih 750.000 m3 neto lesa, iz naslova najmanjše 3% rente,
določene s koncesijskim aktom, plačano državi le 78,110.526
SIT, ob tem da so gozdarska izvajalska podjetja zahtevala do
Sklada pokritje 216 mio SIT izgub. Od 16 izvajalskih podjetij jih je
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samo 5 izkazalo pozitivni rezultat poslovanja. Tudi v letu 1998
nekatera podjetja že nakazujejo izgubo, močno pa je izražen tudi
trend po znižanju obsega gozdnogojitvenih del. Vse to pa pomeni,
da se vlaganja v gozdove zmanjšujejo, kar bo dolgoročno lahko
pomenilo veliko škodo v državnih gozdovih.

meni, da 20 letno opravljanje del v državnih gozdovih ni pndobljena
pravica in da se s spremembo zakona ne posega za nazaj v
pridobljene pravice.
Niti v zakonu o Skladu niti v uredbi o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v državni lastnini, ni vsebovana vsebina tega razmerja,
temveč je to prepuščeno pogodbi oziroma sodni odločitvi. Bistveni
vsebinski sestavni deli tega razmerja so:

Pri tem je treba posebej opozoriti na dejstvo, da so pred uveljavitvijo
zakona o Skladu razen enega vsa gozdnogospodarska podjetja
poslovala z dobičkom, pri čemer so imela sorazmerno dobre
plače, izvajala so večji obseg gojitvenih del, gradilo se je veliko
gozdnih prometnic, v okviru gozdnih gospodarstev pa so bila tudi
delovna mesta in delavci, ki so sedaj na Zavodu za gozdove
Slovenije in so plačevani iz proračuna Republike Slovenije, delavci,
za katere so bile iz sredstev iz državnega proračuna izplačane
tudi odškodnine za tehnološke presežke. Poudariti je treba tudi,
da so državni gozdovi po kakovosti nad povprečjem slovenskih
gozdov. So na boljših rastiščih in v njih so bila večja vlaganja kot
v privatnem sektorju. Objektivnih razlogov za slabo gospodarjenje
torej ni.

- predmet koncesije, to so dela, ki jih opravlja koncesionar, navedba
teh je v dmgem odstavku 1. člena koncesijskega akta, njihov
možni obseg je določen z gozdnogospodarskim in gozdno
gojitvenim načrtom, letno dinamiko in obseg teh del pa določi
koncedent (tretji odstavek 6. člena koncesijskega akta);
- gozdovi, v katerih dela koncesionar; te je treba ves čas
usklajevati s pravnomočnimi odločbami o denacionalizacij,
vračanjem zadružnega premoženja in vračanjem premoženja
agrarnim skupnostim;
- obseg in dinamika izkoriščanja gozdov; letnega določi koncedent
avtonomno;
- višina, način in dinamika plačila za podeljeno koncesijo;
■ in še številni drugi elementi.

Zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov predlaga Vlada RS
spremembe in dopolnitve zakona o Skladu, posledično pa bo
treba spremeniti tudi koncesijski akt.

Ker vsi ti elementi niso znani, še vedno tudi ni določen način
obračunavanja stroškov kot podlaga za izračun odškodnine za
kocesijo, predlagatelj meni, da je sicer nastala koncesijska pravica
do izkoriščanja gozdov, ki pa nima določne vsebine, zato ne
moremo govoriti o uveljavljanju zakona za nazaj in o poseganju v
pridobljene pravice. Do zdaj namreč ni sklenjena niti ena pogodba,
pa tudi sodišče še ni odločilo o nobeni od zahtev gozdarskih
izvajalskih podjetij, da bi sodno odločbo nadomestilo pogodbo.

Med predlaganimi spremembami zakona o Skladu je tudi skrajšanje obdobja trajanja koncesije za gozdarska izvajalska podjetja
z 20 let na 10 let od izteka predhodnega gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote, vendar naj maj za čas do 31.12.1998.
Glede tega, ali se s skrajšanjem tega obdobja posega v pridobljene
pravice, so mnenja različna. Predlagatelj meni,da ne gre za poseg
v pridobljene pravice.
Pri tem izhaja iz odločbe ustavnega sodišča ob ocenjevanju
ustavnosti prvotnega besedila zakona o Skladu. Ustavno sodišče
je ugotovilo, da sta podržavljenje družbenih gozdov, s katerimi so
do uveljavitve zakona o Skladu upravljale gozdnogospodarske
organizacije, in vrsta posebnih pravic, ki so bile ob podržavljenju
in reorganizaciji dane gozdnogospodarskim organizacijam, v
sorazmerju, in da ni mogoče govoriti o prekomernem in
protiustavnem posegu v socialne pravice delavcev. Pri tem je
ustavno sodišče posebej izpostavilo, da tudi pravica do
nadaljnjega dela v državnih gozdovih pomeni zagotavljanje
socialnih pravic delavcem, ni pa postavljalo kot pogoj določenega
obdobja trajanja te pravice. Vlada je ob spremembah zakona o
Skladu z amandmajem predlagala, da bi to obdobje trajalo do
izteka gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote,
podaljšano za 10 let, to pa zato, ker se mora z gozdovi gospodariti
po gozdnogospodarskih načrtih in je najprimernejša morebitna
zamenjava izvajalca del ob novem gozdnogospodarskem načrtu.
Glede na to, da vsako leto izteče ena desetina gozdnogospodarskih načrtov, bi se morebitna zamenjava izvajalcev del
izvajala letno za eno desetino gozdov, kar bi pomenilo, da bi lahko
gozdarska izvajalska podjetja postopno tudi prilagajala število
zaposlenih delavcev in druge zadeve postopnemu opuščanju del
v nekaterih gozdovih.

Povzetki navedb Ustavnega sodišča v citiranih točkah 35, 37 in
38 (Ur. list RS, št. 68/95, št. U-l-78/93), ki jih navajata Sekretariat
za zakonodajo DZ in Splošno združenje gozdarstva Slovenije,
držijo. Vendar so bile sprejete ob upoštevanju zatečenega
dejanskega stanja glede obsega dejavnosti, opremljenosti in števila
zaposlenih v času odločanja. Ker se je razmerje do zdaj bistveno
spremenilo, bi v primeru ustavne presoje določil zakona bilo
odločilno pravno in dejansko stanje v času odločanja.
V zvezi z mnenjem Splošnega združenja gozdarstva Slovenije o
vezavi koncesije na gospodarsko enoto in ne na območje
predlagatelj pojasnjuje, da je odločitev povsem strokovne narave.
Območni gozdnogospodarski načrt se na nivoju območja izdeluje
po gospodarskih razredih. Načrt gospodarske enote pa
konkretizira ukrepe na nivoju odseka, ki določa največji možni
etat, potrebna gojitvena dela in druga vlaganja v gozd. V okviru
gospodarske enote deluje tudi terenska gozdarska služba, ki
lahko sproti kontrolira izvajanje del. Taka organizacija razpisov
po enotah preprečuje tudi možnost, da bi izvajalsko podjetje, ki
ne bi uspelo na razpisu območja, izgubilo delo za obdobje desetih
let.
Združenje tudi predlaga, da se podobno kot za trajne nasade na
kmetijskih zemljiščih vzpostavi koncesijsko razmerje najmanj za
čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemljišča oziroma
trajne nasade. Tak predlog strokovno ni utemeljen, ker je po zakonu
predvidena amortizacijska doba le za trajne nasade na kmetijskih
zemljiščih, zakon o gozdovih pa ne predvideva golosečnega načina
gospodarjenja, ki uporablja proizvodno dobo sestojev. Glede na
splošno sprejet koncept sonaravnega gospodarjenja, ki temelji
na uspešni naravni obnovi, bi bilo govoriti o amortizacijski dobi
sestojev strokovni nesmisel.

Čeprav je v zakonu o Skladu določeno, da imajo dotedanji
upravljalci pravico, da nadaljujejo z upravljanjem in uporabo
gozdov, če jih izkoriščajo sami kot dober gospodar, do izdaje
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve
koncesije, da se pogodba sklene za vsa dela, ki jih je v sedanjih
državnih gozdovih opravljal dosedanji upravljalec do uveljavitve
zakona o gozdovih, in sicer najmanj za dobo 20 let, in da v primeru,
če pogodbe niso sklenjene do 30.6.1996, pogodbeno razmerje
nastane, o spornih vprašanjh pa odloča sodišče, predlagatelj
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oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne pogodbe v
skladu z zakonom. Po pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji
imajo upravljalci kmetijskih zemljišč in gozdov, zajetih v tej odločbi,
pravice in obveznosti po zakonu o denacionalizaciji.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
lO.člen

Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in
zakupniki sklenejo s skladom oziroma občino do 30.6.1996:
- zakupno pogodbo za kmetijska zemljišča v skladu s predpisi o
kmetijskih zemljiščih oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu
z zakonom;
- koncesijsko pogodbo s smiselno uporabo zakona o varstvu
okolja (Ur. list RS, št. 32/93) za gozdove oziroma drugo ustrezno
pogodbo v skladu z zakonom;
- ustrezno pogodbo za druge nepremičnine v skladu z zakonom.

Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika
Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek sklada.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz proračuna
Republike Slovenije in iz drugih virov.
Sredstva sklada so namenjena za:

Pri izbiri izvajalcev za vzdrževanje gozdnih cest v kompleksu
gozdov v lasti Republike Slovenije lahko v skladu z razpisnimi
pogoji dosedanji upravljalci gozdov na javnem razpisu pod enakimi
pogoji uveljavljajo prednostno pravico.

• vlaganja za vzdrževanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti
kmetijskih zemljišč in kmetij ter za uresničevanje in razvoj vseh
funkcij gozdov;

Pogodba iz drugega odstavka tega člena se za kmetijska zemljišča,
na katerih so trajni nasadi, sklene za čas, ki ustreza amortizacijski
dobi trajnega nasada, za druga kmetijska zemljišča pa za čas,
določen v predpisih o kmetijskih zemljiščih. Za gozdove se
pogodba iz drugega odstavka tega člene sklene najmanj za dela,
ki jih je v sedanjih državnih gozdovih opravljal dosedanji upravljalec
do uveljavitve zakona o gozdovih, in sicer najmanj za dobo 20 let.

- nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;
- stroške poslovanja sklada.
Presežek prihodkov nad odhodki sklada je v skladu s finančnim
načrtom in programom Sklada prihodek proračuna Republike
Slovenije.

Za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka tega člena mora
dosedanji upravljalec najpozneje 15 dni pred iztekom roka iz
drugega odstavka tega člena predložiti skladu oziroma občini
dokazila:
- o odplačno pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih sredstev,
sicer izgubi pravico do pobota te kupnine z zakupnino oziroma
odškodnino za koncesijo;
- o neamortiziranih lastnih vlaganjih v kmetijska zemljišča oziroma
trajne nasade zaradi določitve trajanja zakupne pogodbe.

16.člen
Upravljalci prenesejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove iz
prejšnjega člena na sklad oziroma občino in predložijo skladu
oziroma občini bilanco po stanju 31. decembra 1992 skupaj z
urejeno dokumentacijo za ta kmetijska zemljišča, kmetije in
gozdove najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Stroški prenosa bremenijo sklad oziroma občino.
Če upravljalci ne prenesejo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
na sklad oziroma občino v roku, poskrbi za izvedbo prenosa
sklad oziroma občina.

Če pogodba iz drugega odstavka tega člena ni sklenjena v roku,
se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po samem zakonu, o
nerešenih vprašanjih pa na predlog sklada ali dejanskega
uporabnika oziroma zakupnika odloči sodišče v nepravdnem
postopku.

Za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu se
smiselno uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč
od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v
kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79).

Po izteku pogodb iz drugega odstavka tega člena oziroma, če se
dosedanji upravljalci odpovedo pravici do sklenitve pogodbe
oziroma se sklenjena pogodba razdre, se v skladu z zakonom, ki
ureja zakupna, koncesijska oziroma druga ustrezna razmerja,
pogodba za novo obdobje sklene na podlagi javnega razpisa.
Koncesionarja oziroma zakupnika izbere sklad oziroma občina.
Po izteku pogodb lahko v skladu z zakonom oziroma koncesijskim
aktom dotedanji zakupniki, koncesionarji ali drugi uporabniki pod
enakimi pogoji uveljavijo prednostno pravico pri vzpostavitvi novih
pogodbenih razmerij oziroma podeljevanju koncesij.

Za opravila v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek od prometa
z nepremičninami.
Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč,
kmetij in gozdov po tem členu veljajo za nujne.
Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost izmere v
zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem
členu.

Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se
pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupnina
za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave te
kupnine, kupnina in zakupnina ali odškodnina pobotata.

Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo po prvem odstavku
tega člena, izda minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance, v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona.

Sklad določi višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo,
amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča in trajne nasade po tretjem
odstavku tega člena ter pogoje in merila za vračunavanje kupnine
v zakupnino oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

17.člen
Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in drugega
odstavka 14. člena tega zakona ne vpliva na pravice upravljalcev,
da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in
gozdov, če jih obdelujejo oziroma izkoriščajo sami kot dober
gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji
poročevalec, št. 33

22.člen
Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb se v skladu z zakonom
določijo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki preidejo v last lokalnih
skupnosti.
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Predlagani novi peti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se
glasi:

kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti RS med
posameznimi lokalnimi skupnostmi, kar je glavna naloga državnih
skladov. Nesprejemljivo bi bilo, da v državna zemljišča v lokalnih
skupnostih, kjer bi bili zbrani prihodki nizki, vlaganja ne bi bila
zagotovljena, čeprav bi bila potrebna za zagotavljanje ekološke
ali gospodarske vloge teh zemljišč.

"Za namene iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se s
programom Sklada na območje posamezne lokalne skupnosti
usmeri 50 odstotkov prilivov sredstev iz naslova zakupnin ter
prihodkov iz izkoriščanja gozdov v lasti RS, vplačanih z območja
te lokalne skupnosti, zmanjšanih za davke in prispevke ter stroške
poslovanja Sklada. Poračun prilivov in vlaganj v posamezno lokalno
skupnost se opravi vsakih pet let."

Na gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi močno vplivajo
vremenski pogoji. Posledic naravnih ujm na določeni parceli ni
mogoče odpravljati le s sredstvi iz prihodkov te parcele. Izkušnje
kažejo, da so ujme vsakoletne in da v različnih časovnih presledkih
prizadenejo vsa območja. Za zagotavljanje sanacij mora Sklad
sredstva združevati in jih usmerjati po potrebah ne glede na
donosnost posameznih parcel.

Obrazložitev:

Sredstva za odpravo posledic ujm in za investicije ter investicijsko
vzdrževanje iz sredstev, ki jih bo Sklad v te namene združeval ne
glede na lokalni izvor, bodo zagotavljala vlaganja tudi v zemljišča
v tistih lokalnih skupnostih, kjer z gospodarjenjem ne bodo
ustvarjena. Tak primer so varovalni gozdovi, ki jih je država dolžna
odkupovati. Z gospodarjenjem se v njih ustvarjajo le stroški, za
njihovo pokrivanje pa je Sklad sredstva dolžan zagotoviti. Tudi
nekaterih kmetijskih zemljišč, zlasti v gorskih predelih, ni mogoče
oddati v zakup, dela za ohranitev njihove funkcije in za
preprečevanje zaraščanja pa so obvezna.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Površine državnih kmetijskih in gozdnih zemljišč so med
posameznimi lokalnimi skupnostmi različne tako po velikosti kot
tudi po kvaliteti. Zato so po lokalnih skupnostih zelo različni tudi
prihodki iz zakupnin in iz izkoriščanja gozdov in potrebna vlaganja
vanje. Redno letno so potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje
(npr. prometnic in druge infrastrukture), investicije v kmetijska
zemljišča in gozdove pa praviloma niso vsakoletne. Ker zahtevajo
večja sredstva kot je enoletni priliv, je predlagan poračun prilivov
in vlaganj v posamezno lokalno skupnost vsakih 5 let.

Za zagotavljanje vseh teh nalog mora Sklad združevati najmanj
50 % neto prilivov iz zakupnin in iz gospodarjenja z gozdovi.

Če bi v lokalne skupnosti usmerjali 70 % neto prilivov, bi bilo
Skladu onemogočeno izenačevanje pogojev gospodarjenja s
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Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 7. maja 1998 določila
besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
TURČIJE O ZRAČNEM PROMETU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Branko LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Turčije o zračnem prometu, podpisan v Ljubljani dne 3.
aprila 1997.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

• Besedilo izvirnika v turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
22. maj 1998
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se nudijo ali dajo na razpolago v povezavi s takim prevozom,
ter provizijo za prodajo vozovnic za prevoz oseb ali za
ustrezne storitve za prevoz tovora. Vključuje tudi pogoje, ki
vplivajo na veljavnost cen za prevoz ali na plačilo provizije.

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE TURČIJE
O ZRAČNEM PROMETU

2. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici pri opravljanju
rednega zračnega prometa na progah, ki so določene v prilogi I
tega sporazuma, pravice, določene v tem sporazumu. Ta promet
in te proge se v nadaljnjem besedilu imenujejo "dogovorjeni
promet" in "določene proge". Prevozniki, ki jih določi vsaka
pogodbenica, imajo pri opravljanju dogovorjenega prometa na
določenih progah naslednje pravice:

Glede na to da sta Vlada Republike Slovenije
in Vlada Republike Turčije
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu
in Sporazuma o tranzitu v mednarodnem zračnem prometu, ki
sta bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, sta se

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka,
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene in

v želji, da skleneta sporazum zaradi vzpostavitve zračnega
prometa med svojima ozemljema in zunaj svojih ozemelj,

c) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v krajih,
ki so za to progo določeni v prilogi I tega sporazuma, z
namenom izkrcati in vkrcati mednarodni promet.

dogovorili o naslednjem:

2. Nobeno določilo 1. odstavka tega člena ne daje prevoznikom
ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge pogodbenice za
plačilo ali najemnino vkrcajo potnike, prtljago, tovor ali pošto,
namenjene v kakšen drug kraj na ozemlju te pogodbenice.

1. člen
DEFINICIJE
Posamezni izrazi v tem sporazumu pomenijo, razen če iz besedila
ni razvidno drugače, naslednje:

3. člen
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 in vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, ter vsako spremembo prilog ali
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če veljajo za
obe pogodbenici;

1.Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti in sporočiti drugi
pogodbenici enega ali več prevoznikov za opravljanje
dogovorjenega prometa na določenih progah.
2. Po prejemu takega pisnega obvestila pogodbenica v skladu z
določili 5. odstavka tega člena nemudoma izda določenemu
prevozniku druge pogodbenice ustrezno dovoljenje za opravljanje
prometa.

b) izraz "pristojna organa" pomeni za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije
za zračno plovbo, ali katero koli drugo osebo ali organ,
pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih opravlja omenjena
ustanova, in za Republiko Turčijo ministra za promet in zveze
ali katero koli drugo osebo ali organ, pooblaščen za opravljanje
nalog, ki jih opravlja omenjeni minister;

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika druge pogodbenice zahteva, naj dokaže, da izpolnjuje
pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih običajno uporablja
omenjeni organ za opravljanje mednarodnega zračnega prometa.

c) izraz "določeni prevozniki" pomeni prevoznike, ki so bili
določeni in so dobili dovoljenja v skladu s 3. členom tega
sporazuma;

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za
opravljanje prometa iz 3. odstavka tega člena ali drugi pogodbenici določiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni pri
uresničevanju pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima
dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni državljani večinski
lastnik in imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom.

d) izraz "ozemlje" ima pomen, kot ga določa 2. člen konvencije;
e) izrazi "zračni promet", "mednarodni zračni promet", "prevoznik" in "pristanek v nekomercialne namene" imajo pomen,
določen v 96. členu konvencije;

5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje za opravljanj«
prometa, ga lahko kadar koli začne opravljati, če glede tega
prometa veljajo dogovorjene zmogljivosti, tarife in redi letenja,
določeni v skladu z določili 10. in 13. člena in prilogo 11 tega sporazuma.

f) izraz "zmogljivost" pomeni;
- v zvezi z letalom koristni tovor, ki ga to letalo lahko prepelje na
tej progi ali delu proge,
- v zvezi z določenim zračnim prometom zmogljivost letala, ki
se uporablja v tem prometu, pomnožena s frekvenco letov
takega letala v določenem časovnem obdobju na progi ali delu
proge;

4. člen
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določenemu prevozniku druge
pogodbenice preklicati ali začasno razveljaviti dovoljenje za
opravljanje prometa, izdano zaradi izvrševanja pravic,- navedenih
v 2. členu tega sporazuma, ali mu glede izvrševanja teh pravic
določiti pogoje, ki se ji zdijo potrebni, če:

g) izraz "promet" pomeni potnike, prtljago, tovor in pošto;
h) izraz "tarifa" pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage ali tovora
(razen pošte), vključno z značilnimi dodatnimi ugodnostmi, ki

poročevalec, št. 33

56

22. maj 1998

a) ta prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali
njeni državljani večinski lastninski delež in dejanski nadzor
nad prevoznikom; ali

uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi če bodo
te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice,
na katerem so bile natovorjene.

b) ta prevoznik ne spoštuje zakonov ali predpisov pogodbenice,
ki daje te pravice, ali če jih huje krši; ali

Za predmete, o katerih je govor v točkah a), b) in c), se lahko
zahteva, da so pod carinskim varstvom ali nadzorom.

c) ta prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji,
ki so določeni v tem sporazumu.

7. člen
USKLADIŠČENJE LETALSKE OPREME IN ZALOG

2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo pogodbenico, razen če so takojšen preklic, razveljavitev dovoljenja ali
določitev pogojev v skladu s 1. odstavkom tega člena nujni za
preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.

Običajna letalska oprema kakor tudi material in zaloge, ki so na
letalih določenih prevoznikov ene pogodbenice, smejo biti
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih
carinskih organov. V takem primeru so lahko pod njihovim
nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v
skladu s carinskimi predpisi.

5. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV O VSTOPU IN
CARINJENJU

8. člen
DIREKTNI TRANZITNI PROMET

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni prihod,
muditev ali odhod letal v mednarodnem prometu z njenega ozemlja
ali opravljanje prometa in plovba takih letal čez njeno ozemlje,
veljajo za letala obeh pogodbenic ne glede na nacionalnost;
spoštovati jih morajo tako pri prihodu in odhodu, kakor tudi dokler
so na ozemlju te pogodbenice.

Za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje
pogodbenice, ki ne zapustijo območja na letališču, namenjenega
tranzitu, bo razen glede varnostnih ukrepov proti nasilju,
zračnemu piratstvu in tihotapljenju nadzorovanih drog veljal samo
enostavni nadzor. Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu bosta
oproščena carin in drugih dajatev.

2. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki na njenem ozemlju urejajo
prihod, bivanje in odhod potnikov, posadke, tovora, prtljage in
pošte na teh letalih, kot so predpisi, ki se nanašajo na vstop,
carinski postopek, priseljevanje, potne listine, carinski in sanitarni
nadzor, veljajo za potnike, posadko, tovor, prtljago in pošto pri
prihodu, odhodu in dokler so na ozemlju te pogodbenice.

9. člen
FINANČNA DOLOČILA
1. Vsak določen prevoznik ima pravico, da na ozemlju druge
pogodbenice prodaja in izdaja svoje prevozne dokumente, in sicer
neposredno ali, če želi, po agentih. Prevozniki imajo pravico
prodajati transportne storitve in vsak jih lahko prosto kupuje v
kateri koli konvertibilni in/ali lokalni valuti.

3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v
primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati
kakršnih koli prednosti pri uporabi zakonov iz tega člena.

2. Vsak določen prevoznik ima pravico po uradnem tečaju
konvertirati in na zahtevo nakazati v svojo državo presežek
prihodkov nad izdatki, dosežen s prevozom potnikov, prtljage,
tovora in pošte. Če ni s posebnimi določili plačilnega sporazuma
med pogodbenicama drugače določeno, se omenjeno nakazilo
opravi v konvertibilnih valutah v skladu z notranjo zakonodajo in
veljavnimi deviznimi predpisi. Vsak določen prevoznik ima pravico,
da na ozemlju druge pogodbenice prodaja v konvertibilni in/ali
lokalni valuti.

4. Takse in drugi stroški za uporabo vsakega letališča, vključno z
njegovimi tehničnimi in drugimi napravami in službami, kakor tudi
stroški za uporabo navigacijskih in komunikacijskih naprav in
služb ne smejo biti višji od tistih, ki jih plačujejo določeni prevozniki drugih držav, udeleženi v podobnem mednarodnem
zračnem prometu.
*
6. člen
OPROSTITEV CARIN IN DRUGIH DAVŠČIN IN TAKS

10. člen
DOLOČILA O ZMOGLJIVOSTI

1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, kakor tudi njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge na letalu (vključno
s hrano, pijačo in tobakom) so po prihodu na ozemlje druge
pogodbenice oproščeni vseh carin, inšpekcijskih taks in drugih
dajatev in taks, če ostanejo na letalu, dokler niso porabljeni na
delu poti nad tem ozemljem.

1. Določeni prevozniki pogodbenic imajo pravične in enake
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih
progah med njunima ozemljema.
2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa določeni prevozniki obeh
pogodbenic upoštevajo interese prevoznikov, ki jih je določila
druga pogodbenica, da ne bi neupravičeno ogrožali prometa, ki
ga ti prevozniki opravljajo na celi ali na delu istih prog.

2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
storitve, so oproščeni tudi:

3. Dogovorjeni promet, ki ga zagotavljajo določeni prevozniki
pogodbenic, je tesno povezan s potrebami po javnem prevozu
na določenih progah in njegov temeljni cilj je zagotavljanje
zmogljivosti, ki ob primernem faktorju obremenitve ustreza
trenutnim in razumno predvidenim prometnim potrebam z ozemlja
in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika.

a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice v
količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice, namenjene za
uporabo na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu
določeni prevoznik druge pogodbenice,
b) rezervni deli in običajna oprema, pripeljani na ozemlje ene
pogodbenice za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih v
mednarodnem prometu uporablja določeni prevoznik druge
pogodbenice,

4. Ko določeni prevozniki pogodbenic opravljajo dogovorjeni
promet, se morajo sporazumeti o frekvenci in zmogljivosti prometa,
ki ga bodo opravljali na določenih progah. Frekvence in zmogljivost
se predložijo v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic.

c) gorivo in maziva za letala, ki jih v mednarodnem prometu
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Zmogljivost se občasno prilagodi pod pogojem, da pristojna organa
obeh pogodbenic s tem soglašata.

grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih
nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in posadke, letališč
ali navigacijskih naprav pogodbenici pomagata druga drugi, s
tem da poskrbita za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi
se čim hitreje in varno končal tak incident ali grožnja.

5. Z namenom da zadostijo nepričakovanim prometnim zahtevam
začasne narave, se lahko določeni prevozniki kljub določilom
tega člena dogovorijo o začasnem povečanju, ki je potrebno, da
se zadosti tem prometnim zahtevam. Vsako tako povečanje
zmogljivosti se mora nemudoma predložiti v odobritev pristojnim
organom pogodbenic.

6. Če bi imela pogodbenica težave v zvezi z določili tega člena o
varnosti zračne plovbe, lahko pristojni organ katere koli
pogodbenice zahteva takojšnje posvetovanje s pristojnim
organom druge pogodbenice.

6. Če določeni prevozniki pogodbenice na določenih progah opravljajo promet na ozemlja tretjih držav, se mora dodatna zmogljivost
poleg tiste, določene v skladu s 3. in 4. odstavkom, določiti s
sporazumom med pristojnima organoma pogodbenic.

13. člen
DOLOČITEVTARIF

11. člen
PREDSTAVNIŠTVA

1. Tarife, ki jih določeni prevozniki ene pogodbenice zaračunavajo
za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo
biti določene na primerni ravni, pri čemer naj se upoštevajo vsi
pomembni dejavniki, vključno s stroški prevoza, primernim
dobičkom in prometom drugih prevoznikov.

Vsaka pogodbenica zagotovi določenim prevoznikom druge
pogodbenice pravico, da za opravljanje dogovorjenega prometa
pripeljejo in vzdržujejo na njenem ozemlju tehnično in komercialno
osebje, kot ga zahteva obseg tega prometa, če druga pogodbenica
zagotavlja podobne pravice določenim prevoznikom prve
pogodbenice. Za to osebje veljajo predpisi te pogodbenice, ki
urejajo vstop in bivanje na njenem ozemlju.

2. O tarifah iz 1. člena tega sporazuma in 1. odstavka tega člena
se, če je le mogoče, dogovorijo določeni prevozniki obeh
pogodbenic po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo
zračni promet na isti progi ali njenem delu; tak dogovor naj določeni
prevozniki, kadar je mogoče, sklenejo po postopku za določanje
tarif, uveljavljenem v Mednarodnem združenju letalskih
prevoznikov.

12. člen
VARNOST ZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost
varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji
sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in
obveznosti po mednarodnem pravu pogodbenici še posebej
ravnata v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih
drugih dejanjih, storjenih na letalih, sprejeti v Tokiu 14. septembra
1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov,
sprejete v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju
nezakonitih aktov zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v
Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola
o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno
civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988.

3. Tako določene tarife je treba predložiti pristojnima organoma
obeh pogodbenic v odobritev, najmanj šestdeset (60) dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V posebnih primerih
se lahko pristojna organa dogovorita za krajši rok.
4. Odobritev se lahko da izrecno. Če nobeden od pristojnih organov
ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh od prejema
predloga v skladu s 3. odstavkom tega člena, se tarife štejejo za
odobrene. Kadar je rok za predložitev tarif v odobritev v skladu s
3. odstavkom skrajšan, se pristojna organa lahko sporazumeta,
da je rok za sporočitev nestrinjanja krajši od trideset (30) dni.
5. Če o tarifi ni dosežen sporazum v skladu z 2. odstavkom tega
člena ali če glede katere koli tarife, o kateri je dogovorjeno v
skladu z 2. odstavkom tega člena, pristojni organ sporoči drugemu
svoje nestrinjanje, si bosta pristojna organa pogodbenic po
posvetovanju s pristojnimi organi katerih koli drugih držav, za
katere menita, da je to potrebno, prizadevala določiti tarife
sporazumno.

2. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita
dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč
in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne
zračne plovbe.
3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z določili
Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti Civilne
zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah konvencije, v tisti
meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici
zahtevata od letalskih družb, ki so vpisane v njunem registru ali ki
opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem
ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v
skladu s takimi varnostnimi predpisi.

6. Če se pristojna organa ne moreta sporazumeti o tarifi, predloženi
v skladu s 3. odstavkom tega člena, ali o določitvi tarife v skladu
s 5. odstavkom tega člena, se spor rešuje v skladu z določili 19.
člena tega sporazuma.
7. Tarifa, določena v skladu z določili tega člena, velja, dokler ni
določena nova tarifa. Vendar pa veljavnost tarife ne sme biti
podaljšana po tem členu za dlje kot dvanajst (12) mesecev od
datuma, ko bi sicer potekla.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe
spoštovati predpise o varnosti zračne plovbe, navedene v 3.
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop,
odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice.

14. člen
INFORMACIJE IN STATISTIKA

Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju
učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled
potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog pred in
med vkrcevanjem ali natovarjanjem. Pogodbenici bosta z
naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi določene
poročevalec, št. 33

Pristojni organ vsake pogodbenice na zahtevo predloži
pristojnemu organu druge pogodbenice take periodične in druge
statistične podatke, ki jih je razumno zahtevati, da bi se ponovno
preverila zmogljivost, ki jo določeni prevozniki prve pogodbenice
zagotavljajo v dogovorjenem prometu. Taki podatki morajo
vsebovati vse zahtevane informacije, da bi se lahko določili obseg
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prometa teh prevoznikov na določenih progah, njegov izvor ter
namembni kraj.

dneh. Če katera koli pogodbenica ne imenuje razsodnika v
določenem roku ali če tretji razsodnik ni v roku imenovan, lahko
vsaka pogodbenica zaprosi predsednika Mednarodne organizacije
civilnega letalstva, da določi razsodnika ali razsodnike, ki so
potrebni v posameznem primeru.

15. člen
POSVETOVANJA
V duhu tesnega sodelovanja se pristojna organa pogodbenic
občasno posvetujeta, z namenom, da zagotovita izvajanje in
potrebno spoštovanje določil tega sporazuma in njegovih prilog.

V takem primeru je tretji razsodnik državljan tretje države in deluje
kot predsednik arbitražnega sodišča.
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli vsako odločitev,
sprejeto v skladu z 2. odstavkom tega člena, in se po njej ravnali.

16. člen
SPREMEMBE

4. Če katera koli pogodbenica ali določeni prevoznik pogodbenice
ne spoštuje odločitev arbitražnega sodišča, sprejetih v skladu z
2. odstavkom tega člena, lahko druga pogodbenica, dokler to
traja, omeji, začasno razveljavi ali prekliče vsako pravico ali
ugodnost, ki jo je v skladu s tem sporazumom odobrila
pogodbenici, ki teh odločitev ne spoštuje.

1. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno spremeniti katero
koli določilo tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanja z drugo
pogodbenico. Taka posvetovanja, ki lahko potekajo med
pristojnima organoma v obliki razgovorov ali dopisovanja, se
začnejo v šestdesetih (60) dneh od dneva zahteve. Tako dogovorjene spremembe začno veljati, ko so potrjene z izmenjavo
diplomatskih not.

5. Vsaka pogodbenica krije stroške za razsodnika, ki ga je
imenovala. Druge stroške arbitražnega sodišča si pogodbenici
delita v enakih deležih.

2. O spremembah prilog se lahko neposredno sporazumeta
pristojna organa pogodbenic.

20. člen
NASLOVI

17. člen
USKLAJENOST Z VEČSTRANSKO KONVENCIJO

Naslovi so v tem sporazumu uvrščeni v vsak člen zaradi napotila
in primernosti, nikakor pa ne določajo, omejujejo ali opisujejo okvira
ali namena tega sporazuma.

Ta sporazum in njegove priloge se spremenijo, tako da bodo
usklajeni z vsako večstransko konvencijo, ki zavezuje obe
pogodbenici.

21. člen
REGISTRACIJA

18. člen
ODPOVED

Ta sporazum in njegovi prilogi se registrirajo pri Mednarodni
organizaciji civilnega letalstva.

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli sporoči drugi pogodbenici
svojo odločitev, da odpoveduje ta sporazum; tako obvestilo je
treba hkrati poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V
tem primeru sporazum preneha veljati dvanajst (12) mesecev od
dneva, ko druga pogodbenica prejme obvestilo, razen če je pred
potekom tega roka obvestilo o odpovedi sporazumno umaknjeno.
Če druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi,
se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

22. člen
UVELJAVITEV
Ta sporazum in njegovi prilogi, ki sta sestavni del tega sporazuma, začnejo veljati z dnem izmenjave diplomatskih not, s katerimi
se potrjuje, da so izpolnjeni notranjepravni postopki pogodbenic.
Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju njuni vladi pravilno
pooblastili, podpisala ta sporazum.

19. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Če med pogodbenicama nastane spor zaradi razlage ali
uporabe tega sporazuma in njegovih prilog, si pogodbenici v prvi
vrsti prizadevata, da ga rešita s pogajanji.

Sestavljeno v Ljubljani dne 3. aprila leta 1997 v dveh izvirnikih v
slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. Ob morebitnem sporu je odločilno
besedilo v angleškem jeziku.

2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, se lahko
dogovorita, da odločitev o sporu prepustita neki osebi ali organu,
na zahtevo katere koli pogodbenice pa tudi arbitražnemu sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica imenuje
po enega, ta dva pa skupaj določita tretjega razsodnika. Vsaka
pogodbenica bo imenovala svojega razsodnika v šestdesetih
(60) dneh od dneva, ko je po diplomatski poti prejela zahtevo
druge pogodbenice za razrešitev spora pred arbitražnim sodiščem.
Tretji razsodnik mora biti imenovan v nadaljnjih šestdesetih (60)
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ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Anton Bergauer, l.r.
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ZA VLADO REPUBLIKE
TURČIJE
Omer Barutcu, l.r.
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Oddelek II

PRILOGA t

1. Proge, na katerih ima določeni prevoznik Republike Turčije
pravico opravljati promet v obe smeri:

PROGE

Oddelek I
1. Proge, na katerih ima določeni prevoznik Republike Slovenije
pravico opravljati promet v obe smeri:
Kraji vzletanja

kraji vmesnega namembni kraji
pristajanja

katero koli
letališče v
Sloveniji

(bodo pozneje
določeni)

Carigrad

Kraji vzletanja

kraji vmesnega namembni kraji
pristajanja

katero koli
letališče v
Turčiji

(bodo pozneje
določeni)

Ljubljana

naslednji
kraji
(bodo pozneje
določeni)

2. Določeni prevozniki vsake pogodbenice lahko na katerem koli
ali na vseh letih izpustijo pristanek v katerem koli izmed naštetih
krajev, če se dogovorjeni promet na tej progi začne in konča na
ozemlju te pogodbenice.

naslednji
kraji
(bodo pozneje
določeni)

Dodatni kraji

2. Določeni prevozniki vsake pogodbenice lahko na katerem koli
ali na vseh letih izpustijo pristanek v katerem koli izmed naštetih
krajev, če se dogovorjeni promet na tej progi začne in konča na
ozemlju te pogodbenice.

Vsaka pogodbenica lahko zaprosi, da se v zračni promet, ki ga
opravlja, vključijo drugi naslednji kraji za državo druge pogodbenice ali med ozemljema pogodbenic. Prošnjo je treba predložiti v
soglasje pristojnemu organu druge pogodbenice.

Rede letenja v dogovorjenem prometu in na splošno pogoje
njegovega opravljanja mora določeni prevoznik pogodbenice
predložiti v odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice

najmanj trideset (30) dni pred predvidenim dnem njihove
uveljavitve. Vsako spremembo reda letenja ali pogojev opravljanja
prometa je prav tako treba predložiti v odobritev pristojnim
organom. V posebnih primerih se navedeni roki lahko skrajšajo s
soglasjem pristojnih organov.

3. člen

4. člen

PRILOGAM

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

poročevalec, št. 33

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV:
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
o zračnem prometu sta podpisala mag. Anton Bergauer, minister
za promet in zveze Republike Slovenije in g. Omer Barutcu, minister za promet Republike Turčije. Sporazum je bil podpisan v
dveh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku.

Sporazum začne veljati z dnem izmenjave diplomatskih not, s
katerimi se potrjuje, da so izpolnjeni notranjepravni postopki
pogodbenic.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o
zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum je bil podpisan v četrtek, 3. aprila 1997 v Ljubljani.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in
preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, določitvi
prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti zračne plovbe,
priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi carin in drugih dajatev,
predstavništvih prevoznikov in transferju dohodka, določitvi tarif,
reševanju sporov, itd.

22. maj 1998

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti
veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 16. aprila 1998
določila besedilo:
O

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
FILIPINI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINĆEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Filipini, podpisan v Ljubljani dne 9. septembra 1996.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem
prevodu glasi:

22. maj 1998
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SPORAZUM

(A) pregled razvoja dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu

O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE FILIPINI

(B) določitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu in
(C) obravnava drugih zadev, ki se nanašajo na ta sporazum.
3. Skupni odbor se bo sestajal po potrebi izmenično v Republiki
Sloveniji in Republiki Filipini v skupno dogovorjenem terminu.
5. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Filipini (v nadaljevanju
pogodbenici) sta se v želji, da bi krepili prijateljske odnose med
državama in pospeševali razvoj sodelovanja v znanosti in
tehnologiji,

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi obeh držav.

ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj
nacionalnih gospodarstev obeh držav,

1. Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti
sodelovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dodatnih
dogovorih, ki jih omenja 3. člen tega sporazuma, kot sta se
dogovorili in podpisali pogodbenici.

6. člen

dogovorili o naslednjem:

2. Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki
izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, ne bodo
na razpolago tretji strani brez predhodne pisne privolitve druge
pogodbenice v skladu z običajnimi postopki sodelujočih
ustanov.

1. člen
Pogodbenici bosta v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi podpirali
sodelovanje v znanosti in tehnologiji med državama na podlagi
enakosti in vzajemnosti.

7. člen
Pogodbenici bosta krili stroške v zvezi z dejavnostmi sodelovanja
po tem sporazumu po načelu enakosti in vzajemnosti v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.

2. člen
Sodelovanje po tem sporazumu lahko vključuje te oblike:

8. člen

1. izmenjavo znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja
in strokovnjakov;

1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici
medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji
za njegovo uveljavitev.

2. izmenjavo znanstvenih in tehnoloških dokumentov in informacij;
3. skupno organiziranje znanstvenih in tehnoloških seminarjev,
simpozijev, konferenc in drugih srečanj;

2. Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljnja petletna
obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom
pisno ne sporoči svoje namere o prekinitvi sporazuma.

4. izvajanje skupnih raziskav in razvoja po temah obojestranskega interesa kakor tudi izmenjavo rezultatov in

3. Ta sporazum se lahko spremeni s privolitvijo obeh strani.
Kakršna koli sprememba ali prekinitev tega sporazuma ne
vpliva na pravice ali obveznosti, nastale v okviru tega
sporazuma pred datumom uveljavitve take spremembe ali
prekinitve.

5. vse druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,
o katerih se lahko dogovorita pogodbenici.
3. člen

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani, dne 9. septembra 1996 v
dveh izvodih v angleškem jeziku.

1. Da bi pospešili znanstveno in tehnološko sodelovanje, bosta
pogodbenici, če bo to potrebno, spodbujali sklenitev dodatnih
dvostranskih dogovorov za izvajanje dejavnosti sodelovanja
med vladnimi agencijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami
in drugimi ustreznimi ustanovami po tem sporazumu. Taki
dogovori se sklenejo v skladu z zakoni in predpisi obeh držav.
2. Dogovori iz prvega odstavka tega člena bodo vključevali
termine, pogoje in postopke, ki naj bi veljali za posebne
dejavnosti sodelovanja in druge pomembne zadeve.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Republike Filipini

Andrej Umek, l.r.

Jose A. Zaide, l.r.

4. člen

3. člen

1. Da bi zagotovili najugodnejše razmere za izvajanje tega
sporazuma, bosta pogodbenici ob obojestranskem soglasju
ustanovili Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, ki ga bodo sestavljali predstavniki, ki jih bosta
imenovali vladi.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

2. Naloge Skupnega odbora bodo:
poročevalec, št. 33

64

22. maj 1998

OBRAZLOŽITEV
Sporazum dopušča tudi možnost sklepanja dodatnih dvostranskih
dogovorov in predvideva ustanovitev skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo skrbel za izvajanje
tega sporazuma.

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini sta 9. septembra
1996 v Ljubljani podpisala minister za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, prof. dr. Andrej Umek in veleposlanik
Republike Filipini na Dunaju, g. Jose A. Zaide.

S slovenske strani bo sredstva za izvajanje dejavnosti po tem
sporazumu zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno sodelovanje.

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
strokovnjakov, izmenjave znanstvenih in tehnoloških dokumentov
in informacij, skupnega organiziranja znanstvenih in tehnoloških
seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj, izvajanja
skupnih raziskav in razvoja po temah obojestranskega interesa
ter izmenjave rezultatov, ter drugih oblik znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja, o katerih se lahko dogovorita
pogodbenici.

22. maj 1998

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih
predpisov.
Podpisani sporazum bo veljal pet let. Veljavnost sporazuma se
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od podpisnic
pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju veljavnosti
sporazuma.
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Predlog za sprejem

OBVEZNE

ZAKONA

RAZLAGE

0

IGRAH

127.

NA

ČLENA

SREČO

(0RZIS127)
- EPA 490 - II -

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 127. člena
ZAKONA O IGRAH NA SREČO (Uradni list RS, št. 27/95)

Jože Možgan, dr. med.
poslanec Državnega zbora RS

Jože Možgan, l.r.

Podpisani poslanec Državnega zbora podaja na podlagi 208.
in 209. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93
in 80/94)

Podpisani poslanec predlaga, da Državni zbor sprejme
OBVEZNO RAZLAGO 127. člena omenjenega zakona glede
naslednjega vprašanja:

Podlago za ustanovitev FIHO in FŠ daje Zakon o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur.l.RS,46/96 in 47/97 - ZLPLS)
v 8. členu, kjer tudi določa, da se določbe Zakona o ustanovah
(Ur.l. 60/95) uporabljajo le za vsebino ustanovitvenega akta obeh
fundacij, kolikor v tem zakonu (t.j. ZLPLS) ni določeno drugače.
ZLPLS v 17. členu vsebuje podobno določbo glede poslovanja
fundacij (17.člen ZLPLS določa: "Kolikor v tem zakonu ni določeno
drugače, se za poslovanje fundacij uporabljajo določbe zakona o
ustanovah"). Zakon o ustanovah je sicer temeljni predpis, ki ureja
ustanove oziroma fundacije, vendar se po zgoraj navedenih
izrecnih določilih uporablja le za vsebino ustanovitvenih aktov
fundacij in poslovanje obeh fundacij (in ne za poslovanje
Loterijskega sveta pri Loteriji Slovenije). Ker torej ZIS v 127. členu
govori o fundacijah invalidskih in humanitarnih organizacij ter
športnih organizacij, je za zakon, ki ureja tudi te fondacije oziroma
fundaciji, šteti ZLPLS, po katerem sta fundaciji ustanovljeni in ki
ureja tudi upravljanje in organizacijo obeh fundacij in ki na Zakon
o ustanovah napotuje le v določenih primerih. Tudi v obeh
ustanovitvenih aktih, ki ju je Državni zbor Republike Slovenije
sprejel dne 29.1.1998 (Ur.l. RS, št. 9/98)), je kot podlaga za
ustanovitev naveden ZLPLS in ne Zakon o ustanovah. Enako
stališče je v postopku sprejemanja aktov o ustanovitvi FIHO in
FŠ, dne 20.1.1998 sprejela tudi Vlada Republike Slovenije.

Kako določiti višino sredstev od iger na srečo, ki Jih prireja
Loterija Slovenije, za katere pa ji še niso dodeljene koncesije
in zato tudi ni določena koncesijska dajatev.

Razlogi za sprejem obvezne razlage 127. člena Zakona o
igrah na srečo:
Ob konstituiranju Fundacije za finaciranje invalidskih in
humanitarnih organizacij RS, se je Svet fundacije soočil z
različnimi razlagami 127. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. list
RS, št. 27/95).
Zakon vtem členu govori o financiranju invalidskih in humanitarnih
organizacij, zato sta s fondacijami mišljeni Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO)
in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (FŠ), saj je osnovna dejavnost obeh fundacij ravno
financiranje v 127. členu zakona omenjenih organizacij.
22. maj 1998
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"Za zakon, ki ureja fondacije, se po tem členu šteje Zakon o
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur.l. RS 44/96 in
47/97), za fondacije po tem členu pa štejeta Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji.''

Glede na navedeno predlagam Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme besedilo predloga za sprejem
OBVEZNE RAZLAGE
127. člena Zakona o igrah na srečo

Jože Možgan, dr.med., I.r.

♦
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Predlog za sprejem

OBVEZNE

RAZLAGE

124.

ČLENA

o
ZAKONA

0

IGRAH

NA

SREČO

(0RZIS124)
- EPA 489 - II -

Jože Možgan, dr. med.
poslanec Državnega zbora RS

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 124. člena
ZAKONA O IGRAH NA SREČO (Uradni list RS, št. 27/95)

Podpisani poslanec Državnega zbora podaja na podlagi 208.
in 209. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93
in 80/94)

O

Jože Možgan, l.r.

Podpisani poslanec predlaga, da Državni zbor sprejme OBVEZNO
RAZLAGO 124. člena omenjenega zakona glede naslednjega
vprašanja:

obeh fundacij, je za ta rok šteti dan, ko je bila konstituirana zadnja
fundacija,t.j. dne 9.3.1998. V času uveljavitve ZIS leta 1995 je kot
splošni akt Loterijskega sveta pri Loteriji Slovenije veljal Pravilnik
o razporejanju loterijskih sredstev za socialno humanitarne in
športne dejavnosti, zato se za delo Loterijskega sveta in s tem za
razdeljevanje prihodkov, doseženih z dejavnostjo Loterije
Slovenije, do 9.3.1998 uporabljajo določbe zakona o igrah na
srečo iz leta 1990 in 1986 in omenjenega pravilnika in ne določbe
iz leta 1995.

Kako določiti višino sredstev od Iger na srečo, ki jih prireja
Loterija Slovenije, za katere pa jI še niso dodeljene koncesije
In zato tudi nI določena koncesijska dajatev.
Razlogi za sprejem obvezne razlaoe 124. člena Zakona o
Igrah na srečo:
Ob konstituiranju Fundacije za tinaciranje invalidskih in
humanitarnih organizacij RS, se je Svet fundacije soočil z različnimi
razlagami 124. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 27/
95).

Glede na navedeno predlagam Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme besedilo predloga za sprejem

Prehodne določbe Zakona o igrah na srečo urejajo način dela
Loterijskega sveta pri Loteriji Slovenije do konstituiranja obeh
fondacij, ki se financirata iz prihodkov, doseženih z dejavnostjo
Loterije Slovenije. Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je bila konstituirana
dne 9.3.1998, Fundacija za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji pa dne 8.3.1998. Ker zakon določa uporabo
prejšnjega zakona o igrah na srečo iz leta 1980 in 1986 in splošnih
aktov, veljavnih v času uveljavitve ZIS leta 1995, do konstituiranja

OBVEZNE RAZLAGE

22. maj 1998

124, člena Zakona o igrah na srečo:
"Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom po določbah
Zakona o igrah na srečo (Ur.l. SRS, št. 32/80 in 29/86) in po
dosedanjih splošnih aktih do konstituiranja fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij in do konstituiranja fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, kar
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pomeni, da se do 9.3.1998, do dneva konstituiranja obeh fundacij
(Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji - konstituirana dne 3.9.1998, in Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - konstituirana
8.3.1998), za delitev prihodkov, doseženih z dejavnostjo Loterije
Slovenije, uporabljajo določbe prejšnjega zakona o igrah na srečo
iz leta 1980 in 1986 in določbe splošnih aktov, veljavnih v času

poročevalec, št. 33

sprejetja novega zakona o igrah na srečo, to je določbe Pravilnika
o razporejanju loterijskih sredstev za socialno-humanitarne in
športne dejavnosti na posamezne organizacije, ki ga je Loterijski
svet sprejel na 5. seji, dne 23.7.1991, na 17. seji, dne 18.9.1992,
na 19. seji, dne 25.10.1995, in na 29. seji, dne 18.12.1996."
Jože Možgan, dr. med., I.r.
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Predlog za sprejem

OBVEZNE

ZAKONA

RAZLAGE

0

IGRAH

46.
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ČLENA

SREČO

(0RZIS46)
- EPA 487 - II -

Jože Možgan, dr. med.
poslanec Državnega zbora RS

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 46. člena
ZAKONA O IGRAH NA SREČO (Uradni list RS, Št. 27/95)

Podpisani poslanec Državnega zbora podaja na podlagi 208.
in 209. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93
in 80/94)

Jože Možgan, l.r.

Podpisani poslanec predlaga, da Državni zbor sprejme OBVEZNO
RAZLAGO 46. člena omenjenega zakona glede naslednjega
vprašanja:

na srečo, ni možno razdeljevati, ker teh dajatev še ni. Tudi 123.
člen ZIS (prehodne in končne določbe) določa nadaljevanje
dejavnosti prirejanja iger na srečo Loterije Slovenije do odločitve
vlade o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo. Vlada Republike Slovenije je le Športni Loteriji d.d. že podelila
koncesijo za igre športni krog, podarim-dobim in hitro srečko,
zato se določila 46. člena uporabljajo le za te dajatve, saj so
koncesijske dajatve, ne morejo pa se uporabljati za delitev drugih
sredstev. Tako se sredstva od koncesijskih dajatev od iger športni
krog, podarim - dobim in hitro srečko v skladu s 46. členom ZIS
že delijo med obe fundaciji v razmerju, kot je bilo določeno z
odločbo o podelitvi koncesije.

Kako določiti višino sredstev od Iger na srečo, ki jih prireja
Loterija Slovenije, za katere pa ji še niso dodeljene koncesije
in zato tudi ni določena koncesijska dajatev.

Razlogi za sprejem obvezne razlage 46. člena Zakona o igrah
na srečo:
Ob konstituiranju Fundacije za finaciranje invalidskih in
humanitarnih organizacij RS, se je Svet fundacije soočil z različnimi
razlagami 46. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 27/
95).

Podobno razlago zasledimo tudi v predlogu Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona prometnem davku od posebnih iger na
srečo (EPA 332-II - hitri postopek, Poročevalec, št.59, z dne
15.12.1997), ki je v parlamentarni proceduri(sedaj predlagan po
rednem postopku). V poglavju "Ocena stanja in razlogi za sprejem
zakona " je med drugim zapisano: "Zaradi zamude pri lastninjenju
igralnic, obstoječi prireditelji posebnih iger na srečo še niso mogli
pridobiti koncesije in niso zavezanci za plačilo koncesijske dajatve.
Posledično, lokalne skupnosti in fondacije ne morejo pridobiti
nobenih sredstev iz te dejavnosti."

Ker se Loterija Slovenije še ni preoblikovala v delniško družbo,
kot določa 1. člen zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije (Ur.l. RS. št. 46/96 in 47/97), in za trajno prirejanje klasičnih
iger na srečo od Vlade Republike Slovenije še ni pridobila koncesije,
koncesijske dajatve, ki so opredeljene v 46. členu Zakona o igrah
22. maj 1998
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Glede na navedeno predlagam Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme besedilo predloga za sprejem
OBVEZNE

"Določila tega člena veljajo le za delitev sredstev, doseženih s .
plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo, in ne za delitev drugih sredstev oziroma sredstev,
pridobljenih na drug način. Dokler ni podeljene koncesije za trajno
prirejanje klasičnih iger na srečo, ni doseženih sredstev s plačilom
koncesijskih dajatev od teh iger, zato teh sredstev (ki jih ni) ni
možno razdeljevati."

RAZLAGE

46. člena Zakona o igrah na srečo:

Jože Možgan, dr.med., I.r.
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Popravek

PREDLOGA

ZAKONA

POKOJNINSKEGA

ZAVAROVANJA

IN

0

PRAVICAH

IZ

INVALIDSKEGA

BIVŠIH

VOJAŠKIH

ZAVAROVANCEV
- EPA 1272 - tretja obravnava

V besedilu predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, je prišlo
do napake v besedilu 2. člena. Zato pošilja Vlada Republike
Slovenije v prilogi popravek besedila

- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH
ZAVAROVANCEV - tretja obravnava.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

- Aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile k
Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1.
februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokojnine
po vojaških predpisih.

Pravilno besedilo 2. člena predloga zakona se glasi:
"2. člen
1) Za upravičence iz prejšnjega člena se štejejo:

- Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni vojaški
službi v JLA, pod pogojem, da jim je do 18. julija 1991 prenehala
aktivna služba v JLA ali so bili po 18. juliju 1991 do prenehanja
aktivne vojaške službe ves čas v suspenzu, v zaporu, v
bolniškem staležu, na razpolago ali jim je z odredbo pristojnega
organa prenehala aktivna vojaška služba zaradi upokojitve,
oziroma so ostali v službi v JLA s soglasjem organov Republike
Slovenije, pristojnih za zadeve obrambe in so do 18. oktobra
1991 zahtevali upokojitev in izpolnili pogoje za priznanje pravice
do starostne, predčasne ali družinske pokojnine po vojaških
predpisih ali so do 18. oktobra 1991 vložili zahtevek za priznanje
pravic iz invalidskega zavarovanja, na podlagi katerega je bila
pri njih z odločbo pristojnega vojaškega organa ugotovljena

- Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uveljavili
pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih.
- Osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva
Republike Slovenije oziroma postopek za pridobitev državljanstva Republike Slovenije ni bil ugodno končan (v nadaljevanju:
tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od vključno 25.
junija 1991 dalje, če so do vključno 25. junija 1991 uveljavile
pravico do pokojnine ali po drugih dajatev po vojaških predpisih,
pod pogojem, da jih ne morejo pridobiti po predpisih držav, katerih
državljani so.

22. maj 1998
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nesposobnost za vojaško službo, oziroma je bila na podlagi
izvida, ocene in mnenja invalidske komisije ugotovljena
invalidnost I. kategorije po splošnih predpisih.

4) Državljani Republike Slovenije, ki jim je 18. oktobra 1991
manjkalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe za izpolnitev
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih
in so imeli na dan 18. oktobra 1991 stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji oziroma v državi, ki slovenskim državljanom ne priznava
pravic na podlagi zavarovanja po vojaških predpisih, pridobijo
pravico do pokojnine pod pogoji in na način, določen v zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/
92, 5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: splošni predpisi), kot če bi pretežni
del svoje zavarovalne dobe prebili v zavarovanju pri Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
zavod).

2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po tem zakonu
pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov ali meddržavnih
sporazumov ne more pridobiti oziroma uživati pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi obdobij,
prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških
zavarovancev.
3) Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo osebe, ki
so aktivno sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo v funkciji
poveljevanja ali neposrednega bojnega delovanja oziroma so
delovale v vojaški obveščevalni ali protiobveščevalni dejavnosti
zoper Republiko Slovenijo.

5) Državljan Republike Slovenije, ki je bil nazadnje zavarovan pri
zavodu, pridobi pravico do pokojnine po splošnih predpisih pri
zavodu tako, da se mu zavarovalna doba, dopolnjena po vojaških
predpisih, upošteva kot zavarovalna doba, prebita pri zavodu, če
ni z meddržavno pogodbo drugače določeno."

OPOMBA UREDNIŠTVA
Predlog zakona o pravicah Iz pokojninskega In
Invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
(ZPIZVZ) - EPA 1272 - tretja obravnava, je bil objavljen v
Poročevalcu št. 9/98, z dne 27.1.1998. POPRAVEK k
navedenemu predlogu zakona pa je bil objavljen v
Poročevalcu št. 18/98, dne 2. marca 1998.
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POSLANSKI

POBUDI

se predstavniki Republike Slovenije pred pogovori s predstavniki
Italijanske republike in Republike Madžarske redno srečujejo tudi
s predstavniki obeh narodnih skupnosti in se seznanijo z njihovimi
predlogi in pobudami.

POBUDA
ZMAGA JELINČIČA naj avtohtono
italijansko narodno manjšino v Sloveniji
zastopa le samoupravna narodna
skupnost italijanske manjšine v
Sloveniji

Pred obiskom predsednika Italijanske republike Oscarja Luigija
Scalfara v Republiki Slovenije, je predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan sprejel tudi delegacijo italijanske narodne skupnosti,
v kateri so bili izključno predstavniki Obalne samoupravne
narodne skupnosti italijanske narodne in poslanec Roberto Battelli.

Ministrstvu Republike Slovenije za zunanje zadeve dajem
pisno poslansko pobudo, da upošteva ter tudi vsem
slovenskim državnim organom razloži, da lahko avtohtono
italijansko narodno manjšino v Sloveniji zastopa le
SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST ITALIJANSKE
MANJŠINE v Sloveniji, ki je ustanovljena na podlagi 64. člena
Ustave Republike Slovenije, In da nikakor ne more in ne
sme biti predstavnik italijanske manjšine UNIJA ITALIJANOV,
ki Je pravna oseba hrvaške, torej tuje, države.

Ob obisku v Republiki Sloveniji je predstavnik Italijanske republike
Oscar Luigi Scalfaro sprejel tudi predstavnike italijanske narodne
skupnosti. Obisk je organiziralo Veleposlaništvo Italije v Ljubljani,
ki je samo izbralo udeležence srečanja. Predsednik Republike
Milan Kučan pri tem pogovoru ni sodeloval.

Žal tega ne vedo niti svetovalci predsednika države, tako da
se je slovenski predsednik Milan Kučan pogovarjal z
italijanskim predsednikom Scalfarijem ob prisotnosti
predstavnika hrvaške Unije Italijanov namesto ob prisotnosti
predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v
Sloveniji, ki po slovenski ustavi edina lahko zastopa
avtohtono Italijansko narodno manjšino v Sloveniji.

POBUDA
IVA HVALICE o zagotovitvi proračunskih
sredstev, ki bi nacionalni TV omogočila
neposredni prenos sej Državnega
zbora, na katerih se razpravlja o
poslanskih pobudah in vprašanjih

Predlagam, da to zadevo čimprej uredite, razen seveda če
slovenska vlada ne načrtuje združitve Republike Slovenije
z Republiko Hrvaško.

Vlada RS naj v predlogu proračuna za leto 1998 predvidi
posebno postavko, s katero bo na nacionalni televiziji
zagotovila sredstva za neposredni prenos sej Državnega
zbora RS, na kateri se razpravlja o poslanskih vprašanjih In
pobudah.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
V skladu s 64. členom Ustave Republike Slovenije in na podlagi
zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur. I. RS, št. 65/94)
so pripadniki italijanske narodne skupnosti ustanovili svoje
samoupravne narodne skupnosti, ki so politično predstavništvo
italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Državni organi
se v skladu z zakonom o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj
narodnih skupnosti posvetujejo z Obalno samoupravno narodno
skupnostjo italijanske narodnosti. V skladu z omenjenim zakonom
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Menim, da Ima slovenska javnost pravico do popolnejše In
neposredne seznanitve s stališči Vlade RS In parlamentarnih
strank do posameznih ključnih političnih vprašanj. V
zahodnoevropskih državah nacionalne televizije redno In v
celoti prenašajo plenarne seje nacionalnih parlamentov na
katerih se razpravlja o poslanskih vprašanjih in pobudah.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA - VODSTVO
1550 Ljubljana, Kolodvorska 2

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
V predlogu državnega proračuna za leto 1998, ki ga je vlada
Republike Slovenije sprejela na seji 26. novembra 1997, ni
predvidena nobena postavka, iz katere bi bilo moč zagotoviti
nacionalni televiziji sredstva za neposredni prenos sej državnega
zbora, na katerih se razpravlja o poslanskih vprašanjih in pobudah.

ZADEVA: odgovor na poslansko pobudo g. Iva Hvalice
1.
Na vašo željo vam posredujemo naše stališče do poslanske
pobude g. Iva Hvalice v parlamentu RS.

Vlada Republike Slovenije meni, da je odločitev o potrebnosti
neposrednih prenosov sej državnega zbora po nacionalni televiziji
stvar strokovne odločitve državnega zbora Republike Slovenije.
Če bo državni zbor presodil, da so neposredni prenosi potrebni
za njegovo delovanje, bi morala biti potrebna sredstva zagotovljena
v okviru finančnega načrta državnega zbora. V ta namen lahko
državni zbor pripravi dopolnjen predlog proračuna državnega
zbora, saj do zdaj tak zahtevek ni bil vključen v predlog
proračunskih postavk državnega zbora.

Stališče, da zahodno - evropske države v celoti prenašajo
"plenarne seje parlamentov, na katerih se obravnavajo poslanske
pobude in razprave" držijo samo delno.
Parlamentarne razprave namreč skoraj nikjer ne prenaša
nacionalna RTV, temveč imajo posebno parlamentarno (državno
TV), ki ima zato posebno frekvenco, s tem pa tudi poseben kanal.
Pri nas na žalost tako na 1. in 2. ni mogoče, saj je Vlada RS - Urad
za telekomunikacije razdelil vse frekvence tako, da niti s
samostojno TV sliko iz parlamenta, ni mogoče prenašati po vsej
Sloveniji.

Po zakonu o RTV Slovenija (Ur. I. RS, št. 18/94) je za samo
oblikovanje programov RTV Slovenija pristojen Svet RTV Slovenija,
ki določa programske zasnove in letne programske sheme
programov (18. člen zakona o RTV Slovenija). Glede na to, da
Svet RTV Slovenija na vlado Republike Slovenije ni naslovil
nobenega predloga v zvezi s prenosi sej državnega zbora, se
tudi vlada Republike Slovenije ob sprejemanju proračuna za
naslednje leto ni opredeljevala do omenjene problematike.

Nacionalna TV ima svojo programsko shemo, zato mora v primeru
prenosa iz parlamenta, odstopati od te shene, ki je bila potrjena
na Svetu RTV Slovenija.
2.
Prav tako bi morale biti narejene povezave znotraj Državnega
zbora.

Za mnenje o pobudi je Urad Vlade za informiranje zaprosil tudi
generalnega direktorja RTV Slovenija in njegovo mnenje vam
pošiljamo v prilogi.

Začasna rešitev, ki jo vidimo, je takšna, da Državni zbor najame
reportažni avto, le teh je več v Sloveniji, ki bi pokrival dogajanje in
omogočal prenose vsem zainteresiranim postajam. Zavod RTV
Slovenija ne more zagotoviti prenos, ker nima dovolj tehničnih
zmogljivosti, ne da bi resno ogrozil redne produkcije TV
programov.

Ljubljana, 9. december 1997
Generalni direktor RTV Slovenija
Janez Čadež, l.r.
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POSLANSKA

o

VPRAŠANJA

,
POSLANSKO VPRAŠANJE IN POBUDA
o dodeljevanju koncesij za separacijska
dela na reki Soči

91 Čl, maj 1993, UPI d.o.o., Tolmin" bilo prodišče na odseku reke
Soče tik nad vtokom Boke, pod gostilno Žvikar opredeljeno kot
edina možna lokacija za odvzem rečnih materialov na bovškem
območju. Leta 1994 je Žagar Robert iz Žage 41, na občini Tolmin
pridobil lokacijsko dovoljenje št. 351 -498/93, za črpanje gramoza
na tej lokaciji. VGP Soča mu je izdalo začasno dovoljenje za
odvzem gramoza, št. 1101-190/1-94 z dne 7.6.1994, ki je bilo
časovno omejeno do 30.9.1994. Žagar Robert je ministrstvo za
okolje in prostor tudi zaprosil za koncesijo za črpanje rečnih
naplavin.

Polonca Dobrajc, poslanka SNS, je 4. novembra 1997 ministra
za okolje In prostor dr. Pavla Gantarja vprašala:
Reka Soča je bila pred kratkim proglašena za najlepšo reko
Evrope, česar pa se, kot kaže, Ministrstvo za okolje In prostor
ne zaveda. Le kako bi bilo drugače mogoče, da se nižje od
vasi Čezsoča v samem koritu reke nahajajo tovornjaki In
nakladalci za pesek, oziroma kar prava separacija in uničujejo
ta evropski biser. Ali bo res potrebna prijava evropskim
inštitucijam, da se bo ustavil ta ekološki škandal?

Podeljevanje koncesij za te primere ni možno, ker se odvzem
naplavin šteje za sestavni del vzdrževanja vodnega režima, ki ga
izvaja vodnogospodarska javna služba. Strokovno ugotovljeni
viški naplavin pa se lahko odprodajajo za drugo rabo skladno s
predpisi na področju voda.

Sprašujem Ministrstvo za okolje in prostor, kdo je privatniku
podelil koncesijo za uničenje slovenske krajine. Od
ministrstva zahtevam da odgovorne pokliče na zagovor,
uničevanje najlepše evropske reke pa takoj prekine in ustavi.
O NOVEM PRAVILNIKU O IGRAH NA
SREČO
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 19. novembra 1997
ministra za finance mag. Mitja Gasparija vprašal:

Ministrstvo za okolje in prostor ji je posredovalo naslednje pojasnilo:
Soča predstavlja na tem območju naravni spomenik, ki ga je
sprejela prejšnja občina Tolmin za celotno svoje območje. Čezsoški
prodi pa so zaščiteni z občinskim odlokom kot naravni rezervat.

Sprašujem ministra RS za finance g. mag. Mitjo Gasparija,
zakaj vztraja pri novem pravilniku o igrah na srečo, ki je
znižal že tako smešno nizke stave, s čimer vlada kolje svoje
molzne krave, obenem pa pripravlja nekakšne varčevalne
ukrepe?

S problematiko nezakonitega odvzemanja proda na območju
Čezsoških Prodov in Vrbulje ter prodišča Šerokec na reki Soči
pod sotočjem z Lepenjico, se Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Enota Noba Gorica, srečuje že nekaj let. Izdanih je bilo več odločb
za prenehanje črpanja gramoza iz reke Soče ter ovadbe zaradi
suma kaznivega dejanja zoper Antona Klavoro iz Čezsoče 112/
a in Mirana Klavoro iz Čezsoče 128.

Sprašujem ministra Gasparija, zakaj ne zamenja direktorja
Urada za nadzor nad prirejanjem Iger na srečo gos. PAVA
IVANKOVIČA, ki je zaradi osebne maščevalnosti vsilil sprejem
novega pravilnika in ga brezglavo brani, čeprav zelo škodi
državnemu In občinskim proračunom, saj onemogoča
Italijanom In Avstrijcem, da bi se pri nas zabavali, pridno
polnili državni proračun skozi avtomate in še kot turisti?
Ali minister Gaspari ne ve, da je PAVO IVANKOVIČ bivši vodja
agregata pri gradbenem podjetju, ki je svojo policijsko
kariero začel, ko je na Bledu zlomil roko obdolžencu?

Stabilni vodni režim zahteva tudi v naravovarstveno občutljivih
okoljih posamezne posege, kot je med drugim tudi odvzemanje
oz. premeščanje proda, vendar le na območjih in na načine, ki so
strokovno multidisciplinarno opredeljeni (to je skladno tudi s 4.
členom zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo
s pritoki od Idrijce pri Mostu na Soči do izvira (Ur. I. SRS, št. 7/76).
V skladu s tem je na podlagi dokumentacije "Povodje Soče, razvojni
projekt za reko Sočo, odsek II. Kobarid - Bovec, št. proj. 231-1/
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Novi nori pravilnik ne pomeni samo zmanjšanja državnega
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proračuna za stotine milijonov tolarjev In ukinitve stalne
zanesljive zlate jame za občine, ampak pomeni tudi ukinitev
nekaj sto delovnih mest, kar bomo morali seveda povsem
po nepotrebnem plačati slovenski davkoplačevalci. Zato
zahtevam, da minister takoj ukrepa In ga sprašujem kdaj in
kaj bo ukrenil?

O LOČITVI PRISTOJNOSTI MED
DRŽAVO IN VERSKIMI SKUPNOSTMI VELJAVNOST 7. ČLENA USTAVE
R SLOVENIJE

Ministrstvo za finance mu je podalo naslednji odgovor:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 20. novembra 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic je v RS urejena z
zakonom o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95, z dne 19.5.1995)
ter Pravilnikom o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. I.
RS, št. 53/96, 40/97, 67/97, 62/97 - odločba Ustavnega sodišča).

Vlado Republike Slovenije sprašujem, ali ne velja več 7. člen
slovenske ustave o ločitvi države In verske skupnosti in
sicer prosim za odgovore tudi na naslednja vprašanja:
Kot volilec sem prejel obvestilo Volilne komisije, kjer med
ostalim piše, da se za organ država štejejo v posameznih
državah tudi duhovniki z licenco.

Zakon o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS) določa v 96. členu,
da minister, pristojen za finance, predpiše s pravilnikom tehnične
in druge standarde, ki jim morajo ustrezati igralni avtomati in
prostori prireditelja, najmanjše in največje število igralnih avtomatov,
ki smejo biti nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, o
načinu opravljanja takšne dejavnosti, o kontroli nad opravljenjem
takšne dejavnosti, o višini najvišjega vložka ter o drugih vprašanjih,
povezanih s to dejavnostjo.

Sprašujem, od kdaj je ta delitev ukinjena In kdo je to delitev
ukinil?
Kateri slovenski državni organ je določal duhovnike po
nekaterih državah, da so organ slovenske države?

Nov Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. I.
RS, št. 67/97) ne znižuje vložka, določenega v prejšnjem
pravilniku, ki znaša največ 100,00 SIT, temveč omogoča njegovo
povečanje.

Zakaj se ne objavi seznam duhovnikov z njihovimi naslovi
po državah, ki imajo tako "licenco"?

Pravilnik dopušča možnost, da prireditelji lahko povečajo vložek
iz 100 na 3.000,00 SIT ob izpolnitvi določenih pogojev. S tem je
novi pravilnik omogočil prirediteljem poslovanje z bistveno večjim
vložkom kot doslej.

Ali so ti duhovniki llcencirancirani tudi za vse ostale
dolžnosti države Slovenije, ki se tičejo Slovencev po svetu?

Kakšen tekst oziroma natančno vsebino Ima ta "licenca"?

Ali ti duhovniki podeljujejo tudi potne liste, državljanstva in
druge uradne dokumente?

Vlada RS je v tem času že sprejela strategijo razvoja igralništva
v RS. V strategiji je dolgoročno opredeljena politika vlade na
področju posebnih iger na srečo. Strategija ukinja pojem igralni
avtomati zunaj igralnic ter uvaja nov pojem igralni saloni. V
prehodnem obdobju naj bi obstoječi prireditelji na igralnih avtomatih
zunaj igralnic imeli možnost zaprositi vlado RS za dodelitev t.i.
male koncesije, ki dovoljuje uporabo od 30 -100 igralnih avtomatov,
vendar s pridobljeno koncesijo, s katero bodo izenačeni pogoji
poslovanja in pridobitve koncesije z obstoječimi igralnicami.

Ail so ti duhovniki od Slovenije tudi plačani za to njihovo
"državno funkcijo", koliko In kdaj?
Ali so to samo katoliški duhovniki, ali tudi pravoslavni,
protestantski, muslimanski Itd. ?
Če ne, zakaj samo katoliški?
Ali je ta njihova državna licenca časovno omejena, od kdaj,
do kdaj? Ali je prenosljiva? Ali duhovniki v njihovi fari
podeljujejo od predhodnikov tako licenco?

V prehodnem obdobju pa obstoječi prireditelji, ki opravljajo
dejavnost na igralnih avtomatih zunaj igralnic, opravljajo to
dejavnost še naprej v nespremenjenem obsegu. Pri tem velja
poudariti, da se sredstva taks za občine, na območju katerih se
prirejajo igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, niso v
ničemer spremenila.

Ali podeljujejo takšno "licenco" duhovnikom tudi druge
demokratične države v Evropi in katere?
Ali ima takšno državno licenco tudi ljubljanski nadškof
Rode?
Ali je zato te dni v Argentini?

Pri pridobitvi koncesij za salone igralnih avtomatov bodo občine
pridobivale tudi sredstva koncesijske dajatve v višini, ki je določena
z zakonom o igrah na srečo, tako da vir prihodkov občin tudi v
bodoče ni otrožen, temveč se bo celo povečal.

Katere univerze, dekanati oziroma rektorati v tujini
uporabljajo takšno "licenco" zastopanja države Slovenije,
ali so to poimenski ali samo naslovljeni na dekanate in
rektorate?

Glede na opredelitve v strategiji razvoja igralništva bo v RS lahko
registriranih do 2000 igralnih avtomatov v igralnih salonih, kar je
še enkrat več kot je trenutno registriranih igralnih avtomatov zunaj
igralnic. Tako vlada RS ni v ničemer omejila te dejavnosti, temveč
jo celo povečuje, pri čemer pa dejavnost prirejanja igre na srečo
na igralnih avtomatih zunaj igralnic prenaša kot dejavnost v igralne
salone. To področje ureja s koncesijsko politiko ter jo uravnava
na enak način kot je to urejeno v igralniško razvitih evropskih
državah. Na podlagi strategije razvoja igralništva bo vlada RS
pripravila ustrezne spremembe zakona o igrah na srečo.

poročevalec, št. 33

Ali lahko vlada objavi točen seznam z naslovi teh univerz,
rektoratov in dekanatov?
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Vlada RS domneva, da je za gospoda poslanca sporno dejstvo,
da v posameznih državah štejejo za državne organe tudi
duhovnike z licenco oziroma da imajo po drugem odstavku 82.
člena zakona o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS, št. 44/92, 13/93,
78
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60/95,14/96 in 67/97) volivci, ki v tujini začasno ali stalno prebivajo,
pri glasovanju po pošti, možnost veljavno glasovati z glasovnico,
kateri je priložena volilna karta, potrjena od diplomatsko
konzularnega predstavništva Republike Slovenije ali od organa
države, v kateri stalno ali začasno prebiva.

dokumentacoji, potrebno za ustanovitve banke hčere.
4. Na naslednjo sejo se predloži čistopis Elaborata, ki vključuje
vse pripombe, dane na današnji seji.
5. K Elaboratu je potrebno priložiti statuta banke matere in banke
hčere.

Po 37. členu zakona o volitvah v državni zbor skrbi za zakonitost
volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se nanašajo na
volilne postopke Republiška volilna komisija.

Na podlagi sprejetih sklepov je ASBH pristopila k izdelavi Elaborata
z upoštevanjem pripomb UO ASBH. Pri izdelavi Elaborata so se
najprej uporabili podatki iz revidiranih bilanc za leto 1995, na katerih
so temeljile tudi delitvene bilance. V mesecu juniju 1997 pa je
Banka Slovenije sprejela odločbo o zaključku sanacijskega
postopka v NKBM d.d., zato je bilo potrebno Elaborat uskladiti v
številčnem delu, ki bo temeljil na revidiranih podatkih bilance stanja
in bilance uspeha banke za leto 1996. Ker so revidirani podatki po
določilih 51. člena zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/
91 in 38/92) na voljo v petih mesecih po preteku koledarskega
leta, so strokovne službe ASBH takoj po pridobitvi podatkov
pričele z njihovim usklajevanjem. Vzporedno je potekala tudi
priprava osnutka pogodbe o ustanovitvi banke, osnutka pogodbe
o prenosu bančnih poslov in ureditvi medsebojnih razmerij in
osnutka statuta banke hčere.

Glede na navedeno vlada RS meni, da bi v konkretnem primeru
morala biti naslovnik poslanskega vprašanja Republiška volilna
komisija.
Hkrati vlada RS meni, da obvestilo volivcu, ki navaja, da se v
posameznih državah za državne organe štejejo tudi duhovniki z
licenco in s tem konkretizira drugi odstavek 82. člena zakona o
volitvah v državni zbor, ni pravna kršitev 7. člena Ustave Republike
Slovenije.
Obvestilo volivcu je informativno gradivo namenjeno informiranju
volilca. Informacija, da se v posameznih državah - po tujem pravu
- šteje za državne organe tudi duhovnika z licenco, ki lahko kot
državni organi potrdijo volilno karto oziroma identiteto volivca ne
more ogrožati ustavnih vrednot 7. člena Ustave Republike
Slovenije (ločitev države in verskih skupnosti, enakopravnost
verskih skupnosti in svobodno delovanje verskih skupnosti). V
Republiki Sloveniji namreč takšnih licenc državni organi
duhovnikom verskih skupnosti ne izdajajo.

Z dnem formalnega zaključka sanacije v Novi Kreditni banki
Maribor d.d. v mesecu juliju 1997 so vse dejavnosti glede
razdruževanja banke prešle v pristojnost novih organov
upravljanja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. Trenutno je tako v
pripravi tehnična izvedba postopka reorganizacije Nove Kreditne
banke Maribor d.d.
Vsekakor pa želimo poudariti, da je za reorganizacijo banke v
smislu ustanovitve banke, hčere potrebno pridobiti tudi dovoljenje
Banke Slovenije za poslovanje banke, ki ga Banka Slovenije izda
v skladu z določili 15. člena zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I.
RS, št. 1/91,38/92 in 46/93).

O DELITVI NOVE KREDITNE BANKE
MARIBOR, d.d.
IVAN BOŽIČ, poslanec SKD, je 21. novembra 1997 ministra
za finance mag. Mitja Gasparija vprašal:
Kdaj bo prišlo do delitve nove MKB na Goriško in Mariborsko
banko?

O PRIPRAVI MERIL ZA DOLOČITEV
RAZMERJA PLAČIL ZA KONCESIJO, V
SKLADU Z DOLOČBAMI ZAKONA O
VARSTVU OKOLJA

Ministrstvo za finance mu je posredovalo naslednji odgovor:
Pri pripravi odgovora na navedeno gradivo je ministrstvo za finance uporabilo informacije, ki so bile pridobljene od Agencije
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic.

PAVEL RUPAR, poslanec SDS, Je 25. novembra 1997 ministra
za okolje in prostor dr. Pavla Gantarja vprašal:

Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic je bila
ustanovljena na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije o
Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I.
RS, št. 25/93 in 50/93), ki v 9.a členu opredeljuje Upravni odbor
kot organ upravljanja ASHB.V času sanacije pa je upravni odbor
ASBH opravljal tudi vlogo nadzornega sveta obeh bank v sanaciji.

V prenekaterlh slovenskih občinah je večinski lastnik gozdov
država oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (pr.
v občini Tržič je država lastnik 3500 ha gozdov, kar predstavlja
60% vseh gozdnih površin v občini In 23% vse površine
območja občine Tržič), ki z njimi gospodari in iz njih
pridobiva tudi rento, kljub temu, da 21. člen zakona o varstvu
okolja (Ur.l. RS, št. 32/93) v drugem odstavku določa:

V zvezi z razdruževanjem NKBM d.d. je upravni odbor ASBH na
svoji 70. seji dne 25.10.1996 sprejel naslednje sklepe:

"Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je v
lasti republike, pripada republiki in občini v razmerju, na
podlagi meril razvitosti infrastrukture in obremenjenosti
okolja, ki jih predpiše vlada."

1. Upravni odbor ASBH se strinja z ustanovitvijo banke hčere kot
nove organizacijske oblike področja poslovanja Nova Gorica na
način, kot je opredeljeno v predloženem Elaboratu.

Vlada merli določenih v 21. členu zakona o varstvu okolja še
nI pripravila, zato občine nimajo nikakršnih prihodkov Iz
javnih gozdov na svojem območju. Dejstvo je, da
gospodarjenje s temi gozdovi obremenjuje tudi lokalne
ceste, ki vodijo do teh gozdov (pr. čezmerna obremenitev
«

2. Banka hči se ustanovi z dnem izstopa NKBM d.d. iz sanacije in
po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in dovoljenj.
3. Zadolžujejo se strokovne službe ASBH, da izdelajo vso
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lokalne ceste TRŽIČ - Jelendol), gozdne ceste v zasebnih
gozdovih In druge krajevne poti, katerih strošek vzdrževanja
In rekonstrukcl| nosijo Izključno lokalne skupnosti.

Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor:
Tovorna vozila vozijo po slovenskih cestah preobremenjena zato,
ker so kazni, ki so predpisane za prekrške zoper varnost
cestnega prometa prenizke.

Naj še omenim, da se veliki državni gozdni kompleksi
pogosto nahajajo na omejnlh, gorsko - višinskih In
demografsko ogroženih območjih (Kočevje, Tržič, ...). kjer
so Infrastrukturne razmere že tako zelo slabe. Z delom
odškodnine za koncesijo bi občine dobile povrnjenih vsaj
del stroškov za vzdrževanje In obnovo infrastrukture
(predvsem prometnic) na območjih, kjer se nahajajo tudi
državni gozdovi, zato sprašujem kdaj bo Vlada Republike
Slovenije pripravila merila za določitev razmerja plačil za
koncesijo, ki bi jih v skladu s prehodnimi določbami zakona
o varstvu okolja (101. člen) morala pripraviti v devetih
mesecih po uveljavitvi zakona o varstvu okolja (to je v letu
1994)?

Policija izvaja v sodelovanju s firmo Cetel d.o.o., ki ima koncesijo
za tehtanje, stalen nadzor osnih obremenitev in skupne mase
tovornih vozil na magistralnih in nekaterih regionalnih cestah,
zlasti pa na slovenskem cestnem križu, na počivališču Voklo
avtomobilske ceste A1 pa je stalno mesto tehtalne postaje. Pri
tem pa ugotavljamo, da so kazni, ki so predpisane za prekršek
vožnje preobremenjenega vozila prenizke in se prevoznikom bolj
splača tovor naložiti na eno vozilo in ga preobremeniti, kot prepeljati
tovor z dvemi vozili.
Tovornjakov s prešibkimi motorji, registrirani v Sloveniji ali drugih
državah srednje in zahodne Evrope na slovenskih cestah
praktično ni več. Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni
obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu v 13. členu
predpisuje razmerja moči motorja glede na največjo dovoljeno
maso tovornih in drugih motornih vozil. Tovorna vozila s prešibkimi
motorji se občasno še pojavijo na slovenskih cestah, prihajajo pa
iz držav vzhodne Evrope. Zato je policijska kontrola še posebno
potrebna na relaciji Dolga vas - Vrtojba oziroma Fernetiči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgovorilo:
Ker vprašanje izhaja iz koncesije za izkoriščanje državnih gozdov,
večina jih je postala last Republike Slovenije po zakonu o
zadrugah, zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakonu
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in z
njimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pa
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnjuje, da
je koncesija za izkoriščanje državnih gozdov v zakonu o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kot posebnem zakonu, urejena
drugače, in ne predvideva, da bi se del sredstev odškodnine za
koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov dajal občini, temveč
naj bi se iz teh sredstev izvajal program dela Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, 10% prihodka pa daje Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS Odškodninskemu skladu Slovenije za
pokrivanje njegovih obveznosti v zvezi z izvajanjem denacionalizacije.

V zvezi z vožnjo vozil v strnjenih kolonah ministrstvo za notranje
zadeve pojasnjuje, da je gostota prometa na slovenskih cestah,
zlasti na magistralni cesti M10, dosega na določenih odsekih in v
določenih časovnih obdobjih že zgornje meje popustnosti, pri
katerih povprečni letni dnevni promet ponekod presega tudi 30.000
vozil. Ob takih zgostitvah so občasne kolone nujnost, ki jih tudi
prizadevanja policije ne morejo odpraviti. Na nekaterih najbolj
kritičnih cestnih odsekih, kjer so bili v zadnjih letih zgrajeni
vzporedni odseki avtomobilskih cest, ki so razbremenili obstoječe
magistralne ceste in omogočili normalen potek prometa, pa
tovrstnih problemov ni več.
Policijski nadzor na slovenskih cestah je usmerjen v prvi vrsti v
odkrivanje in preprečevanje tistih prekrškov zoper varnost
cestnega prometa, ki so v največji meri vzrok prometnim
nesrečam z najhujšimi posledicami in tistim, ki neposredno vplivajo
na težo posledic prometnih nesreč. Glede na dejstvo, da je
slovenska policija v minulem letu izvedla preko 780.000 ukrepov
(denarne kazni in predlogi za uvedbo postopka o prekršku), očitek
poslanca, da premalo ukrepa glede na obstoječo zakonodajo, ni
utemeljen.

O TOVORNIH VOZILIH, KI OGROŽAJO
VARNOST PROMETA
BRANKO TOMAŽIČ, poslanec SLS, je 27. novembra 1997
ministra za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:
Po naših cestah vozi vse več tovornjakov, ki ne ustrezajo
našim predpisom In zakonom o varstvu cestnega prometa.
Sprašujem!
Zakaj vozijo tovorna vozila po slovenskih cestah;
- preobremenjena glede na dovoljeni osni pritisk,
- težke tovore vlečejo zato neprimerni motorji s premajhno
močjo, kar vpliva na počasnost prometa,
- v strnjenih kolonah, da se jih ne da prehitevati?

O REALIZACIJI POSTAVKE 8848
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN
NEINFORMIRANJU POSLANCEV O
PORABLJENIH SREDSTVIH

Zakon o varstvu cestnega prometa za vse te prekrške
predvideva ukrepe in kazni. Smatram, da vse premalo
ukrepamo na obstoječo zakonodajo In posredno vplivamo
na varnost cestnega prometa.
Glede na moja vprašanja smatram, da je glede tega zelo
otežkočen In ogrožen naš promet. Smatram, da bi bilo prav,
da organi policije ukrepajo in odklanjalo nastale probleme,
saj bomo tudi s kontrolo odklanjali nepravilnosti v prometu
in vplivali na varnost cestnega prometa.
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IVO HVALICA, poslanec SDS, je 2. decembra 1997 ministra
za finance mag. Mitja Gasparija vprašal:
V nadaljevanju 16. Izredne seje državnega zbora sem 2. 12.
1997 ob 18.25 uri zastavil zelo konkretno vprašanje
predstavnikoma ministrstva za finance, ki se je glasilo:
"Predlog vprašanja je naslednji. Vprašanje ministru za fi-
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nance, magistru Mitji Gaspariju in državnemu sekretarju,
gospodu Andreju Engelmanu. Zakaj nista, ne eden ne drugI,
14. oktobra 1997 oziroma po 14. oktobru 1997, ko je gospod
Samo Bevk, poslanec Združene liste, predlagal ta amandma,
obvestila le-tega, da je denar na poziciji 8848 izčrpan In
zakaj sta zavajala državni zbor oziroma poslance državnega
zbora?" Ker na seji nihče izmed pozvanih ni želel odgovoriti,
sem prisiljen, da na podlagi prvega odstavka 27. člena
poslovnika državnega zbora ponovim vprašanje v pisni
obliki.

te pa naj bi zavajale kupce. V primeru prodaje komercialnih
zapisov so kot kaže odpovedale kontrolne funkcije vlade
kot lastnika kot tudi kot nosilca državnih Inspekcijskih
služb.
Ob stečaju 20.maja 1996 Je imel Kompas Consulting v Rusiji
za 12 mlljonov US dolarjev terjatev, od katerih je bilo vsaj za
4 milijone US dolarjev blaga v konsignacijskih skladiščih.
Vse to premoženje je danes že izgubljeno, v stečajno maso
nI pritekel niti en sam dolar.
Preostanek premoženja firme Kompas Consulting v Sloveniji
so delnice v firmi Kompas International. Te so bile kupljene
za vrednost 4 milijone DEM, kar je v času nakupa
predstavljalo cca 40% celotne vrednosti firme Kompas International. V kasnejšem postopku privatizacije je vladna
Agencija zahtevala, da se mora vrednost Kompasa International ocenitlt preko 15 milijonov DEM, prevaranim upnikom
pa se sedaj ponuja za odkup teh delnice samo 1 milijon
DEM, čeprav predstavljajo te delnice 40% vrednosti te firme.
Upniki zato upravičeno zahtevajo, da se njihove delnice
odkupijo vsaj za 4 milijone DEM In ne razumejo, zakaj
uporablja vlada pri ocenah tako različna dvojna merila. Vlada
je preko Slovenske razvojne družbe večinski lastnik firme
Kompasa International.

Menim, da gre za zelo pomembno vprašanje, saj bi lahko v
primeru, da bi predstavniki omenjenega ministrstva
pravočasno obvestili poslanca o že porabljenih sredstvih
na določeni postavki, le-ta imel možnost v poslovniškem
roku popraviti svoj amandma in tako preprečiti, da bi ga
vladajoča koalicija zavrnila zgolj z argumentom, da so bila
sredstva že porabljena. Če je vlada zaradi neodgovornega
dela prekoračila rok za predložitev proračuna za več kot
devet mesecev, bi morala biti vsaj toliko poštena do vseh In
še posebej do opozicijskih poslancev državnega zbora In
jih pravočasno opozoriti na dejstvo, da so bila sredstva na
posameznih amandmiranih postavkah že porabljena. Žal
pa tega ni storila in tako vladajoča koalicija ni sprejela niti
enega izmed več sto amandmajev opozicijskih poslancev večinoma s ciničnim argumentom, da so sredstva že
porabljena.

Upniki so stalno opozarjali, da gre v primeru Kompasa Consulting za mednarodni stečaj, pri katerem bi morala skupno
sodelovati vlada In stečajni senat. Na zahteve po skupni
akciji so od stečajnega senata dobivali odgovor, da sodna
oblast ne sme prositi za pomoč izvršne oblasti, vlada pa jim
Je odgovarjala na Isti način češ, da se ne sme vmešavati v
pristojnosti sodne oblasti. Država Slovenija je zato v Rusiji
Izgubila 12 milijonov US dolarjev.

Pričakujem, da mi boste odgovorili v poslovniškem roku.
Ministrstvo za finance mu je odgovorilo:
Ministrstvo za finance na tako zastavljeno vprašanje odgovarja,
da se je vlada opredelila do vseh vloženih amandmajev skladno
s 219. členom poslovnika državnega zbora. Pri tem je v svoji
opredelitvi do vloženih amandmajev jasno navedla, da se proračun
za leto 1997 sprejema ob koncu leta, ko je večina v obdobju
začasnega financiranja zagotovljenih sredstev že porabljenih.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
1. Potek stečajnega postopka podjetja Kompas Consulting poteka
po zagotovilu stečajnega upravitelja v skladu z veljavno
zakonodajo in v sodelovanju z imetniki komercialnih zapisov
podjetja Kompas Consulting. Nepravilnosti, ki jih je v postopku
preverjanja zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo
finančno-materialno poslovanje pravnih oseb za obdobje po
1.1.1993, ugotovila Agencija RS za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij, kažejo na to, da obstajajo razlogi za sum
storitve kaznivega dejanja odgovornih oseb povzročitve stečaja
podjetja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu, kaznivih dejanj
škodovanja upnikov po 234. členu, preslepitvi pri poslovanju z
vrednostnimi papirji po 236. členu in ponareditve poslovnih listin
po 240. členu Kazenskega zakonika RS.
Zgoraj omenjeni postopki so v reševanju pristojnih sodišč RS in
potekajo v skladu z veljavno zakonodajo. Vlada RS nima pristojnosti
pri reševanju nastalih problemov, ki so nastali zaradi storitve
kaznivih dejanj odgovornih oseb podjetja Kompas Consulting.

Za konkretno postavko 8848 - nakupi poslovnih prostorov za
potrebe državnih organov pri servisu skupnih služb vlade pa
velja, da je znašala realizacija te postavke do konca oktobra
259.2 mio SIT, da pa je znašala realizacija v mesecu novembru
334,1 mio SIT, od tega je samo izplačilo dne 28.11.1997 znašalo
293.3 mio SIT. Tako je skupna realizacija dne 2.12.1997 znašala
593,3 mio SIT. To dejstvo je bilo tudi pojasnjeno na seji odbora za
finance in monetarno politiko državnega zbora.

O PRODAJI KOMERCIALNIH ZAPISOV
FIRME KOMPAS CONSULTING

2. Kot izhaja iz revizijskega poročila o opravljenem postopku
revizije lastninskega preoblikovanja in zapisnika o finančnomaterialnem jroslovanju pri pravni osebi Kompas Consulting d.d.
- v stečaju, je podjetje Kompas International, ki je bilo edini
ustanovitelj podjetja Kompas Consulting, v letu 1992 vse svoje
delnice (43.775 delnic) tega podjetja prodalo 62 fizičnim osebam,
delavcem podjetja Kompas Consulting. Fizične osebe teh delnic
niso plačale v gotovini, pač pa so kupnino poravnale z izročitvijo
internih delnic podjetja Kompas International, s katerimi so
razpolagale. Prodajna cena obeh vrst delnic - torej delnic podjetja
Kompas Consulting in internih delnic Kompas International je bila
enaka (30 DEM za delnico), kar pomeni, da so fizične osebe z
izročitvijo ene interne delnice podjetja Kompas International plačale
eno delnico Kompas Consulting. V postopku revizije lastninskega
preoblikovanja pri obeh navedenih podjetjih, je revizijski organ

Dr. JOŽE ZAGOŽEN, poslanec SDS, je 4. decembra 1997
Vlado Republike Slovenije vprašal:
Vlado Republike Slovenije sprašujem kaj je ali ka| bo storila,
da bi se popravile krivice upnikom komercialnih zapisov
firme Kompas Consulting?
Obrazložitev:
Vlada je bila preko Sklada za razvoj večinski lastnik Kompasa
International, ta pa je bil večinski lastnik Kompasa Consulting. Komercialni zapisi Kompasa Consulting, so se prodajali
na osnovi domnevno nepravilno prikazanih bilanc podjetja,
22. maj 1998
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ugotovil, da so bile interne delnice podjetja Kompas International
precenjene oziroma, da menjava "ena interna delnica podjetja
Kompas International za eno delnico podjetja Kompas Consulting" ni bila ustrezna, saj so fizične osebe interne delnice podjetja
Kompas International, ki so jih zamenjale za delnice podjetja
Kompas Consulting, pridobile s 50,22% popustom glede na
normalno vrednost delnice, podjetje Kompas International pa je
ustanoviteljske delnice podjetja Kompas Consulting vplačalo v
celotni nominalni vrednosti. Iz navedenega razloga je revizijski
organ popravil lastninsko razmere v podjetju Kompas Consulting, tako da je zmanjšal lastniški delež fizičnih oseb za 50,22% in
za isti znesek vknjižil lastniški delež podjetja Kompas International. Knjižni popravek, ki ga je Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje z odločbo z dne 25.8.1995 naložila
podjetju Kompas Consulting, v knjigovodskih evidencah Kompas
Consulting ni bil izveden.

nakazilih za Kompas Evrodom, ki od skupnih pribl. 700.000,00
USD dolguje še približno 350.000,00 USD.
Stečajni upravitelj je v Ljubljani opravil razgovor s predstavnikom
podjetja Kompas Sibir International Krasnojarsk, ki dolguje
7.343.741,00 USD. Trdil je, da je večina terjatev že plačana, ter da
so jih plačevali na račun ciprskega podjetja. Stečajni upravitelj je
predstavniku izročil seznam odprtih terjatev in zahteval, naj opravi
uskladitev s knjigovodskimi evidencami v Krasnojarsku ter mu
potrdil odprte postavke ali pa jih prereka. Odgovora do danes še
ni prejel.
Kot že omenjeno, stečajni postopek poteka v sodelovanju z
imetniki komercialnih zapisov - sodelujejo v upniškem odboru.
Imetniki komercialnih zapisov bodo tako kot preostali upniki
stečajnega dolžnika Kompas Consulting, poplačani v skladu z
določbami zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I.
RS, št. 67/93, 39/97).

3. Kompas Consulting ima naložbe v delnice podjetij, med drugimi
tudi v podjetje Kompas International, katerega večinski lastnik je
Slovenska razvojna družba (v nadaljevanju: SRD). Na podlagi
odločbe Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
se je lastniški delež Kompas Consulting v Kompas International
zmanjšal s 40% na 15,6%. Kompas Consulting d.d. - v stečaju je
zaradi navedene odločbe Agencije RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje vložilo tožbo na pristojno sodišče, o
kateri pa sodišče še ni odločilo.

Zgoraj omenjeni problemi in njihovo nadaljnje reševanje je v izključni
pristojnosti pravosodnih organov RS, kar pomeni, da Vlada RS
za reševanje takšne problematike ni pristojna. Vlada RS je tako
lahko v zvezi s postavljenim vprašanjem dr. Jožeta Zagožna le
pridobila ustrezne informacije in zagotovila od pristojnih organov,
da reševanje nastalih problemov poteka v skladu z obstoječo
zakonodajo.

SRD je pod določenimi pogoji (umik tožbe Kompas Consulting
d.d. - v stečaju) pripravljena odkupiti od podjetja Kompas Consulting 15,6% delež Kompas International. Po mnenju SRD je
vrednost aktive Kompas International izredno napihnjena, saj
obstaja vrsta terjatev in naložb, ki po mnenju pooblaščenih
revizorjev nimajo realne višine. V SRD sodijo, da je dejanska
vrednost premoženja Kompas International pribl. 10 mio DEM,
vendar pa je ta vrednost lahko še nižja zaradi tožbenega zahtevka
Kompas Consulting d.d. - v stečaju v višini 5 mio DEM.

O ZMOGLJIVOSTI IN STROŠKIH
DNEVNE OSKRBE V ZAPORIH
PETER LEŠNIK, poslanec SNS, je 16 januarja 1998 ministra
za pravosodje g. Tomaža Marušiča vprašal:

4. V zvezi s premoženjem stečajnega dolžnika Kompas Consulting v Rusiji, gre po podatkih stečajnega upravitelja za hčerinska
podjetja Kompas Consulting, ki so kupovala trgovsko blago od
stečajnega dolžnika. Za vse blago je stečajni dolžnik izdal račune,
kar pomeni, da je bilo blago prodano. Stečajni dolžnik v Rusiji ni
imel zalog, zaloge so imele hčerinske družbe. Vsem hčerinskim
družbam je stečajni upravitelj poslal obvestilo, da je v Sloveniji
uveden stečajni postopek. Hkrati jih je pozval, naj do nadaljnega
poslujejo kot do tedaj in opravijo popis trgovskega blaga. Konec
meseca julija 1996, je stečajni upravitelj opravil ogled zalog
hčerinskih podjetij, ki so bile v Novosibirsku. Na podlagi
ugotovljenega dejanskega stanja zalog (dejanska vrednost blaga
se je lahko samo domnevala, bila pa je nižja zaradi poteka rokov
trajanja, poškodbe blaga itd.) in mnenja slovenskega svetovalnega
podjetja o predvidenih stroških, ki bi nastali z revizijo in
vrednotenjem premoženj, se stečajni upravitelj ni odločil za
ugotavljanje vrednosti premoženja ter vložitev ustreznih tožb. Po
oceni prej omenjenega svetovalnega podjetja bi stroški revidiranja
in ocenjevanja premoženja znašali 300.000,00 do 400.000,00
DEM. K temu znesku bi bilo treba prišteti še stroške odvetniških
storitev ter druge stroške v zvezi z revizijo podjetij in morebitno
poznejšo likvidacijo podjetij. Zaradi nesorazmerno visokih stroškov,
ki bi tako nastali in bi jih bilo treba plačati iz stečajne mase, se
stečajni upravitelj ni odločil za revizijo in vrednotenje ruskih podjetij.

Sprašujem g. ministra, kolikšne so zmogljivosti slovenskih
zaporov?
V kolikšnem odstotku so slovenski zapori zapolnjeni? Prav
tako še sprašujem g. ministra, koliko znaša dnevna oskrbnina
za enega zapornika?
Podatki o oskrbnini ali stroških Države za tiste, ki prestajajo
kazen v slovenskih zaporih naj bodo čimbolj reprezentativni.
Ministrstvo za pravosodje mu je pripravilo naslednji odgovor:
1. Zmogljivost slovenskih zaporov in prevzgojnega doma je 1088
mest, pri čemer je upoštevan normativ 7 m2 površine in 18m3
prostornine
na zaprto osebo v skupni spalnici ter 9 mJ površine in
23 m3 prostornine na zaprto osebo v samski sobi.
2. Zasedenost zaporov in prevzgojnega doma je bila v decembru
1 997 - 71,88% (ob povprečnem številu 782 vseh kategorij oseb,
ki jim je bila odvzeta prostost). Na dan 26.1.1998 je bilo v zavodih
za prestajanje kazni zapora, v priporu in v prevzgojnem domu
skupaj 787 oseb, in sicer:
- 456 obsojencev
- 24 obsojenk
- 234 pripomikov
- 12 zapornic
- 4 obsojenci - mladoletniki
- 25 gojencev z ukrepom oddaje v prevzgojni dom
- 2 gojenki z ukrepov oddaje v prevzgojni dom
- 29 moških, upravno kaznovanih po sodniku za prekrške

Stečajni upravitelj je v zvezi z odprtimi terjatvami opravil razgovore
s predstavnikom dveh družb, ki dolgujeta 7.278.744,00 USD
(Kompas Evrodom in Kompas Novosibirsk, A.o.Z.T.). Predstavnika družbe sta trdila, da sta večino teh obveznosti poravnala,
stečajni upravitelj pa jima je predložil seznam odprtih terjatev ter
zahteval, da opravita uskladitev in mu pošljeta kopije o izvršenih
nakazilih. Stečajni upravitelj je do zdaj prejel le kopije o izvršenih
poročevalec, št. 33
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- 1 ženska, upravno kaznovana po sodniku za prekrške

Pojasnjujemo, da ne gre za nikakršno "totalno nadziranje policije",
temveč za povsem običajno policijsko opravilo, ki sta ga policista
izvedla ob pogojih in na način kot to določajo pravila za opravljanje
pooblastil pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve
Republike Slovenije (Ur. i. SRS, št. 44/88) in si pri tem o legitimiranih
osebah zapisala tudi podatka zaradi vodenja evidence legitimiranih
oseb (6. in 14. člen zakona o evidencah s področja javne varnosti
- Ur. I. RS, št. 32/93).

Ta dan je bila zasedenost vseh zavodov 72,33%.
3. Stroški oskrbe za osebe, ki jim je vzeta prostost, so prikazani
za leto 1996, ko je bilo povprečno 688 zaprtih oseb vseh kategorij
(obsojenci, priporniki, upravno kaznovani in mladoletniki z ukrepom
oddaje v prevzgojni dom), in sicer:
- če upoštevamo samo materialne stroške, dnevno na zaprto
osebo 2.090 SIT,
- če upoštevamo še stroške zaposlenih in druge stroške (brez
investicijskega vzdrževanja), dnevno na zaprto osebo 11.627
SIT,
- če upoštevamo vse stroške, dnevno na zaprto osebo 11.975
SIT.

O POSTOPKU VPISA V SREDNJE ŠOLE
JANEZ MEŽAN, poslanec SDS, je 27. februarja 1998 ministra
za šolstvo in šport dr. Slavka Gabra vprašal:
Na 8. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 27/21998 je poslanec Janez Mežan postavil naslednje poslansko
vprašanje:

O POPISOVANJU GOSTOV V
GOSTINSKEM LOKALU

"Moje vprašanje je namenjeno ministrstvu za šolstvo in
šport.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. |anuarja 1998
ministra za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:
\
Sprašujem ministra Republike Slovenije za notranje zadeve
gospoda Mirka Bandlja, zakaj in s kakšnim namenom uvaja
slovenska policija totalni nadzor nad slovenskimi
državljani?

Nekateri starši, ki imajo otroke v osnovni in srednji šoli,
berejo pa tudi Uradne liste, so me opozorili, na naslednji
problem. Gre za zakon o gimnazijah. 15. člen tega zakona
pravi, da se za vpis v začetni letnik gimnazije upoštevajo
njihov - torej kandidatov - učni uspehi v tretjem obdobju
osnovnošolskega izobraževanja. 47. člen tega zakona pa
ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena tega
zakona: "se do uveljavitve tretjega obdobja v osnovni šoli
pri izbiri kandidatov upošteva učni uspeh v 6., 7. in 8.
razredu." Torej velja 47. člen, ker še ni devetletke.

Včeraj, 22. januarja 1998 med 17. in 18. uro sta dva policista
zbirala in popisovala vse osebne podatke od vseh gostov v
gostinskih lokalih v Štepanjskem naselju. Na vprašanje
gostov, zakaj to počenjata, sta odgovorila, da zapisujeta
evidenco v kakšne lokale kdo zahaja.

Sprašujem, ali to pomeni, da je postopek izbire kandidatov
v šolskem letu 1996/97, 1997/98 potekal protizakonito in da
so protizakonite tudi vse priprave na omejitev vpisa v šolsko
leto 1998/99. Zakaj? V teh treh letih se je oziroma naj bi se tako so obveščene šole In starši • pri izbiri kandidatov
upošteval uspeh v petem, šestem, sedmem In osmem
razredu, upošteval naj bi se uspeh na državnih tekmovanjih
in pri skupinskem zaključnem zunanjem preverjanju znanja.

Sprašujem ministra, na kakšni zakoniti podlagi In v kakšne
namene so policisti popisovali goste gostinskih lokalov v
Ljubljani?
Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:
Ohranjanje oz. vzpostavljanje javnega reda in miru, je med drugimi
ena temeljnih nalog pooblaščenih uradnih oseb, kot to določa 47.
člen zakona o notranjih zadevah. Pri izvajanju teh nalog imajo
pooblaščene uradne osebe pravico legitimirati ljudi in jih v primerih,
ki jih določa zakon, privesti k pristojnemu organu (48. člen istega
zakona).
Policista PP Ljubljana - Moste sta bila 22/1-1998 z razporedom
dela na podlagi delovnega naloga razporejena v opazovalno službo
na območje Stepanjskega naselja prav k izvajanju teh nalog:
nadzor gostinskih lokalov po vprašanju preprečevanja in
odkrivanja kršitev javnega reda in miru ter drugih prekrškov, s
posebnim poudarkom na ugotavljanju kršitev točenja alkohola
mladoletnim osebam, opitim osebam oz. skupinam oseb, v katerih
je pijana oseba.
Med 17. in 18. uro sta v skladu s tem opravila nadzor gostinskih
lokalov Metuljček, Vili bar, Caffe pop in Holly pub in pri tem
legitimirala določeno število nepoznanih oseb, sicer naklučnih
gostov v teh lokalih, pri tem pa ugotovita tudi kršitev točenja
alkohola pijani osebi (predlog zoper natakarico zaradi prekrška
iz 16. točke 11. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir).
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Prosim za odgovor. Glede na zakon mislim, da so se stvari
odvijale protizakonito. Zato res prosim za odgovor, ker - še
enkrat poudarjam - do sedaj še nisem dobil nikakršnega
odgovora za tri vprašanja, čeprav mi je bil obljubljen pisni
odgovor."
Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo naslednji odgovor:
V teh letih se je oziroma naj bi se, tako so obveščene šole in
starši, pri izbiri kandidatov upošteval uspeh v petem, šestem,
sedmem in osmem razredu, uspeh na državnih tekmovanjih in
uspeh pri skupinskem zaključnem zunanjem preverjanju znanja,
kar naj bi bilo po mnenju poslanca v nasprotju z veljavnim
zakonom.
15. člen zakona o gimnazijah in 26. člen zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS, št. 12/96) določata, da se
merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa določijo z
izobraževalnim programom. Pri čemer zakon za področje
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poklicnega in strokovnega izobraževanja odločitev v celoti
prepušča ministru, pristojnemu za šolstvo, zakon o gimnazijah
pa ga pri tem omejuje, saj v drugem odstavku 15. člena določa,
da se pri izbiri kandidatov za vpis v začetni letnik upoštevajo
njihovi učni uspehi v tretjem obdobju osnovnošolskega
izobraževanja.

posebnega dela izobraževalnih programov gimnazije, določeni
po objavi razpisa za vpis in bo lahko programe kot celoto sprejel
šele konec meseca marca, najavil svojo odločitev glede meril za
izbiro kandidatov že v razpisu za vpis za šolsko leto 1998/1999.
Pri tem je izhajal iz pooblastila 15. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96 in 23/96),
da na predlog pristojnega strokovnega sveta določi in sprejme
splošni del izobraževalnega programa, katerega sestavina so
merila za izbiro kandidatov.

Oba zakona v predhodnih in končnih določbah predvidevata
postopno uvajanje izobraževalnih programov, usklajenih z novo
šolsko zakonodajo, ki je začela veljati 15. marca 1996 in kot
posledico tega tudi postopno spremembo meril za izbiro
kandidatov v primeru omejitve vpisa v prvi letnik. V skladu s 47.
členom zakona o gimnazijah in 83. členom zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju se izobraževalni programi postopno
uvajajo tako, da bodo uvedeni najkasneje v šolskem letu 1998/
1999. Pri določanju meril za izbiro kandidatov pa je treba upoštevati
predvsem določbe zakona o osnovni šoli, ki določajo začetek
postopnega uvajanja 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/
2000. Uveljavitev drugega odstavka 15. člena, in v prehodnem
obdobju s tem povezanega drugega odstavka 47. člena, je namreč
smiselno povezana z uveljavitvijo tretjega obdobja v 9-letni osnovni
šoli.

Določba drugega odstavka 47. člena zakona o gimnazijah, katere
uveljavitev je smiselno povezana s postopnim uvajanjem 9-letne
osnovne šole in je zagotavljala usklajen sistem pravic in dolžnosti
učencev pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje, dokler so
bile določbe vseh zakonov o postopnem uvajanju izobraževalnih
programov usklajene, v šolskem letu 1998/1999 obrazloženega
načina določanja meril za izbiro kandidatov ne preprečuje. Z
uvedbo 9-letne osnovne šole v letu 1999/2000 pa bo treba
upoštevati tudi to določbo. Da bo minister v celoti lahko sledil
navedenemu sklepu strokovnega sveta, je vlada sprejela predlog
sprememb 47. člena in ga posredovala državnemu zboru v
sprejem.

Zakon o gimnazijah in zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju za prehodno obdobje, od uveljavitve v marcu 1996,
ko so razpisani postopki za vpis v šolskem letu 1996/1997 že
tekli, do začetka postopnega uvajanja novih programov splošnega,
poklicnega ter strokovnega izobraževanja in 9-letne osnovne
šole, ne predvidevata uskladitve programov in tudi ne spreminjata
uveljavljenih meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
ter uveljavljenih postopkov za njihovo določanje. Programi, ki so
bili sprejeti v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo nove
šolske zakonodaje, in so ostali v veljavi, meril za izbiro kandidatov
kot sestavnega dela ne vsebujejo. Merila za izbiro so bila določena
kot sestavni del sklepa o omejitvi vpisa. Zato je bil vpis za šolsko
leto 1996/1997 izveden po pooblastilu 50. člena zakona o
gimnazijah in 90. člena zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v srednjem izobraževanju (Ur. I. RS, št. 5/94 in 78/94). Iz
istih razlogov je bil postopkovno in vsebinsko enako izveden tudi
vpis za šolsko leto 1997/1998, ki je bil razpisan še v skladu s
starim pravilnikom, dokončan pa v skladu s Pravilnikom o vpisu
v gimnazije, poklicne, srednje strokovne in tehniške šole (Ur. I.
RS, št. 17/97), ki v 18. členu izrecno pooblašča ministra, da določi
merila.

O NEKONSISTENTNOSTI DOLOČB
GLEDE SKLEPA O RAZLASTITVI
JOŽE MOŽGAN, poslanec SLS, |e 17. marca 1998 ministra
za okolje In prostor dr. Pavla Gantarja vprašal:
V Zakonu o javnih cestah (Ur. list RS, 29/97) je v 31. členu
določeno, da razlaščenec lahko zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč In drugih nepremičnin, če se te ne začnejo
uporabljati za namene razlastitve v štirih letih po
pravnomočni razlastitvi.
Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, 44/97) pa v 38. členu
določa, da se sklep o razlastitvi razveljavi na predlog
razlaščenca, če razlastitveni upravičenec v enem letu po
dokončnosti gradbenega dovoljenja ni začel z gradnjo,
zaradi katere je bila nepremičnina razlaščena.

Šolsko leto 1998/1999 bo prvo leto, ko se bodo postopno začeli
uvajati v gimnazije in poklicne ter strokovne šole novi izobraževalni
programi. Izhajajoč iz pooblastil, ki jih imajo pristojni strokovni
sveti, je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje predlagal kot sestavino splošnih delov
programov nespremenjena merila za izbiro kandidatov v primeru
omejitve vpisa. Enako je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na svoji seji dne 29.1.1998, ko je oblikoval
predlog splošnih delov izobraževalnih programov in določil
predmetnike izobraževalnih programov gimnazij, predlagal
ministru, da v šolskem letu 1998/19999 in 1999/2000 ostanejo
merila taka, kot so bila v veljavi do sedaj.

Ker v praksi različna roka, ki sta postavljena v dveh različnih
zakonih, povzročata nejasnosti in tudi različne Interpretacije,
prosim odgovor, kateri rok je relevanten.
Ministrstvo mu je odgovorilo:
Pojasnjujemo, da je zakon o stavbnih zemljiščih v razmerju do
ostalih zakonov splošni predpis. Povedano pomeni, da velja zakon
o stavbnih zemljiščih, če s posebnim zakonom ni določeno
drugače.
V zakonu o javnih cestah, ki je v razmerju do zakona o stavbnih
zemljiščih posebni zakon, je določeno drugače. Zato menim, da v
primerih, ko gre za nepremičnino, ki je bila pridobljena za gradnjo
ali rekonstrukcijo državne ceste, velja zakon o javnih cestah.

Na podlagi že sprejetih programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja in navedenega sklepa Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje je minister ob
dejstvu, da bodo predmetni katalogi znanj, ki so sestavina
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