DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 25. september 1998

Letnik XXIV

Št. 57

POROŠTVO ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA ZA OBNOVO IN RAZVOJ POSOČJA
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski
sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu
Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja
Posočja (ZPOKP)
- EPA 566 - II - hitri postopek
POPOTRESNA OBNOVA IN SPODBUJANJE RAZVOJA POSOČJA
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (ZPOSRP-?)
- EPA 565 - II - hitri postopek
PREKRŠKI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K)
- EPA 564 - II - skrajšani postopek
RATIFIKACIJI
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije (BBRTGS)
- EPA 570 - II
- Predlog zakona o ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti
ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)
- EPA 571 - II
INFORMACIJA
Informacija o prerazporeditvah sredstev v obdobju I. - VI. 1998, o katerih Vlada Republike Slovenije
poroča Državnemu Zboru Republike Slovenije
IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ
Poročilo o obravnavi Poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1997

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA
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Vlada Republike Slovenije je na 74. seji dne 10/9-1998 določila
besedilo:

Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni
razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja po hitrem postopku je potreben,
ker bo le tako zagotovljeno nemoteno izvajanje Zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
predvsem pa zagotovljena pomoč prebivalcem prizadetega
območja.

-PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA
NAJELA STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
IN SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE
SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI SKLADU SVETA EVROPE
ZA SOCIALNI RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV PRI
POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA
POSOČJA,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na 24. izredni seji Državnega
zbora Republike Slovenije dne 16/9-1998.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.

Sprejem predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad
25. september 1998
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do konca leta'1998, pa ne bo preseglo 25% celotne vrednosti
posojila.

I. UVOD
1. OCENA STANJA

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Projekt za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja, je nastal glede na katastrofalne posledice
potresa, ki je dne 12. aprila 1998 prizadel območje občin Bovec,
Tolmin in Kobarid (Posočje). Podlaga za pridobitev kredita pri
Skladu sveta Evrope za socialni razvoj (SKLAD) predstavlja Zakon
o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na svoji seji dne
29.05.1998 in ki eksplicitno dovoljuje pravnim osebam v RS, da
lahko s soglasjem Vlade RS za izvajanje ukrepov po tem zakonu
v svojem imenu in za svoj račun najamejo kredit pri tuji pravni
osebi.

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil začetek izvajanja
programa popotresne obnove Posočja še pred koncem letošnjega
leta, kar je v skladu z Zakonom o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju, ki ga je predlagala Vlada RS in
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne
29.5.1998.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sredstva za odplačilo najetega kredita bosta zagotavljala
Stanovansjki sklad RS in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja kot kreditojemalca. Finančne posledice
po tem zakonu bi prizadele republiški proračun samo v primeru,
da bi prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita najetega pri SKLADU.

V ta namen je Vlada RS na svoji 65. seji dne 11. junija 1998
obravnavala predlog za izdajo soglasja za najetje dolgoročnega
kredita za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja in sprejela sklep, da Stanovanjski sklad RS ter
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja
najameta dolgoročni kredit do višine 959.000.000 tolarjev
(Stanovanjski sklad 225.000.000 SIT in Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje slovenskega podeželja 734.000.000 SIT). Prvotno
je bila kot kreditojemalec mišljena tudi Slovenska razvojna družba,
vendar bo le ta pri omenjenem projektu sodelovala le kot
podizvalajalec.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije in Sklada za regionalni razvoj ter
ohranjanja slovenskega podeželja (v nadaljnem besedilu Sklada
RS) za kredit, ki ga Sklada RS najameta pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj (SKLAD) v višini 959.000.000 SIT (Stanovanjski
sklad RS 225.000.000 SIT, Sklad za regionalni razvoj 734.000.000
SIT), za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja, pod naslednjimi pogoji;

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotoviti hitro in
učinkovito pomoč prebivalcem s potresno prizadetega območja
Posočja predlagala sprejem posebnega zakona, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na svoji seji dne 29.05.1998. Z
zakonom so zagotovljena državna sredstva za izvajanje pomoči
po tem zakonu in sicer v višini 5 mld SIT (27,2 mio ECU) v letu
1998 in 4 mld SIT (21,7 mio ECU) v letu 1999, skupaj 9 mld SIT
(48,9 mio ECU).

- Rok odplačila kredita je 10 let z vključenim 5-letnim moratorijem
za odplačilo glavnice;
- Valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše;
- Obrestna mera je obrestna mera za izbrano valuto črpanja in je
lahko spremenljiva (variabilna) ali stalna (fiksna). Kreditojemalci
se za obrestno mero in valuto črpanja odločajo pred vsako
posamezno tranšo črpanja s pismenim zahtevkom SKLADU in
sicer 30 dni pred nameravanim črpanjem;
- Plačilo obresti: obresti za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno obrestno mero pa polletno. Plačilo obresti
se izvrši v isti valuti kot plačilo glavnice;
- Zamudne obresti so vsota enomesečnih variabilnih obresti
LIBOR za izbrano valuto in dodatnih obresti v znesku 2.50%
letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo
za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila
zapadlega zneska kredita;
- Obrestna mera, ki se določa za vsako posamezno tranšo
črpanja se subvencionira v višini 50 baznih točk;

Glede na to, da je bil ocenjen obseg škode potresnega območja
velik in da gre za območje, ki je bilo že pred potresom demografsko
in gospodarsko ogroženo, je Vlada Republike Slovenije podprla
prizadevanja za zagotovitev dodatnih sredstev za pomoč
prizadetemu območju in tako soglašala, da lahko domače pravne
osebe najamejo dolgoročni kredit v tujini. V imenu potencialnih
kreditojemalcev to je Stanovanjskega sklada RS ter Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja, je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s pismom o nameri
zaprosilo Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope za financiranje
omenjenega projekta oziroma za kredit v višini 959.000.000 SIT
(5.210.000 ECU). Junija 1998 je generalni sekretariat Sveta
Evrope na osnovi resolucije administrativnega sveta SKLADA
(št. 1424/1977), ki financira samo socialno naravnane projekte
dal priporočilo s katerim naj se Sloveniji odobri zahtevano posojilo
z namenom popotresne obnove Posočja.

Skladno s prejšnim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru
da SKLADA RS ne bosta poravnala svojih dospelih obveznosti
po kreditnih pogodbah, na poziv SKLADA plačala te obveznosti
namesto kreditojemalcev (SKLADOV RS).

SKLAD bo financiral 10% ocenjene skupne vrednosti projekta
popotresne obnove Posočja oz. 959.000.000 SIT. Kredit bo
namenjen izvedbi dveh projektov in sicer: programu javnih del,
ohranjanja obstoječih delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih
mest v Posočju ter programu graditve varovanih stanovanj-gradnja
stanovanj za stare ljudi v Posočju. Posojilo bo imelo subvencionirano obrestno mero in sicer 50 baznih točk, odplačalo pa naj bi
se v 10 letih z 5-letnim moratorijem na odplačilo glavnice. Posojilo
bi se črpalo v naslednjih dveh letih, prvo črpanje, ki se predvideva
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2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije
podpiše z Skladom Evrope za socialni razvoj minister, pristojen
za finance ali njegov pooblaščenec.
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3. člen

4. člen

Sredstva za plačilo obveznosti SKLADOV RS iz drugega odstavka
1. člena zakona se zagotavljajo v proračunu republike Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV
Območje Posočja in Gorenjske je dne 12. aprila, 1998 prizadel
potres, ki je imel katastrofalne posledice zlasti na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin (Posočje).

Znesek kredita znaša 959.000.000 SIT od katerega se bo
Stanovanjski sklad RS zadolžil za 225.000.000 SIT in Sklad za
regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja za
734.000.000 SIT. Kredit se bo odplačal v 10 letih s 5-letnim
moratorijem na odplačilo glavnice, začetek črpanja prve tranše
kredita največ v višini 25% od vrednosti kredita pa bo predvidoma
črpan še do konca letošnjega leta. Za obrestno mero, ki je lahko
variabilna (trimesečni LIBOR) ali pa stalna (fiksna) se odlačajo
kreditojemalci pred vsakim črpanjem z pismenim obvestilom
SKLADU. Obresti se plačujejo četrtletno za varabilno obrestno
mero in polletno za fiksno obrestno mero in sicer v isti valuti kot
plačilo glavnice. Zamudne obresti na zapadle in neodplačane
zneske kredita se zaračunavajo v višini enomesečne LIBOR
obrestne mere, plus 2,50% letno. Obrestna mera, ki se določa za
vsako posamezno tranšo črpanja se s strani SKLAD subvencionira v višini 50 baznih točk. Sklad financira samo socialno
naravnane projekte, zato pri kreditih ne zaračunava nobenih
dodatnih stroškov (commitment fee itd).

Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotoviti hitro in
učinkovito pomoč prebivalcem prizadetega območja predlagala
sprejem posebnega Zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na svoji seji dne 29.05.1998. Z zakonom so
zagotovljena državna sredstva za izvajanje pomoči po tem
zakonu in sicer v višini 5 mld SIT (27,2 mio ECU) v letu 1998 in 4
mld SIT (21.7 mio ECU) v letu 1999, skupaj 9 mlctSIT (48,9 mio
ECU). Zakon tudi določa, da bodo sredstva za naslednje leto
zagotovljena s proračunom za posamezno proračunsko leto.
Glede na to, da je bil ocenjen obseg škode potresnega območja
velik in da gre za območje, ki je bilo že pred potresom
demografsko in gospodarsko ogroženo, je Vlada Republike
Slovenije podprla prizadevanja za zagotovitev dodatnih sredstev
za pomoč prizadetemu območju.

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garanciji se
zagotavljajo v proračunu republike Slovenije.

Zakon o poopotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju
eksplicitno dovoljuje pravnim osebam v RS, da lahko s soglasjem
Vlade Republike Slovenije za izvajanje ukrepov po tem zakonu v
svojem imenu in za svoj račun najamejo kredit pri tuji pravni
osebi. V ta namen je Vlada Republike Slovenije na svoji 65. seji
dne 11.junija 1998 obravnavala predlog za izdajo soglasja za
najetje dolgoročnega kredita za izvedbo programov pri popotresni
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja in sprejela sklep, da
Sanovanjski sklad RS ter Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja, najameta dolgoročni kredit do višine
959.000.000 tolarjev (Stanovanjski sklad 225.000.000 SIT, Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja
734.000.000 SIT), ki bo črpan v izbranih valutah.V imenu
potencialnih kreditojemalcev je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve s pismom o nameri zaprosilo Sklad za socialni
razvoj Sveta Evrope za financiranje omenjenega projekta oziroma
za kredit v višini 959.000.000 SIT(5.210.000 ECU). Junija 1998je
generalni sekretariat Sveta Evrope na osnovi resolucije
administrativnega sveta SKLADA (št. 1424(1977) dal priporočilo
s katerim naj se Sloveniji odobri zahtevano posojilo.

V imenu in za račun Republike Slovenije podpiše garancijsko
pogodbo med Republiko Slovenijo in Skladom sveta Evrope za
socialni razvoj minister, pristojen za finance ali njegov
pooblaščenec.
Garancijski pogoji SKLADA so standardni pogoji in pomenijo, da
porok v celoti jamči za izponjevanje finančnih obveznosti
kreditojemalcev, vključno z vsemi plačili obresti in drugih izdatkov,
ki jih kreditojemalci dolgujejo SKLADU. Porok prav tako soglaša,
da bo obresti in vsa dnjga plačila zapadla v zvezi z kreditom, ki
ga je odobril SKLAD, oprostil vseh državnih ali lokalnih taks in
davčnih bremen.
Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski
sklad RS in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega
podeželja, za izvedbo programov popotresne obnove in
spodbujanja razvoja Posočaja, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora po hitrem postopku. S tem bo
zagotovljeno nemoteno izvajanje Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju predvsem pa
zagotovljena pomoč prebivalcem prizadetega območja.

V skladu s soglasjem Vlade RS so kreditojemalci Stanovansjki
sklad RS ter Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega
podeželja, ki so pravne osebe javnega prava, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija in so v njeni lasti. Garant za najeti kredit je
Vlada Republike Slovenije in sicer s predlaganim zakonom o
poroštvu, za obveznosti iz kredita, ki ga bosta pri SKLADU najela
Stanovanjski sklad RS in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja.

25. september 1998

Garancijsko pogodbo v skladu s drugim odstavkom 63. čl. Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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- EPA 565 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 9. septembra 1998
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o popotresnl obnovi objektov In
spodbujanju razvoja v Posočju - hitri postopek
(EPA 565-II).
Dne 14. avgusta 1998 sta poslanca Janez Janša in Ivo
Hvalica predložila v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o popotresnl obnovi
in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOSRP-A) - hitri
postopek (EPA 562-II), ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodajni postopek
o predlogu zakona, ki sta ga predložila poslanca Janez
Janša in Ivo Hvalica še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 9/9-1998 določila
besedilo:

prostovoljne prispevke.
Hkrati pošilja Poročilo o trajnem odpravljanju posledic potresa,
z dne 31/8-1998, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na
73. seji dne 3/9-1998.

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

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije dne 16/9-1998.

- 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 Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem postopku,
ker bo le tako omogočena pospešena realizacija popotresne
obnove in odpravljanje posledic potresa v Posočju, zlasti pa bo
omogočeno doslednejše uveljaviti načelo socialne pravičnosti
pri obremenitvi davčnih zavezancev in oprostitvah tistih
posameznikov, podjetij, združenj, skupnosti in humanitarnih
organizacij, ki so že oziroma še bodo plačali oziroma darovali
25. september 1998

7

poročevalec, št. 57

pokazale določene pomanjkljivosti, predlagani zakon obsega
naslednja temeljna načela:
1. oprostitev plačila posebnega prispevka vseh tistih, ki so bili
prizadeti v potresu,
2. refundacija stroškov začasne preselitve v potresu prizadetih
prebivalcev,
3. izboljšanje pogojev za dodatno državno pomoč na podlagi
socialnih kriterijev tudi za tiste prizadete prebivalce, ki niso
kmetje,
4. dodatne poenostavitve pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in
razširitev del, za katere zadošča priglasitev del in
5. upoštevanje prostovoljnih prispevkov za pomoč prizadetim v
potresu pri plačilu posebnega prispevka.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je trenutno veljavni zakon o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
sprejel 29. maja 1998, veljati pa je začel naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, to je 13. junija 1998.
Pri pripravi zakona se je zasledovalo cilje obnove in popotresne
obnove Posočja. Z zakonom se je določilo, da se sredstva za ta
namen zagotavljajo v proračunu. Eden od virov prihodkov
proračuna za ta namen je tudi poseben prispevek za obnovo
Posočja, ki je predpisan in uveden z omenjenim zakonom. Ta
prispevek je obvezna javna dajatev in je namenjen za financiranje
odprave posledic potresa. Z zakonom je določeno, da se posebni
prispevek fizični osebi odmeri z odločbo, plača pa se v roku 30
dni po vročitvi odločbe.

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Poglavje o obsegu in virih sredstev se dopolnjuje v tem, da se od
plačila posebnega prispevka izvzamejo zavezanci, ki izpolnjujejo
določene pogoje. Posebni prispevek, ki je tem zavezancem že bil
odmerjen, se odpiše. Nadalje se izrecno določi, da posebni
prispevek, ne glede na vrsto dohodka, ki je vir dohodnine,
zmanjšuje osnovo za dohodnino.

V javnosti so se v času prejemanja prvih odločb za odmero
posebnega prispevka za Posočje pojavile različne pobude,
povezane z upoštevanjem že plačanih prostovoljnih prispevkov,
ki so jih posamezniki in pravne osebe darovali oz. nakazali različnim
organizacijam za Posočje (Rdeči križ, Karitas, itd.). Obenem so
se pojavile pobude za oprostitev plačila posebnega prispevka za
fizične osebe, ki so na objektih zaradi potresa utrpele škodo in
bodo zaradi tega od države prejeli določeno pomoč.

V poglavju o sredstvih razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin se določi, da se osnova za dohodnino za leto 1998
zmanjša za prostovoljne prispevke, ki so jih zavezanci za
dohodnino v letu 1998 vplačali do 13. junija 1998 osebam, ki so v
skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje
humanitarnih dejavnosti in drugim osebam, ki so prostovoljne
prispevke nakazale v potresu prizadetim v Posočju ali neposredno
osebam, prizadetim v potresu, ne glede na omejitev iz 9. člena
zakona o dohodnini. Osebe, ki so jim bili nakazani prostovoljni
prispevki, morajo do 31. decembra 1998 pristojnemu davčnemu
uradu posredovati podatke o vplačnikih prostovoljnih prispevkov
in o višini vplačanih prispevkov ter poročilo o tem, za kater namene
so bila zbrana sredstva porabljena.

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
predlagatelj želi doslednejše uveljaviti načelo socialne pravičnosti
pri obremenitvi davčnih zavezancev in z oprostitvijo plačila
posebnega prispevka za fizične osebe, ki so na objektih zaradi
potresa utrpele škodo in bodo zaradi tega od države prejele
določeno pomoč, le-tem posredno povečati obseg prejete državne
pomoči.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

Ker so predstavniki Vlade že med sprejemanjem zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja Posočja, na
seji Državnega zbora Republike Slovenije koncem maja 1998
zagotavljali, da bo Vlada sama predlagala popravke zakona, če
se bodo v njegovem izvajanju in vodenju popotresne obnove
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Predlog nima bistvenih učinkov na predvidene prihodke proračuna
Republike Slovenije iz naslova posebnega prispevka za
popotresno obnovo in spodbujanje razvoja Posočja.
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4. člen

II. BESEDILO ČLENOV

V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo:

1. člen

^ dodalna državna pomoć ^ državna pomoć • ( ^ • D zajam(;#ri D lMjnj|<a ) / (4 . D ^aiamćani )

V zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Uradni list RS, št. 45/98) se v 6. členu v tretjem odstavku
za besedilom "v letu 1997" črta pika in doda besedilo: "oziroma v
letu 1998".

spremeni, tako da se glasi:
^ dodatna drtavna pomoć ^ rttavna pomoć '

V četrtem odstavku se za besedilom "za leto 1997" doda besedilo:
"in za leto 1998".

V četrtem odstavku se beseda "petkrat" nadomesti z besedo
"desetkrat".

Dodajo se novi tretji, četrti in osmi odstavek, ki se glasijo:

5. člen

"(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe, ki so
upravičenci iz 13. člena tega zakona oziroma so imele 12. aprila
1998 stalno prebivališče v objektu, za katerega se lahko pridobi
državna pomoč po tem zakonu. Ministrstvo za okolje in prostor
posreduje davčnemu organu seznam upravičencev z območja
popotresne obnove, občine pa posredujejo seznam fizičnih oseb,
ki izpolnjujejo navedene pogoje.

V 34. členu se v drugem odstavku črta besedilo "na obravnavi, ki
se praviloma opravi na kraju samem" in dodata novi drugi in tretji
stavek, ki se glasita:
"Če upravni organ, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja
sam ugotovi stanje stvari, se gradbeno dovoljenje lahko izda v
skrajšanem postopku, razen če gre za objekt, ki je zavarovan po
predpisih o kulturni dediščini. V tem primeru se lokacijski in drugi
pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja določijo neposredno na
obravnavi, ki se opravi na kraju samem".

(4) Posebni prispevek, ki je zavezancem iz prejšnjega odstavka
že odmerjen, se po uradni dolžnosti odpiše.
(8) Osnova za dohodnino se zmanjša za višino posebnega
prispevka iz prvega odstavka tega člena, ne glede na vrsto
dohodka, ki je vir dohodnine".

6. člen
V 38. členu se v prvem odstavku 7. alinee pika na koncu stavka
nadomesti z vejico ter dodata novi 8. in 9. alinea, ki se glasita:
sanacija ali zamenjava poškodovanih armiranobetonskih
elementov in
- sanacija nosilnih zidov".

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo
novi peti, šesti, sedmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda "in" nadomesti
z vejico.

7. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek

V 5. točki se pika na koncu stavka nadomesti z besedo "in".

8. člen

Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
"6. refundacijo stroškov, ki jih zaradi začasne preselitve nosijo v
potresu prizadeti prebivalci v zvezi s koriščenjem začasnih
stanovanj oziroma drugih začasnih objektov (stroški najemnine
in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vode, elektrike,
ogrevanja, odvoza smeti in drugi stroški komunalne oskrbe) in
sicer za čas, dokler se ne vselijo v njihove obnovljene oziroma
nadomeščene objekte".

Za 46. členom se dodata nova 46.a in 46.b člen, ki se glasita:
"46.a člen
(1) Osnova za dohodnino za leto 1998 se zmanjša za prostovoljne
prispevke, ki so jih zavezanci za dohodnino v letu 1998 vplačali
do 13. junija 1998 osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi
organizirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti in drugim
osebam, ki so prostovoljne prispevke nakazale v potresu
prizadetim v Posočju ali neposredno osebam, prizadetim v potresu,
ne glede na omejitev iz 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list
RS št. 71/93, p.2/94, 7/95 in 44/96). Zavezanec za dohodnino
mora navedeno vplačilo dokazati z ustreznimi dokumenti, ki se
glasijo na njegovo ime.

3. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku 2., 3. in 4. točka spremenijo,
tako da se glasijo:
"2. do 75 % vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt, v
katerem je imel stalno bivališče na dan potresa lastnik objekta ali
njegov družinski član,
3. do 75 % 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,
4- do višine 80 % sredstev, če gre za stanovanjski objekt in
pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ceste in
objekte za zajem vode kmetije na gorsko-višinskem območju in
is na kmetiji imel stalno bivališče na dan potresa lastnik kmetije ali
njegov družinski član,"
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^ zajamćani ^ lastnka ^ ^ ^ zajamćarv )

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so jim bili nakazani
prostovoljni prispevki, morajo do 31. decembra 1998 pristojnemu
davčnemu uradu posredovati podatke o vplačnikih prostovoljnih
prispevkov in o višini vplačanih prispevkov ter poročilo o tem, za
katere namene so bila zbrana sredstva porabljena.
46.b člen
Sredstva, prejeta iz naslova humanitarne pomoči od oseb iz 46.
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in 46.a člena tega zakona v letu 1998 oziroma v letu 1999, se
prejemnikom, ki so upravičenci do državne pomoči za popotresno
obnovo po tem zakonu, ne vštevajo v davčno osnovo za leto
1998 oziroma za leto 1999".

manjša sredstva državne pomoči, kot bi jim pripadala po določbah
tega zakona, imajo takšni upravičenci pravico do razlike. V takšnem
primeru ministrstvo po uradni dolžnosti izda dopolnilno odločbo o
namenu porabe in obsegu sredstev državne pomoči pri
popotresni obnovi objektov.

9. člen
(3) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja na območju
popotresne obnove, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.

(1) Postopki za določitev sredstev državne pomoči, ki se nanašajo
na določbe 3. ali 4. člena tega zakona, začeti pred uveljavitvijo
tega zakona, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.

10. člen

(2) Če se pri pravnomočnem končanih postopkih za določitev
sredstev državne pomoči, ki se nanašajo na določbe 3. ali 4.
člena tega zakona, ugotovi, da so bila upravičencem dodeljena

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

III. OBRAZLOŽITEV
V 1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju je
predvideno, da se oprostitev plačila posebnega prispevka za
Posočje razširi na zavezance, ki so kot fizične osebe upravičenci
iz 13. člena tega zakona oziroma so imele 12. aprila 1998 stalno
prebivališče v objektu, za katerega se lahko pridobi državna
pomoč po tem zakonu (upravičenci z območja popotresne
obnove). Ministrstvo za okolje in prostor posreduje davčnemu
organu seznam takšnih upravičencev z območja popotresne
obnove.

(upravičencev). Izdaja odločb v skrajšanem postopku pa je tudi
sicer dovoljena po samih določbah 141. člena ZUP, če gre za
nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, pa so
dejstva, na katera se mora opirati odločba, oziroma v konkretnem
primeru gradbeno dovoljenje, ugotovljena ali vsaj verjetno
izkazana.
S 6. členom je omogočeno, da bo sanacija oziroma obnovitvena
dela, za katera po ZPOOSRP zadostuje priglasitev del in za kar
tudi sicer Državna tehnična pisarna pripravi opis in predračun
takšnih del, hitreje izvedena, saj bodo lahko investitorji hitreje
pridobili predpisana dovoljenja.

Posebni prispevek, ki je navedenim zavezancem že odmerjen,
se odpiše. Nadalje je v tem členu določeno, da posebni prispevek
zmanjšuje osnovo za dohodnino, ne glede na vrsto dohodka, ki je
vir dohodnine.

7. člen določa črtanje drugega odstavka 46. člena zakona, vsebina
tega odstavka pa je zajeta v novem 46.b členu oziroma 8. členu
sprememb in dopolnitev zakona. Z 8. členom predlaganega zakona
se namreč dodata dva nova člena, 46.a in 46.b člen.

V 2. členu je predvideno, da se sredstva državnega proračuna
(za popotresno obnovo) lahko uporabijo oziroma se dodelijo tudi
za refundacijo stroškov, ki jih imajo v potresu prizadeti prebivalci
v zvezi z začasno namestitvijo, ker ne morejo, dokler njihovi
objekti ne bodo obnovljeni oziroma na novo zgrajeni, v njih
stanovati.

V novem 46.a členom je določeno, da se osnova za dohodnino
za leto 1998 se zmanjša za prostovoljne prispevke, ki so jih
zavezanci za dohodnino v letu 1998 vplačali do 13. junija 1998
osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za
opravljanje humanitarnih dejavnosti in drugim osebam, ki so
prostovoljne prispevke nakazale v potresu prizadetim v Posočju
ali neposredno osebam, prizadetim v potresu, ne glede na omejitev
iz 9. člena zakona o dohodnini. Navedeno pomeni, da bodo
prostovoljni prispevki, ki so jih fizične osebe vplačale do 13. junija
1998, ko je bil z zakonom uveljavljen posebni prispevek za
popotresno obnovo in razvoj Posočja, zniževali osnovo za
dohodnino zavezanca za leto 1998 v celotnem vplačanem
znesku, ne glede na omejitev po 9. členu zakona o dohodnini, ki
določa možnost zniževanja osnove za dohodnino za različne
namene, vključno s prostovoljnimi prispevki za humanitarne
namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi
predpisi organizirane za opravljanje takšne dejavnosti, do višine
3% osnove za dohodnino posameznega zavezanca. Vplačila
prostovoljneih prispevkov po 13. juniju 1998 se bodo zavezancem
za dohodnino upoštevala v skladu z 9. členom zakona o dohodnini.

S spremembami oziroma dvigom procentov v 13. in 15. členu (3.
in 4. člen) se izenačujejo upravičenci, ki uveljavljajo dodatno
državno pomoč na podlagi socialnih kriterijev in upravičenci, ki
uveljavljajo dodatno državno pomoč na podlagi oteženih pogojev
kmetovanja. Tako lahko zadevni upravičenci dosežejo 75% višine
nepovratne državne pomoči in medsebojno izenačitev.
Namen predlaganega 5. člena, s katerim se spremeni oziroma
dopolni drugi odstavek 34. člena ZPOOSRP, je pospešiti z izdajo
gradbenih dovoljenj za obnovo oziroma nadomestitev tistih
objektov, ki v lokacijskem in lastninsko-pravnem smislu niso
problematični. Dosedanja praksa izdaje gradbenih dovoljenj na
območju popotresne obnove po določbah sedanjega drugega
odstavka 34. člena je namreč pokazala, da v primerih, ko je
objekt enolastniški in tudi ni kulturna dediščina, obveznost
obravnave po nepotrebnem zavlačuje s postopkom izdaje
gradbenega dovoljenja in povzroča nejevoljo investitorjev
poročevalec, št. 57

Osebe, ki so jim bili nakazani prostovoljni prispevki, bodo morale
do 31. decembra 1998 pristojnemu davčnemu uradu posredovati
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Z 9. členom, ki je prehodna določba, je urejeno stanje, če so bili
postopki za dodelitev sredstev državne pomoči začeti pred
uveljavitvijo predlaganega zakona in sicer za tiste, ki še niso
pravnomočno dokončani in posebej za tiste, ki so že pravnomočno
končani. S tem členom je tudi določeno, da se postopki za izdajo
gradbenega dovoljenja na območju popotresne obnove, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in končajo po določbah
tega zakona, ker bodo po določbah tega zakona hitreje dokončani.

podatke o vplačnikih prostovoljnih prispevkov in o višini vplačanih
prispevkov ter poročilo o tem, za katere namene sp bila zbrana
sredstva porabljena.
V novem 46. b členu je določeno, da se sredstva, prejeta iz naslova
humanitarne pomoči od oseb iz 46. in 46. a člena tega zakona v
letu 1998 oziroma v letu 1999, prejemnikom, ki so upravičenci do
državne pomoči za popotresno obnovo po tem zakonu, ne
vštevajo v davčno osnovo za leto 1998 oziroma za leto 1999.
torej bodo oproščeni plačila davka od navedenih dohodkov.

10. člen določa vacatio legis.

sredstev, prisilne izterjave, zastaranja in vseh drugih vprašanj
postopka, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

10. člen

6. člen

(1) Sredstva državnega proračuna za popotresno 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 Republike Slovenije, Sklada Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva in Sklada za
regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja za potrebe financiranja in kreditiranja razvojnih
programov v Posočju, ki jih sprejme Vlada.

(1) Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se v letih 1998 in
1999 uvede posebni prispevek za popotresno obnovo in
spodbujanje razvoja Posočja (v nadaljnem besedilu: posebni
prispevek).
(2) Posebni prispevek plačujejo fizične osebe, ki so v skladu z
zakonom o dohodnini zavezanci za dohodnino (v nadaljnem
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) Sredstva državnega proračuna za popotresno obnovo
objektov so sredstva za obnovo:
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.

(4) Posebni prispevek se obračuna od vsote bruto dohodkov
fizične osebe, ki so viri dohodnine, ugotovljene na podlagi podatkov
iz določbe 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.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za bruto dohodek
fizične osebe iz opravljanja dejavnosti 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.
(6) Posebni prispevek se plačuje v letu 1998 po stopnji 0,3% ter
v letu 1999 po stopnji 0,2%.

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

(7) Posebni prispevek se v letu 1998 odmeri z odločbo na podlagi
podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1997 oziroma
podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o
odmeri dohodnine za leto 1997. V letu 1999 se posebni prispevek
odmeri z odločbo na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri
dohodnine za leto 1998 in podatkov pridobljenih na podlagi odredbe
o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto 1998.

(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.

(8) Glede odmere in plačevanja posebnega prispevka, pravnih
25. september 1998
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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) Sredstva financiranja ukrepov razvojne pomoči v občinah
Bovec, Kobarid in Tolmin so namenjena izvedbi:
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 in
4. programom razvoja lokalnih in državnih gospodarskih javnih
služb.

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).

13. člen
(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.

(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.
(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:
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.

(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.
(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.

(3) Za popotresno obnovo objekta v lasti oseb zasebnega prava
lahko oseba zasebnega prava pridobi iz sredstev državne pomoči
največ:
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 dolžinski 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
potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član ali oseba, s
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(7) Območja občin so glede na omejene možnosti za kmetijstvo
razvrščena v gričevnato-hribovito ali v gorsko-višinsko območje
na podlagi kriterijev iz predpisov na področju kmetijskih zemljišč.
(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.
(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.
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. 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
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na dan potresa imele stalno bivališče v stanovanjskem objektu.

spodbujanja razvoja Posočja lokacijsko dovoljenje ni potrebno.
Izda se gradbeno dovoljenje.

(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 družinski dohodek iz prejšnjega stavka znaša:
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.

(2) Lokacijski pogoji in drugi natančnejši pogoji v zvezi z gradnjo
objektov iz prejšnjega odstavka na območju popotresne obnove
se določijo neposredno v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na obravnavi, ki se praviloma opravi na kraju samem.
(3) Na obravnavo se obvezno vabi:
1. investitorja,
2. organe in organizacije, ki po zakonu dajejo soglasja k
dovoljenju za poseg v prostor (v nadaljnjem besedilu:
soglasjedajalci),
3. predstavnika državne tehnične pisarne,
4. izdelovalca lokacijske dokumentacije in projektanta.
(4) Soglasjedajalci določijo pogoje iz drugega odstavka tega člena
pred obravnavo ali pa jih podajo na sami obravnavi na zapisnik,
kar se šteje za njihovo soglasje. Če soglasjedajalci ne določijo
pogojev in se ne udeležijo obravnave kljub pravilno vročenemu
vabilu, se šteje, da so soglasje dali.

(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:

(5) Zapisnik iz obravnave je sestavni del gradbenega dovoljenja.

^ dodatna državna pomoć ~~ ® državna pomoć • ( ^ ■ D zajamčeni ^ lastnika ) ^ (^ • D jamčeni )i

(6) Soglasja, ki so z zakonom predpisana k dovoljenju za poseg
v prostor, se ne pridobivajo.

kjer je:
s
dodatna državna pomoč"višina dodatnih sredstev državne pomoči,

38. člen

S drJa#ni pomoi - višina sredstev državne pomoči iz 14. člena tega zakona,

(1) Gradbeno dovoljenje ni potrebno za dela iz 51. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter za sanacijo objektov, pri katerih se izvajajo
naslednja dela:
- injektiranje,
- injektiranje kamnitih zidov,
- montaža jeklenih protipotresnih vezi,
- pozidava in sanacija dimnikov,
- saniranje in popravilo ostrešja,
- izvedba armiranih ometov,
- izvedba zaključnih del.

D Mtlm«eni " vs0,a 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
- vsota skupnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih
članov, ki so imeli stalno prebivališče na dan potresa v objektu,
za leto 1997.
(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 ptač v letu 1997, lastnik stanovanjskega
objekta ni upravičen do dodatnih sredstev državne pomoči.

(2) Opis del iz prejšnjega odstavka za izdajo odločbe o priglasitvi
del iz prejšnjega odstavka izdela Državna tehnična pisarna v
sodelovanju z investitorjem del.
46. člen

(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:

(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 (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95,
18/96 in 34/96).

S celotna državna pomoć ~~_ c državna pomoć , o dodatna državna pomoć
kjer je:
S
o.,otn. dri.vn. ».m.«" celotna višina sredstev državne pomoči,
namenjena popotresni obnovi stanovanjskega objekta.

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

34. člen
(1) Za gradnjo objektov v okviru popotresne obnove objektov in
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 3/9-1998

sumarnega pregleda je razvidno, da poročilo še ni mogoče šteti
kot dokončno, saj so potrebne tako preveritve posameznih
podjetij, ki so škodo ministrstvom prijavile, le ta pa jo v poročilih
povzemajo, kot tudi izločitve nekaterih škod, ki sodijo bodisi v
pristojnost občin (osnovne šole), bodisi so lastnina oseb
zasebnega prava (industrija).

POROČILO O TRAJNEM
ODPRAVLJANJU POSLEDIC POTRESA,
Z DNE 31.8.1998

2. Škoda na občinski ravni in pri osebah zasebnega prava:
Delo na oceni škode so opravljale občinske komisije, ki so jih
imenovali župani prizadetih občin. Komisije so bile sestavljene iz
podkomisije za: objekte, cestno infrastrukturo ter kmetijstvo in
gozdarstvo.

I. Splošni podatki
Potres 12. aprila 1998 je prizadel območja naselij oziroma njihovih
delov v šestnajstih občinah zahodne oziroma severozahodne
Slovenije. V njem je bilo poškodovanih 3433 objektov, od tega 775
stanovanjskih objektov brez prebivalcev, 1572 stanovanjskih
objektov s prebivalci, 168 poslovnih objektov, 110 stanovanjsko
poslovnih objektov brez prebivalcev, 112 stanovanjsko poslovnih
objektov s prebivalci, 58 javnih objektov, 599 kmetijsko
gospodarskih objektov ter 39 nedefiniranih objektov, katerih
skupna neto uporabna površina znaša 573,424 m2. Ocenjena
skupna škoda vseh naštetih objektov znaša 4,345,962,535.00
SIT, ocena sredstev, potrebnih za popotresno obnovo pa znaša
6,495,628,820.00 SIT.

Pri oceni škode nastale škode so sodelovali:
- na področju plazenja tal, podorov in udorov IGGG Ljubljana,
- pri oceni škode na objektih visoke gradnje v Bovcu, Kobaridu in
Tolminu ekipe zapriseženih sodnih cenilcev in cenilcev s
certifikatom ali licenco za gradbeno stroko.
Iz poročil sodno zapriseženih cenilcev je razviden popis podatkov
o:
- objektu,
- splošnih podatkih o lastniku objekta
- ugotovljen je % poškodovanosti objekta
- ocenjen je % vidnih vlaganj v objekt, ki jih je lastnik vložil za
izboljšanje objekta kot celote ali izboljšanje bivalnega standarda.
- opravljena je kategorizacija poškodovanih objektov po naslednjih
kategorijah:

Po veljavni zakonodaji je ukrepanje države in lokalnih skupnostih
v primeru naravnih nesreč razdeljeno na dva dela. Najprej gre za
ukrepe zaščite in reševanja, ki imajo za nalogo zaščititi ljudi in
premoženje ter poskrbeti za začasno namestitev ter oskrbo
prizadetih prebivalcev. V sklop teh ukrepov sodi tudi vzpostavitev
nujnih komunikacijskih poti ter komunalne infrastrukture. Tem
ukrepom pa sledijo ukrepi trajne sanacije in ponovno vzpostavljanje
trajnega in normalnega življenjskega okolja. To poročilo se nanaša
samo na ukrepe trajne sanacije, to je na popotresno obnovo
objektov ter lokalne in državne infrastrukture.

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%
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%

II. Ukrepi neposredno po potresu
a) Zaščita in reševanje
Poročilo o ukrepih zaščite in reševanja je sprejela Vlada RS na 65.
seji dne 11.6.1998 in je priloga ktemu dokumentu, (priloga 1)

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 njihovo
uporabo.
OBJEKT JE ZAČASNO
NEUPORABEN
stopnja poškodovanosti - od 30% do 50%

b) Ocena škode in priprava poročil
Skladno s sklepi Vlade RS ob obravnavi škode, ki jo je povzročil
potres dne 12.4.1998, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo
Navodilo za oceno škode in stroškov potrebnih za sanacijo z
namenom, da se v čimkrajšem času zagotovi enotno ocenjevanje
na prizadetem področju. Rezultati ocenjevanja so uporabljeni za
določitev ukrepov za odpravo posledic škode. Izvlečki iz cenilnega
zapisnika na objektih so bili posredovani vsem oškodovancem in
so skladno z zakonom o popotresni obnovi objketov in spodbujanju
razvoja v Posočju, podlaga za pridobitev sredstev državne
pomoči.

IV. kategorija
ZELO HUDE POŠKODBE
Delne porušitve nosilne konstrukcije (streha, zidovi stropovi,
stopnišča), uničene inštalacije - ugotoviti smotrnost in racionalnost
sanacije
OBJEKT JE ZAČASNO
NEUPORABEN
stop. poškodovanosti - do 70%

Predmet cenitve je bila le ugotovitev direktne materialne škode.

V. kategorija
PORUŠITEV
Porušitev konstruktivnih elementov v taki meri, da ni upravičena
sanacija
OBJEKT JE NEUPORABEN
stop. poškodovanosti - nad 70%

1. Škoda na državni infrastrukturi:
Škodo na državni infrastrukturi so posredovala pristojna
ministrstva in jo v poročilu le povzemamo. Iz obrazložitve
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- določena so bile izhodišne vrednosti netto m2 stanovanjske
površine glede na leto izgradnje objekta,
- ocenjena vrednostna struktura deležev gradbene cene
stanovanjskega objekta za:
gradbena konstrukcijska dela, obdelavo finalnih delov,
instalacijska dela

obsegom ter organizacijsko, finančno in tehnično zahtevnostjo
popotresne obnove.
Zato je bilo potrebno sprejeti poseben zakon, kot je v nasprotju s
splošnim mnenjem praksa tudi v večini evropskih držav, ki
sprejmejo posebne zakone, kadar elementarna nesreča preseže
razsežnosti, ki jih ni mogoče sanirati z vnaprej rezerviranimi
proračunskimi sredstvi. Tak zakon po eni strani ureja nujne
strokovne vsebine, zlasti način, organizacijo, obseg, trajanje in
kriterije za trajno odpravljanje posledic potresa. Po drugi strani pa
ima tak zakon poleg strokovnih tudi politično razsežnost, ki se
odraža zlasti v določitvi virov, višine, namena in dinamike porabe
javnih sredstev za trajno odpravo posledic elementarne nesreče
ter v kriterijih za njihovo dodeljevanje. Potres je prizadel območja,
ki so že sicer izkazovale razvojne probleme, hribovska in gorska
območja, pa se že desetletja soočajo z močnimi depopulacijskimi
procesi, zato je bila ocena predlagateljev zakona, da je potrebno
zagotoviti izdatno državno podporo za popotresno sanacijo
objektov ter lokalne infrastrukture, ki jo je treba nadgraditi tudi z
razvojno pomočjo in spodbujanjem projektov, ki bodo zagotovili
delovna mesta, javne usluge, ugodne možnosti za razvoj
kmetijstva in turizma.

Pri izračunu netto uporabne površine se bili upoštevani faktorji za
posamezne uporabne površine (klet, pritličje, nadstropje,
mansarda, podstrešje).
Poročila statikov zajemajo:
Oceno stroškov gradbenega posega za sanacijo nastalih
poškodb, pri čemer je bila upoštevana tudi dostopnost in
dislociranost objekta.
Poleg stopnje poškodovanosti objekta so statiki ocenili višino
potrebnih sredstev za naslednja dela:
- injektiranje razpok
- sistematično injektiranje zidovja
- izvedba horizontalnih zidnih vezi
- izvedba obojestranskih ojačitvenih AB zaplat
- vgradnja vertikalnih zidnih vezi
- izvedba AB estriha v višini ostrešja in sidranje kapnih leg
- prenova konstrukcije ostrešja
- podbetoniranje ali ojačitev temeljev
- pozidava dimnikov
- prekrivanje strehe
- strešne obrobe
- pozidava sten
- stavbno pohištvo
Pripravljen je tudi predlog, ki oškodovancu daje napotek za
nadaljne ukrepe, to je za pripravo projektne dokumentacije,
določena je vrsta potrebnega projekta.

b) Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju
Na predlog Vlade RS je Državni zbor RS že v sedmem tednu po
aprilskem potresu sprejel poseben zakon o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS št. 45/
98), ki določa oblike in način izvajanja pomoči Republike Slovenije
pri ukrepih popotresne obnove objektov in spodbujanju razvoja
na območju, ki ga je prizadel potres. Zakon kot ukrepe popotresne
obnove določa dodeljevanje nepovratnih sredstev državne
pomoči, dodeljevanje ugodnih stanovanjskih posojil, organizacijo
nalog v zvezi s popotresno obnovo, dodeljevanje razvojne pomoči
za obnovo in spodbujanje gospodarskega, socialnega in
kulturnega razvoja v občinah Bovec Kobarid in Tolmin ter dajanje
državnih poroštev za najeta posojila za potrebe financiranja in
kreditiranja razvojnih projektov v Posočju.

III. Pravni okvir popotresne obnove
a) Veljavni predpisi

Država s posebnim zakonom ni prevzela pristojnosti za popotresno
prenovo, temveč si je zadala obveznost, da bo lastnikom v potresu
poškodovanega nepremičnega premoženja, ne glede na njihov
status, pomagala z ukrepi popotresne obnove, predvidenimi z
zakonom, popotresna obnova sama pa razen v primerih, za katere
je posebni zakon predvidel drugačno ureditev, poteka v okviru
sicer veljavnih predpisov.

Razsežnosti elementarne nesreče 12. aprila 1998 kljub rušilnim
posledicam in veliki gmotni škodi ter stiskam oškodovancev in
drugega prizadetega prebivalstva nikakor niso bile tolikšne, da bi
zaščite in reševanja ter trajne odprave njenih posledic ne bilo
mogoče zagotoviti z normalnim delovanjem institucij države in
lokalnih skupnosti. Potres takšnih razsežnosti in posledic pa tudi
ni povzročil tako velike splošne nevarnosti, ki bi v skladu z 92.
členom Ustave RS pomenila razlog, zaradi katerega bi bilo
potrebno razmišljati o razglasitvi izrednega stanja.

To zlasti pomeni, da ob poenostavljenih upravnih postopkih in ob
državni zagotovitvi organizacijske, tehnične in pravne pomoči
oškodovancem in lokalnim skupnostim na eni strani ter zagotovitvi
učinkovitega nadzorstva nad smotrno in namensko rabo javnih
sredstev na drugi strani, tudi v zvezi z obnavljanjem in graditvijo
objektov v okviru popotresne obnove ostajajo v veljavi glavna
načela veljavnega javnega in zasebnega gradbenega prava.

Trajna odprava posledic potresa poteka v okviru veljavne pravne
ureditve in v skladu z zakonitimi pristojnostmi udeleženih organov
države in lokalnih skupnosti. To pomeni tudi to, da pravice in
svoboščine državljanov, kakor so določene z zakoni in drugimi
splošnimi predpisi v okviru popotresne obnove oziroma zaradi
potresa 12. aprila 1998, niso bile spremenjene.

Upoštevanje veljavne javnopravne ureditve v tem okviru zlasti
pomeni sistematično skrb za varno gradnjo pri popotresni obnovi
objektov oziroma za zagotavljanje bistvenih zahtev ne samo za
nove, temveč tudi za popotresno obnovljene in rekonstruirane
objekte, tako kot je to predpisano z zadevno direktivo Evropske
unije in z njo usklajenim slovenskim zakonom o graditvi objektov.
Ne nazadnje sodi na to področje tudi skrb za pravičen,
enakopraven in nešpekulativen dostop vseh oškodovancev do
vseh oblik pomoči oziroma ukrepov pri popotresni obnovi in skrb
za namensko in smotrno rabo sredstev vseh davčnih
zavezancev.

Ob potresu 12. aprila 1998 v Sloveniji še ni bilo zakona in drugih
splošnih predpisov, ki bi enotno urejali skupne in splošne pogoje
trajnega odpravljanja posledic elementarnih nesreč. Tudi če bi tak
zakon že obstajal pa ni verjetno, da bi bilo z njim mogoče vnaprej
določiti vse relevantne posebnosti trajnega odpravljanja posledic,
ki so pri različnih vrstah elementarnih nesreč po naravi in obsegu
različne, pri posmezni vrsti elementarne nesreče - n.pr. pri potresu
- pa še posebej pogojene ne samo z njegovo magnitudo in drugimi
fizikalnimi lastnostmi, temveč tudi z lokacijskimi posebnostmi,
n.pr. topografske, geološke in stavbnotipološke vrste, pa tudi z
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Slednja v pogojih posebnega zakona pomeni še posebno
odgovornost. Zakonska določitev finančnega vira v obliki
posebnega neposrednega in namenskega prispevka vseh
državljanov na osnovi obdavčljivih dohodkov namreč pomeni
posebno vrsto identifikacije oziroma individualizacije sredstev za
popotresno obnovo, ki so zato upravičeno predmet posebej
pozornega zanimanja javnosti.

asanacijo ureditvenih območij oziroma zagotoviti ustrezno
komunalno in drugo infrastrukturo,
- hkrati s popotresno obnovo v skladu s potrebami in možnostmi
lastnikov - investitorjev omogočiti tudi adaptacije, prizidave in
nadzidave, vključno s (delnimi) spremembami namembnosti
objektov, če to služi izboljšanju bivalnih oziroma delovnih pogojev,
smotrnosti obnove, prestrukturiranju dejavnosti ali drugim
razvojno naravnanim ciljem; iz enakih razlogov omogočiti tudi
lokacijske spremembe,
- spodbujati razvoj v zgornjem Posočju
- zagotoviti sistematično in nadzorovano popotresno obnovo s
smotrno porabo sredstev in drugih virov,
- s strokovnim načrtovanjem, izvajanjem in nadzorstvom
zagotoviti doseganje predpisanih bistvenih zahtev za objekte,
zlasti pa trdnosti in stabilnosti oziroma potresno varne izvedbe
sanacij, rekonstrukcij in nadomestnih novogradenj,
- obvarovati registrirano in neregistrirano, zavarovano in
nezavarovano kulturno in naravno dediščino kot najpomembnejši
gospodarski resurs potresnega območja, še zlasti v zvezi z
ohranjanjem in izboljšanjem pogojev za razvoj turizma,
- zagotoviti pogoje za varstvo okolja,
- izboljšanje možnosti za demografski, kulturni in socialni razvoj
s potresom prizadetega območja.

Veljavnost splošnega zasebnega prava pa pomeni, da ostajajo
načeloma nespremenjena ne samo obligacijska razmerja med
posameznimi udeleženci pri graditvi tudi ko gre za popotresno
obnovo, temveč tudi to, da popotresna obnova praviloma ne
posega v civilnopravna razmerja med različnimi imetniki pravic
na poškodovanih nepremičninah, četudi posebni zakon in
organizacijske ter strokovne oblike pomoči olajšujejo urejanje teh
razmerij, tam, kjer jih je potres zatekel neurejena. Hkrati pa ta
načela pomenijo tudi to, da lahko vsak lastnik hkrati s popotresno
obnovo uveljavlja tudi svoje morebitne druge zakonite interese
pri gospodarjenju s svojimi nepremičninami, zlasti tiste, ki so
povezane z aktiviranjem njihove razvojne funkcije. Država tudi
na podlagi posebnega zakona omejuje pravice lastnikov oškodovancev samo v tisti minimalni meri, ki je nujno potrebna
zaradi spoštovanja javnopravnih načel.
Prikazani pravni okvir popotresne obnove je skladen z
demokratično ustavno ureditvijo Republike Slovenije. Uresničevanje popotresne obnove v takem okviru omogoča zagotavljanje
optimalnih razmerij med različnimi sicer protislovnimi javnimi in
zasebnimi cilji, interesi in koristmi. Koristi trajnega odpravljanja
posledic elementarnih nesreč v takšnih, "rednih" razmerah niso
v naglici, temveč v sistematičnosti in kakovosti obnove, ki ne
nazadnje ob primernih skupnih stroških omogoča največje koristi,
vključno z ohranjanjem številnih materialnih in nematerialnih dobrin
ob neporušenih strukturnih razmerjih v družbi ali njenem
neposredno prizadetem delu.

V okviru popotresne obnove so bili v skladu z navedenimi cilji
med drugim zagotovljeni tudi pogoji za izvajanje državne tehnične
pomoči pri popotresni obnovi. Namen državne tehnične pomoči
je zagotoviti učinkovito obnovo v potresu poškodovanih
stanovanjskih in pomožnih objektov in drugih stavb v lasti občanov
ter komunalne infrastrukture v skladu s pozitivnimi dosežki tehnike,
kot so določeni s tehničnimi predpisi, standardi in normativi s
področja urejanja naselij in graditve objektov ter v skladu z načeli
dobre strokovne prakse.
Vsebina ponujene tehnične pomoči upošteva, da je zaradi potresa
poškodovano veliko število objektov, ki so v okviru popotresne
obnove vsi enako nujno in istočasno potrebni bodisi nadomestitve,
bodisi rekonstrukcije ali sanacije. Zaradi strokovne zahtevnosti
in obsega dela, ki ne nazadnje zahteva tudi istočasno sodelovanje
večjega števila strokovnjakov s posebnimi izkušnjami, je
popotresna obnova v skladu z navedenimi cilji uresničljiva samo
s posebnimi ukrepi in ob solidarnem ravnanju države in lokalne
skupnosti. Popotresna obnova ob celovitem upoštevanju veljavne
materialno pravne ureditve, ki poleg gospodarnosti rezultatov
tudi v izrednih razmerah zagotavlja uresničevanje dolgoročne
javne koristi v zvezi z varovanjem zdravja in življenja ljudi in
premoženja, varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine
pa ne pomeni samo vrnitev v prejšnje stanje, temveč zagotovitev
podlage za nadaljnji gospodarski, socialni in kulturni razvoj
prizadetih območij, pod pogojem, da se nobenega od navedenih
ciljev ne žrtvuje na račun naglega obnavljanja.

Ravno v tem pa se takšna obnova tudi razlikuje od odpravljanja
posledic elementarnih nesreč v pogojih, kadar je zaradi njihovih
razsežnosti potrebno razglasiti izredno stanje, v katerem so vsa
ravnanja - tudi pri trajnem odpravljanju posledic - vse do ukinitve
izrednih razmer podrejena samo urgentnim ciljem zagotavljanja
elementarnih pogojev za ohranjanje življenja, zdravja in
premoženja ljudi, ki v takih okoliščinah odtehtajo vse neposredne
in posredne stroške ter kratkoročne in dolgoročne izgube
sredstev, virov, dobrin in odnosov.

IV. Cilji popotresne obnove
Cilji popotresne obnove kot trajne odprave posledic potresa z
dne 12. aprila 1998 so bili določeni na podlagi podatkov o velikosti
območja, magnitudi in posledicah potresa kot podlaga za pripravo
posebnega zakona in za operativno uresničevanje nalog
pristojnega ministrstva pri popotresni obnovi. Temeljni cilj
popotresne obnove je odprava poškodb na poškodovanih objektih
z gradbenimi sanacijami manjših poškodb, z bolj in manj zahtevnimi
rekonstrukcijami v primeru hujših poškodb ter z rušitvami
nepopravljivo oziroma prekomerno poškodovanih objektov in
gradnjami nadomestnih objektov, vse navedeno popolnoma v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in z zagotovitvijo bistvenih
zahtev za objekte, predpisanih z zakonom o graditvi objektov, s
poudarkom na trdnosti in stabilnosti in s poenostavitvijo upravnih
in drugih postopkov v zvezi z zagotovitvijo pogojev za graditev.

Ukrepi popotresne obnove obsegajo tako sanacije, rekonstrukcije
in nadomestne gradnje objektov, ki jih je poškodoval potres, kakor
tudi javne infrastrukture ter urbane in krajinske strukture, kar
popotresni obnovi daje značaj celovitosti.

V. Državna pomoč
Za uresničitev ciljev popotresne obnove so v petem poglavju
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
Posočja zelo nadrobno določeni način in pogoji pridobivanja
sredstev državne pomoči za popotresno obnovo objektov.
Zasnova določb zakona ni temeljila zgolj na analizi podatkov o
škodi ter številu poškodovanih objektov iz preliminarnega Poročila
o škodi, temveč tudi na analizi drugih podatkov, pridobljenih iz
terenskega popisa o škodi, kot so:

Poleg temeljnega cilja pa popotresna obnova v okviru zakona o
popotresni obnovi objektov In spodbujanju razvoja v Posočju
zasleduje še naslednje spremljajoče cilje:
- ob trajni odpravi posledic potresa zagotoviti tudi komunalno
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- število poškodovanih naseljenih stanovanj,
- število članov v gospodinjstvu, katerega stanovanje je bilo
poškodovano v potresu,
- neto uporabni površini poškodovanega stanovanja,
- število poškodovanih naseljenih najemnih stanovanj,
- število poškodovanih poslovnih objektov, njihova vrsta ter neto
uporabna površina,
- število kmetijskih gospodarskih objektov ter
- število poškodovanih objektov infrastrukture.

pričakovati, da bo v povprečju delež sredstev državne pomoči
za obnovo poslovnih objektov 50 % ter delež sredstev državne
pomoči za obnovo kmetijskih gospodarskih prostorov 75 %.

VI. Ugodna stanovanjska posojila
Z zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
Posočja je za popotresno obnovo stanovanj, v katerih prebivajo
osebe s stalnim bivališčem v teh stanovanjih, dana lastnikom
stanovanj možnost najetja ugodnih stanovanjskih posojil.
Posojilojemalec je lahko lastnik stanovanja, ki je pridobil sredstva
državne pomoči, posojilo pa pridobi za celotno razliko med
vrednostjo popotresne obnove stanovanjskega objekta in sredstvi
dodeljene državne pomoči.

Na podlagi analize teh podatkov ter drugih demografskih podatkov
v potresu najbolj prizadetih naselij občin Bovec, Kobarid in Tolmin
je zakonodajalec želel zagotoviti, da predvsem socialno najbolj
ogroženi lastniki objektov pridobijo dovolj nepovratnih sredstev
za popotresno obnoVo. Tako je bilo že v času same priprave
zakona in ob njegovem sprejetju poudarjeno, da morajo zakonske
določbe zagotoviti lastniku objekta delež nepovratne državne
pomoči, ki praviloma presega 50 % vseh sredstev, potrebnih za
popotresno obnovo.

Ugodno stanovanjsko posojilo se upravičencem dodeli z ničelno
realno obrestno mero ter moratorijem odplačevanja dveh let. Prva
mesečna anuiteta bo znašala ob upoštevanju trenutne temeljne
obrestne mere za vsakih 1.000.000,00 SIT ugodnega stanovanjskega posojila okoli 7.500,00 SIT.

Zakon zaradi pridobivanja sredstev državne pomoči določa
naslednje kategorije objektov glede na njihovo lastništvo ter namen
rabe:

Na podlagi analize kreditnih obveznosti ugodnega stanovanjskega
posojila, ki ga lahko pridobijo lastniki 163 stanovanj, za katere so
že bila dodeljena sredstva državne pomoči, sledi:

-

objekti v državni lasti, ki jih upravlja državni organ,
objekti v lasti občine,
stanovanjski objekti in objekti infrastrukture v lasti občine,
poslovni objekti v lasti oseb zasebnega prava,
stanovanjski objekti v lasti oseb zasebnega prava,
stanovanjski objekti, kmetije in pripadajoči kmetijski gospodarski
objekti ter
- planine na aktivnih pašnih planinah.

- za popotresno obnovo stanovanj lahko lastniki pridobijo
134.900.000,00 SIJ ugodnega stanovanjskega kredita, kar
znaša okoli 33 % vseh sredstev, potrebnih za popotresno
obnovo teh stanovanj,
- povprečna mesečna anuiteta posojila za obnovo posameznega
stanovanjskega objekta bo čez dve leti okoli 6.200,00 SIT,
- povprečni letni dohodek vseh stanovalcev v teh 163 stanovanjih
je najmanj 227.000.000,00 SIT oziroma skoraj dvakrat toliko,
kot je celotna vsota ugodnega stanovanjskega kredita, ki je
lastnikom stanovanj na razpolago za popotresno obnovo
stanovanja,
- v povprečju je mesečna anuiteta za odpalačilo ugodnega
stanovanjskega kredita med 5 in
6 % mesečnega dohodka oseb, ki prebivajo v teh stanovanjih in
- v povprečju mesečna anuiteta ugodnega stanovanjskega kredita
ne bo presegala 50 % mesečne neprofitne najemnine, ki je
določena
za starejše stanovanje z neto uporabno površino 60
m2.

Na podlagi tabele "Popotresna obnova objektov visoke gradnje",
ki je sestavni del tega poročila, je razvidno, da bo skoraj 80 %
vseh sredstev državne pomoči namenjeno popotresni obnovi
stanovanj. Prav zaradi te dominante vloge, ki jo imajo stanovanjski
objekti pri popotresni obnovi stavbnega fonda, je za oceno
primernosti zakonskih rešitev določanja višine sredstev državne
pomoči relevantna prav analiza dejansko že odobrenih sredstev
državne pomoči za popotresno obnovo stanovanjskih objektov.
Do vključno 31. avgusta so bila odobrena sredstva državne
pomoči za obnovo 163 stanovanj. Iz zbirk podatkov, ki so bili
pridobljeni na podlagi vlog za dodelitev sredstev državne pomoči,
sledi:

Poleg tega je Vlada Republika Slovenije oziroma ministrstva že ali
pa bodo namenila sredstva za saniranje ali rekonstrukcijo državne
infrastrukture v naslednjem obsegu:

• da je 130 od teh stanovanj v kmetijskih stanovanjskih objektih,
- da je povprečna neto uporabna površina stanovanja 68 m2,
- da je v teh stanovanjih 341 stanovalcev, kar pomeni v povprečju
okoli 2 stanovalca na stanovanje,
- da je povprečna višina sredstev za popotresno obnovo
stanovanja okoli 2.625.000,00 SIT,
- da je povprečna višina državne pomoči za obnovo stanovanja
okoli 1.760.000,00 SIT in
- da znaša povprečna višina državne pomoči več kot 67 % vseh
sredstev, potrebnih za obnovo stanovanja.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je za financiranje
projektov za izgradnjo gospodarske infrastrukture v občinah
Bovec, Kobarid in Tolmin izvedlo javni natečaj v skupni vrednosti
66.612.000,00 Sit in sicer za občino Bovec 25.864.000,00 Sit,
občino Kobarid 17.812.000,00 Sit in občino Tolmin 22.936.000,00
Sit. Poleg tega je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v
okviru obstoječe proračunske postavke, občinam dodelilo
20.388.000,00 Sit več sredstev, to je za 30%, kot bi jih občine
prejele po osnovnih merilih za dodelitev sredstev za demografsko
ogrožene občine.

Ocenjuje se, da je vzorec 163 stanovanj, za katera so bila
sredstva državne pomoči že odobrena, dovolj velik, da se lahko
z veliko gotovostjo ugotavlja, da bo v povprečju delež sredstev
državne pomoči glede na vsa sredstva, ki so potrebna za
popotresno obnovo stanovanj, znašal več kot 65 %.

Ministrstvo za zdravstvo je pripravilo projekt razvojnega programa
in popotresne obnove za Zdravstveni dom Tolmin in Zdravstveni
dom Bovec in Kobarid, s predlogom, da se v letu 1998 izdela
projektna dokumentacija, sredstva za popotresno obnovo pa bi
se črpala iz namenskih sredstev o katerih bo Vlada Republike
Slovenije odločala na podlagi predloga Sveta za razvoj Posočja.

Za poslovne in kmetijske gospodarske objekte se z zakonom
določena višina sredstev državne pomoči spremeni le, če je neto
uporabno površina obnovljenega objekta drugačna od površine,
ki jo je imel objekt pred potresom. Teh primerov je malo, tako da je
25. september 1998

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letošnjem letu za nujno sanacijo
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šolskih objektov namenilo 43,5 mio Sit in sicer za Srednjo šolo
Jesenice 22 mio, Gimnazijo Tolmin 9 mio in Dijaškemu domu
Tolmin 5.5 mio Sit.

na katerih popotresne obnove ni mogoče v celoti izvajati oziroma
ob obnovi uresničevati javne koristi zgolj na podlagi veljavnih
prostorskih izvedbenih aktov,
- izdelavo zazidalnih preizkusov za podrobnejšo ugotovitev
geomehanskih lastnosti tal in določitev lokacijskih in gradbeno
tehničnih pogojev lokacije in graditve oziroma obnove objektov
in naprav,
- poenostavljene upravne postopke dovoljevanja graditve v okviru
popotresne obnove.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano direktno iz
proračunskih sredstev ni namenilo pomoči, je pa predvidena preko
razpisa za prestrukturiranje in sanacijo kmetij in zadrug, ki se
pripravlja.
Ministrstvo za notranje zadeve je za sanacijo Policijske postaje
Tolmin in Kobarid predvidelo 10 mio Sit, za začasno preselitev
Policijske postaje v Bovcu pa je namenilo 2 mio Sit.

Za uresničevanje državne tehnične pomoči pa je bilo na podlagi
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju potrebno sprejeti tudi nekatere predpise in opraviti vrsto
organizacijskih aktivnosti.

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je za izvedbo
programa javnih del že namenilo 9.824.276,00 Sit, ocenjujejo pa,
da bo do konca leta 1998 porabljeno cca 50.000.000,00 Sit. Poleg
tega je ministrstvo je že pripravilo projekt varovanih stanovanj, ki
se bo pričel izvajati v letu 1998, končal pa predvidoma v letu
2000. Projekt je ocenjen v višini 550.000.000,00 Sit.

a) Državna tehnična pisarna
Državna tehnična pisarna je bila zasnovana neposredno po
aprilskem potresu kot glavna organizacijska oblika za
uresničevanje državne tehnične pomoči pri odpravi posledic
potresa. Pogodba o izvajanju inženirskih in drugih storitev za
delovanje Državne tehnične pisarne je bila na podlagi zakonov o
vladi, o delovnem področju in organizaciji ministrstev ter o javnih
naročilih sklenjena še pred uveljavitvijo zakona o popotresni obnovi
in spodbujanju razvoja v Posočju, po njegovi uveljavitvi pa je bila
novelirana. S pogodbo so bile te storitve dane v izvajanje tedaj
javnemu zavodu, sedaj družbenemu podjetju Gradbeni inštitut
ZRMK kot tistemu delu nekdanjega Zavoda za raziskavo materiala
in konstrukcij, ki je usposobljen za izvajanje svetovalnih inženirskih
storitev zadevne vrste s podizvajalci, med katerimi so posebej
navedeni Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot
ekspertna ustanova za vprašanja obnove naselbinske in stavbne
dediščine, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko za
ugotavljanje geomehanskih lastnosti tal, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in
računalništvo Univerze v Ljubljani in Projekt d.d. iz Nove Gorice,
kot največje severnoprimorsko\projektivno oziroma inženirsko
podjetje z ustreznimi izkušnjami pri načrtovanju in vodenju graditve
objektov v zgornjem Posočju.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem neposredno ni
namenilo proračunskih sredstev za obnovo Posočja, vendar
ministrstvo prednostno obravnava vloge na razpise s tega
območja.
Na predlog Ministrstva za okolje in prostor je bilo do 30.8.1998 iz
stalne proračunske rezerve zagotovljenih 547.700.000,00 Sit, od
tega 217.700.000,00 Sit za izvajanje nalog državne tehnične
pomoči, 130.000.000,00 Sit za dokapitalizacijo Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije in 200.000.000,00 Sit za popotresno
obnovo objektov.

VII. Razvojna pomoč
Odvisno od višine zbranih sredstev, predvsem pa od višine
sredstev, ki bodo porabljena za popotresno obnovo objektov ter
lokalne infrastrukture načrtujemo, da bo za pospeševanje razvoja
v zgornjem Posočju namenjena približno tretjina zbranih sredstev
iz posebnega prispevka. To predstavlja približno tretjino
predvidenih sredstev, ki bodo zbrana v letih 1998 in 1999. Na
osnovi že prispelih razvojnih projektov, ki pa še niso dokončno
ovrednoteni, pa ocenjujemo, da bo moral državni proračun od
leta 2000 pa do leta 2005 letno zagotoviti še milijardo in pol do dve
milijardi tolarjev.

Z zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
v Posočju je Državni tehnični pisarni naložena zlasti naloga, da:
- svetuje pri odločitvah glede načina obnove in nudi strokovno
pomoč v zvezi s popotresno obnovo objektov,
- pripravlja dokumente, potrebne za izdelavo občinskih programov
popotresne obnove objektov,
- pripravlja dokumentacijo osebam zasebnega prava za izdelavo
vlog za pridobitev sredstev državne pomoči,
- sodeluje pri pripravi ureditvenih načrtov za urejanje prostora na
območju popotresne obnove,
- nudi pomoč lastnikom in upravljalcem nepremičnin na območju
popotresne obnove pri pridobivanju projektne dokumentacije,
dovoljenj in drugih listin potrebnih za izvedbo gradbenih del v
zvezi z odpravo posledic potresa,
- potrjuje skladnost projektne dokumentacije glede upoštevanja
krajinskih značilnosti, naravne in kulturne dediščine, tipologije
regionalne arhitekture ter drugih naravnih in ustvarjenih vrednot
okolja, ki jih je treba upoštevati pri urbanističnem načrtovanju in
projektiranju, ter s smernicami za popotresno obnovo iz poročila
o škodi,
- strokovno nadzoruje dela, za katera zadošča odločba o dovolitvi
priglašenih del,
- pridobiva lokacijsko dokumentacijo,
- koordinira izdelavo projektne dokumentacije za nadomestne
gradnje oziroma rekonstrukcije,
- sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske rabe sredstev
državne pomoči in stanovanjskih posojil in organizira strokovno
nadzorstvo nad gradnjo.

Dne 22.7.1998 se je že sestal Svet za razvoj Posočja na prvi
konstitutivni seji, sprejel poslovnik o delu in zadolžitve pri pripravi
komkretnih razvojnih programov, ki jih pripravljajo tako prizadete
tri občine kot posamezna ministrstva. Pri tem naj posebej omenimo
projekte razvoja trajnostnega kmetijstva v hribovsko-gorskih
predelih, projekte ohranjanja in zagotavljanja delovnih mest,
projekt varovalnih stanovanj, projekte izgradnje lokalne in
nacionalne prometne in komunalne infrastrukture. Svet bo do
konca tega leta pripravil in predlagal Vladi RS v potrditev projekte,
ki naj nadgradijo popotresno obnovo.

VIII. Državna tehnična pomoč
Državna tehnična pomoč po zakonu o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja v Posočju obsega:
- naloge, ki jih izvaja Državna tehnična pisarna, ki jo je Vlada RS
ustanovila kot svojo začasno službo za svetovanje in pomoč
pri načrtovanju in projektiranju popotresne obnove ter za
usklajevanje in nadzorstvo nad obnovo poškodovanih objektov,
- pripravo in sprejemanje ureditvenih načrtov obnove za območja,
poročevalec, št. 57
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Poleg navedenih prednostnih nalog pa opravlja Državna tehnična
pisarna še naslednje naloge:
- pripravlja tehnična navodila in skice za vzdrževalna dela na
objektih, s katerimi se odpravljajo poškodbe, ki jih je povzročil
potres in ki ne pomenijo rekonstrukcije objektov ter zanje
zadošča pridobitev odločbe o dovolitvi priglašenih del,
• pripravlja projektne naloge oziroma smernice za izdelavo
projektne dokumentacije,
■ izdela posnetke obstoječega stanja objektov, katerih lastniki
(investitorji) so upravičeni do državne pomoči,
- zastopa investitorje v nekaterih postopkih,
- informira prebivalstvo,
- sodeluje z investitorji pri izbiri projektivnih in gradbenih podjetij in
sklepanju pogodb z njimi,
- nadzoruje izdelavo projektne dokumentacije za popotresno
obnovo in zlasti skrbi za to, da jo izdelujejo samo projektivna
podjetja, ki jim je bila priznana usposobljenost in da v teh podjetjih
nobena od projektantskih skupin ni zaposlena bolj, kot je določeno
z javnim razpisom, ki je podlaga za ugotavljanje njihove
sposobnosti,
- skrbi za to, da gradbena dela pri popotresni obnovi izvajajo
samo gradbena podjetja, ki jim je bila priznana usposobljenost
in da v teh podjetjih noben odgovorni vodja del ni zaposlen bolj,
kot je določeno z javnim razpisom, ki je podlaga za ugotavljanje
njihove sposobnosti,
- nadzoruje projektivna podjetja in opravlja strokovno nadzorstvo
pri popotresni obnovi,
- poroča naročniku o poteku popotresne obnove,
- sodeluje z organi in pooblaščenci občin in krajevnih skupnostih
v vseh zadevah popotresne obnove objektov.

Predlagani ureditveni načrti so predvsem razvojnega pomena in
omogočajo zlasti celostno ureditev naselij, komunalno ureditev in
graditev infrastrukture. Komisija je namreč ugotovila, da so veljavni
prostorski izvedbeni akti za območja, kjer bodo izdelani ureditveni
načrti obnove neustrezni in pomanjkljivi. Predvsem obstoječi
prostorski ureditveni pogoji, ki so starejšega datuma, so za
zahtevne posege popotresne obnove in razvoja presplošni, v
nekaterih primerih pa celo neusklajeni s pozneje spremenjenimi
in dopolnjenimi občinskimi prostorskimi plani.
Priprava ureditvenih načrtov obnove ne ovira popotresne obnove
objektov na njihovih ureditvenih območjih. Ureditveni načrti obnove
nimajo prav nobenega vpliva na sanacije in rekonstrukcije
obstoječih objektov, v sodelovanju izbranih izdelovalcev osnutkov
ureditvenih načrtov in omenjene komisije oziroma občin in Državne
tehnične pisarne pa je mogoče še pred izdelavo ureditvenih
načrtov določiti tudi lokacijske pogoje in omogočiti tudi vse tiste
nadomestne novogradnje, ki niso v neposrednem nasprotju s
samimi razlogi za izdelavo ureditvenega načrta.
c) Poenostavljeni upravni postopki
Četudi celotna popotresna obnova poteka v veljavnem pravnem
okviru predpisov s področja urejanja naselij in graditve objektov,
je zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju bistveno poenostavil upravne postopke za pridobitev
predpisanih dovoljenj in za parcelacijo. Ti postopki ne pomenijo
ozkega grla v procesu popotresne obnove, tako da razen
izjemoma ni potrebna nadzorovana raba tretjega odstavka 1.
člena zakona o graditvi objektov, ki sicer omogoča selektivno
upoštevanje oziroma neupoštevanje zakona, kadar gre za
odpravljanje posledic elementarnih nesreč.

Državna tehnična pisarna ima sedež oziroma izpostavi v Bovcu
in v Kobaridu, pri čemer izpostava Kobarid pokriva tudi vse ostale
občine, razen bovške. Obe izpostavi sta nameščeni v najetih,
začasno preurejenih prostorih kjer poslujeta tudi s strankami.

Graditev v okviru popotresne obnove se v skladu z zakonom o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju izvaja
na podlagi odločb o dovolitvi priglašenih del, kadar se v obnovi
izvajajo sanacijska dela in na podlagi gradbenih dovoljenj za
rekonstrukcije in novogradnje. Lokacijska dovoljenja se ne
pridobivajo. Vloge za dovoljenja upravičencem sestavlja Državna
tehnična pisama.

b) Ureditveni načrti obnove
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju v svojem 28. členu določa, da se popotresna obnova
objektov ureja na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov
ali ureditvenih načrtov obnove. Ureditveni načrti obnove so
posebni prostorski izvedbeni načrti, kar pomeni, da je z njimi
poleg vseh ostalih vsebin urejanja naselij mogoče določiti tudi
graditev objektov, ki so v javno korist, na način, s katerim so
izpolnjeni pogoji iz predpisov o stavbnih zemljiščih za uveljavitev
javne koristi nad zasebnimi interesi tudi če za to ni mogoče pridobiti
zemljišč po sporazumni poti.

Odločbe o dovolitvi priglašenih del se v skladu s posebnim
zakonom izdajajo tudi za nekatera dela, ki po siceršnjih predpisih
o graditvi objektov sodijo med rekonstrukcije in bi bilo sicer oziroma
je zanje potrebno drugod pridobiti gradbeno dovoljenje. Posebni
zakon je namreč to najenostavnejšo vrsto dovoljenja za graditev
predvidel tudi za injektiranja in injektiranja kamnitih zidov, montažo
.jeklenih protipotresnih vezi, pozidavo in sanacijo dimnikov,
saniranje in popravila ostrešij, izvedbo armiranih ometov in za
vsa zaključna dela. Za obnovitvena dela, za katera zadošča
odločba o dovolitvi priglašenih del izdeluje natančne opise oziroma
tehnična navodila Državna tehnična pisarna.

Ureditveni načrti obnove se pripravljajo in sprejemajo po
skrajšanem postopku. Za njihovo pripravo poskrbi Urad RS za
prostorsko planiranje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor, sprejmejo pa jih pristojni občinski sveti. Urad RS za
prostorsko planiranje je za izdelavo programov priprave
ureditvenih načrtov obnove, ki jih sprejme Ministrstvo za okolje in
prostor, ustanovil posebno strokovno komisijo. Komisijo so poleg
treh delavcev Urada RS za prostorsko planiranje in načelnika
oddelka za okolje in prostor pri Upravni enoti Tolmin sestavljali še
trije pooblaščenci občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Poenostavljen je tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Jedro tega postopka, ki že pomeni sprejem vseh bistvenih
odločitev o lokacijskih in drugih značilnostih rekonstrukcije ali
nadomestne gradnje, je lokacijska obravnava, ki se praviloma
opravi na kraju samem. Nanjo se vabi investitorja, soglasodajalce,
predstavnika Državne tehnične pisarne ter izdelovalca lokacijske
dokumentacije in projektanta.

Komisija je pregledala stanje prostorske dokumentacije in
evidentirala urbanistično problematiko na potresnem območju v
treh občinah gornjega Posočja, pri svojem delu pa je izhajala iz
poprej pripravljenih predlogov občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter
Ministrstva za promet in zveze. Upoštevaje omenjene predloge
je komisija predlagala, da se ureditveni načrti obnove v zgornjem
Posočju izdelajo samo za naselji Drežniške Ravne in Lepena, za
območje Ledine v Bovcu ter za obvozni cesti Bovca in Kobarida.
25. september 1998

Bistvena je poenostavitev v zvezi s soglasji. Soglasja, ki se sicer
pridobivajo k dovoljenjem za posege v prostor, se za popotresno
obnovo ne pridobivajo. Natančnejše pogoje v zvezi z gradnjo
določijo soglasodajalci na lokacijski obravnavi, lahko pa tudi pred
njo. Če soglasodajalec ne določi pogojev ali če se ne udeleži
obravnave, na katero je bil v redu vabljen, se šteje, da je soglasje
dal.
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tehnične pomoči s tehnično pisarno kot začasno vladno službo je
bila v Ministrstvu za okolje in prostor v grobem zasnovana že v
prvem tednu po potresu 12. aprila letos. Sledila so posvetovanja
s strokovnjaki različnih strok, zlasti s predstavniki institucij z
izkušnjami na področju popotresne obnove, opravljene so bile
poizvedbe o referencah potencialnih izvajalcev nalog Državne
tehnične pisarne, v okviru predpisov o vladi, o organizaciji in
delovnem področju ministrstev in o javnih naročilih pa je bilo
izoblikovano in oddano javno naročilo za Državno tehnično pisarno.

Na podlagi sklepov lokacijske obravnave, o kateri se sestavi
zapisnik, ta pa je sestavni del gradbenega dovoljenja, se
vzporedno izdelata lokacijska in projektna dokumentacija, na njuni
podlagi pa se izda gradbeno dovoljenje. Morebitna pritožba na
gradbeno dovoljenje ne zadrži njegove izvršitve.
Za izvedbo parcelacije ni obvezna predhodna dokončna ureditev
obstoječih lastniških meja s parcelacijo zajetih parcel, kot je sicer
predpisano z zakonom o zemljiškem katastru. Prav tako ne zadrži
izvedbe sprememb podatkov v zemljiškem katastru in zemljiški
knjigi 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 zaradi popotresne obnove. Površine novonastalih
zemljiških parcel pa se v primerih, ko meje še niso urejene, določijo
na podlagi obstoječih veljavnih podatkov zemljiškega katastra.

Državna tehnična pisarna je pričela z delom 26. maja 1998 Ker
niso uspela dogovorjanja z občinama Bovec in Kobarid o tem, da
bi delovne prostore zanjo zagotovili občini, deluje Državna tehnična
pisarna v obeh občinah v najetih poslovnih prostorih, ki so bili z
zasilnimi posegi usposobljeni tako, da nudijo minimalne potrebne
pogoje za njeno delo.

Z zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
v Posočju pa je tudi določeno, da se stroškov izdaje soglasij,
kakor tudi odškodnine, nadomestila, prispevke in druge dajatve,
predpisane za pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oziroma
za samo popotresno obnovo, ne zaračunava. Prav tako so takse
proste uradne listine, potrebne za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter za pridobitev odločbe o dovolitvi priglašenih del.

Državna tehnična pisarna se po velikosti lahko primerja z največjimi
slovenskimi projektivnimi oziroma inženirskimi podjetji. Glede na
že omenjeno ugodno gradbeno konjunkturo, ki je močno zaposlila
tudi v primerjavi s preteklostjo zelo skrčene vrste slovenskih
projektantov in svetovalnih inženirjev, je zagotavljanje potrebnih
kadrov za delovanje Državne tehnične pisarne stalna naloga
njenega vodstva.
Ves čas ali del časa delovanja Državne tehnične pisarne je v njej
do sedaj delalo 89 različnih strokovnjakov, med njimi 26 gradbenih
inženirjev, 37 arhitektov in 26 gradbenih tehnikov ter več deset
študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Slednji so
v okviru izpolnjevanja svojih študijskih obveznosti brezplačno
izdelovali posnetke obstoječega stanja poškodovanih objektov.
Poleg navedenih delajo v Državni tehnični pisarni ekonomisti in
pravniki, ki svetujejo pri sestavljanju vlog v upravnih postopkih
ter potrebno administrativno osebje. V posameznem tednu od
pričetka njenega delovanja se je skupno število sodelavcev v
Državni tehnični pisarni gibalo med 50 in 80.

d) Predpisi in drugi akti za izvajanje zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju
Za uresničevanje popotresne obnove objektov in državne
tehnične pomoči je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo vrsto
splošnih in posamičnih aktov. Imenovana je bila Komisija za
popotresno obnovo objektov, prav tako pa je bil ustanovljen tudi
Svet za razvoj Posočja. Oba organa sta že tudi pričela delovati,
strokovne naloge zanju pa opravlja ministrstvo.
Popotresna obnova poteka v pogojih, ko je splošna gradbena
konjunktura dobra, zato je bilo potrebno preprečiti morebitno
naraščanje cen pri popotresni obnovi objektov. Opravljena je bila
izčrpna analiza gradbenih in projektivnih cen, ki je vključevala
tudi usklajevanja s Splošnim združenjem gradbeništva in industrije
gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije,
Inženirsko zbornico Slovenije, Notarsko zbornico Slovenije in
Odvetniško zbornico Slovenije.

Tehnična navodila za sanacije manj poškodovanih objektov, ki pa
v večini primerov prav tako že zahtevajo protipotresno ojačitev z
injektiranjem zidovja in z izdelavo in montažo jeklenih protipotresnih
vezi, izdelujejo strokovnjaki Državne tehnične pisarne sami.
Zahtevnejše rekonstrukcije, sploh pa nadomestne novogradnje
zahtevajo izdelavo bodisi delne, bodisi kompletne projektne
dokumentacije.
Potres je prizadel zgornje Posočje in nekatere druge dele Slovenije
v času, ko potekajo že dalj časa trajajoče in obsežne priprave na
to, da bomo tudi v Sloveniji prevzeli nove evropske predpise za
dimenzioniranje gradbenih konstrukcij in potresno varno gradnjo
imenovane Eurocode. Ti so skladni z najnovejšimi dognanji
potresne inženirske stroke, v kateri sodijo nekateri slovenski
gradbeni inženirji v sam svetovni vrh.Ta dognanja so zlasti rezultat
proučevanja nekaterih večjih svetovnih potresov v minulih letih.
Sistematično proučevanje projektov in gradenj v Sloveniji je
pokazalo, da tudi bolj izkušeni projektanti in izvajalci včasih ne
upoštevajo dovolj pravil protipotresne zasnove in gradnje objektov.

Minister za okolje in prostor je izdal odredbi o cenah in normativih
za določanje cen gradbenih del in projektne dokumentacije za
popotresno obnovo objektov.
Pripravljeni so bili vzorci pogodb o uporabi sredstev državne
pomoči, pogodb o izdelavi projektne dokumentacije in pogodb o
izvajanju del pri popotresni obnovi. Ministrstvo za okolje in prostor
je sodelovalo s Stanovanjskim skladom RS pri pripravi standardne
pogodbe o dodelitvi in uporabi stanovanjskega posojila, pripravilo
pa je tudi programe priprave ureditvenih načrtov obnove.
Ministrstvo za okolje in prostor redno pripravlja delne programe
popotresne obnove, ki jih sprejema Vlada RS ter izdaja odločbe o
dodelitvi državne pomoči upravičencem. Še pred tem pa z vsakim
upravičencem do državne pomoči opravi individualne pogovore,
izdela informativne izračune državne pomoči in svetuje pri
odločitvah.

Glede na to, da je popotresna obnova proces, s katerim se
projektanti in izvajalci srečajo zelo redko, se po ugotovitvah
specializiranih potresnih inženirjev, do katerih prihajajo pri revizijah
projektov dogaja, da tudi izkušeni in formalno povsem usposobljeni
projektanti pri zasnovi in dimenzioniranju objektov glede na
zahteve protipotresne gradnje neredko delajo napake ali vsaj ne
uporabijo vedno optimalnih rešitev.

e) Organizacijski ukrepi za izvajanje državne tehnične
pomoči

Še zlasti v gornjem Posočju pa gre za popotresno obnovo številnih
starih objektov, ki so večinoma specifične stavbne oziroma
gradbene tipologije - z mešanimi konstrukcijami, zidovjem iz
neustrezno obdelanega in šibko vezanega kamna ter slabo

Najzahtevnejši organizacijski ukrep popotresne obnove je
ustanovitev in zagon Državne tehnične pisarne. Zasnova državne
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povezanostjo konstrukcijskih delov. Prav tako gre v velikem številu
primerov za stavbe, katerih protipotresno že sicer neustrezna
zasnova in izvedba, je bila pozneje še poslabšana z nestrokovnimi
posegi - prezidavami, dozidavami in nadzidavami.

so bile organizirane tudi geotehnične in geomehanske preiskave
najbolj izpostavljenega potresnega območja in priprava
geotehničnih navodil za dimenzioniranje in temeljenje objektov.
Prav tako je Ministrstvo za okolje in prostor s svojimi organi v
sestavi pripravilo za'vodenje podatkov o popotresni obnovi
potrebne baze podatkov in pridobilo povezana programska orodja,
zagotovilo pa je tudi potrebno geodetsko dokumentacijo za
identifikacijo objektov in načrtovanje popotresne obnove, ki
obsega predvsem določitev identifikacijskih številk objektom,
izdelavo digitalnih katastrskih načrtov, aerosnemanje območja
prizadetega s potresom, izdelavo digitalnih ortofoto načrtov,
fotogrametrični zajem stavb in vzpostavitev topografske baze.
Ministrstvo v organizaciji in vodenju popotresne obnove tudi stalno
sodeluje s prizadetimi občinami ter z drugimi resorji in vladnimi
službami, vse od potresa 12. aprila dalje pa je popotresna obnova
prva prioriteta delovanja ministrstva.

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je bilo v potresu 12. aprila
1998 močneje poškodovanih tudi več objektov, ki so bili sanirani
že po potresu leta 1976, domnevno strokovno in nadzorovano,
vendar se je pokazalo, da v resnici ni bilo tako. Prav tako so bili
močno - v več primerih nepopravljivo - poškodovani tudi objekti,
zgrajeni po potresu leta 1976 in to kljub temu, da bi morali biti
zgrajeni v skladu s tedaj veljavnimi protipotresnimi tehničnimi
predpisi. V omenjenih primerih ti niso bili upoštevani, ne glede na
to v kolikšnem deležu so bili taki objekti rezultat samograditeljstva
oziroma organiziranega izvajanja del.
Vse navedene okoliščine so zaradi preprečitve podobnih dogajanj
ob morebitnih potresih v prihodnosti oziroma zaradi zagotovitve
ustrezne ali vsaj boljše potresne varnosti objektov, ki bodo sanirani,
rekonstruirani ali v nadomestilo zgrajeni po letošnjem
spomladanskem potresu, zahtevale posebej skrben pristop k
popotresni obnovi. Pri tem je temeljni pogoj zagotovitev sodelovanja
ustrezno usposobljenih projektantov in izvajalcev ter dosledno
nadzorstvo, ki ga opravlja Državna tehnična pisarna. Ministrstvo
za okolje in prostor je do sedaj objavilo po dva javna razpisa za
izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izbiro
projektivnih in gradbenih podjetij - gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov posameznikov za sestavo seznamov, s
katerih lastniki v potresu poškodovanih objektov kot investitorji
popotresne obnove izbirajo projektante in izvajalce.

IX. Potek popotresne obnove
a) Opravila Državne tehnične pisarne v popotresni
obnovi objektov
V organizaciji in vodenju popotresne obnove je ključna vloga
Državne tehnične pisarne, saj morajo v skladu z zakonom o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
lastniki poškodovanih objektov kot investitorji popotresne obnove
z njo sodelovati in upoštevati njena navodila. Delovni pristop
Državne tehnične pisarne temelji na kategorizaciji poškodb, kot
je bila izvedena v začetnih ocenah škode in statičnih ocenah
potrebnih sanacijskih del in ki je skupaj s poznejšo individualno in
natančno obdelavo vsakega primera v Državni tehnični pisarni
podlaga za odločanje o načinu popotresne obnove.

Bistvo omenjenih razpisov ni v ugotavljanju oziroma določitvi
posebnih statusnih in formalnih pogojev, ki naj bi jih morebiti
izpolnjevali projektanti in izvajalci, pač pa v izpolnitvi obveznosti,
da se odgovorni projektanti in odgovorni vodje del udeležijo
dodatnega usposabljanja, na katerem se seznanijo s sodobnimi
načeli potresno vame gradnje in posebnostmi popotresne obnove.
Namen takih usposabljanj, ki sta jih Ministrstvo za okolje in prostor
in Državna tehnična pisarna skupaj s Fakulteto za gradbeništvo
in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Zavodom za
gradbeništvo Slovenije do sedaj organizirala štirikrat je tudi
zagotoviti enoten strokoven in kakovosten pristop k popotresni
obnovi, ki bo omogočil, da bodo njeni cilji doseženi v celoti.

V omenjeni fazi so bile poškodbe objektov razvrščene v pet
kategorij, kot je podrobno že navedeno v točki II.b tega poročila in
ki so pomenile:
I. kategorija: manjše poškodbe, objekt uporaben, stopnja
poškodovanosti do 15%
II. kategorija: srednje poškodbe, objekt uporaben, stopnja
poškodovanosti od 15 do 30%
III. kategorija: hude poškodbe, objekt začasno neuporaben,
stopnja poškodovanosti od 30 do 50%,
IV. kategorija: zelo hude poškodbe, objekt začasno neuporaben,
stopnja poškodovanosti do 70%,
V. kategorija: porušitev, objekt je neuporaben, stopnja
poškodovanosti nad 70%.

Na podlagi omenjenih razpisov in usposabljanj je bila do sedaj
priznana sposobnost 53 projektivnim podjetjem in podjetnikom s
skoraj 80 projektantskimi ekipami ter 80 gradbenim podjetjem in
podjetnikom, ki so po lastnih zagotovilih sposobna zagotoviti do
200 izvajalskih ekip. Ker zaradi že omenjene dobre siceršnje
gradbene konjunkture najverjetneje ni računati s stalno
razpoložljivostjo vseh usposobljenih projektivnih in gradbenih
podjetij, bo Ministrstvo za okolje in prostor ponovilo vsaj še po en
takšen javni razpis.

Iz vsake od navedenih kategorij sledi najverjetnejši način
popotresne obnove. Najverjetnejši zato, ker je ob natančni
individualni obravnavi vsakega posameznega poškodovanega
objekta na podlagi dejanskih ugotovitev statikov iz Državne
tehnične pisarne možna njegova prerazvrstitev iz ene v drugo
kategorijo. Delovni postopek strokovnjakov Državne tehnične
pisarne je namreč projektiranje in ne samo ocena stanja in potrebnih
posegov, kot je izhajala iz škodnih listov, ki so bili podlaga za
pripravo poročil o škodi, ki jo je povzročil potres.

Ko je to postalo mogoče zaradi ustreznega napredovanja del pri
pripravi in izvajanju popotresne obnove poškodovanih objektov,
je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor Državna tehnična
pisarna pristopila k posebni organizaciji predhodne sanacije
dimnikov in ostrešij in tistih manj poškodovanih objektov, ki so
naseljeni, pri katerih pa je obseg popotresne obnove kljub vsemu
tolikšen, da jih še ne bo mogoče v celoti obnoviti pred zimo. Ta
akcija je ta čas v teku vzporedno s siceršnjo popotresno obnovo
objektov.

Objekti s poškodbami V. kategorije se popotresno obnovijo z
odstranitvijo in zgraditvijo novega nadomestnega objekta. Objekti
s poškodbami III. in IV. kategorije se popotresno obnovijo z
rekonstrukcijskimi deli srednje do težje zahtevnosti. Objekti s
poškodbami II. kategorije se sanirajo in utrdijo s sanacijskimi deli,
za katere po zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju zadošča pridobitev odločbe o dovolitvi
priglašenih del. Objekti s poškodbami I. kategorije deloma sodijo

Poleg navedenih aktivnosti pa je Ministrstvo za okolje in prostor
organiziralo redno informiranje prebivalstva v zgornjem Posočju,
ki vključuje tudi redno izdajanje in razpečevanje tiskanega biltena.
Za zagotavljanje verodostojnih in natančnejših podatkov za
Potresno varno projektiranje rekonstrukcij in nadomestnih gradenj
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med tiste, ki jih je treba sanirati, kadar so poškodbe po zahtevnosti
sicer manjše, vendar njihov obseg presega vstopni cenzus
300.000,00 SIT, ki po zakonu o popotresni obnovi objektov in
spobujanju razvoja v Posočju pomeni najnižjo lastno finančno
udeležbo lastnika pri popotresni obnovi oziroma prag, nad katerim
je upravičen do državne pomoči. Deloma pa ti objekti sodijo med
tiste, kjer poškodbe ne dosegajo škode 300.000,00 SIT in zato
zanje Državna tehnična pisarna razen evidentiranja in splošnega
svetovanja (brez individualne obravnave) ne opravi nobenih
storitev.

oziroma izdaji odločb in sklenitvi pogodb o uporabi državne pomoči
ter o stanovanjskih posojilih Državna tehnična pisarna da lastniku
poškodovanega objekta - investitorju na razpolago seznam
usposobljenih gradbenih podjetij, s katerega ta izbere izvajalca,
ki mu zaupa izvedbo popotresne obnove. Tudi gradbene pogodbe
so tripartitne in je v njih poleg investitorja in izvajalca kot
predstavnik sofinancerja udeležena Državna tehnična pisarna.
Pri izvajanju del popotresne obnove opravlja strokovno nadzorstvo
nad gradnjo Državna tehnična pisarna in to tudi pri sanacijskih
delih na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del, kjer sicer s
predpisi o urejanju naselij in graditvi objektov strokovno nadzorstvo
ni obvezno.

Od navedene kategorizacije in vrste popotresne obnove
posameznega objekta je odvisen tudi postopek njegove obravnave
v Državni tehnični pisarni. Ta je različen za objekte, ki se
popotresno obnavljajo s sanacijo, rekonstrukcijo ali nadomestno
gradnjo.

Pri popotresni obnovi objektov namreč strokovno nadzorstvo ne
pomeni samo nadzorstva nad kakovostjo izvajanja del oziroma
nad skladnostjo izvajanja del s projektno dokumentacijo in
upravnim dovoljenjem, temveč tudi nadzorstvo nad dejansko
vgrajenimi količinami gradbenih proizvodov oziroma nad dejansko
porabo delovnega časa in sredstev, s tem pa tudi nadzorstvo
nad namensko in smotrno rabo javnih sredstev pri popotresni
obnovi. Izvajalci morajo voditi predpisano dokumentacijo o izvajanu
del, ki jo potrdijo nadzorniki in ki je podlaga za izstavitev situacij in
za obračun del. Situacije potrdi Državna tehnična pisarna, ki
posebej nadzoruje tudi delo samih nadzornikov.

V primerih, ko se objekt popotresno obnavlja s sanacijo, Državna
tehnična pisama sama pripravi tehnična navodila in popis del s
predračunom na podlagi normiranih enotnih cen, kar zadošča za
izvedbo sanacije, ter sestavi opis del oziroma vlogo za priglastitev
del ter za investitorja na podlagi njegovega predhodnega
pooblastila pridobi odločbo o dovolitvi priglašenih del.
V primerih, ko se objekt obnavlja z rekonstrukcijo, Državna
tehnična pisarna najprej izdela posnetek obstoječega stanja
objekta, ki je podlaga za Izdelavo projektne naloge In za izdelavo
projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcijskih del. Večino
posnetkov obstoječega stanja in sicer vsega skupaj 532 so do
sedaj v okviru svojih rednih študijskih obveznosti brezplačno
izdelali študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod
mentorstvom prof. dr. Petra Fistra in njegovih sodelavcev. Na
podlagi ocen iz škodnih listov, posnetka obstoječega stanja,
podrobnega pregleda objekta in upoštevanja stališč in potreb
lastnika objekta - investitorja - Državna tehnična pisarna pripravi
projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo. Po tem, ko s seznama usposobljenih projektivnih
podjetij oziroma projektantskih ekip investitor izbere projektanta,
Državna tehnična pisarna poskrbi za stik med investitorjem in
projektantom ter za izračun vrednosti projektne dokumentacije
po normiranih cenah in za sklenitev pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije.

b) Dosedanje delo Državne tehnične pisarne
V treh mesecih njenega delovanja, t.j. do 27. avgusta letos, je bilo
v Državni tehnični pisarni izgotovljenih:
- 532 posnetkov obstoječega stanja poškodovanih objektov,
- 465 kompletnih tehničnih navodil za sanacijo poškodovanih
objektov,
- 351 priglasitev del in na njihovi podlagi je bilo v Upravni enoti
Tolmin izdanih
- 297 odločb o dovolitvi priglašenih del,
- 295 projektnih nalog za izdelavo projektne dokumentacije,
- 129 vlog za pridobitev gradbenih dovoljenj,
-171 vlog za dodelitev državne pomoči,
- 104 gradbenih pogodb o izvajanju del,
- 203 tehnična navodila za predčasno sanacijo poškodovanih
dimnikov, streh in ostrešij.

Državna tehnična pisarna v investitorjevem imenu in na podlagi
njegovega pooblastila vloži zahtevo za izdajo gradbenega
dovoljenja, na podlagi katere se opravi lokacijska obravnava.
Postopek se zaključi z izdajo gradbenega dovoljenja po dopolnitvi
vloge z izdelano projektno dokumentacijo.

Na podlagi teh izdelkov Državne tehnične pisarne je bila 27.
avgusta v izvajanju popotresna obnova na 42 poškodovanih
objektih, na 8 objektih pa je bila že končana. V istem času je bilo v
podpisovanju 42 gradbenih pogodb, od tega 11, ki jih še niso
podpisali investitorji, 20 novih pogodb je bilo v pripravi, 39 pogodb
pa še ni bilo mogoče pripraviti, ker lastniki poškodovanih objektov
še niso izbrali gradbenih podjetij, ki jim bodo poverili izvajanje del
pri popotresni obnovi objektov. 4 upravičenci so se odpovedali
državni pomoči, 4 pa so se samostojno odločili, da bodo popotresno
obnovo (sanacijo) izvedli v prihodnjem letu.

Enak kot v primeru rekonstrukcij je tudi postopek Državne tehnične
pisarne v primeru nadomestnih gradenj. Od prejšnjega se razlikuje
samo po tem, da v primerih, ko ne gre za ohranitev in rekonstrukcijo
poškodovanega objekta, ni potrebna izdelava posnetka
obstoječega stanja in se ta zato tudi ne izdela. Razlika pa je tudi v
tem, da v primerih novogradenj podobno kot za naročilo projektne
dokumentacije Državna tehnična pisarna poskrbi tudi za pridobitev
lokacijske dokumentacije. Pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije so tripartitne, sklenjene med investitorjem,
projektivnim podjetjem in Državno tehnično pisarno kot
predstavnikom sofinancerja - Vlade Republike Slovenije.

Glede na oceno števila objektov, katerih lastniki so upravičeni do
državne tehnične pomoči in državne pomoči pri popotresni obnovi,
oziroma objektov, ki so do državne tehnične pomoči prednostno
upravičeni, to pa so predvsem stanovanjski objekti in poslovno
stanovanjski objekti, ki so bili ob potresu naseljeni, je Državna
tehnična pisarna izdelala že skoraj polovico vseh tehničnih
elaboratov (tehničnih navodil za sanacijo objektov in projektnih
nalog za izdelavo projektnih dokumentacij).

Izdelano projektno dokumentacijo za rekonstrukcije in nadomestne
gradnje pregleda in potrdi Državna tehnična pisarna, ki pri tem
nadzoruje skladnost izdelane projektne dokumentacije s projektno
nalogo in s tem nadzoruje smotrno in namensko rabo sredstev
državne pomoči in ugodnih posojil pri popotresni obnovi objektov.

Teh izdelkov je namreč do 27. avgusta 1998 izgotovila 762, vseh
pa bo predvidoma izdelala med 1700 in 1800. To predvidevanje je
utemeljeno na analizi podatkov o vseh 3433 evidentiranih
poškodovanih objektih, med katerimi je 775 stanovanjskih
objektov, v katerih na dan potresa nihče ni imel stalnega bivališča

V vseh primerih popotresne obnove po pridobitvi predpisanih
upravnih dovoljenj, izdelavi vlog za dodelitev državne pomoči
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in njihovi lastniki v skladu z zakonom o popotresni obnovi objektov
in spodbujanju razvoja v Posočju niso upravičeni do državne
pomoči pri popotresni obnovi, ocena pa upošteva tudi to, da pri
skoraj 33% poškodovanih objektov nastala škoda ne presega
zakonskega cenzusa za dodelitev državne pomoči in posledično
državne tehnične pomoči.

c) Terminski načrt nadaljnjega dela Državne tehnične
pisarne
Terminski načrt Državne tehnične pisarne predvideva, da bo
izvajanje del pri popotresni obnovi do konca avgusta potekalo na
50 objektih, potem pa se bo vsak mesec v sorazmerno
enakomernih tedenskih prirastkih povečevalo za po 140 do 160
objektov. Ob upoštevanju povprečno tritedenskega časa sanacije
to pomeni, da bo najpozneje do sredine novembra, ko sanacijskih
del na vseljenih objektih ne bo več mogoče nadaljevati, dokončanih
350 sanacij. Rekonstrukcije, ki se izvajajo na izpraznjenih objektih
in jih je s sicer ne tako hitrim tempom kot poleti mogoče izvajati
tudi v zimskem času, se bodo v večjem številu pričele izvajati v
oktobru in jih bo po terminskem planu do konca letošnjega leta
dokončanih 210. Skupaj je torej letos predvidenih za dokončanje
560 popotresnih obnov objektov.

V zvezi z organiziranostjo popotresne obnove objektov se je v
javnosti kot eden glavnih očitkov zastavilo vprašanje, čemu
zakonsko določeni način, ki daje ustrezna pooblastila in vlogo
Državni tehnični pisarni, ne dopušča samograditeljstva oziroma
popotresne obnove v lastni režiji, bodisi v celoti ali vsaj za manjše
poškodbe. To je možno, vendar ob ustreznem sodelovanju
Državne tehnične pisarne, izvaja pa se lahko potem, ko je objekt
statično saniran. Navedeni ugovori javnosti namreč ne upoštevajo
nekaterih pomembnih dejstev. Najprej tega, da so n.pr. zaradi
potresa nastale razpoke v nosilnih zidovih in drugih konstrukcijah,
ki so sicer lahko tudi "majhne" v resnici vedno pomenijo tudi
zmanjšanje trdnosti in stabilnosti ali celo porušitev razpokane
konstrukcije. Take poškodbe je tudi brez posebnega gradbenega
znanja sicer enostavno zakriti, in to celo tako, da jih tudi z
natančnim pregledom objekta, kot ga n.pr. opravijo sodni cenilci,
ne bi bilo mogoče odkriti. Ni pa jih mogoče popraviti, tako da se
ponovno vzpostavi prejšnja nosilnost konstrukcij, kaj šele tako,
da se poškodovani objekt utrdi oziroma protipotresno ojači.

Nadomestne novogradnje bodo tako kot preostali del rekonstrukcij
in sanacij sprojektirane v zimskem času in se bodo nadaljevale s
pričetkom gradbene sezone leta 1999. Sanacije bodo zaključene
v prvem tednu junija 1999, rekonstrukcije v drugem tednu junija
1999, nadomestne novogradnje pa pred koncem julija 1999, s
čimer bo dokončana tudi celotna popotresna obnova vseh
objektov. Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju kot končni rok za vlaganje zahtev za dodelitev
državne pomoči predvideva 31. 12. 1999. Ob navedenem načrtu
aktivnosti popotresne obnove je pomembno tudi dejstvo, da potem,
ko so pripravljene pogodbe o izvajanju del popotresne obnove,
sam pričetek gradnje ni več odvisen od Državne tehnične pisarne
ali Ministrstva za okolje in prostor, ampak od investitorjev. O roku
pričetka gradnje oziroma o pričetku izvajanja del za posamezne
objekte torej odločajo investitorji s podpisom pogodb.

Ne kaže namreč prezreti dejstva, da so bili v spomladanskem
potresu poškodovani samo objekti, katerih trdnost in stabilnost
zaradi neustrezne zasnove oziroma izvedbe nista bili zadostni
oziroma skladni s predpisi, kakršni veljajo v Sloveniji že 35 let. V
skladu s temi predpisi je potrebno ob vsaki rekonstrukciji objekta,
ki ga je poškodoval potres zagotoviti njegovo ojačitev, to pa je
lahko samo stvar strokovno brezhibnega načrtovanja in izvajanja
del.

Priloga:

Popotresna obnova poškodovanih, še zlasti starejših hiš, je
strokovno zahtevnejše delo od gradnje nove hiše, zahteva pa
tudi uporabo nekaterih posebnih tehnologij oziroma orodij, opreme
in gradbenih strokovnih znanj, še zlasti v zvezi z injektiranjem,
izdelavo in vgrajevanjem ter napenjanjem protipotresnih vezi ali
pa v zvezi z zamenjavo stropov.

25. september 1998

1. Pregledna tabela "Popotresna obnova objektov visoke gradnje".
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

PREKRŠKIH

(ZP-K)

- EPA 564 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 3/9-1998 določila
besedilo:

prekrške začel razvrščati sodnike za prekrške v plačilne
razrede po sedaj veljavni zakonodaji, ki omogoča, da imajo
sodniki za prekrške višje plače kot sodniki rednih in
specializiranih sodišč.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREKRŠKIH,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona obravnava po skrajšanem
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
nekatere od njih so le tehnične narave, delno pa pomenijo
medsebojno uskladitev Zakona o prekrških z Zakonom o
varnosti cestnega prometa. Časovno hiter postopek za sprejem
tega zakona je nujen, saj bodo le tako lahko v praksi zaživele
vse določbe Zakona o varnosti cestnega prometa. Čim hitreje
je treba razrešiti situacijo, ki je nastala, ko je Svet sodnikov za

- Tomaž Marušič, minister za pravosodje;
- Nives Marinšek, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje;
- Boštjan Penko, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje;
- Barbara Žužek Javornik, okrožna sodnica, dodeljena na
Ministrstvo za pravosodje.

motorjem v začasni odvzem motornega vozila v cestnem prometu
in kolesa s pomožnim motorjem pa je potrebna zato, da se bodo
lahko na primeren način sankcionirali prekrški zoper varnost
cestnega prometa, ki jih ponavljajo vozniki neregistriranih in
tehnično neurejenih motornih vozil.

UVOD
1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Pri sprejemu novega Zakona o varnosti cestnega prometa so se
v praksi začeli pojavljati nekateri problemi zlasti v zvezi z sankcijo
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja in v zvezi z izterjavo denarne kazni takoj
na kraju prekrška. Za razrešitev teh problemov so potrebne
predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških.
Sprememba varstvenega ukrepa začasnega odvzema
motornega kolesa, kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim
25. september 1998

2. Predlagane bistvene rešitve
Enovita sankcija "kazenske toče v cestnem prometu s
prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja" se bo spremenila
v dve ločeni sankciji. Sankciji kazenske točke v cestnem prometu
in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se bosta lahko
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in kolesa s pomožnim motorjem se razširja na vsa motorna vozila
v cestnem prometu.

izrekli tudi mladoletnikom kot stranski kazni ob izrečenem
vzgojnem ukrepu ali denarni kazni. Spreminja se način izrekanja
in plačevanja mandatnih kazni tako, da osebe, ki so pooblaščene
za izrek in izterjavo denarnih kazni takoj na kraju prekrška, ne
bodo več pri sebi imele velikih količin gotovine, ampak bodo izdale
plačilni nalog, storilec prekrška pa bo denarno kazen potem plačal
v roku osmih dni (oziroma bo v tem roku podal ugovor). Varstveni
ukrep začasnega odvzema motornega kolesa, kolesa z motorjem

3. Finančne posledice zakona
Spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških ne prinašajo
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.

3. člen

BESEDILO ČLENOV

V 35. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

1. člen
V Zakonu o prekrških (Ur.l. SRS, št. 25/83, 36/83 (popravek), 42/
85, 2/86 (popravek), 47/87, 5/90 in Ur.l. RS, št. 10/91, 13/93, 66/
93,39/96- odločba US, 61/96-odločba US, št. 35/97,73/97-odločba
US in 87/97) se v prvem odstavku 5. člena besedi "s prenehanjem"
nadomestita z besedami "in prenehanje".

"2. začasni odvzem motornega vozila v cestnem prometu in
kolesa s pomožnim motorjem;".

V petem odstavku se besedi "s prenehanjem" nadomestita z
besedami "in prenehanje".

"Začasen odvzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa
s pomožnim motorjem"

2. člen

V prvem odstavku 37.a člena se besede "Motorno kolo, kolo z
motorjem" nadomestijo z besedami: "Motorno vozilo v cestnem
prometu".

4. člen
Naslov 37.a člena se spremeni tako, da se glasi:

Za 29. členom se doda naslov 29.a člena, ki se glasi:
"Kazenske točke v cestnem prometu in prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja."

Na koncu drugega odstavka se pika črta in se dodajo besede:
"in če je lastnik neznan."

V 29.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

"Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije
motornih vozil se v primerih najhujših kršitev predpisov o varnosti
cestnega prometa izreče posamezniku že ob enkratni storitvi
tovrstnega prekrška, če zakon tako določa."

"Vozilo se vrne lastniku po izteku varnostnega ukrepa. Če lastnik
ne prevzame vozila v roku treh mesecev, se to proda na način, ki
ga določa zakon."

V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedami
"Kazenske točke v cestnem prometu" dodajo besede "in
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja".

5. člen
V tretjem odstavku 44. člena se besede "motornega kolesa in
kolesa z motorjem" nadomestijo z besedami "motornega vozila v
cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem".

Na koncu tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, se doda
nov stavek, ki se glasi:

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Vozniku začetniku se sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja izreče, če v času dveh let doseže ali preseže sedem
kazenskih točk v cestnem prometu."

"Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko mladoletniku ob izrečenem vzgojnem ukrepu ali denarni
kazni izrečejo tudi kazenske točke v cestnem prometu in
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja."

Četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Šesti in sedmi odstavek se črtata

6. člen

V osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besede
"Izrečenih ukrepih iz tretjega odstavka tega člena." nadomestijo z
besedami "in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja."

V prvem stavku četrtega odstavka 152. člena se bosede
"motornega kolesa in kolesa z motorjem," nadomestijo z besedami
"motornega vozila v cestnem prometu In kolesa s pomožnim
motorjem,".

Deveti odstavek postane osmi odstavek.

poročevalec, št. 57

26

7. člen
Na koncu petega odstavka 159. člena se pika črta in dodajo
besede "ter odvzem protipravne premoženjske koristi, če ne
presega 100.000 tolarjev."
8. člen
V prvem odstavku 175. člena se za besedo "dokazov" dodajo
besede "in hrambo odvzetih predmetov".
V drugem odstavku se na koncu prve točke črta podpičje in doda
besede: "in hrambo odvzetih predmetov;"
9. člen
Naslov petnajstega poglavja se spremeni tako, da se glasi:

Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena,
pisno, priporočeno po pošti, organu katerega uradna oseba je
izdala plačilni nalog, ta organ pa pošlje ugovor skupaj s predlogom
za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek
o prekršku."
V osmem odstavku se besede "Če se denarna kazen ne izterja
takoj na kraju prekrška, ali če je tisti," nadomestijo z besedami
"Če denarne kazne tisti,".
V desetem odstavku se besede "takoj na kraju prekrška ali v
roku, predvidenem za ugovor v petem odstavku tega člena,"
nadomestijo z besedami "v roku, predvidenem v četrtem odstavku
tega člena,".
10. člen

"IZREK OZIROMA IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ NA
KRAJU PREKRŠKA"

V prvem odstavku 257.b člena se besede "motornega kolesa in
kolesa z motorjem" nadomestijo z besedami "motornega vozila v
cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem".

Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 241. člena se
spremeni tako, da se glasijo:

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna
kazen v določenem znesku, izdajo pooblaščene uradne osebe
"pravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s
katerimi so določeni prekrški, plačilni nalog takoj na kraju prekrška
tistim, ki jih zalotijo pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili
ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storilca, podatke
zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekrška, pravno
opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa iz
četrtega odstavka tega člena in pravni pouk, lahko pa tudi druge
podatke v skladu s predpisi.
0

Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče
takoj na kraju prekrška ampak se poda predlog za uvedbo
Postopka o prekršku.
Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen določeno po
prvem odstavku tega člena v roku osmih dni na račun organa, ki
je določen z zakonom, ali v tem roku vložiti ugovor. Storilcu, ki mu
plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška,
se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se
mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj
in čas storitve ter pravno opredelitev prekrška.

"Motorno vozilo v cestnem prometu oziroma kolo s pomožnim
motorjem se v času trajanja varstvenega ukrepa hrani pri pristojni
postaji policije ali pristojni organizaciji oziroma podjetniku
posamezniku, ki opravlja dejavnost skladiščenja."
11. člen
V 258.b členu se na koncu tretjega odstavka besede "izvoljeni iz
vrst sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije"
nadomestijo z besedami "ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu
za prekrške Republike Slovenije."
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"Člani Sveta sodnikov za prekrške se volijo za dobo štirih let.
Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške razpiše minister
pristojen za pravosodje najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov Sveta sodnikov za prekrške. Podrobnejša navodila
za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške izda minister
pristojen za pravosodje.
12. člen
V petem odstavku 258.h člena se v šesti alineji beseda "sodišču"
nadomesti z besedami "organu za postopek o prekršku".
13. člen

Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v
tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno denarno kazen
takoj na kraju prekrška. O plačani denarni kazni se izda potrdilo,
če kazni ne plača, se šteje, da je podal ugovor in ga sme
pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve s
predlogom za uvedbo postopka o prekršku privesti k organu,
pristojnemu za postopek o prekršku oziroma izvesti vse potrebne
ukrepe za zagotovitev njegove prisotnosti v postopku o prekršku.

Določbe 241. člena se začnejo uporabljati šest mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Prva dva člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških se nanašata na spremembo sankcije
"kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja" v dve ločeni sankciji in sicer sankcijo
kazenske točke v cestnem prometu in sankcijo prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ta sprememba omogoča, da
se bo lahko izvajala v Zakonu o varnosti cestnega prometa
določena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
tudi za tiste najhujše kršitve predpisov o varnosti cestnega
prometa, ki sami po sebi predstavljajo temeljno obliko kršitve
(npr. odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali odklonitev
strokovnega pregleda). Skladno s sedaj veljavnim Zakonom o
prekrških se sme namreč sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja izreči le za najhujše kršitve predpisov o
varnosti cestnega prometa, za katere so že v njihovi temeljni
obliki predpisane kazenske točke. Vendar pa obstajajo tudi hudi
prekrški zoper varnost cestnega prometa, ki pa po naravi stvari
ne morejo biti predpisani v temeljni in kvalificirani obliki (npr.
odklonitev preizkusa alkoholiziranosti). Še vedno pa se bo sankcija
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izrekla tudi tistim
voznikom, ki so v obdobju dveh let dosegli ali presegli število
osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu oziroma voznikom
začetnikom, ki bodo dosegli ali presegli v obdobju dveh let sedem
kazenskih točk. Z sankcijama kazenske točke v cestnem prometu
in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je povezana tudi
sprememba v 5. členu tega predloga. Glede na to, da imajo tudi
mladoletniki vozniška dovoljenja za določene kategorije vozil in
sicer kategrijo A z omejitvijo do 125 cm2 ter kategoriji H in F, je
smiselno, da se tudi mladoletnikom lahko ob izrečenem vzgojnem
ukrepu oziroma denarni kazni, kot stransko kazen izreče sankcija
kazenske točke v cestnem prometu ali prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja.

kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa ali iz ponavljajočih
se kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa sklepalo, da je
za kršitelja ali druge udeležence v prometu, nevarno, če storilec
še naprej uporablja to vozilo. Začasen ukrep se lahko izreče od
enega do šestih mesecev. Stroški hrambe začasno odvzetih vozil
bodo stroški postopka. Zakon o prekrških pa se s to spremembo
dopolnjuje v delu, ko določen način hrambe začasno odvzetih
vozil in vrnitev le teh.
Spremembo v 7. členu tega predloga narekujejo potrebe prakse
sodnikov za prekrške. Sedaj ni mogoče izdati odločbe o prekrške
v skrajšanem postopku v kolikor prihaja v poštev odvzem
protipravne premoženjske koristi. Predlagatelj meni, da je smotrno,
da se lahko izda, če so sicer izpolnjeni pogoji za skrajšani
postopek, odločba v skrajšanem postopku tudi v kolikor se izreče
odvzem protipravne premoženjske koristi, če le-ta ne presega
100.000 tolarjev. Ta določba bo vsekakor prispevala k
učinkovitejšemu in hitrejšemu reševanju zadev.
Spreminja se tudi način mandatnega kaznovanja in sicer
pooblašene uradne osebe ne bodo več izterjale denarne kazni
takoj na kraju prekrška, ampak bodo storilcu prekrška izdale
plačilni nalog, storilec prekrška pa bo potem lahko izrečeno
denarno kazen plačal v roku osmih dni. Ta sprememba je potrebna,
ker se izrekajo vedno višje mandatne kazni, po novem Zakonu o
varnosti cestnega prometa pa so se tudi razširile možnosti za
izrekanje mandatnih kazni. To, da denarne kazni pooblaščene
uradne osebe praviloma ne bodo več izterjale na kraju prekrška,
ampak se bo izdal plačilni nalog, bo zmanjšalo možnost napak ali
celo zlorab pri poslovanju z gotovino. Takoj na kraju prekrška pa
se bo še vedno izrekla kazen storilcu, ki bi se zaradi prebivanja
v tujini lahko izognil plačilu denarne kazni. Če v takšnem primeru
storilec denarne kazni ne plača, še šteje, da je podal ugovor in ga
sme pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve
privesti k sodniku za prekrške oziroma izvesti druge potrebne
ukrepe za zagotovitev njegove navzočnosti.

Naslednji sklop sprememb in dopolnitev zakona o prekrških
razširja varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa,
kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem na vsa motoma
vozila v cestnem prometu (členi 3 in 4, prvi odstavek 5. člena, 6.,
8. ter 10. člen tega predloga). Sprememba je potrebna zato, da se
bo lahko ta sankcija uporabila tudi za tiste kršitelje cestnoprometnih
predpisov, ki vozijo neregistrirana, tehnično neurejena in
nezavarovana motorna vozila. Dosedanje sankcije za prekrške
namreč niso omogočale učinkovitosti ukrepov zoper storilce
prekrškov, ki so ponavljali prekrške zoper varnost cestnega
prometa z neregistrirano in tehnično neizpravnimi vozili kljub
policijskim ukrepom. Ukrep začasen odvzem motornega vozila
in kolesa s pomožnim motorjem se bo smel izreči, če bo iz narave
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Sprememba v prvem odstavku v 11. členu tega predloga je
redakcijske narave. Ker je predsednik Senata za prekrške
Republike Slovenije član Sveta sodnikov za prekrške po položaju,
namreč niso vsi trije člani Sveta sodnikov za prekrške, ki prihajajo
izmed sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije,
"izvoljeni". V veljavnem Zakonu o prekrških ni urejen mandat članov
Sveta sodnikov za prekrške in volitve članov Sveta sodnikov za
prekrške, zato je potrebno zakon dopolniti z novim šestim
odstavkom 258.b člena.
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izbrišejo do tedaj zbrane kazenske točke.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

35. člen
Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči tile
varstveni ukrepi:

5. člen
(1) Za prekršek se sme predpisati denarna kazen ali kazen
zapora, za prekršek zoper varnost cestnega prometa pa tudi
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja.

1. odvzem predmetov;
2. začasni odvzem motornega kolesa, kolesa z motorjem in kolesa
s pomožnim motorjem;

(2) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom za hujše
kršitve, ki ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih
utegnejo nastati druge hude posledice.

3. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica;

(3) V primernih iz prejšnjega odstavka se smeta predpisati
denarna kazen ali kazen zapora (alternativno).

5. odstranitev tujca iz države.

4. prepoved vožnje motornega vozila;

37.a člen

(4) Za prekrške pravne in odgovorne osebe in za prekrške
posameznikov, ki storijo prekrške v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se sme predpisati samo denarna kazen.

(1) Motorno kolo, kolo z motorjem in kolo s pomožnim motorjem,
s katerim je bil storjen prekršek zoper varnost cestnega prometa,
se sme začasno odvzeti, če je storilčeva last.

(5) Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja se smejo predpisati kot stranska kazen
ob denarni kazni ali kazni zapora.

(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti tudi, če
ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali dopuščal storilcu
njegovo uporabo.

29.a člen

(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve predpisov
o varnosti cestnega prometa ali iz njegovih prejšnjih kršitev teh
predpisov sklepati, da je za storilca ali druge udeležence v prometu
nevarno, če storilec uporablja to vozilo.

(1) Kazenske točke v cestnem prometu se lahko predpišejo v
razponu od ene do sedmih točk.
(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo storilcu
Prekrška zoper varnost cestnega prometa, ki ima veljavno
vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, oziroma, ki mu
je vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en
mesec in največ šest mesecev.
44. člen

(3) Če storilec prekrška v času dveh let doseže ali preseže
osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu, mu organ, ki vodi
postopek o prkršku, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja za vse kategorije motornih vozil.

(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, ni
pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik) se smejo izreči le vzgojni
ukrepi.

(4) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo
odločbe, s katero je bilo prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja izrečeno.

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 let, ni
pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik) se smejo izreči le vzgojni
ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči denarna kazen.

(5) Storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, sme ob pogojih, ki jih določa zakon,
ponovno pridobiti vozniško dovoljenje.

(3) Mladoletnemu storilcu prekrškov se smeta izreči samo
varstveni ukrep odvzema predmetov ali varstveni ukrep
začasnega odvzema motornega kolesa in kolesa z motorjem, in
to le, če mu je izrečen vzgojni ukrep ali denarna kazen.

(6) Vozniku začetniku se sankcija iz tretjega odstavka tega člena
izreče, če v času dveh let doseže ali preseže sedem kazenskih
točk v cestnem prometu.

152. člen
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 37. in 37.a člena
tega zakona vzamejo oziroma začasno vzamejo, se smejo zaseči
še pred Izdajo odločbe o prekršku.

(7) Sankcija Iz tretjega odstavka tega člena se v primerih najhujših
kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa, za katere so že
v njihovi temeljni obliki predpisane kazenske točke v cestnem
prometu, Izreče posamezniku ne glede na doseženo število
kazenskih točk že ob enkratni storitvi tovrstnega prekrška, če
zakon tako določa.

(2) Zaseg odredi s svojo odredbo organ, ki vodi postopek o
prekršku.Tistemu, ki se mu stvari zasežejo, je treba izročiti overjen
prepis odredbe.

(8) Pri Senatu za prekrške Republike Slovenije se vodi skupna
evidenca o številu Izrečenih kazenskih točk za posamezne
storilce prekrškov In Izrečenih ukrepih Iz tretjega odstavka tega
člena. Podrobnejša navodila o vodenju evidenc Izda minister,
Pristojen za pravosodje, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(3) S posebnimi predpisi o prekršku se lahko pooblastijo uradne
osebe Inšpekcijskih organov In pooblaščene uradne osebe
organov za notranje zadeve, da smejo zaseči predmete Iz prvega
in drugega odstavka 37. člena tega zakona, kadar uradno zvedo
za prekršek. Ti organi morajo zasežene predmete takoj oddati
organu, ki je pristojen za postopek o prekršku. Če predmeti niso
v kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj naznaniti,
obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, dokler organ, ki je
pristojen za postopek o prekršku, ne Izda odredbe o tem.

(9) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo Iz evidence
Po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile
izrečene. Če je bilo storilcu prekrška izrečeno prenehanje
veljavnosti
vozniškega dovoljenja, se ob pravnomočnosti odločbe
0
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja Iz evidence
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z zavarovanjem potrebnih dokazov pred uvedbo postopka.

(4) Zaseg motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki se sme po
prvem in drugem odstavku 37.a členu začasno odvzeti, lahko
odredi tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve.
Zaseg mora organ za notranje zadeve naznaniti organu, ki vodi
postopek o prekršku, obenem pa poskrbeti za hrambo vozila.

(2) Stroški postopka so:
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in osebne
preiskave;

(5) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo z
natančnim popisom zaseženih predmetov.

2. izdatki za privedbo obdolženca;
3. potni stroški uradnih oseb;

(6) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s prevelikimi
stroški, odredi organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, da
se taka stvar proda.

4. izdatki za zdravljanje obdolženca, dokler je pridržan, in stroški
poroda;

(7) Organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, lahko na ugovor
prizadetega ali po uradni dolžnosti, zasežene predmete vrne
lastniku.

5. potni stroški obdolženca;
6. povprečnina;

159. člen

7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika.

(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na
neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali na
uradnih podatkih in če organ, ki vodi postopek o prekršku, na
podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in drugih dokazov
spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi brez zaslišanja
obdolženca izda odločbo o prekršku.

(3) Povprečnina se določi v mejah zneskov, določenih s predpisom
republiškega upravnega organa, pristojnega za pravosodje, glede
na trajanje in zamotanost postopka ter glede na gmotne razmere
tistega, ki jo mora plačati.
(4) Stroški iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena se v
postopku o prekrških izplačujejo vnaprej iz sredstev organa, ki
vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od tistega, ki jih
je po 176. členu tega zakona dolžan plačati.

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega člena
se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana denarna
kazen ali denarna kazen in kazenske točke v cestnem prometu,
če spodnja meja denarne kazni, predpisane za prekršek, ne
presega zgornje meje denarne kazni, ki se lahko izreče v
skrajšanem postopku.

(5) Stroški prevajanja v slovenski, italijanski ali madžarski jezik,
ki nastanejo z uporabo določb ustave in tega zakona o pravici
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, da
uporabljajo svoj jezik, bremenijo sredstva organa, ki vodi postopek
o prekršku.

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana
poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za postopek o
prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška, glede na
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen in glede na osebne
lastnosti obdolženca izreči denarno kazen.

Petnajsto poglavje
IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ NA KRAJU
PREKRŠKA

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme izreči posamezniku denarna kazen do 100.000 tolarjev, pravni
osebi denarna kazen do 1,000.000 tolarjev, posamezniku, ki stori
prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, denarna
kazen do 500.000 tolarjev, odgovorni osebi pa denarna kazen do
100.000 tolarjev.

241. člen
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna
kazen v določenem znesku, izterjajo pooblaščene uradne osebe
upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s
katerimi so določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen
od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku.

(5) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme izreči tudi kazen kazenskih točk v cestnem prometu v višini
do štirih točk, varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila
do treh mesecev In varstveni ukrep odvzema predmetov, če
njihova vrednost ne presega 100.000 tolarjev.

(2) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme Izterjati
denarna kazen takoj na kraju prekrška.

(6) Zoper odločbo o prekršku, Izdano po prvem odstavku tega
člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v drugem
odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od dneva vročitve
ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor zavrže, je dovoljena
pritožba.

(3) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne
kazni ne plača, mu Izda pooblaščena oseba plačilni nalog
(položnico).
(4) Zoper Izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekrška
nI pritožbe.

(7) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki vodi
postopek, odločbo o prekršku In nadaljuje redni postopek.

(5) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je
dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku
ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je Izrekla kazen.
Storilcu, ki mu nI bilo mogoče takoj Izreči kazni, se pošlje obvestilo
o prekršku In plačilni nalog; tudi v tem primeru lahko kazen plača,
ali vloži ugovor v Istem roku.

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme biti
za obdolženca man| ugodna od odločbe, ki je bila na njegov ugovor
razveljavljena.
175. ftlcn

(6) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. Ugovor
pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku
In s plačilnim nalogom, Izdanim takoj na kraju prekrška, pristojnemu

(1) Stroški postopka o prekršku so Izdatki, ki nastane|o v tem
postopku od njegove uvedbe do konca In Izdatki, nastali v zvezi
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organu za postopek o prekršku.

(4) O ugovorih zoper mnenja o kandidatih za sodnika za prekrške
in drugih ugovorih ter zahtevam Sodnega sveta v zvezi s ponovno
proučitvijo mnenja o kandidatu odloča Svet sodnikov za prekrške
z večino vseh svojih članov.

(7) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za postopek
o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na
kraju prekrška.

(5) S poslovnikom, ki ga Svet sodnikov za prekrške sprejme z
večino vseh svojih članov, se uredi način odločanja o zadevah, ki
niso zajete v prejšnjem odstavku ter druga vprašanja v zvezi z
delom Sveta sodnikov za prekrške.

(8) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, ali če
je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil
ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen
za izterjavo davkov.

258.h člen

(9) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo
ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

(1) Funkcija sodnika za prekrške je trajna.

(10) Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali v
roku, predvidenem za ugovor v petem odstavku tega člena, plača
le polovico denarne kazni, izrečene na kraja prekrška.

(2) Sodnik za prekrške je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega
službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom,
kolikor ta zakon ne določa drugače.

257.b člen

(3) Plača sodnika za prekrške se določi po enakih osnovah, z
enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika rednega
sodišča.

(1) Varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in
kolesa z motorjem izvrši sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo o
prekršku na prvi stopnji.

Plača sodnika za prekrške prve stopnje se določi enako kot
plača okrajnega sodnika.

(2) Varstveni ukrep iz prejšnjega odstavka izvrši sodnik za
prekrške po postaji milice, pristojni za območje, na katerem ima
kaznovani prebivališče ali na katerem območju je bil prekršek
storjen.

Plača sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije se določi enako kot plača sodnika okrožnega sodišča.
O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za prekrške.

(3) Motorno kolo oziroma kolo z motorjem se za čas trajanja
varstvenega ukrepa hrani pri pristojni postaji milice.

(4) Ne glede na ostale določbe tega zakona o uvrstitvi v plačilni
razred se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo opravljali pred
uveljavitvijo tega zakona, pri prvi uvrstitvi ne morejo uvrstitvi v
plačilni razred, ki bi imel za posledico nižjo plačo, kot je bila plača,
ki so jo na podlagi začasnih koeficientov prejemali pred uveljavitvijo
tega zakona. V plačilnih razredih sodniki za prekrške nato redno
ne napredujejo, dokler po ostalih določbah tega zakona ne
presežejo plačilnega razreda, v katerega so bili uvrščeni pri prvi
uvrstitvi.

258.b člen
(1) Svet sodnikov za prekrške oblikuje mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške, ocenjuje njihovo službo, odloča o
nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje mnenje k
predlogu proračuna za organe za postopek o prekrških in mnenje
Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
sodnikov za prekrške ter osebja organov za prekrške ter opravlja
druge zadeve, če zakon tako določa.

(5) Kolikor s tem zakonom ni določeno drugače, veljajo za sodnike
za prekrške smiselno določbe zakona o sodniški službi glede:

(2) Svet sestavlja enajst članov, ki jih volijo sodniki za prekrške
izmed sebe, pri čemer se iz vsakega okrožja, določenega v 116.
členu zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) izvolita
po dva sodnika za prekrške, dva sodnika za prekrške pa se
izvolita iz vrst sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije, predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije
pa je član Sveta sodnikov za prekrške po položaju. Predsednika
Sveta sodnikov za prekrške izvolijo.

- napredovanja;
- kriterijev za izbiro in napredovanje in postopek ocenjevanja
dela;
■ sodniških dolžnosti in nezdružljivosti funkcije sodnika za
prekrške;
• dopustov;
- izobraževanja;
■ premestitve in dodelitve sodnika za prekrške drugemu sodišču;
- osebne evidence;
- prenehanja funkcije in razrešitve;
- disciplinskega postopka in začasne odstranitve Iz službe.

(3) Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve stopnje
Izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so Izvoljeni iz vrst
sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške druge stopnje pa izdelajo člani Sveta sodnikov
za prekrške, Izvoljeni iz vrat sodnikov Senata za prekrške
Republike Slovenije.

25. september 1998

(6) Vlogo personalnega sveta po Zakonu o sodniški službi v
postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške opravlja Svet
sodnikov za prekrške.
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Vlada Republike Slovenije je na 74. seji dne 10/9-1998 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE BRAZILIJE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose In razvoj.

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

25. september 1998
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1. člen

b) tretjim državam zaradi njihovega sodelovanja v območju proste
trgovine, carinski uniji, skupnem trgu ali v drugem
gospodarskem integracijskem sporazumu, katerega članica
je;

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne
republike Brazilije, podpisan v Ljubljani dne 16. junija 1997.

c) tretjim državam na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju ali na podlagi večstranskih sporazumov, v
katerih druga pogodbenica ne sodeluje, kot je na primer Globalni
sistem prednosti pri trgovanju med državami v razvoju
(GSCP).

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

IV. člen
Izvoz in uvoz blaga, dogovorjen v okviru tega sporazuma, se
izvajata s pogodbami in sporazumi med javnimi ali zasebnimi
podjetji, organizacijami in ustanovami vsake države.

SPORAZUM O TRGOVINSKEM IN
GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ZVEZNE REPUBLIKE
BRAZILIJE

V. člen
Plačila v okviru poslov, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma, se
opravljajo v prosto zamenljivi valuti, razen če se stranki, ki
sodelujeta v določenem poslu, ne dogovorita drugače v skladu z
veljavno zakonodajo vsake države.

Vlada Republike Slovenije

VI. člen

in

1. Pogodbenici si po svojih možnostih prizadevata zagotavljati
stabilne razmere za razvoj trgovine in drugih oblik
gospodarskega sodelovanja med obema državama, pri čemer
je njun cilj še posebej sodelovanje na gospodarskem,
industrijskem, fitosanitamem, tehničnem in znanstvenem
področju.

Vlada Zvezne republike Brazilije
(v nadaljevanju besedila »pogodbenici«) sta se
z željo, da razširita in okrepita trgovinsko in gospodarsko
sodelovanje med državama na osnovi načel enakopravnosti in
vzajemnosti;

2. Za uspešno izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenici
skleneta posebne protokole in pripravita podrobne programe
sodelovanja.

z namenom, da okrepita dvostranske odnose na podlagi
obojestranskih koristi;

VII. člen
sporazumeli o naslednjem:

1. Z namenom izboljšanja trgovinskih in gospodarskih odnosov
med obema državama pogodbenici spodbujata sodelovanje
podjetij na trgovinskih sejmih in razstavah, ki jih pripravljata na
ozemljih obeh držav.

I. člen
Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma in njuno
notranjo zakonodajo spodbujata in omogočata razvoj trgovine in
dvostranskega gospodarskega sodelovanja.

2. Pogodbenici se strinjata, da oprostita plačila carine, davkov in
drugih prispevkov, ki temeljijo na njuni zakonodaji in predpisih,
uvoz:

II. člen

a) promocijskega gradiva, vzorcev, ki imajo izvor v državi druge
pogodbenice, kot tudi izdelkov, ki se pridobijo v državi druge
pogodbenice na tekmovanjih, razstavah in drugih prireditvah;

Pogodbenici se obravnavata kot državi z največjimi ugodnostmi
v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije in Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT 94) za blago, ki izvira z
njunega območja, ter Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami
(GATS) za storitve in ponudnike storitev.

b) blaga in opreme za sejme in razstave, ki niso namenjeni prodaji.
VIII. člen

III. člen

V zvezi z zadevami, ki se nanašajo na dampinško prodajo,
subvencije in izravnalne ukrepe, delujeta pogodbenici v skladu z
veljavnimi načeli in pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Določbe II. člena tega sporazuma ne veljajo za prednosti,
ugodnosti, imunitete in privilegije, ki jih je ali jih bo podelila vsaka
od pogodbenic:

IX. člen

a) sosednjim državam z namenom olajšanja tranzita čez meje
in/ali sodelovanja z obmejnimi območji;

Z namenom razvijanja gospodarskega sodelovanja pogodbenici
spodbujata izmenjavo informacij, posebej v zvezi z njuno
zakonodajo in gospodarskimi programi, kakor tudi drugih
Informacij, ki so v skupnem interesu.

Besedilo Izvirnika v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
poročevalec, št. 57
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X. člen

XV. člen

Vsaka pogodbenica v skladu s svojo notranjo zakonodajo na
8vojem lastnem ozemlju dovoljuje tranzit blaga, ki prihaja iz države
druge pogodbenice in je namenjeno v tretje države, kakor tudi
tranzit blaga, ki prihaja iz tretje države in je namenjeno na ozemlje
druge pogodbenice.

Ta sporazum velja dve leti in se samodejno podaljša za naslednje
obdobje enega leta, razen če najkasneje šest mesecev pred
datumom prenehanja njegove veljavnosti ena od pogodbenic pisno
in po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico, da namerava
sporazum odpovedati.

XI. člen

XVI. člen
Ta sporazum lahko obe pogodbenici spremenita in dopolnita v
skladu s XIV. členom.

1. Pogodbenici se strinjata, da bosta oblikovali slovenskobrazilsko mešano komisijo za gospodarsko sodelovanje,
katere namen je nadzirati izvajanje tega sporazuma in dajati
predloge in priporočila z namenom razširitve trgovine in
okrepitve sodelovanja med obema državama.

Sestavljeno v Ljubljani dne 16. junija 1997 v dveh izvodih v
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi velja
angleško besedilo.

2. Pogodbenici spodbujata sodelovanje predstavnikov podjetniškega sektorja v mešani komisiji, kateri lahko dajejo svoje
predloge in priporočila.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE:

3. Mešana komisija se sestane, ko obe pogodbenici menita, da
je to potrebno, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Zvezni
republiki Braziliji.

ZA VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE BRAZILIJE:
ul-A. -

XII. člen
1

■ Morebitni spori v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma
se rešujejo z neposrednimi pogajanji po diplomatski poti.

Vojka Ravbar l.r.

Affonso Celso de Ouro-Preto l.r.

2. Morebitni spori v zvezi z izvajanjem pogodb, sklenjenih v okviru
tega sporazuma, se poravnajo v skladu z njihovimi posebnimi
določbami in/ali z veljavno zakonodajo.
XIII. člen
3.člen

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za pogodbe, ki so bile
sklenjene med njegovo veljavnostjo in izpolnjena po prenehanju
njegove veljavnosti.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

XIV. člen

4. člen

Ta sporazum se predloži v odobritev skladno z notranjimi postopki
vsake pogodbenice in začne veljati 30 dni po dnevu prejema
zadnjega uradnega obvestila o tem postopku.

25. september 1998

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Dne 16. junija 1997 je bil v Ljubljani podpisan Sporazum o
sodelovanja v prostotrgovinski coni, carinski uniji, skupnem trgu
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
ali v drugem gospodarskem integracijskem sporazumu, katerega
Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije. Za Republiko
članica je ali pa jih bo nudila tretjim državam na podlagi sporazuma
Slovenijo je sporazum podpisala državna sekretarka za
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ali na podlagi multilateralnih
ekonomske odnose s tujino na Ministrstvu za ekonomske odnose
sporazumov, v katerih druga pogodbenica ne sodeluje, kot je npr.
in razvoj Republike Slovenije, gospa mag. Vojka Ravbar, za Zvezno
Globalni sistem prednosti pri trgovanju med državami v razvoiu
republiko Brazilijo pa gospod Affonso Celso de Ouro Preto,
(GSCP).
veleposlanik Zvezne republike Brazilije v Republiki Sloveniji, na
Dunaju.
Vsa plačila med državama se bodo opravljala v prosto konvertibilni
valuti, razen če se stranki, udeleženi v določeni transakciji, ne
dogovorita drugače v skladu z veljavno zakonodajo vsake države.
1. RAZLOGI
Sporazum predvideva spodbujanje sodelovanja podjetij na
Z navedenim sporazumom se bo na podoben način, kot je
trgovinskih sejmih in razstavah, ki jih bosta pogodbenici pripravljali
predvideno v sporazumih o gospodarskem sodelovanju Republike
na ozemljih obeh držav. V skladu s tem bosta pogodbenici oprostili
Slovenije z nekaterimi drugimi državami, zagotovila podlaga za
plačila carine in drugih dajatev pri uvozu v sporazumu določenih
razširitev in okrepitev gospodarskega in trgovinskega sodelovanja
predmetov v skladu s predpisi, ki veljajo v obeh pogodbenicah.
med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Brazilijo, v skladu
z interesi slovenskega gospodarstva.
Pogodbenici bosta z namenom nadzora izvajanja tega sporazuma
in posredovanja predlogov in priporočil ustanovili slovenskoBrazilija je z 61,848 mio USD oz. 49,2% deležem celotne blagovne
brazilsko mešano komisijo za gospodarsko sodelovanje. Mešana
menjave z državami Latinske Amerike v letu 1995 predstavljala
komisija se bo sestajala, ko bosta obe pogodbenici menili, da je to
najpomembnejšo slovensko zunanjetrgovinsko partnerico s tega
potrebno, izmenoma v obeh državah pogodbenic.
področja.
Blagovna menjava je najpomembnejša in skoraj edina oblika
gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo. Njene
glavne značilnosti so skromen obseg, ozka struktura proizvodov
na uvozni in na izvozni strani, visoka cikličnost tokov in v glavnem
ves čas precejšen primanjkljaj na slovenski strani, ki ima tendenco
naraščanja. Tako je primanjkljaj v letu 1995 znašal 41,2 mio USD,
kar je kljub 148% povečanju izvoza glede na leto 1994 in 73,6%
povečanju uvoza več, kot je znašal primankljaj leta 1994 (39,5
mio USD).
2. BISTVENI ELEMENTI SPORAZUMA
Sporazum predvideva razširitev in okrepitev trgovinskega in
gospodarskega sodelovanja med pogodbenicama na osnovi
načel enakopravnosti in vzajemnosti.
Na podlagi določil Sporazuma se bosta pogodbenici v skladu s
pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO) na vseh področjih
trgovanja in gospodarskega sodelovanja obravnavali kot državi
z največjimi ugodnostmi za izdelke in storitve, ki izvirajo z njunih
območij. To obravnavanje ne bo veljalo za prednosti, ugodnosti,
imunitete ali privilegije, ki jih ali jih bo vsaka od pogodbenic nudila
sosednjim državam zaradi olajševanja tranzita preko meja in/ali
sodelovanja z obmejnimi območji, tretjim državam zaradi njihovega
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3. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Sporazum je potrebno predložiti v odobritev skladno z notranjimi
postopki vsake pogodbenice in začne veljati trideset dni po dnevu
prejema zadnjega uradnega obvestila o končanem postopku.
4. RATIFIKACIJA IN VPLIV NA DOMAČO ZAKONODAJO
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
5. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na
skupnih srečanjih mešane komisije, do katerih bo prihajalo po
potrebi izmenoma v eni izmed pogodbenic. Ta sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstev, katerih
predstavniki se bodo udeleževali srečanj mešanih komisij.

Predlog zakona o
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Vlada Republike Slovenije je na 74. seji dne 10/9-1998 določila
besedilo:

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

-PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SKUPNE
KONVENCIJE O VARNOSTI RAVNANJA Z IZRABLJENIM
GORIVOM IN VARNOSTI RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

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

1. člen

2. člen

Ratificira se Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim
gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, sprejeta 5.
septembra 1997 na Dunaju.

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

25. september 1998
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(xiii) upoštevajo Konvencijo o jedrski varnosti (1994), Konvencijo
o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah (1986), Konvencijo
o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti
(1986), Konvencijo o fizičnem varovanju jedrskega materiala
(1980), Konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morij z
odlaganjem odpadkov in drugega materiala, kot je bila dopolnjena
1994, in druge ustrezne mednarodne listine;

SKUPNA KONVENCIJA
O VARNOSTI RAVNANJA Z
IZRABLJENIM GORIVOM IN VARNOSTI
RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI

(xiv) upoštevajo načela, ki jih vsebujejo medagencijski
»Mednarodni temeljni varnostni standardi za varstvo pred
ionizirajočim sevanjem in za varnost virov radioaktivnega sevanja«
(1996), temeljna varnostna načela Mednarodne agencije za
atomsko energijo z naslovom »Načela ravnanja z radioaktivnimi
odpadki« (1995), in obstoječi mednarodni standardi, ki se
nanašajo na varnost prevoza radioaktivnega materiala;

UVOD
Pogodbenice
(i) priznavajo, da pri obratovanju jedrskih reaktorjev nastaja
izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadki ter da tudi pri drugih načinih
uporabe jedrskih tehnologij nastajajo radioaktivni odpadki;

(xv) upoštevajo 22. poglavje Agende 21 Konference Združenih
narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru, sprejete leta 1992,
ki ponovno potrjuje, daje najpomembnejše varno in okoljsko dobro
premišljeno ravnanje z radioaktivnimi odpadki;

(ii) priznavajo, da se enaki varnostni cilji nanašajo tako na ravnanje
z izrabljenim gorivom kot na ravnanje z radioaktivnimi odpadki;

(xvi) priznavajo, da je zaželena krepitev mednarodnega sistema
nadzora, ki bi veljal posebej za radioaktivni material, kot je
omenjeno v tretjem odstavku 1. člena Baselske konvencije o
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega
odstranjevanja (1989);

(iii) ponovno potrjujejo, da je za mednarodno skupnost pomembno
zagotoviti, da se načrtujejo in uresničujejo dobro premišljeni
postopki za varnost ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi
odpadki;
(iv) priznavajo, da je obveščanje javnosti o zadevah v zvezi z
varnostjo ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki
pomembno;

in so se dogovorile:

(v) želijo pospešiti učinkovito kulturo jedrske varnosti po svetu;
1. POGLAVJE: CILJI, OPREDELITEV POJMOV IN
PODROČJE UPORABE

(vi) ponovno potrjujejo, da je za zagotavljanje varnosti ravnanja z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki najodgovornejša
država;

1.£len
CILJI

(vii) priznavajo, da je opredelitev politike gorivnega ciklusa v rokah
države, saj nekatere države menijo, da je izrabljeno gorivo
dragocen vir, ki ga je mogoče predelati, druge pa se odločijo, da
ga bodo odložile;

Cilji te konvencije so:
(i) doseči in vzdrževati visoko raven varnosti ravnanja z izrabljenim
gorivom in radioaktivnimi odpadki po vsem svetu s krepitvijo
državnih ukrepov ter mednarodnega sodelovanja, vključno s
tehničnim sodelovanjem, povezanim z varnostjo, kjer je to
primerno;

(viii) priznavajo, da bi bilo treba z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki, ki so izključeni Iz te konvencije, ker so del
vojaških ali obrambnih programov, ravnati v skladu s cilji,
določenimi v tej konvenciji;

(ii) v vseh fazah ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi
odpadki zagotoviti učinkovite obrambne mehanizme proti možnim
nevarnostim, da bodo posamezniki, družba in okolje zaščiteni
pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja tako zdaj kot v
prihodnosti, tako da bodo zadovoljene potrebe in prizadevanja
sedanje generacije, ne da bi ogrozili zmožnosti prihodnjih generaci|
za zadovoljevanje njihovih potreb in prizadevanj;

(lx) potrjujejo, da je mednarodno sodelovanje z dvostranskimi in
mnogostranskimi mehanizmi in s to konvencijo pomembno za
povečanje varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki;
(x) posvečajo pozornost potrebam držav v razvoju, predvsem
pa nerazvitim.državam, in državam z gospodarstvi v prehodu ter
potrebi po pospeševanju obstoječih mehanizmov v podporo
uresničevanju njihovih pravic in obveznosti, določenih v tej
konvenciji;

(iii) preprečevati nesreče z radiološkimi posledicami in ublažiti
njihove posledice, če bi do njih prišlo, v kateri koli fazi ravnanja z
izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki.

(xl) so prepričane, da bi bilo treba radioaktivne odpadke, če je to
skladno z varnostjo ravnanja s takšnim materialom, odlagati v
državi, v kateri so nastali, medtem ko priznavajo, da se v določenih
okoliščinah varno In učinkovito ravnanje z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki lahko pospešuje s sporazumi med
pogodbenicami za uporabo objektov v eni od njih v korist drugih
pogodbenic, še posebej, kadar so odpadki rezultat skupnih
projektov;

2. člen
OPREDELITEV POJMOV
V tej konvenciji:
(a) "zaprtje" pomeni dokončanje vseh operacij določen čas po
odložitvi Izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov v
odlagališče. To vključuje zaključni Inženiring ali drugo delo, ki je
potrebno, da bo objekt dolgoročno varen;

(xii) priznavajo, da ima vsaka država pravico prepovedati uvoz
tujega izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov na svoje
ozemlje;
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(b) "razgradnja" pomeni vse korake, ki vodijo k prenehanju
upravnega nadzora nad jedrskim objektom, ki ni odlagališče. TI
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koraki vključujejo postopke dekontaminacije in demontaže;

(q) "namembna država"pomeni državo, ki je cilj načrtovanega ali
odvijajočega se prehoda čez mejo;

(0) "izpust" pomeni načrtovano In nadzirano Izpuščanje tekočega
ali plinastega radioaktivnega materiala v okolje, ki je posledica
normalnega obratovanja nadzorovanih jedrskih objektov, kot
zakonite prakse v mejah, ki jih določi upravni organ;

(r) "država izvora" pomeni državo, iz katere se načrtuje prehod
čez mejo oziroma je bil začet;
(s) "tranzitna država" pomeni katero koli državo, ki nI država
izvora ali namembna država, čez ozemlje katere se načrtuje
oziroma izvaja čezmejni promet;

(d) "odlaganje" pomeni namestitev Izrabljenega goriva ali
radioaktivnih odpadkov v ustrezen objekt brez namena ponovne
pridobitve;

(t) "shranjevanje" pomeni hranjenje Izrabljenega goriva ali
radioaktivnih odpadkov v objektu, ki je primeren za njihovo
skladiščenje, z namenom da se ponovno uporabi;

(e) "dovoljenje" pomeni katero koli pooblastilo, dovoljenje ali
potrdilo, ki ga izda upravni organ za izvajanje katere koli dejavnosti
v zvezi z ravnanjem z Izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi
odpadki;

(u) "čezmejni promet" pomeni kakršno koli pošiljko izrabljenega
goriva ali radioaktivnih odpadkov iz države izvora v namembno
državo.

(f) "jedrski objekt" pomeni civilni objekt in njemu pripadajoče
zemljišče, stavbe in opremo, v katerem se izdeluje, obdeluje,
uporablja, se z njim ravna, se shranjuje ali odlaga radioaktivni
material v takšnem obsegu, da to zahteva upoštevanje o varnosti;

3. člen
PODROČJE UPORABE
1. Ta konvencija se nanaša na varnost ravnanja z izrabljenim
gorivom, kadar je izrabljeno gorivo rezultat obratovanja civilnih
jedrskih reaktorjev. Na izrabljeno gorivo v predelovalnih objektih
kot del predelovalnih dejavnosti se ta konvencija ne nanaša, razen
če pogodbenica ne določi, da je predelava sestavni del ravnanja
z izrabljenim gorivom.

(g) "obratovalna življenjska doba" pomeni obdobje, v katerem se
objekt za ravnanje z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki
uporablja v predvidene namene. Če gre za odlagališče, se to
obdobje začne s prvo odložitvijo izrabljenega goriva ali
radioaktivnega materiala v objekt in se konča z zaprtjem objekta;
(h) "radioaktivni odpadek" pomeni radioaktivni material v plinasti,
tekoči ali trdni obliki, za katerega pogodbenica ali fizična oziroma
pravna oseba, katere odločitve pogodbenica sprejema, ni
predvidela nadaljnje uporabe in ga upravni organ v skladu z zakoni
in predpisi pogodbenice nadzira kot radioaktivni odpadek;

2. Ta konvencija se nanaša tudi na varnost ravnanja z
radioaktivnimi odpadki, kadar so radioaktivni odpadki rezultat
civilne uporabe. Vendar pa se ta konvencija ne nanaša na
odpadke, ki vsebujejo le radioaktivni material, ki se pojavlja v
naravi, in ki ne izvira iz jedrskega gorivnega ciklusa, če ni del
zaprtega vira, ki se ne uporablja, ali če jih pogodbenica ne navede
kot radioaktivne odpadke za namene te konvencije.

(1) "ravnanje z radioaktivnimi odpadki" pomeni vse dejavnosti,
vključno z dejavnostmi razgradnje, v zvezi z ravnanjem,
predhodno obdelavo, obdelavo, prilagajanjem, shranjevanjem ali
odstranjevanjem radioaktivnih odpadkov, razen prevoza zunaj
same lokacije. Lahko vključuje tudi izpuste;

3. Ta konvencija se ne nanaša na varnost ravnanja z izrabljenim
gorivom ali radioaktivnimi odpadki v vojaških ali obrambnih
programih, če jih pogodbenica za namene te konvencije ne navede
kot izrabljeno gorivo ali radioaktivne odpadke. Vendar pa se ta
konvencija nanaša na varnost ravnanja z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki Iz vojaških ali obrambnih programov, če In
kadar Je takšen material trajno prenesen izključno v civilne
programe in upravljan znotraj njih.

(j) "objekt za ravnanje z radioaktivnimi odpadki" pomeni kateri
koli objekt ali napravo, katerega osnovni namen je ravnanje z
radioaktivnimi odpadki, vključno z jedrskim objektom, ki je v
postopku razgradnje, le če ga je pogodbenica določila kot objekt
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki;
(k) "upravni organ" pomeni kateri koli organ ali organe, ki jih je
Pogodbenica pravno pooblastila za urejanje katerega koli
varnostnega vidika ravnanja z Izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki, vključno z Izdajanjem dovoljenj;

4. Ta konvencija se nanaša tudi na izpuste, kot so predvideni v 4„
7., 11., 14., 24. In 26. členu.

(I) "predelava"pomeni postopek ali dejavnost, katere namen je Iz
Izrabljenega goriva izločiti radioaktivne Izotope za nadaljnjo
uporabo;

2. POGLAVJE: VARNOST RAVNANJA Z IZRABLJENIM
GORIVOM
4. člen
SPLOŠNE VARNOSTNE ZAHTEVE

(m) "zaprti vir" pomeni radioaktivni material, ki je trajno zaprt v
kapsuli ali skrbno (hranjen In v trdni obliki, razen reaktortklh
florlvnlh elementov;

Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev
ustrezne zaičlte posameznikov, družbe In okolja pred radiološkimi
nevarnostmi v vseh fazah ravnanja z izrabljenim gorivom.

(n) Izrabljeno gorivo" pomeni Jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano
v reaktorski iredld In trajno odstranjeno Iz nje;

Pri tem vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, da:

(o) "ravnanja z Izrabljenim gorivom" pomeni vse dejavnosti v
zvozi z ravnanjem ali shranjevanjem Izrabljenega goriva, razen
prevoza zunaj same lokaolje. To lahko vključuje tudi Izpust«;

(I) zagotovi ustrezno obravnavanje krltlčnoatl In odvajanja
zaoatala toplote, ki nastane med ravnanjem z izrabljenim gorivom;

(p) "objekt za ravnanja z Izrabljenim gorivom" p omeni katero koli
napravo ali objekt, katere osnovni namen Je ravnanje z Izrabljenim
florlvom;

(II) zagotovi, da se nastajanje radioaktivnih odpadkov, ki so
povezani z ravnanjem z izrabljenim gorivom, ohranja v kar
najmanjiem možnem okviru v skladu z vrsto spre|ete politike
gorivnega ciklusa;
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(iii) upošteva medsebojne odvisnosti med različnimi fazami
ravnanja z izrabljenim gorivom;

treba, tehnični ukrepi za razgradnjo objektov za ravnanje z
izrabljenim gorivom;

(iv) omogoča učinkovito zaščito posameznikov, družbe in okolja
z uporabo primernih zaščitnih metod, kot jih je odobril upravni
organ, na državni ravni v okviru svoje zakonodaje, ki pravilno
upošteva mednarodno odobrena merila in standarde;

(iii) so tehnologije, vključene v projekt in gradnjo objektov za
ravnanje z izrabljenim gorivom, podprte z izkušnjami,
preizkušanjem ali analizo.
8. člen
PRESOJA VARNOSTI OBJEKTOV

(v) upošteva biološke, kemične in druge nevarnosti, ki so lahko
povezane z ravnanjem z izrabljenim gorivom;

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

(vi) si prizadeva, da bi se izognila ravnanju, katerega vplive na
prihodnje generacije je mogoče logično napovedati in so večji od
dovoljenih za sedanjo generacijo;

(i) se pred gradnjo objekta za ravnanje z izrabljenim gorivom
opravita sistematična varnostna in okoljska presoja, primerni glede
na nevarnost, ki jo pomeni objekt, in ki pokrivata obratovalno
življenjsko dobo objektov;

(vii) se izogne prelaganju pretiranih bremen na prihodnje generacije.
5. člen
OBSTOJEČI OBJEKTI

(ii) se pred začetkom obratovanja objekta za ravnanje z izrabljenim
gorivom pripravijo z novimi podatki dopolnjene in podrobne
različice varnostne in okoljske presoje, kadar je to potrebno za
dopolnitev ocen, omenjenih v točki (i).

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za pregled varnosti
kakršnega koli objekta za ravnanje z izrabljenim gorivom, ki
obstaja ob začetku veljavnosti te konvencije za to pogodbenico,
in primerne ukrepe za zagotovitev, če je treba, da se opravijo vse
razumno izvedljive izboljšave za nadgradnjo varnosti takšnega
objekta.

9. člen
OBRATOVANJE OBJEKTOV
Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

6. člen
IZBIRA LOKACIJE PREDLAGANIH OBJEKTOV

(i) dovoljenje za obratovanje objekta za ravnanje z izrabljenim
gorivom temelji na primernih presojah, kot je natančno navedeno
v 8. členu, in da je odvisno od dokončanja programa za razgradnjo,
ki kaže, da je objekt, tako kot je zgrajen, skladen s projektnimi in
varnostnimi zahtevami;

1. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi
zagotovi, da se določijo in izvedejo postopki za predlagani objekt
za ravnanje z izrabljenim gorivom:
(i) za ovrednotenje vseh bistvenih dejavnikov v zvezi z lokacijo,
ki bi lahko vplivali na varnost takšnega objekta med njegovo
obratovalno življenjsko dobo;

(ii) so obratovalni pogoji in omejitve, ki izhajajo iz preizkusov,
obratovalnih izkušenj in presoj, kot je natančno navedeno v 8.
členu, določeni in po potrebi revidirani;

(ii) za ovrednotenje verjetnega varnostnega vpliva takšnega
objekta na posameznike, družbo in okolje;

(iii) se obratovanje, vzdrževanje, nadzorovanje, pregledi in
preizkušanje objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom izvajajo
v skladu z uveljavljenimi postopki;

(iii) za omogočanje dostopa javnosti do podatkov o varnosti
takšnega objekta;

(iv) se preskrbita inženiring in tehnična podpora na vseh področjih,
povezanih z varnostjo, med celotno obratovalno življenjsko dobo
objekta za ravnanje z izrabljenim gorivom;

(iv) za svetovanje pogodbenicam v bližini takšnega objekta, če bi
takšen objekt nanje morda lahko vplival, in za zagotavljanje
splošnih podatkov o objektu na njihovo zahtevo, da se jim omogoči,
da ovrednotijo možni varnostni vpliv objekta na njihovo ozemlje.

(v) imetnik ustreznega dovoljenja pravočasno poroča upravnemu
organu o nesrečah, pomembnih za varnost;

2. Pri tem vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za
zagotovitev, da takšni objekti nimajo nesprejemljivih učinkov na
druge pogodbenice, ker so locirani v skladu s splošnimi
varnostnimi zahtevami 4. člena.

(vi) se določijo programi za zbiranje in analizo obratovalnih izkušenj
in da se, če je primerno, ukrepa na podlagi rezultatov;

7. člen
PROJEKTIRANJE IN GRADNJA OBJEKTOV

(vii) se pripravijo in z novimi podatki dopolnijo načrti za razgradnjo
objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom, če je potrebno, ob
uporabi informacij, pridobljenih med obratovalno življenjsko dobo
določenega objekta, ter da jih pregleda upravni organ.

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

10. člen
ODLAGANJE IZRABLJENEGA GORIVA

(i) projekt in gradnja objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom
zagotavljata ustrezne ukrepe za omejitev možnih radioloških
vplivov na posameznike, družbo in okolje, vključno s posledicami
odvajanj ali nenadzorovanih izpustov;

Če je pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi izrabljeno
gorivo določila za odložitev, mora biti odložitev takšnega
izrabljenega goriva skladna z obveznostmi 3. poglavja v zvezi z
odlaganjem radioaktivnih odpadkov.

(ii) so v fazi projektiranja upoštevani konceptualni načrti, in če je
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3. POGLAVJE: VARNOST RAVNANJA Z
RADIOAKTIVNIMI ODPADKI

(iii) za omogočanje dostopa javnosti do podatkov o varnosti
takšnega objekta;

11. člen
SPLOŠNE VARNOSTNE ZAHTEVE

(iv) za svetovanje pogodbenicam v bližini takšnega objekta, če bi
takšen objekt nanje morda lahko vplival, in za zagotavljanje
splošnih podatkov o objektu na njihovo zahtevo, da se jim omogoči,
da ovrednotijo možni varnostni vpliv objekta na njihovo ozemlje.

Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev
ustrezne zaščite posameznikov, družbe in okolja pred radiološkimi
in drugimi nevarnostmi v vseh fazah ravnanja z radioaktivnimi
odpadki.

2. Pri tem vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za
zagotovitev, da takšni objekti nimajo nesprejemljivih učinkov na
druge pogodbenice, ker so locirani v skladu s splošnimi
varnostnimi zahtevami 11. člena.

Pri tem vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, da:
(i) zagotovi ustrezno obravnavanje kritičnosti in odvajanje
zaostale toplote, ki nastane med ravnanjem z radioaktivnimi
odpadki;

14. člen
PROJEKTIRANJE IN GRADNJA OBJEKTOV
Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

(ii) zagotovi, da se nastajanje radioaktivnih odpadkov ohranja v
kar najmanjšem možnem okviru;

(i) projekt in gradnja objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
zagotavljata ustrezne ukrepe za omejitev možnih radioloških
vplivov na posameznike, družbo in okolje, vključno s posledicami
nadzorovanih ali nenadzorovanih izpustov;

(iii) upošteva medsebojne odvisnosti med različnimi fazami
ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
(iv) omogoča učinkovito zaščito posameznikov, družbe in okolja
z uporabo primernih zaščitnih metod, kot jih je odobril upravni
organ, na državni ravni v okviru svoje zakonodaje, ki pravilno
upošteva mednarodno odobrena merila in standarde;
(v) upošteva biološke, kemične in druge nevarnosti, ki so lahko
povezane z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki;

(ii) so v fazi projektiranja upoštevani konceptualni načrti, in če je
treba, tehnični ukrepi za razgradnjo objekta za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki, ki ni odlagališče odpadkov;
«
(iii) so v fazi projektiranja pripravljeni tehnični ukrepi za zaprtje
odlagališča;

(vi) si prizadeva, da bi se izognila ravnanju, katerega vplive na
Prihodnje generacije je mogoče logično napovedati in so večji od
,ls
'ih, ki so dovoljeni za sedanjo generacijo;

(iv) so tehnologije, vključene v projekt in gradnjo objekta za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, podprte z izkušnjami,
preizkušanjem ali analizo.

N) se izogne prelaganju pretiranih bremen na prihodnje generacije.

15. člen
PRESOJA VARNOSTI OBJEKTOV

12. člen
OBSTOJEČI OBJEKTI IN PRETEKLA PRAKSA

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

Vsaka pogodbenica pravočasno sprejme primerne ukrepe za
pregled:

(i) se pred gradnjo objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
opravita sistematična varnostna in okoljska presoja, ki sta primerni
glede na nevarnost, ki jo pomeni objekt, in ki pokrivata obratovalno
življenjsko dobo objekta;

(i) varnosti kakršnega koli objekta za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki, ki obstaja, ko začne konvencija veljati za to pogodbenico,
ln
Primerne ukrepe za zagotovitev, če je treba, da se opravijo vse
razumno izvedljive izboljšave za nadgradnjo varnosti takšnega
objekta;

(ii) se poleg tega pred začetkom gradnje odlagališča opravita
sistematična varnostna in okoljska presoja za obdobje po zaprtju
in se rezultati ovrednotijo po merilih, ki jih določi upravni organ;

(ii) posledic pretekle prakse, da bi določila, ali je zaradi zaščite
pred sevanjem potreben kakršen koli poseg, ob upoštevanju, naj
oi bilo zmanjšanje škode, ki izhaja iz zmanjšanja doze, zadostno
a upraviči škodo in stroške posega, vključno s socialnimi stroški.

(iii) se pred začetkom obratovanja objekta za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki pripravijo z novimi podatki dopolnjene in
podrobne različice varnostne in okoljske presoje, kadar se zdi
potrebno za dopolnitev presoj, omenjenih v pododstavku (i).

13. člen
IZBIRA LOKACIJE PREDLAGANIH OBJEKTOV

16. člen
OBRATOVANJE OBJEKTOV

1

' Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi
zagotovi, da se določijo in izvedejo postopki za predlagani objekt
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki:

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

(i) za ovrednotenje vseh bistvenih dejavnikov v zvezi z lokacijo,
i lahko vplivajo na varnost takšnega objekta med njegovo
obratovalno življenjsko dobo, kot tudi v zvezi z odlagališčem po

(i) dovoljenje za obratovanje objekta za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki temelji na primernih presojah, kot je natančno navedeno
v 15. členu, in da je odvisno od dokončanja programa za
razgradnjo, ki kaže, da je objekt, tako kot je zgrajen, skladen s
projektnimi in varnostnimi zahtevami;

(ii) za ovrednotenje verjetnih varnostnih učinkov takšnega objekta
na posameznike, družbo in okolje ob upoštevanju možnega
razvoja pogojev na lokaciji odlagališča po zaprtju;
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(i) določitev primernih državnih varnostnih zahtev in predpisov
glede varstva pred sevanjem;

členu, določeni In po potrebi revidirani;
(iii) se obratovanje, vzdrževanje, nadzorovanje, pregledi In
preizkušanje objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki Izvajajo
v skladu z uveljavljenimi postopki. Za odlagališče se tako pridobljeni
rezultati uporabijo za preverjanje In pregled veljavnosti oblikovanih
predpostavk ter za dopolnjevanje presoj, kot so natančno
navedene v 15. členu, za obdobje po zaprtju;

(il) sistem Izdajanja dovoljenj za ravnanje z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki;
(Iii) sistem prepovedi obratovanja objekta za ravnanje z Izrabljenim
gorivom ali radioaktivnimi odpadki brez dovoljenja;
(iv) sistem primernega Institucionalnega nadzora, predpisanega
pregledovanja ter dokumentiranja in poročanja;

(iv) se preskrbita inženiring in tehnična podpora na vseh področjih,
povezanih z varnostjo, med celotno obratovalno življenjsko dobo
objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki;

(v) zagotavljanje spoštovanja ustreznih predpisov in pogojev
dovoljenj;

(v) se uporabijo postopki za označevanje in ločevanje
radioaktivnih odpadkov;

(vi) jasno dodelitev odgovornosti organizacijam, vključenim v
različne faze ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi
odpadki.

(vi) imetnik ustreznega dovoljenja pravočasno poroča upravnemu
organu o nesrečah, pomembnih za varnost;
(vii) se določijo programi za zbiranje in analizo obratovalnih
izkušenj in da se, če je primemo, ukrepa na podlagi rezultatov;

3. Kadar presojajo o tem, ali naj radioaktivne snovi obravnavajo
kot radioaktivne odpadke, pogodbenice upoštevajo cilje te
konvencije.

(vili) se pripravijo in dopolnijo načrti za razgradnjo objekta za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, kjer je treba, ob uporabi
informacij, pridobljenih med obratovalno življenjsko dobo
določenega objekta, ter da jih pregleda upravni organ;

20. člen
UPRAVNI ORGAN
1. Vsaka pogodbenica ustanovi ali imenuje upravni organ, ki se
mu poveri uresničevanje zakonov in predpisov iz 19. člena; dodeli
se mu primerna pooblastila, pristojnosti ter finančna sredstva in
kadri za izpolnjevanje dodeljenih nalog.

(ix) se pripravijo in dopolnijo načrti za zaprtje odlagališča, če je
treba, ob uporabi informacij, pridobljenih med obratovalno
življenjsko dobo določenega objekta, ter da jih pregleda upravni
organ.

2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi sprejme
primerne ukrepe, s katerimi zagotovi učinkovito neodvisnost
upravnih funkcij od drugih funkcij, kadar so organizacije vključene
v ravnanje z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki in njihovo
urejanje s predpisi.

17. člen
INSTITUCIONALNI UKREPI PO ZAPRTJU
Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da se po zaprtju odlagališča:

21. člen
ODGOVORNOST IMETNIKA DOVOLJENJA

(i) ohrani dokumentacija o lokaciji, projektu in inventarju tega
objekta, ki jih zahteva upravni organ;

1. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da Je za varnost ravnanja z
Izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki primarno odgovoren
imetnik ustreznega dovoljenja in da sprejme primerne ukrepe, s
katerimi zagotavlja, da vsak tak imetnik izpolnjuje svojo obveznost.

(li) izvede aktivni ali pasivni institucionalni nadzor, kot so
nadzorovanje ali omejitve dostopa, če je potrebno, In
(Iii) če se ob aktivnem institucionalnem nadzoru odkrije
nepredvideni izpust radioaktivnih snovi v okolje se, če je potrebno,
Izvajajo intervencijski ukrepi.

2. Če takšnega Imetnika dovoljenja ali druge stranke ni, je za to
odgovorna pogodbenica, pristojna za izrabljeno gorivo ali
radioaktivne odpadke.
22. člen
KADRI IN FINANČNI VIRI

4. POGLAVJE: SPLOŠNE VARNOSTNE DOLOČBE
18. član
UKREPI ZA IZVAJANJE

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da:

Vsaka pogodbenica sprejme v okviru svojega notranjega prava
zakone, predpise ter upravne In druge ukrepe, potrebne za
Izvajanje svojih obveznosti po tej konvenciji.

(l) Je na voljo usposobljeno osebje, potrebno za dejavnosti,
povezane z varnostjo med obratovalno življenjsko dobo objekta
za ravnanje z izrabljenim gorivom In radioaktivnimi odpadki;

19. člen
ZAKONI IN PREDPISI

(il) so na voljo ustrezni finančni viri, potrebni za zagotavljanje
varnosti objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom In
radioaktivnimi odpadki med njihovo obratovalno življenjsko dobo
ter za n|lhovo razgradnjo;

1. Vsaka pogodbenica sprejme In izvaja zakone In predpise za
urejanje varnosti ravnanja z Izrabljenim gorivom In radioaktivnimi
odpadki.

(III) se oblikuje finančna določba, ki bo omogočila nadaljevanje
primernega Institucionalnega nadzora In ukrepov nadziranja za
obdobje, ki se zdi po zaprtju odlagalliča potrebno.

2. TI zakoni in predpisi zagotavljajo:
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23. člen
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

(ii) se upoštevajo določbe 24. člena glede varstva pred sevanjem
med obratovanjem, izpusti ter nenačrtovanimi In nenadzorovanimi
izpusti;

Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi,
da se določijo In Izvajajo primerni programi zagotavljanja kakovosti
v
zvezi z varnostjo ravnanja z Izrabljenim gorivom in radioaktivnimi
odpadki.

(ill) se upoštevajo določbe 25. člena glede pripravljenosti na izredne
razmere in
(iv) se hrani dokumentacija z informacijami, pomembnimi za
razgradnjo.

24. člen
VARSTVO PRED SEVANJEM MED OBRATOVANJEM
1- Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi
zagotovi, da med obratovalno življenjsko dobo objekta za ravnanje
z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki:

5. POGLAVJE: RAZLIČNE DOLOČBE
27. člen
ČEZMEJNI PROMET

(i) bo izpostavljenost delavcev in javnosti sevanju zaradi objekta
na tako nizki ravni, kot je to še razumno doseči, ob upoštevanju
ekonomskih in socialnih dejavnikov in

1 .Vsaka pogodbenica, ki je vključena v čezmejni promet, sprejme
primerne ukrepe, s katerimi zagotovi, da takšen promet poteka v
skladu z določbami te konvencije in ustreznimi obvezujočimi
mednarodnimi instrumenti.

(ii) noben posameznik v normalnih razmerah ne bo izpostavljen
sevanju, ki je večje od doze, ki jo predpisuje država, ki pravilno
upošteva mednarodno odobrene standarde o varstvu pred
sevanjem.

Pri tem:
(i) pogodbenica, ki je država izvora, sprejme primerne ukrepe, s
katerimi zagotovi, da je čezmejni promet odobren in da se zgodi
le na podlagi predhodnega uradnega obvestila in odobritve
namembne države;

(iii) se preprečijo nenačrtovani in nekontrolirani izpusti radioaktivnih
snovi v okolje.
2- Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi
zagotovi omejitev izpustov:

(ii) čezmejni promet skozi tranzitne države mora biti skladen s
tistimi mednarodnimi obveznostmi, ki ustrezajo posameznim
oblikam uporabljenega prevoza;

(•) da ohrani izpostavljenost sevanju na tako nizki ravni, kot je to
še mogoče razumno doseči, ob upoštevanju ekonomskih in
socialnih dejavnikov;

(iii) pogodbenica, ki je namembna država, odobri čezmejni promet
le, če ima upravno in tehnično zmožnost kot tudi predpise,
potrebne za ravnanje z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi
odpadki v skladu s to konvencijo;

(ii) da noben posameznik v normalnih razmerah ni izpostavljen
sevanju, ki je večje od doze, ki jo predpiše država, ki pravilno
upošteva mednarodno odobrene standarde o varstvu pred
sevanjem.

(iv) pogodbenica, ki je država izvora, odobri čezmejni promet le,
če se v skladu z odobritvijo namembne države'lahko prepriča, da
so zahteve pododstavka (iii) Izpolnjene pred prehodom čez mejo;

3

- Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi
zagotovi, da se med obratovalno življenjsko dobo upravljanega
iedrskega objekta, če pride do nenačrtovanega ali nenadzorovanega izpusta radioaktivnih snovi v okolje, izvajajo sanacijski
ukrepi za nadzor izpusta in ublažitev njegovih učinkov.

(v) pogodbenica, ki je država Izvora, sprejme primerne ukrepe, s
katerimi dovoli ponoven vstop na svoje ozemlje, če čezmejni
promet nI ali ne more biti dokončan v skladu s tem členom in če nI
mogoče skleniti alternativnega varnostnega dogovora.

25. člen
PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE RAZMERE

2. Pogodbenica ne sme dovoliti pošiljanja svojega izrabljenega
goriva ali radioaktivnih odpadkov zaradi shranjevanja ali odstranitve
v namembni kraj, ki leži južno od 60 stopinje južne zemljepisne
širine.

'• Vsaka pogodbenica zagotovi, da pred in med obratovanjem
objekta za ravnanje z Izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki
obstajajo prlmeml načrti za izredne razmere na lokaciji sami, In
Ce
|e treba, zunaj nje. Takšne načrte za Izredne razmere naj bi
preizkušali primerno pogosto.

3. Nič v tej konvenciji ne prejudicira oziroma ne vpliva na:

2. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za pripravo In
Preizkus načrtov za Izredne razmere za svoje ozemlje, če je
verjetno, da bo prizadeta zaradi radioloških Izrednih razmer v
objektu za ravnan|e z Izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki
v bližini njenega ozemlja.

(I) uresničevanje, z ladjami In letali vseh držav, pomorskih rečnih
ali zračnih navigacijskih pravic In svoboščin, kot so določene v
mednarodnem pravu;

26. člen
RAZGRADNJA

(II) pravice pogodbenice, v katero se radioaktivni odpadki uvažajo
zaradi obdelave, da po končanem postopku radioaktivne odpadke
in druge proizvode vme ali poskrbi za njihovo vrnitev v državo
izvora;

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, • katerimi zagotovi
•rnost razgradnje jedrskega objekta. Takinl ukrepi zagotovijo,

(III) pravice pogodbenice, da Izvozi svoje Izrabljeno gorivo zaradi
predelave;

m,
je na voljo usposobljeno osebje In ustrezni finančni viri;

28
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(Iv) pravica pogodbenice, v katero se Izrabljeno gorivo uvozi
zaradi predelave, da vrne ali poskrbi za vrnitev radioaktivnih
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odpadkov in drugih proizvodov, ki so rezultat predelovalnih
postopkov, v državo izvora.

31. člen
IZREDNI SESTANKI
Izredni sestanek pogodbenic se skliče:

28. člen
ZAPRTI VIRI, KI SE NE UPORABLJAJO VEČ

(i) če se o tem sporazume večina pogodbenic, ki so prisotne in
glasujejo na sestanku; ali

1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom sprejme
primerne ukrepe, s katerimi zagotovi, da posedovanje, ponovna
izdelava ali odstranjevanje zaprtih virov potekajo varno.

(ii) na pisno zahtevo pogodbenice v šestih mesecih od dneva, ko
se ta zahteva sporoči pogodbenicam in ko sekretariat, omenjen
v 37. členu, prejme uradno obvestilo, da je večina pogodbenic
podprla zahtevo.

2. Pogodbenica dovoli ponoven vstop zaprtih virov, ki se ne
uporabljajo več, na svoje ozemlje, če je v okviru svojega notranjega
prava privolila, da bodo vrnjeni proizvajalcu, ki je usposobljen za
sprejem in posedovanje zaprtih virov, ki se ne uporabljajo več.

32. člen
POROČANJE
1. V skladu z določbami 30. člena vsaka pogodbenica predloži
državno poročilo na vsakem pregledovalnem sestanku
pogodbenic. To poročilo se nanaša na sprejete ukrepe za izvedbo
vsake obveznosti iz te konvencije. Poročilo vsake pogodbenice
se nanaša tudi na:

6. POGLAVJE: SESTANKI POGODBENIC
29. člen
PRIPRAVLJALNI SESTANEK
1. Pripravljalni sestanek pogodbenic se organizira najkasneje šest
mesecev po datumu začetka veljavnosti te konvencije.

(i) njeno politiko ravnanja z izrabljenim gorivom;
(ii) njeno prakso ravnanja z izrabljenim gorivom;

2. Na tem sestanku pogodbenice:

(iii)njeno politiko ravnanja z radioaktivnimi odpadki;

(i) določijo datum prvega pregledovalnega sestanka, kot je
omenjeno v 30. členu. Ta pregledovalni sestanek se organizira
čim prej, vendar najkasneje trideset mesecev po datumu začetka
veljavnosti te konvencije;

(iv)njeno prakso ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
(v) njena merila za določitev in razvrščanje radioaktivnih
odpadkov.

(ii) pripravijo in s konsenzom sprejmejo poslovnik in finančna
pravila;

2. To poročilo vključuje tudi:

(iii) določijo posebej in v skladu s poslovnikom:

(i) seznam objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom pod pogoji
te konvencije, njihovo lokacijo, glavni namen in bistvene značilnosti;

(a) smernice glede oblike in strukture državnih poročil, ki jih je
treba predložiti na podlagi 32. člena;

(ii) popis izrabljenega goriva, za katero velja ta konvencija in ki se
hrani, ter izrabljenega goriva, ki je bilo odloženo.Ta popis vključuje
opis materiala, in če so na voljo, daje informacije o njegovi masi in
njegovi skupni aktivnosti;

(b) datum predložitve takšnih poročil;
(c) postopek pregledovanja takšnih poročil.
3. Katera koli država ali regionalna organizacija povezovalne ali
druge narave, ki ratificira, sprejme, odobri, potrdi to konvencijo ali
k njej pristopi in za katero ta konvencija še ne velja, se lahko
udeleži pripravljalnega sestanka, kot če bi bila podpisnica te
konvencije.

(iii) seznam objektov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki pod
pogoji te konvencije, njihovo lokacijo, glavni namen in bistvene
značilnosti;
(iv) popis radioaktivnih odpadkov, za katere velja ta konvencija,
ki

30. člen
PREGLEDOVALNI SESTANKI

(a) se hranijo v objektih za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in v
objektih jedrskega gorivnega ciklusa,

1. Pogodbenice imajo sestanke zaradi pregleda poročil,
predloženih na podlagi 32. člena.

(b)so bili odloženi, ali

2. Pogodbenice na vsakem pregledovalnem sestanku:

(c) so rezultat preteklih dejavnosti.

(i) določijo datum naslednjega takšnega sestanka, tako da časovni
presledek med pregledovalnimi sestanki ni večji od treh let;

Ta popis vsebuje opis materiala in druge primerne podatke kot so
prostornina, masa, aktivnost in podatki o specifičnih radionuklidih.

(ii) lahko pregledajo ureditve, vzpostavljene na podlagi druge točke
29. člena in s konsenzom sprejmejo spremembe, če poslovnik
ne določa drugače. S konsenzom lahko tudi dopolnijo poslovnik
in finančna pravila.

(v) seznam jedrskih objektov v postopku razgradnje in stanje
dejavnosti razgradnje v teh objektih.
33. člen
PRISOTNOST

(iii) Na vsakem pregledovalnem sestanku ima vsaka pogodbenica
v razumni meri možnost, da obravnava predložena poročila
drugih pogodbenic in zaprosi za pojasnila o teh poročilih.
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1. Vsaka pogodbenica se udeleži sestankov pogodbenic, na
katerih jo zastopajo delegat ter toliko namestnikov, strokovnjakov
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in svetovalcev, kot se ji zdi potrebno.

besedilu Agencija) zagotovi storitve sekretariata za sestanke
pogodbenic.

2. Pogodbenice lahko s konsenzom povabijo katero koli medvladno
organizacijo, pristojno za zadeve, urejene s to konvencijo, da se
kot opazovalka udeleži katerega koli sestanka ali posebnega
zasedanja takega sestanka. Opazovalke morajo pisno in vnaprej
sprejeti določbe 36. člena.

(i) sklicuje, pripravlja in skrbi za potek sestankov pogodbenic,
omenjenih v 29., 30. in 31. členu;

34. člen
ZBIRNA POROČILA

(ii) razpošilja pogodbenicam informacije, prejete ali pripravljene v
skladu z določbami te konvencije.

Pogodbenice sprejmejo s konsenzom in dajo na voljo javnosti
dokument, ki se nanaša na obravnavane zadeve in sprejete
sklepe na sestankih pogodbenic.

Stroške, ki jih ima Agencija pri opravljanju nalog iz pododstavkov
(i) in (ii), krije iz svojega rednega proračuna.

2. Sekretariat:

3. Pogodbenice lahko s konsenzom zahtevajo, da Agencija
zagotovi druge storitve v podporo njihovim sestankom. Agencija
lahko zagotovi take storitve, če so izvedljive v sklopu njenega
programa in rednega proračuna. Če to ni možno, lahko Agencija
zagotovi take storitve, če preskrbi prostovoljno financiranje iz
drugega vira.

35. člen
JEZIKI
1
- Jeziki sestankov pogodbenic so: arabski, kitajski, angleški,
■rancoski, ruski in španski, če ni drugače določeno v poslovniku.
2
Poročila, predložena v skladu z 32. členom, se pripravijo v
Jeziku pogodbenice, ki ga predloži, ali pa v enem samem
določenem jeziku, o katerem se je treba dogovoriti v poslovniku.
Ce
Pogodbenica predloži poročilo v svojem jeziku, ki ni določen
'ezik, mora zagotoviti prevod poročila v določeni jezik.

7. POGLAVJE: KONČNE IN DRUGE DOLOČBE
38. člen
REŠEVANJE NESOGLASIJ

3- Ne glede na določbe drugega odstavka sekretariat prevzame
v
prevod poročila, predložena v katerem koli drugem jeziku
sestanka, v določeni jezik, če za to prejme plačilo.

Če pride do nesoglasja med dvema ali več pogodbenicami v
zvezi z razlago ali uporabo te konvencije, se pogodbenice
posvetujejo na sestanku pogodbenic z namenom, da ga razrešijo.
Če se posvetovanja pokažejo za neuspešna, lahko uporabijo
posredovanje, spravo in druge arbitražne mehanizme, ki jih določa
mednarodno pravo in vključujejo pravila prakse Agencije.

36. člen
ZAUPNOST
1

• Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice in obveznosti
Pogodbenic, da v skladu s svojo zakonodajo zavarujejo podatke
Pred razkritjem. V tem členu obsegajo "podatki" med drugim
Podatke, ki se nanašajo na državno varnost ali na fizično
varovanje jedrskega materiala, podatke, zavarovane s pravicami
'ritelektualne lastnine ali z industrijsko ali poslovno tajnostjo, in
osebne podatke.

39. člen
PODPIS, RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV,
PRISTOP
1. Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam na sedežu
Agencije na Dunaju od 29. septembra 1997 do začetka njene
veljavnosti.

Kadar v povezavi s to konvencijo pogodbenica preskrbi podatke,
i'h opredeli kot zavarovane po prvi točki, se taki podatki
u
P°rabljajo samo V namene, za katere so bili dani, njihova
2
aupnost pa se spoštuje.

2. Države podpisnice to konvencijo ratificirajo, sprejmejo ali
odobrijo.

3

3. Po začetku njene veljavnosti bo ta konvencija na voljo za pristop
vsem državam.

1

_Glede podatkov v zvezi z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi
°dpadki, ki spadajo na področje te konvencije na podlagi tretjega
stavka 3. člena, določbe te konvencije ne vplivajo na izključno
Pravico pogodbenice, da odloči:

4. (i) Ta konvencija je na voljo za podpis s pridržkom potrditve ali
pristopa regionalnih organizacij povezovalne ali druge narave
pod pogojem, da tako organizacijo ustanovijo suverene države in
da ima pristojnosti za pogajanja, sklenitev in uporabo mednarodnih
sporazumov o zadevah, ki jih vključuje ta konvencija.

(|) ali so takšni podatki zaupni ali drugače nadzorovani, da bi
Preprečili njihovo razkritje;
jj') ali naj priskrbijo podatke, omenjene v pododstavku (i), v smislu
esedila te konvencije in

(ii) Take organizacije v zadevah iz svoje pristojnosti v svojem
imenu uresničujejo pravice in izpolnjujejo obveznosti, ki jih ta
konvencija pripisuje državam pogodbenicam.

j!") ka'eri pogoji zaupnosti so povezani s takšnimi podatki, če so
Priskrbljeni v smislu besedila te konvencije.

10

(iii) Ko taka organizacija postane pogodbenica te konvencije, pošlje
depozitarju iz 43. člena izjavo, iz katere je razvidno, katere države
so njene članice, kateri členi te konvencije se nanjo nanašajo ter
obseg njenih pristojnosti na področju, ki ga ti členi pokrivajo.

Vsebina razprav med pregledom državnih poročil na vsakem
egledovalnem sestanku, organiziranem v skladu s 30. členom,
zaupna.

(iv) Taka organizacija poleg glasov svojih držav članic nima
dodatnega glasu.

37. člen
SEKRETARIAT
1

5. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi, pristopu ali potrditvi se
deponirajo pri depozitarju.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljnjem

2S

- september 1998
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40. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

2. Odpoved začne veljati eno leto po dnevu, ko je depozitar prejel
uradno obvestilo, ali na kasnejši dan, ki je določen v uradnem
obvestilu.

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu
deponiranja petindvajsete listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi
pri depozitarju, vključno z listinami petnajstih držav, od katerih
Ima vsaka eno jedrsko elektrarno, ki obratuje.

43. člen
DEPOZITAR
1. Generalni direktor Agencije je depozitar te konvencije.

2. Za vsako državo ali regionalno organizacijo povezovalne ali
druge narave, kl ratificira, sprejme, odobri, potrdi to konvencijo ali
k njej pristopi po dnevu deponiranja zadnje listine, potrebne, da
se izpolnijo pogoji, določeni v prvem odstavku, začne ta konvencija
veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja ustrezne listine
take države ali organizacije pri depozitarju.

2. Depozitar obvesti pogodbenice o:
(i) podpisu te konvencije in o deponiranju listin o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi, pristopu ali potrditvi v skladu z 39. členom;
(ii) datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s 40. členom;

41. člen
SPREMEMBE KONVENCIJE

(iii) uradnih obvestilih o odpovedi konvencije in njihovih datumih v
skladu z 42. členom;

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.
Predlagane spremembe se obravnavajo na pregledovalnem ali
izrednem sestanku.

(Iv) predlaganih spremembah te konvencije, ki so jih predložile
pogodbenice, o spremembah, sprejetih na ustrezni diplomatski
konferenci ali na sestanku pogodbenic, ter o datumu začetka
veljavnosti omenjenih sprememb v skladu z 41. členom.

2. Besedilo vsake predlagane spremembe ter razloge zanjo je
treba dostaviti depozitarju, ki sporoči predlog pogodbenicam vsaj
devetdeset dni pred sestankom, na katerem se bo obravnavala.
Depozitar razpošlje pogodbenicam vse pripombe, prejete k
takemu predlogu.

44. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA
Izvirnik te konvencije, katere besedila v arabskem, kitajskem,
angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku so enako
verodostojna, je shranjen pri depozitarju, ki pošlje overjene kopije
pogodbenicam.

3. Pogodbenice se po obravnavi predlagane spremembe odločijo,
da jo sprejmejo s konsenzom ali pa jo, če konsenza ni, predložijo
diplomatski konferenci. Za odločitev, da se predlagana sprememba
predloži diplomatski konferenci, je potrebna dvotretjinska večina
. pogodbenic, ki so na sestanku prisotne in glasujejo, pod pogojem,
da je med glasovanjem prisotna najmanj polovica pogodbenic.

DA BI TO POTRDILI SO PODPISANI, ZA TO PRAVILNO
POOBLAŠČENI, PODPISALI TO KONVENCIJO.

4. Depozitar skliče diplomatsko konferenco za obravnavo in
sprejem sprememb te konvencije, ki se Izvede najkasneje eno
leto po ustrezni odločitvi, sprejeti v skladu s tretjim odstavkom
tega člena. Diplomatska konferenca si po najboljših močeh
prizadeva zagotoviti, da so spremembe sprejete s konsenzom.
Če pa to ni mogoče, se spremembe sprejmejo z dvotretjinsko
večino vseh pogodbenic.

Sklenjeno na Dunaju, petega septembra tisoč devetsto
sedemindevetdeset.

5. Spremembe te konvencije, sprejete v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom, pogodbenice ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali potrdijo,
začele pa bodo veljati za tiste pogodbenice, kl so jih ratificirale,
sprejele, odobrile ali potrdile, devetdeseti dan po tem, ko je
depozitar prejel ustrezne listine najmanj dveh tretjin pogodbenic.
Za pogodbenico, kl pozneje ratificira, sprejme, odobri ali potrdi
omenjene spremembe, bodo te začele veljati devetdeseti dan po
deponiranju ustrezne listine te pogodbenice.

3. člen
Za Izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje In prostor ■
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

42. člen
ODPOVED

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

1. Vsaka pogodbenica lahko to konvencijo odpove s pisnim
uradnim obvestilom depozitarju.

poročivaltc, it. 57

46

25. $»pt9mb»r 1998

OBRAZLOŽITEV
Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom In
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki je bila sprejeta 5.
septembra 1997 na Dunaju, za podpis je bila odprta od 29.
septembra 1997. V Imenu Republike Slovenije jo je podpisal mag.
Miroslav Gregorič, direktor Uprave za jedrsko varnost. Do mala
1998 jo je podpisalo 32 držav, ratificirali pa Kanada in Norveška.

Konvencija pa se uporablja tudi za izrabljano gorivo in radioaktivne
odpadke Iz vojaških programov, če jih kot take določi pogodbenica,
ki take programe ima. Vsaka pogodbenica bo morala zagotoviti
zakonske, upravne in administrativne pogoje in druge ukrepe, ki
so potrebni za uresničevanje obveznosti. Uresničevanje
konvencije se spremlja na periodičnih sestankih pogodbenic. Na
njih bodo obravnavana državna poročila in vsa aktualna vprašanja
o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Cilj konvencije je z mednarodnopravnim mehanizmom in ukrepi
držav doseči in ohranjati visoko raven varnega ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljanim gorivom. Vzpostavitev in
vzdrževanje učinkovitega varnostnega sistema je namenjena
zaščiti posameznikov, družbe In okolja pred škodljivimi vplivi
ionizirajočega sevanja. S sprejemom te konvencije je povečana
mednarodna odgovornost pogodbenic za preprečevanje nesreč
z radiološkimi posledicami oziroma ublažitev teh posledic.

Navedeni ukrepi se v veliki meri ujemajo z upravnimi ukrepi in
prakso, ki že veljajo v Sloveniji. Sprejetje Skupne konvencije pa
bo še Izboljšalo stopnjo varnosti pri ravnanju z jedrskimi odpadki
v Sloveniji.
Skupna konvencija Sloveniji ne nalaga dodatnih obveznosti, ki ne
bi že bile znane iz mednarodne prakse. Vgradnja določil te
konvencije v slovensko zakonodajo in uporaba je v skladu s
slovenskimi prizadevanji za vstop v Evropsko unijo.

Skupna konvencija vsebuje splošna načela mednarodnopravnega
urejanja vprašanj v zvezi z varnostjo ravnanja z izrabljenim
/edrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki glede na že veljavne
mednarodne pogodbe in standarde. Konvencija se ne uporablja
za odpadke, ki vsebujejo le naravna radionuklide in niso proizvod
jedrskega gorivnega ciklusa, razen če jih tako označi
pogodbenica.

25. september 1998

Skupno konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije
številka: 409-06/98-1 (I)
Ljubljana, dne 3. septembra 1998
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 3. septembra 1998
obravnavala:
" INFORMACIJO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V

OBDOBJU I. - VI. 1998, O KATERIH VLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE POROČA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki jo pošilja na podlagi 19.a člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 409-06/98-1 (I)

INFORMACIJA

O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V OBDOBJU I.-VI.1998, O
KATERIH VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE POROČA
DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, dne 3. septembra 1998
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V 19.a členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5-276/96, 78/97 in 34/98) je določeno, da mora
Vlada Republike Slovenije o prerazporeditvah sredstev med
proračunskimi uporabniki trimesečno obveščati Državni zbor
Republike Slovenije. Glede na sprejem državnega proračuna za
teto 1998 in spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije 29.04.1998 je potrebno pripraviti
Poročilo za obdobje 1-6/1998.

zmanjšuje in je določena s proračunom. Zaradi teh prenosov
se globalni obseg proračuna ne poveča.

I. OBRAZLOŽITVE PRERAZPOREDITVE SREDSTEV
NA PRORAČUNSKE POSTAVKE MED
PRORAČUNSKIMI UPORABNIKI PO POSAMEZNIH
SKLEPIH VLADE

Skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 5-276/96, 78/97 in 24/98) vlada odloča
o Prerazporeditvah v naslednjih primerih:

1. Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4. junija 1998
sklenila, da se na podlagi 19. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev na
proračunsko postavko 3411 - Materialni stroški - Okrožnega
državnega tožilstva v Novi Gorici v višini 5.000.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 6500 - Najemnine
poslovnih prostorov upravnih sodišč - Ministrstva za
pravosodje v višini 5.000.000,00 tolarjev.

I- če se odhodki pri posameznem uporabniku ne morejo
poravnati s prihranki pri istem uporabniku, odloči, da se ti
odhodki poravnajo s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk
pri drugih uporabnikih (19. člen).
II. O prerazporeditvah sredstev iz tekoče proračunske rezerve
za:
nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu (22. člen).

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici se je v letu 1998
preselilo v nove prostore. Najemnina za nove poslovne
prostore je bistveno višja od dosedanje. Sredstva za materialne
stroške tožilstva dodeljena s proračunom za leto 1998 ne
zadoščajo za tekoče poravnavanje najemnine.
2. Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23.04.1998 sklenila,
da se na podlagi 19. člena zakona o izvrševanju proračuna
izvrši prenos proračunskih sredstev na proračunsko postavko
2549 - Financiranje sodelovanja na razstavi EXPO 1998 Urada vlade za informiranje v višini 20.000.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz naslednjih proračunskih uporabnikov in
proračunskih postavk:
- iz proračunske postavke 1946 - Spodbujanje izvoza - Urada
za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije v višini
3.000.000,00 tolarjev
- iz proračunske postavke 4405 - Promocije, razstave in
publikacije - Ministrstva za okolje in prostor v višini 3.000.000,00
tolarjev
- iz proračunske postavke 7058 - Programi mednarodnega
sodelovanja - Ministrstva za znanost in tehnologijo v višini
8.000.000,00 tolarjev
- iz proračunske postavke 7114 - Mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo v višini 3.000.000,00 tolarjev
- iz proračunske postavke 3339 - Materialni stroški - Ministrstva
za zunanje zadeve v višini 3.000.000,00 tolarjev.

III- O prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru namena
in med postavkami med nameni finančnega načrta uporabnika,
ki presegajo 20 odstotkov postavke, ki se zmanjšuje in je
določena s proračunom (4. odstavek 17. člena).
Poročilo zajema sledeče obrazložitve in tabelarne prikaze:
Obrazložitve prenosov med proračunskimi uporabniki po
proračunskih postavkah v okviru ekonomskih namenov. Zaradi
•eh prenosov se globalni obseg proračuna ne poveča.
V obrazložitvah so analizirane prerazporeditve na posamezne
proračunske postavke in istočasno tudi prerazporeditve iz
posameznih proračunskih postavk.
Obrazložitve so prikazane po posameznih sklepih vlade
(tabela 1).
Obrazložitve prenosov na posamezne proračunske postavke
iz proračunske postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva.
Zaradi teh prenosov se globalni obseg proračuna ne poveča.
V obrazložitvah so analizirani prenosi na posamezne
proračunske postavke in istočasno tudi prenosi iz proračunske postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva.
Obrazložitve so prikazane po posameznih sklepih vlade
(tabela 2).
V tabeli 3 so zajeta povečanja sredstev na proračunskih
postavkah iz naslova kupnin. Skupni obseg proračuna se je Iz
naslova kupnin povečal za 8.764.212.349,94 tolarjev. V tem
znesku predstavljajo prenosi iz preteklega leta
5.409.401.075,40 tolarjev.
V tabeli 4 so zajeta povečanja sredstev na proračunskih
postavkah iz naslova donacij. Skupni obseg proračuna se je
iz naslova donacij povečal za 1.559.362.044,83 tolarjev. V tem
znesku predstavljajo prenosi iz preteklega leta 902.806.016,97
tolarjev.
V tabeli 5 so zajeta povečanja sredstev na proračunskih
postavkah iz naslova zamenjave premoženja. Skupni obseg
proračuna se je iz tega naslova povečal za 13.211.432,00
tolarjev.
V tabeli 6 so zajeta povečanja sredstev na proračunskih
postavkah iz naslova odškodnin od zavarovalnin. Skupni obseg
proračuna se je iz tega naslova povečal za 11.562.940,00
tolarjev.
V tabeli 7 so zajete obrazložitve prenosov med postavkami v
okviru namena In med postavkami med nameni finančnega
načrta uporabnika, ki presegajo 20 odstotkov postavke, ki se
25. september 1998

Vlada Republike Slovenije je 17. julija 1997 zadolžila Urad Vlade
za informiranje za nosilca projekta Slovenija na EXPO 1998.
Slovenija bo letos prvič sodelovala na tej razstavi. Sredstva, ki
so v ta namen zagotovljena v proračunu ne zadoščajo.
Manjkajoča sredstva za korektno izvedbo projekta v višini
40.000.000,00 tolarjev naj bi se zagotovila po predlogu Odbora
za gospodarstvo in Odbora za državno ureditev s
prerazporeditvijo sredstev med proračunskimi uporabniki, ki
so zastopani v nacionalnem svetu EXPO.
Na seji Nacionalnega sveta EXPO 10. marca 1998 je bila
dogovorjena zgoraj navedena zagotovitev sredstev.
3. Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 15. januarja 1998
sklenila, da se na podlagi 19. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev na
proračunsko postavko 1879 - Nakup prevoznih sredstev za
državne organe - Servisa skupnih služb vlade v višini
1.040.489,23 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 3354 - Materialni
stroški - Davčne uprave Republike Slovenije.
Davčna uprava RS je po sklepu vlade RS v letu 1997
brezplačno pridobila prevozna sredstva, ki jih je uporabljala
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Za
omenjena sredstva mora Servis skupnih služb vlade, kot
pristojni organ, plačati 5% prometni davek od prometa rabljenih
51
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vozil. Ker Servis skupnih služb vlade nima zagotovljenih
sredstev za ta namen, se je predlagal navedeni prenos
sredstev.

Uprave RS za geofiziko v višini 732.347,10 tolarjev.
S predlagano prerazporeditvijo sredstev se je omogočil nakup
14 mobilnih GSM telefonskih aparatov in sicer: 7 za Upravo
RS za varstvo narave, 1 za Urad RS za prostorsko planiranje
in 6 za Upravo RS za geofiziko.
Nakup navedenih telefonskih aparatov je nujen za potrebe
organizacije in dostopnosti posameznih delavcev na
Ministrstvu za okolje in prostor, izvede pa ga lahko le Servis
skupnih služb vlade, ki pa za ta namen nima planiranih
potrebnih sredstev.

4. Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 29.01.1998 sklenila,
da se na podlagi 19. in 34. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev na
proračunsko postavko 8221 - Nakup opreme za potrebe
državnih organov - Servisa skupnih služb vlade v višini
1.427.920,00 tolarjev. Prenos se izvrši iz proračunske
postavke 3339 - Materialni stroški - Ministrstva za zunanje
zadeve v višini 1.427.920,00 tolarjev.
Stanovanjska komisija vlade RS je dne 6.1.1998 sprejela sklep
o odkupu kuhinjske opreme in druge stanovanjske opreme v
službenem stanovanju, ki ga zapušča dosedanji najemnik in
bo dodeljeno v uporabo delavcu Ministrstva za zunanje zadeve.
Ker Servis skupnih služb vlade za ta namen v proračunu nima
zagotovljenih sredstev, se je predlagal navedeni prenos.

7. Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4. junija 1998
sklenila, da se na podlagi 19. in 35. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev na
proračunsko postavko 5254 - Informatizacija državnih organov
z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za informatiko.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 5498 - Strokovno
razvojne naloge Ministrstva za promet in zveze v višini
10.000.000,00 tolarjev.

5. Vlada Republike Slovenije je na 52. seji dne 5. marca 1998
sklenila, da se na podlagi 19. in 34. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši naslednji prenos proračunskih sredstev:
- na proračunsko postavo 5299 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb in ostalih prostorov - Servisa skupnih služb vlade v
višini 4.000.000,00 tolarjev in na proračunsko postavko 8221
- Nakup opreme za potrebe državnih organov - Servisa skupnih
služb vlade v višini 1.000.000,00 tolarjev.
Prenos sfe izvrši Jiz proračunske postavke 4097 - Lastna
udeležba - PHARE - Službe Vlade RS za evropske zadeve v
višini 5.000.000,00 tolarjev.
- na proračunsko postavko 5299 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb in ostalih prostorov - Servisa skupnih služb vlade v
višini 10.000.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 4096 - INDOK Službe Vlade RS za evropske zadeve v višini 10.000.000,00
tolarjev.
- na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov - Servisa skupnih služb vlade v višini
20.000.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 4093 Usposabljanje - Službe Vlade RS za evropske zadeve v višini
20.000.000,00 tolarjev.

V Ministrstvu za promet in zveze so 15.01.1998 prešli na
poenoteno pisarniško poslovanje s pomočjo mrežne aplikacije
Lotus Notes, ki jo trenutno uporablja 10 uporabnikov. Zaradi
preobremenitve obstoječega računalniškega sistema, je nujno
potrebna nadgradnja sistema.
Konec maja 1998 je bil izveden prenos delitve dovolilnic iz
Ministrstva za promet in zveze na upravne enote. Za to izvedbo
je potrebna nabava 12 delovnih postaj in 12 laserskih
tiskalnikov, za kar pa Center Vlade za informatiko nima sredstev
v proračunu za leto 1998.
Ministrstvo za promet in zveze uvaja projekt kakovosti ISO
9001, zakar je potrebna dodatna računalniška oprema.
Ministrstvo za finance je 01.04.1998 izdalo odredbo o uporabi
programskega paketa MFERAC za Ministrstvo za okolje in
prostor ter za Ministrstvo za m^lo gospodarstvo, gostinstvo
in turizem. Ministrstvo za promet in zveze je od začetka
sodelovalo pri nastajanju tega projekta, vendar se je zaradi
neprimernih delovnih postaj ustavila uporaba tega programskega paketa. Programski paket se bo pri Ministrstvu za promet
in zveze lahko pravilno izvajal le z nabavo novih delovnih
postaj in ustrezne programske opreme.

Ker pri Servisu skupnih služb vlade, ki mora navedeno
adaptacijo in nakup opreme vključiti v svoj načrt nabav in
investicij, sredstva za ta namen niso zagotovljena, se je
predlagala navedena prerazporeditev sredstev.

8. Vlada Republike Slovenije je na 65. seji dne 11. junija 1998
sklenila, da se na podlagi 17., 19., 34. in 35. člena zakona o
izvrševanju proračuna izvrši stalni prenos proračunskih
sredstev na proračunski postavki:
- 5254 - Informatizacija državnih organov z razvojem
elektronske pošte - Centra Vlade za informatiko v višini
2.000.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 7360 - Financiranje
aktivnosti glede pristopa Slovenije v EU - Urada Vlade za
informiranje v višini 2.000.000,00 tolarjev.
- 8221 - Nakupi opreme za potrebe državnih organov - Servisa
skupnih služb vlade v višini 1.600.000,00 tolarjev.
Prenos se izvrši iz proračunske postavke 4184 - Revizijska
komisija za javna naročila - Urada predsednika vlade v višini
1.600.000,00 tolarjev.

6. Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23. aprila 1998
sklenila, da se na podlagi 19. in 34. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev za
proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov • Servisa skupnih služb vlade v višini
1.740.426,30 tolarjev.
Prenos se izvrši iz naslednjih proračunskih postavk:
- iz proračunske postavke 3430 - Materialni stroški - Uprave
RS za varstvo narave v višini 882.069,30 tolarjev
-iz proračunske postavke 3428 - Materialni stroški - Uprave
RS za prostorsko planiranje v višini 126.009,90 tolarjev
- iz proračunske postavke 2963 - Geofizikalni monitoring -

Vlada RS je zadolžila Urad za informiranje, da pripravi
komunikacijski program obveščanja slovenske javnosti o
Evropski uniji in o vključevanju Slovenije vanjo. V okviru tega
programa je predvidena tudi vzpostavitev brezplačne
telefonske linije - Eurotelefon, na katerega bodo lahko državljani
Republike dobili čimveč odgovorov na vprašanja glede
približevanja Slovenije Evropski uniji. Realizacija tega projekta
zahteva tudi nakup ustrezne računalniške opreme, za kar pa
je v okviru državne uprave pooblaščen Center Vlade za
informatiko.
Predlagana je bila prerazporeditev sredstev v višini
2.000.000,00 tolarjev na ustrezno postavko CVI.

Služba Vlade za evropske zadeve je pričela z delom 01.01.1998
v najetih prostorih na Slovenski 27-29. Zaradi usmeritve
Republike Slovenije k priključitvi EU se aktivnosti službe v
letošnjem letu intenzivirajo.
Potreben je bil najem dodatnih prostorov na isti lokaciji, ki pa
trenutno niso primerni za vselitev, zato je bilo potrebno
zagotoviti sredstva za njihovo adaptacijo ter za nakup
pisarniške in birotehnične opreme.
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Revizijska komisija ob ustanovitvi ni imela zagotovljene
potrebne birotehnične opreme. Na osnovi zbiranja ponudb je
posebna komisija izbrala opremo in dobavitelja. Gre za nabavo
fotokopirnega stroja, telefaksa, namiznih kalkulatorjev,
uničevalca dokumentacije, strojčka za spiralno in tehnično
vezavo dokumentov, GSM mobilnega aparata ter izvedbo
telefonskih instalacij.
Nabava opreme bo potekala preko Servisa skupnih služb
vlade, ki pa za ta namen v proračunu za leto 1998 nima
zgotovljenih sredstev.

-

9. Vlada Republike Slovenije je na 89. korespondenčni seji dne
24. junija 1998 sklenila, da se na podlagi 19., 34. in 35. člena
zakona o izvrševanju proračuna izvrši stalni prenos sredstev
med proračunskimi porabniki:
- na proračunsko postavko 5254 - Informatizacija državnih
organov z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za
informatiko v višini 50.000.000 SIT
iz proračunske postavke 2426 - Kmetijstvo: vzpostavitev in
povezava baz podatkov v kmetijstvu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
■ na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb v višini 700.000 SIT
iz proračunske postavke 3344 - Materialni stroški Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 800.000 SIT
iz proračunske postavke 3344 - Materialni stroški Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
• na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa Skupnih služb Vlade v
višini 2.00.000 SIT
iz proračunske posfeivkft(1p09 - Drugi dohodki za delo na
drugih področjih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
- na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 15.000.000 SIT
iz proračunske postavke 4522 - Materialni stroški Veterinarske
uprave Republike Slovenije.
- na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini
1.000.000 SIT
iz proračunske postavke 2565 - Republiška kmetijsko
svetovalna služba Uprave RS za pospeševanje kmetijstva.
• na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 3.800.000 SIT
" iz proračunske postavke 2565 - Republiška kmetijsko
svetovalna služba Uprave RS za pospeševanje kmetijstva.
" na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 14.000.000 SIT
Iz proračunske postavke 4524 - Materialni stroški Inšpektorata
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov.
• na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 4.400.000 SIT
Iz proračunske postavke 6775 - Izvršbe inšpekcijskih odločb
In odškodnine Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
in ribolov.
" na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini 720.000
SIT
iz proračunske postavke 6775 • Izvršbe inšpekcijskih odločb
In odškodnine Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
In ribolov.
na proračunsko postavko 5254 - Informatizacija državnih
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organov z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za
informatiko v višini 800.000 SIT
iz proračunske postavke 4748 - Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj.
na proračunsko postavko 5254 - Informatizacija državnih
organov z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za
informatiko v višini 650.000 SIT
iz proračunske postavke 4748 - Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj.
na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 10.000.000 SIT
iz proračunske postavke 6270 - Disel električna postaja s
sistemom za nepretrgano napajanje Uprave RS za zračno
plovbo.
na proračunsko postavko 8848 - Nakupi poslovnih prostorov
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 23.655.000 SIT
iz proračunske postavke 6270 - Disel električna postaja s
sistemom za nepretrgano napajanje Uprave RS za zračno
plovbo.
na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini
1.200.000 SIT
iz proračunske postavke 6270 - Disel električna postaja s
sistemom za nepretrgano napajanje Uprave RS za zračno
plovbo.
na proračunsko postavko 5254 - Informatizacija državnih
organov z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za
informatiko v višini 20.000.000 SIT
iz proračunske postavke 5498 - Strokovno razvojne naloge
Ministrstva za promet in zveze.
na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini 500.000
SIT
iz proračunske postavke 5240 - Tehnološka posodobitev
poslovanja pravosodnih organov Ministrstva za pravosodje.
na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 11.300.000 SIT
iz proračunske postavke 5240 - Tehnološka posodobitev
poslovanja pravosodnih organov Ministrstva za pravosodje.
na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 2.000.000 SIT
iz proračunske postavke 8779 - Počitniške enote Ministrstva
za pravosodje.
na proračunsko postavko 5254 • Informatizacija državnih
organov z razvojem elektronske pošte Centra Vlade za
informatiko v višini 10.000.000 SIT
Iz proračunske postavke 7453 • Sofinanciranje ekspertiz
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
na proračunsko postavko 5299 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb In poslovnih prostorov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 2.000.000 SIT
iz proračunske postavke 7224 - Storitve po vlogah Ministrstva
za šolstvo in šport.
na proračunsko postavko 5299 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb in poslovnih prostorov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 1.129.742 SIT
iz proračunske postavke 7166 - Visokošolske knjižnice
Ministrstva za šolstvo in šport.
na proračunsko postavko 5299 • Investicijsko vzdrževanje
zgradb in poslovnih prostorov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 1.000.000 SIT
iz proračunske postavke 7155 - Učbeniki in učna tehnologija
Ministrstva za šolstvo In šport.
poročevalec, št. 57

- na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini
3.000.000 SIT
iz proračunske postavke 4088 - Članrine v mednarodnih
nevladnih organizacijah Ministrstva za kulturo.
- na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za potrebe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 5.600.000 SIT
iz proračunske postavke 3360 - Materialni stroški Uprave RS
za kulturno dediščino.
- na proračunsko postavko 1879 - Nakupi prevoznih sredstev
za nakupe državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 1.350.000 SIT
iz proračunske postavke 6195 - Investicijsko vzdrževanje
socialno varstvenih zavodov Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
- na proračunsko postavko 8221 - Nakupi opreme za potrebe
državnih organov Servisa skupnih služb Vlade v višini
2.700.000 SIT
iz proračunske postavke 6195 - Investicijsko vzdrževanje
socialno varstvenih zavodov Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
- na proračunsko postavko 5299 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb in poslovnih prostorov Servisa skupnih služb Vlade v
višini 2.000.000 SIT.
iz proračunske postavke 6195 - Investicijsko vzdrževanje
socialno varstvenih zavodov Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
■nlsior
:
- Nakup opreme po teh sklepih za potrebe navedenih
proračunskih uporabnikov se je določil kot sestavni del načrta
nabav Servisa Skupnih služb Vlade Republike Slovenije za
leto 1998, ki ga je Servis skupnih služb Vlade predložil Vladi
Republike Slovenije v sprejem. V skladu s tem so se sredstva
proračuna za leto 1998 na proračunskih postavkah Servisa
skupnih služb Vlade povečala in sicer: na proračunski postavki
8221 - Nakupi opreme za potrebe državnih organov za
9.820.000 SIT, na proračunski postavki 1879 - Nakupi
prevoznih sredstev za potrebe državnih organov za
70.250.000 SIT, na proračunski postavki 5299 - Investicijsko
vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov za 6.129.742 SIT
in na proračunski postavki 8848 - Nakupi poslovnih prostorov
za potrebe državnih organov za 23.655.000 SIT.

računovodski program Ministrstva za finance), za opremljanje
s podatki s področja kmetijstva, zaradi potreb po vključevanju
v EU in sprotne kontrole porabe proračunskih sredstev, za
nadomestitev zastarele računalniške opreme.
Posamezni proračunski uporabniki so v svojih predlogih za
prerazporeditev oziroma v obrazložitvah predlogov navajali
nujnost prerazporejanja sredstev med posameznimi
proračunskimi uporabniki, saj pomenijo potrjeni nakupi iz
prerazporejenih sredstev pogoj za njihovo nemoteno delovanje,
opravljanje neposrednih nalog posameznih proračunskih
uporabnikov oziroma izvrševanje predpisov.

II. OBRAZLOŽITVE PRERAZPOREDITVE SREDSTEV
NA PRORAČUNSKE POSTAVKE IZ TEKOČE
PRORAČUNSKE REZERVE PO POSAMEZNIH
SKLEPIH VLADE
10. Komisija vlade Republike Slovenije za kadrovske in
administrativne zadeve je na podlagi 22. člena člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 34. seji dne
3. februarja 1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva
v višini 3.000.000,00 tolarjev na proračunsko postavko 8304
- Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka
- Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Stalni prenos se izvrši iz proračunske postavke 7608 - Tekoča
proračunska rezerva.
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka
d.d. je bil ustanovljen na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in
katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka.
V 5. členu citiranega zakona je določeno, da osnovni kapital
sklada znaša 3.000.000,00 tolarjev in je razdeljen na delnice.
Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija, ki pridobi vse
delnice prve emisije sklada.
Sredstva za vplačilo osnovnega kapitala pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj niso bila predvidena v letu 1998.
Ker pa je za vpis sklada v sodni register nujno predložiti tudi
dokazilo o vplačilu osnovnega kapitala, so se sredstva
zagotovila iz tekoče proračunske rezerve.

- V skladu z navedenimi prenosi se je dopolnil tudi načrt
informatizacije Centra Vlade za informatiko. Na podlagi
prenosov so se sredstva proračuna CVI za leto 1998 povečala
na proračunski postavki 5254 - Informatizacija državnih
organov z razvojem elektronske pošte za 81.450.000 SIT.

11. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 45. seji dne 15.
januarja 1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva
na 1611 - Ministrstvo za finance v višini 64.390.000,00 tolarjev
in sicer na proračunske postavke:
3008 - Plače
v višini
37.205.000,00 tolarjev
3224 - Prispevki In davki delodajalca
v višini
8.185.000,00 tolarjev
3116 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
v višini
3.000.000,00 tolarjev
3332 - Materialni stroški
v višini
16.000.000,00 tolarjev

- Ker lahko v skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju
proračuna opravlja nabave za potrebe proračunskih
uporabnikov le Servis Skupnih služb Vlade se je s predlaganimi
sklepi zagotovilo potrebna sredstva za nujne nabave, za katere
Servis skupnih služb Vlade v proračunu za leto 1998 ni zagotovil
potrebnih sredstev. Nameni za katere so se sredstva
zagotavljala so: nakup mobilnih telefonov, povečanje
zmogljivosti telefonske centrale, nabavo terenskih vozil za
potrebe organov ob naravnih nesrečah, nadomestitev
Iztrošenlh službenih vozil za delo na terenu, nakup
fotokopirnega stroja, faxa, opreme za sistem pristopne kontrole
objekta, Investicijsko vzdrževanje zgradb In poslovnih
prostorov.

Pri Komisiji Evropske unije tečejo priprave za decentralizacijo
vodenja in Izvajanja PHARE programov v vseh deželah
zainteresiranih za članstvo v EU. V ta namen je bila pri
Ministrstvu za finance ustanovljena Centralna finančna In
pogodbena enota (CFPE), ki je svoje dosedanje dejavnosti
Izvajala na področju programa prekomejnega sodelovanja
(CBC).
Vzpostavitev CFPE, uspešna uvedba decentraliziranega
implementacljskega sistema (DIS) in pozitivna ocena do sedaj
opravljenih nalog so Republiki Sloveniji zagotovili absolutno
prednost pred ostalimi državami, ki se potegujejo za članstvo.

• Ker lahko v skladu s 35. členom Zakona o Izvrševanju
proračuna opravi nabave informacijske strojne In programske
opreme za potrebe proračunskih uporabnikov le Center Vlade
za Informatiko v skladu z načrtom Informatizacije, se je s
predlaganimi prenosi zagotovilo nujno potrebna dodatna
sredstva. Center Vlade za informatiko v proračunu za leto
1998 nI zagotovil zadostnih sredstev za potrebe posameznih
proračunskih uporabnikov, ki prehajajo na enoten sistem
Informacijske podpore MFERAC (enoten računalniško podprt
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Za Slovenijo Komisija EU uvaja decentralizacijo tudi na področju
nacionalnega programa za leto 1997 (COP 97), ki predstavlja
donacijo v višini 17,75 MECU, nadaljni COP-i pa bodo Sloveniji
zagotovili letno najmanj toliko sredstev.
S 1. aprilom 1998 Komisija EU ne bo več zagotavljala kapacitet
za centralizirano izvajanje PHARE programa v Sloveniji,
pogojuje po možnost koriščenja sredstev z operativnim
izvajanjem DIS-a v Sloveniji.

še 244,8 mio SIT, od tega 234,8 mio SIT pri Centru Vlade za
informatiko, 10,0 mio SIT pa pri Ministrstvu za zunanje zadeve
za ustrezno opremljenost misije v Bruslju.
Zato se je iz tekoče proračunske razerve trajno zagotovilo
Centru Vlade za informatiko dodatna sredstva v znesku 90,0
mio SIT in Ministrstvu za zunanje zadeve 10,0 mio SIT.
Za potrebe predvidenega prevajalskega oddelka v okviru
Službe Vlade RS za evropske zadeve, je bilo potrebno
zagotoviti potrebna sredstva, ki jih v proračunu ni bilo mogoče
zagotoviti, saj se proces pogajanja z EU pričel 31.3.1998.
Za vzpostavitev ustrezne prevajalske skupine Službi Vlade
za evropske zadeve se je iz tekoče proračunske rezerve
trajno zagotovilo sredstva v višini 19,932 mio SIT.
Zakon o igrah na srečo v členih 45.-48. določa, da se sredstva
plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih
iger na srečo uporabljajo za financiranje dejavnosti invalidskih
in humanitarnih organizacij ter za financiranje dejavnosti
športnih organizacij in sicer v razmerju 20:80% odvisno od
vrste igre. Tovrstna sredstva niso prihodek proračuna in se
vplačujejo v Fundacijo za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS in Fundacijo za financiranje
športnih organizacij v RS.
Ker v letu 1997 obe Fundaciji še nista bili ustanovljeni, so bila
sredstva vplačana v proračun. Za zagotovitev financiranja
navedenih dejavnosti je bilo potrebno odpreti novi proračunski
postavki in zagotoviti sredstva iz tekoče proračunske rezerve
in sicer pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v
višini 14,4 mio SIT ter pri Ministrstvu za šolstvo in šport v
višini 46,7 mio SIT, da se na tej podlagi izplača sredstva po
zakonu o ustanovljeni fundaciji.

Ker je bilo potrebno, da CFPE prične s polnim delovanjem s 1.
aprilom 1998, je bila potrebna takojšnja zagotovitev sredstev
za nove zaposlitve in prostore, kar pa s proračunom za leto
1998 ni bilo zagotovljeno. V nasprotnem primeru bi bilo potrebno
obvestiti EU, da Slovenija ni sposobna prevzeti upravljanje
decentraliziranih sredstev in da se jih začasno odpoveduje.
Predlog predlaganih sredstev je minimum ob upoštevanju
nalog, ki jih je potrebno izvajati v okviru decentraliziranega
sistema, obsega predvidenih letnih donacij in ob upoštevanju
norm EU in stalnega nadzora, ki ga izvaja nad uporabo teh
sredstev EU.
12. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 50. seji dne 19.
februarja 1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva
v višini 180.995.210,00 tolarjev na naslednje proračunske
uporabnike in proračunske postavke:
pri 1521 - Center Vlade za informatiko na proračunski postavki:
5254 - Informatizacija državnih organov z razvojem
elektronske pošte v višini 40.000.000,00 tolarjev
6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
v višini 50.000.000,00 tolarjev
pri 1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve na proračunsko
postavko 5202 - Prostori in oprema za predstavništva v višini
10.000.000,00 tolarjev
pri 1528 - Urad Vlade RS za evropske zadeve na proračunske
postavke:
2627 - Plače v višini 15.600.000,00 tolarjev
2634 - Drugi osebni odhodki v višini 900.000,00 tolarjev
2635 - Prispevki in davki delodajalca v višini 3.432.000,00
SIT

13. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 54. seji dne 22.
marca 1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva v
višini 174.000.000,00 tolarjev na naslednja proračunska
uporabnika in proračunski postavki:
- na 1518 - Urad Vlade RS za informiranje na proračunsko
postavko
2549 - Financiranje sodelovanja na razstavi EXPO 1998 v
višini 15.000.000,00 tolarjev
- na 1520 - Servis skupnih služb vlade na proračunsko
postavko 8848 - Nakupi poslovnih prostorov za potrebe
državnih organov v višini 159.000.000,00 tolarjev.

pri 2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na
proračunsko postavko 8316 - Koncesijska dajatev za
Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v višini 14.402.732,00 tolarjev
-

Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 174.000.000,00 tolarjev.

pri 3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport na proračunsko
postavko 8315 - Koncesijska dajatev za Fundacijo za šport v
RS v višini 46.660.478,00 tolarjev.

Vlada RS je 17.07.1997 določila Urad Vlade za informiranje
za nosilca projekta predstavitve Slovenije na razstavi EXPO
1998.
V državnem proračunu za leto 1998 Je za ta namen
zagotovljenih 97,5 mio tolarjev. V finančnem načrtu Urada
Vlade za informiranje niso bila planirana sredstva za nekatere
nepredvidene stroške, ki ob pripravi finančnega načrta za
leto 1998 še niso bili znani. Zato zagotovljena sredstva ne bi
zadoščala za korektno predstavitev naše države.
Urad Vlade za Informiranje je del dodatnih sredstev v višini
20,0 mlo tolarjev pridobil s prerazporeditvijo sredstev med
proračunskimi uporabniki (sklep Vlade Republike Slovenije
pod zaporedno številko 2 v poročilu). Sredstva so bila
prenešena na proračunsko postavko 2549 - Financiranje
sodelovanja na razstavi EXPO 1998.
Manjkajoči del sredstev v višini 15,0 mlo tolarjev pa se je
zagotovil Iz tekoče proračunske razerve.

Sredstva se prerazporedijo Iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 180.995.210,00 tolarjev.
Vlada RS je na svoji seji dne 21. novembra 1996 sprejela
sklep, s katerim je zadolžila takratni Urad za evropske
zadeva, da oblikuje predlog za ustanovitev Informacijsko
dokumentacijskega centra Vlade RS.
Na osnovi tega sklepa je bil pripravljen vzpostavltvenl
dokument projekta Informacijskega dokumentacijskega centra, ki sta ga ob sodelovanju drugih državnih organov pripravila
Center Vlade za Informatiko In Služba Vlade RS za evropske
zadeve.
Vzpostavitev IDC-ja, ki Je v prvi fazi namenjena podpori
procesu vključevanja Slovenije v EU, pomeni dolgoročno
nujno potrebno Informacijsko komunikacijsko infrastrukturo
državne uprave.
Potrebna sredstva za prvo fazo tega projekta znašalo 362,4
mio SIT. V okviru državnega proračuna za leto 1998 je že
zagotovljenih 117,7 mlo SIT, dodatno pa Je potrebno zagotoviti
25. september 1998

Republika Slovenija je 22.01.1998 podpisala dodatek št. 2 k
predpogodbi sklenjeni s prodajalcem IMOS d.d. za nakup
zemljišča za Izgradnjo objekta A3 v kompleksu Bežigrajski
dvor. Z dodatkom k predpogodbi z dne 23.11.1994 je
dogovorjena kupnina znašala 159.000.000,00 tolarjev.
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skupnih služb vlade, dolžan poravnati 139.379.622,70 tolarjev
glavnice, 557.985,00 tolarjev izvršilnih stroškov in
44.049.083,88 tolarjev obresti.

Sredstva za kupnino so bila zagotovljena s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje
in prostor, Ministrstva za znanost in tehnologijo in Servisa
skupnih služb vlade.
Dokumentacija potrebna za plačilo z dodatkom št. 2 k
predpogodbi za nakup zemljišča za izgradnjo navedenega
objekta, je bila Sektorju za javno računovodstvo Ministrstva
za finance posredovana pravočasno, vendar zaradi
prepoznega podpisa pogodbe plačilo kupnine ni bilo realizirano
v letu 1997, zato se je zagotovilo potrebna sredstva v višini
159,0 mio tolarjev na ustrezno postavko Servisa skupnih
služb vlade.

16. Komisija Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve
Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o izvrševanju proraačuna Republike Slovenije na 50. seji dne 2. junija
1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva na proračunsko postavko 1824 - Agencija RS za sanacijo bank in
hranilnic - Ministrstva za finance v višini 52.600.000,00 tolarjev.
Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 52.600.000,00 tolarjev.

14. Komisija Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve
Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 49. seji dne 26.
maja 1998 sprejela sklep, da se na proračunsko postavko
8273 - Povračilo stroškov volilne kampanje - Državni zbor
prerazporedijo sredstva v višini 11.578.500,00 tolarjev.
Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 11.578.500,00 tolarjev.

Agencija za sanacijo bank in hranilnic je prenehala z
delovanjem konec junija 1998. V proračunu za leto 1998 je
bilo za financiranje Agencije planiranih 80,0 mio tolarjev.
Zagotavljanje dodatnih sredstev, ki v proračunu za leto 1998
niso bila predvidena, je namenjeno pokrivanju stroškov za
izvedbo programa razreševanja presežnih delavcev ter
plačilu prometnega davka ob prenosu lastništva delnic Nove
LB d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. v lastništvo
Republike Slovenije kot pravne naslednice Agencije.

V skladu z 22. členom zakona o volilni kampanji se
organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za
predsednika republike povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za
vsak dobljen glas.
Glede na to, da je bilo za izvoljenega predsednika ugotovljenih
578.925 glasov, so potrebna sredstva za povračilo stroškov
11.578.500,00 tojarjev.
Državni zbor v proračunu za leto 1998 nima predvidenih
sredstev za ta namen, zato se je zagotovilo sredstva iz tekoče
proračunske rezerve.

17. Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4. junija 1998
sprejela sklep, da se prerazporedijo srestva v višini
13.500.000,00 tolarjev na proračunsko proračunsko postavko
8355 - Stroški sodelovanja v mirovnih operacijah Ministrstva
za obrambo.
Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 13.500.000,00 tolarjev.
Sodelovanje Slovenske vojske v mirovnih operacijah je eden
od pomembnih dejavnikov uresničevanja strateške usmeritve
Republike Slovenije pri bodočem< zagotavljanju nacionalne
varnosti po kolektivnem načelu. Pri tem država sprejema
solidarnostni princip, kar pomeni aktivno soudeležbo v
operacijah za podporo miru.

15. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije na 54. seji dne 19.
marca 1998 sprejela sklep, da se prerazporedijo sredstva v
višini 183.981.691,58 tolarjev na proračunsko proračunsko
postavko 6690 - Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas
(PHARE) - Servisa skupnih služb vlade.

Sodelovanje v mirovni operaciji OZN UNFICYP skupaj z
Avstrijo in Madžarsko je zgleden primer sodelovanja treh
držav, čeprav formalno na bilateralni osnovi z Avstrijo.
Sodelovanje v navedeni operaciji pomeni prvo sodelovanje
Slovenske vojske v mirovnih operacijah ZN. Glede na to, da
je velikost enote, ki lahko samostojno deluje v mirovni operaciji,
praviloma bataljon, je sodelovanje Slovenske vojske v mirovni
enoti skupaj z Avstrijo in Madžarsko, primerna oblika
spoznavanja organizacije in nalog v mirovnih operacijah.Tudi
za tako udeležbo je bilo potrebno dobiti soglasje Oddelka za
mirovne operacije v ZN, ki Republiko Slovenijo vodi v seznamu
držav, ki sodelujejo v mirovnih operacijah.
Odbor za državno ureditev in javne zadeve je na seji dne
02.06.1998 predlagal, da se med predloge sklepov vlade v
navedeni zadevi doda sklep, da Vlada RS predlaga Ministrstvu
za obrambo, da se Slovenska vojska mirovnih operacij OZN
v bodoče, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, udeležuje
samostojno. Za uresničitev takega sklepa bo potrebno
zagotoviti v Slovenski vojski enoto velikosti bataljon, ki bo
namenjen, opremljen In usposobljen za izvajanje mirovnih
operacij. S tem so povezani tudi dodatni stroški, ker je v tem
primeru potebno zagotoviti tudi vso logistično podporo za
delovanje take enote v tujini.Trenutno razpoložljiva kadrovska
In materialna zagotovitev Slovenske vojske omogoča le
sodelovanje manjših enot Slovenske vojske v okviru mirovnih
enot drugih držav oz. skupaj z drugimi državami.
Za Ministrstvo za obrambo je bilo predlagano povečanje števila
pripadnikov Slovenske vojske v mirovni operaciji OZN
UNFICVP iz dosedanjih deset na sedemindvajset. Povečanje
števila pripadnikov Slovenske vojske v UNFICYP zahteva
tudi zagotovitev dodatnih finančnih srestev.

Sredstva so se zagotovila iz proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva v višini 183.981.691,58 tolarjev.
Na podlagi memorandumov podpisanih 01.08.1995 med Vlado
Republike Slovenije in Evropsko komisijo, za izvedbo I. in II.
faze posodobitve mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas,
na osnovi katerih naj bi fondacija PHARE za izvedbo del
zagotovila 900.000,00 ECU, je bil izveden mednarodni javni
razpis, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano
Cestno podjetje GP Ljubljana, Stolpniška 10, Ljubljana. S
ponudnikom je bila dne 23.7.1996 sklenjena pogodba št. 73/
96 v vrednosti 77.452.247,25 tolarjev in pridobljeno soglasje
Ministrstva za finance št. 1520-96-070180. Republika
Slovenija, Servis skupnih služb vlade je svoj del z
memorandumi dogovorjene pogodbene obveznosti v višini
105.619.222,05 tolarjev poravnal v pogodbeno dogovorjenih
plačilnih rokih. Gled na to, da fondacija PHARE za 1. fazo
projekta nI nakazala z memorandumi zagotovljenih sredstev
- 900.000,00 ECU, je to povzročilo neplačevanje izvedenih
del, zato je izvajalec oz. upnik zoper naročnika pri Okrajnem
sodišču v Ljubljani vložil zahtevo za izvršilni postopek za
poravnavo pogodbenih obveznosti v višini 139.379.622,70
tolarjev, Okrajno sodišče v Ljubljani, Izvršilni oddelek je dne
22.7.1997 sprejelo sklep o izvršbi št. Ig 97/09054. V
nadaljevanju Izvršilnega postopka je Okrajno sodišče v
Ljubljani, Izvršilni oddelek dne 27.11.1997 dovolilo izvršbo.
Sklep je postal pravnomočen 17.1.1998. Po navedenem
izvršilnem sklepu je dolžnik Republike Slovenija, Servis
poročevalec, št. 57
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V letu 1998 je za obdobje oktober-december potrebno dodatno
zagotoviti skupaj 13,5 mio tolarjev. Mesečni stroški za dodatnih
17 pripadnikov znašajo 4,5 mio tolarjev (upoštevana je razlika
med plačo pripadnikov Slovenske vojske doma in devizno
plačo), kar za obdobje treh mesecev skupaj znaša 13,5 mio
tolarjev.

sprejel Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za
spremembo sedeža občine (Uradni list RS 38/98). Z
navedenim odlokom je bilo določenih 21 referendumskih
območij, na katerih je bilo 21. junija 1998 izvedeno glasovanje.
Največji delež sredstev je bil namenjen za financiranje volišč
in za delo volilnih odborov, za objave v sredstvih javnega
obveščanja ter za druge operativne stroške.

V letu 1999 bodo stroški sodelovanja v mirovni operaciji
UNFICYP na Cipru s 27 pripadniki Slovenske vojske znašali
približno 12,6 mio tolarjev mesečno ter 25,0 mio tolarjev
stroškov povezanih z intendantsko opremo ter usposabljanjem pripadnikov.

Ker navedeni referendumi niso bili predvideni, v proračunu
za leto 1998 ni zagotovljenih sredstev za njihovo izvedbo.
Republiška volilna komisija je ocenila, da sredstva na
proračunski postavki 8749 - Izvedba lokalnih volitev, ki bodo
izvedene konec leta 1998, ne bodo v celoti porabljena oziroma,
bo možno posamezne aktivnosti glede na roke plačil financirati
iz proračuna za leto 1999.

Za ta namen se v proračunu Republike Slovenije odpre pri
uporabniku Ministrstvo za obrambo nova proračunska
postavka in sicer: "Stroški sodelovanja v mirovnih operacijah",
iz katere bi financirali udeležbo Slovenske vojske v mirovnih
operacijah in na katero bi knjižili tudi povrnjena sredstva s
strani OZN.

19. Na proračunsko postavko 8243 - Nakup opreme pri Agenciji
za revidiranje postopkov lastninskega preoblikovanja so bila
v obdobju začasnega financiranja potreb iz proračuna
Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998, na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna, ki so veljala za leto
1997 prenešena sredstva v višini 1,5 mio tolarjev.

III. OBRAZLOŽITVE PRERAZPOREDITVE SREDSTEV
MED POSTAVKAMI V OKVIRU NAMENA IN MED
POSTAVKAMI MED NAMENI FINANČNEGA NAČRTA
UPORABNIKA, KI PRESEGAJO 20 ODSTOTKOV
POSTAVKE, KI SE ZMANJŠUJE IN JE DOLOČENA S
PRORAČUNOM

Določilo 4. odstavka 17. člena Zakona o izvrševanju proračuna
je bilo uveljavljeno s sprejetjem Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije 29. aprila 1998, zato o tej prerazporeditvi sredstev
ni odločala Vlada Republike Slovenije.

18. Vlada Republike Slovenije ja na 65. seji dne 11. junija 1998
sklenila, da se na podlagi 17. člena zakona o izvrševanju
proračuna izvrši stalni prenos proračunskih sredstev na
proračunsko postavko 8750 - Referendum o preoblikovanju
občin Republiške volilne komisije v višini 45.000.000,00
tolarjev.

Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke
7345 - Informatizacija pri Agenciji za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja v višini 1,5 mio tolarjev, kar
pomeni 75,0 % vseh sredstev zagotovljenih s proračunom
na tej proračunski postavki.

Prenos se izvrši iz proračunske postavke 8749 - Izvedba
lokalnih volitev Republiške volilne komisije v višini 45.000.000
tolarjev, kar predstavlja 37,5% s proračunom zagotovljenih
sredstev na tej postavki.

Poročilo pripravile:

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-l 119/98 z dne 17.4.1998
odločilo, da mora Državni zbor RS najpozneje do 22. maja ,
1998 razpisati dodatne referendume v postopku uresničevanja ustavne pravice do lokalne samouprave glede
ustanovitve občin, določitve njenega sedeža oziroma izločitve
in priključitve v drugo občino. Z odločbo je Ustavno sodišče
naložilo razpis 21 referendumov. Državni zbor je na tej podtagi

25. september 1998
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Marija KRIŽAN, državna podsekretarka
Lidija PODKRIŽNIK, svetovalka vlade
Alenka WEBER, strokovna sodelavka.
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TABELA 3
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA KUPNIN
PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU I. - VI. 1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
• PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

7246 - Sred. za poplač. vojne odškodnine in odšk- po z.o p. krivic
11 - DrugI odhodki
1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

3,253,363,884.42

7253 - Sred. za porav. obv. uprav, po zak. o denac. - SI. odškodninski sklad
11 - DRUGI ODHODKI
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

359,227,999.31

675,687,528.15
310,714,375.91

7248 - Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva
14 - Kapitalske naložbe
2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

310,714,375.91

7250 - Dokap. skladaza spodb. reg. razvoja
14 - Kapitalske naložbe
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
7251 - Sred. za spodb. in kred. izvoza
14 - Kapitalske naložbe
2211 ■ MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
7252 - Sred. za ustvar. gosp. osnove za avt.n skup.
14 - Kapitalske naložbe
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

590,160,284.54
590,160,284.54
1,282,957,140.39
1,282,957,140.39
653,659,332.32
653,659,332.32
436,205,427.73

7254 - Dokapit. Ekološko razvojnega sklada RS
14 - Kapitalske naložbe
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

436,205,427.73
1,140,955,433.24

7255 - Dokapit. Tehnološko razvojnega sklada RS
14 - Kapitalske naložbe
3411 - MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

1,140,955,433.24
61,280,943.93 j

8326 - Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
14 - Kapitalske nBložbe
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO
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359,227,999.31

675,687,528.15

7247 - Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva
14 - Kapitalske naložbe
2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

I SKUPAJ
I

3,253,363,884.42

61,280,943.93
8.764.212.349.94

VSE

1

68

25. september 1998

TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I. -VI. 1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

358,442.71

8218 - Stroiki dela - tuja donacija
1 - Plača, prispevki In drugI ošabni prejemki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

358,442.71
3,808,200.00

8332 - Stroški dela - tuja donacija - UNDP/GEF
1 - Plaže, prispevki in drugI osebni prejemki
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

3,808,200.00

8347 - Stroški dela - Sredstva PHARE - PRAQ III
1 • Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
3412 - URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

1,862,530.00
1,862,530.00
4,046,828.00

8220 - Stroški dela - tuja donacija
1 - Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
3413 - URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

4,046,828.00

SKUPAJ PLAČE. PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
8317 - Krepitev nac. mehanizmov za napred. žensk - tuja donacija
2 - Materialni In drugi stroški
1515 - URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
8255 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija
2 - Materialni In drugi stroški
1517 - SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO

10.076,000.71
5,663,780.10
5,663,780.10
1,027,165.83
1,027,165.83
1,595.82

8216 - Izobraževanje - tuja donacija
2 - Materialni in drugi etroški
1522 - STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

1,585.82
4,771,231.06

8242 - Pilotske raziskave - tuja donacija
2 • Materialni in drugI stroški
1522 - STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

4,771,231.06

8331 - Materialni stroški Urada za varnost in zaščito - tuja donacija
2 - Materialni In drugi stroški
1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

134,512.60
134,512.60
10,687,609.97

8333 - UNDP/GEF - Materialni stroški - tuja donacija
2 - Materialni In drugi stroški
251« - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

10,697,609.97

8253 - Seminar o mednarodni informatizaciji zdravstva - tuja donacija
2 - Materialni in drugI etroški
2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
8263 - Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi - tuja donacija
2 - Materialni In drugI etroški
2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

1,029,195.08
1,029,195.0«
1,655,563.76
1,655,563.76
11,010,733.76

8266 - PRAQ III • Sredstva PHARE
2 ■ Materielnl In drugi atroškl
3412 - URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

11,010,733.76

SKUPAJ MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

35.99T.387.9i
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I.-VI. 1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

8313 - Izobraževanje na daljavo - storitve - Sredstva PHARE - donacija
5 - Dotacije in plačila storitev
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport

13,584,614.66
13,584,614.66

3891 - Sredstva PHARE - poklicno in strokovno izobraževanje
5 - Dotacije in plačila storitev
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport

164,194,015.66

SKUPAJ DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV

777,778,630.32
495,161.41

8335 - PHARE - CFCU - Bančni stroški
6 - Plačila storitev
1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

495,161.41

8292 - PHARE - CFCU - Animacija (SL - 9505)
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8329 - PHARE - CFCU - Fond malih projektov
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8295 - PHARE - CFCU - Animacija (SL 9506)
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8296 - PHARE - CFCU - PIU
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8299 - PHARE - CFCU - Programska izvajalska enota PIU
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8302 - PHARE - CFCU - Tri - D • Regionalni razvoj
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8341 - PHARE - CFCU - Tehnična pomoč
6 • Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8340 - PHARE - CFCU - PIU (SL 9608)
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8310 - PHARE - CFCU - Antena Biro
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8311 - PHARE - CFCU - Fond za male projekte
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8351 - PHARE - CFCU - CBC Italija 97
6 - Plačila storitev
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
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164,194,015.66
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3,742,411.12
3,742,411.12
9,795,152.18
9,795,152.18
6,536,685.00
6,536,685.00
3,630,095.81
3,630,095.81
2,177,335.96 I
2,177,335.96
65,521,936.40 I
65,521,936.40 |
2,792,112.00 J
2,792,112.00
5,584,224.00
5,584,224.00
7,961,022.65
7,961,022.65
9,689,408.60
9,689,408.60
16,664,130.00
16,664,130.00
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I.-VI. 1998

Znesek
v tolarjih

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
8345 - PHARE - CFCU - Skupni življenjski prostor
6 - Plačila storitev
2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZD. IN PREHRANO
0306 - FAO • tuja donacija
6 - Plačila storitev
2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZD. IN PREHRANO
8346 - PHARE - CFCU - Oživljanje gorskih področij
6 - Plačila storitev
2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZD. IN PREHRANO

22,336,896.00
22,336,896.00 i
168,215.10 I
168,215.10
11,168,448.00
11,168,449.00
5,614,485.00

8308 - PHARE - CFCU - Triglavski nacionalni park
6 - Plačila storitev
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

5,614,485.00
12,445,441.75 J

8337 - PHARE - CFCU - TRI N -123
6 - Plačila storitev
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

12,445,441.75
278,505.45

8318 - Delavnica kvalitete voda - tuja donacija
6 - Plačila storitev
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

278,505.45
546,171.42

8339 - UNEP delavnica - tuja donacija
6 - Plačila storitev
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

546,171.42
3,254,445.34

8309 - Inventarizacija mokrišč - tuja donacija
6 - Plačila storitev
2521 - UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE

3,254,445.34
3,113,983.50

6994 - Notranjski park - LIFE PROGRAM - tuja donacija
6 - Plačila storitev
2521 - UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE

3,113,983.50
922,200.50 I

8360 - PHARE CFCU - Štanjel
6 - Plačila storitev
3511 - MINISTRSTVO ZA KULTURO

922,200.50
2,792,112.00

8343 - PHARE CFCU - Informacijski center
6 - Plačila storitev
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

2,792,112.00
5,594,311.00

8312 - PHARE CFCU - Alpski koncept razvoja turizma
6 - Plačila storitev
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

5,594,311.00
1,861,408.00

8344 - PHARE CFCU - Tehnološka os MB - GZ 96 (SL 9608)
6 - Plačila storitev
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

1,861,408.00
204.686,298.19

SKUPAJ PLAČILA STORITEV
I
25. september 1998
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I.-VI. 1998

Znesek
v tolarjih

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
8353 - Stroški org. seje podkomisije Beneške komisije pri Svetu Evrope
11- DrugI odhodki
1311 - USTAVNO SODIŠČE

215,900.81
43,683,557.94

8183 - UNHCR - tuja donacija
11-Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

43,683,557.94
9,586,738.12

8184 - ESF- tuja donacija
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

9,586,738.12
225,120.25

8185 - Donacije - razne
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

225,120.25
6,001,680.90

8186 - Nadomeščanje Roške - tuja donacija
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

6,001,680.90
204,667.08

8187 - Swiss Disaster Relief - tuja donacija
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

204,667.08

8188 ■ Nouova Frontera, Italija - tuja donacija
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

1,392,824.37
1,392,824.37
3,945,392.10

8189 - Folks Hilfe, Avstrija - tuja donacija
11 - Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

3,945,392.10
194,939.80

8190 - Rabobank, Nizozemska - tuja donacija
11- Drugi odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

194,939.80
1,050,468.61

8191 - Holfe Kriefsfluchtig, Švica - tuja donacija
11 - DrugI odhodki
1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

1,050,468.61
12,116,361.06

8169 - Projekt PECO - tuja donacija
11- DrugI odhodki
1522 - STATISTIČNI URAD RS

12,116,361.06

8336 ■ Priprava projekta pokojninske reforme - tuja donacija
11- DrugI odhodki
1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

20,323,077.23
20,323,077.23
6,135,368.40

B330 - Proslava 50 letnice orkestra policije - donacija
11 - DrugI odhodki
1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

6,135,368.40

8357 - Sof mednarodnega simpozija Policing in Central and E. Europe
11- Drugi odhodki
1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
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215,900.81
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150,000.00
150,000.00
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I. -VI. 1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

8268 - Odškodninski zahtevki - Irak • tuja donacija
11- Orugi odhodki
1811 - MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

2,028,935.31
2,028,935.31

8305 - PHARE - Multy-country - tuja donacija
11 - Drugi odhodki
2114 - AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

7,920,266.81
7,920,266.81

8166 - Vakcinacija lisic - tuja donacija
11 - Drugi odhodki
2312 - VETERINARSKA UPRAVA RS

491,042.38
491,042.38

8214 - Program upoščanja ozonu škodljivih snovi - tuja donacija
11- Drugi odhodki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
8269 - Druge tuje donacije
11 - Drugi odhodki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

95,515,402.96
182,100.99
182,100.99

6727 - Izpopolnjevanje skupine za izvedbo projektov - donacija
11- Drugi odhodki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
6995 - Alpska konvencija - tuja donacija
11- Drugi odhodki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

1,226,746.20
1,226,746.20
8,433,818.79
8,433,818.79

8174 - Donavska konvencija - tuja donacija
11- Drugi odhodki
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

1,865,471.93
1,865,471.93

8298 - Seminar hidrologije
11 - Drugi odhodki
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

51,423.67
51,423.67

6725 - Slovensko - ameriški projekt - donacija
11 - Drugi odhodki
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

3,578,449.60
3,578,449.60

7685 - Refundacija potnih stroškov - tuja donacija
11- DrugI odhodki
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

77,356.18
77,356.18

8181 - Projekti COST - donacija >
11 - DrugI odhodki
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

61,464.93
61,464.93

8163 - Programi boja proti aidsu - tuje donacije
11- Drugi odhodki
2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2,226,186.56
2,226,186.56

8246 - Izvedba ministrske konference - donacija
11 - DrugI odhodki
2712 - URAD RS ZA SODELOVANJE S SVETOVNO ZDRAV. ORGANIZACIJO
8356 - Stroški mednarodne delavnice Social sciences
11- DrugI odhodki
3311 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

25. september 1998

95,515,402.96

51,938.80
51,938.80
1,005,245.07
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I. -VI. 1998

I PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
■ EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

22,243,084.77

8275 - Program SOCRATES - tuja donacija
11- Drugi odhodki
3311 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN SPORT

22,243,084.77
60,525,829.95

8171 - Šolanje begunskih otrok - tuje donacije
11 - Drugi odhodki
3311 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

60,525,829.95
8,456,577.28

8271 - Mladi za Evropo - tuja donacija
11- Drugi odhodki
3313 - URAD RS ZA MLADINO

8,456,577.28
16,642,598.00

6980 - Mednarodne donacije in prispevki
11- Drugi odhodki
3411 - MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

16,642,598.00
2,793,750.68

8179 - Program PRAQ - tuja donacija
11- Drugi odhodki
3412 - URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

2,793,750.68
3,021,826.57

8180 - NIST - tuja donacija
11 - Drugi odhodki
3412 - URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

3,021,826.57
67,341,415.33

8164 - WIPO Madrid - tuja donacija
11 - Drugi odhodki
3413 - URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

67,341,415.33
62,581,650.92

8182 - EPO - mednarodna donacija
11-Drugi odhodki
I 3413 - URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

62,581,650.92
660,153.43

8261 - Pilotni projekt Kras - donacija
11- Drugi odhodki
3512 - UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO

660,153.43
474.208.833.78

SKUPAJ DRUGI ODHODKI

3,789,908.38

8201 - PHARE - CFCU - Cesta Učja -001
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2411 - MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

3,789,908.38

8202 - PHARE - CFCU - Pilatoski nasad Tolmin
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZD. IN PREHRANO

'

5,718,998.64
5,718,998.64
2,375,141.95

8262 - Projekt PECO - tuja donacija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1522 - STATISTIČNI URAD RS

2,375,141.95
410,483.86

8170 - Projekt MARS - tuja donacija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1522 - STATISTIČNI URAD RS

410,483.86
12,136,069.50 1

8314 - Izobraževanje na daljavo - oprema - PHARE
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
3311 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

12,136,069.50
I
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TABELA 4
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I.-VI. 1998

- '
Znesek
v tolarjih

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
6726 - Računalniška oprema - donacija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanja
1517 - SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO

21,606.84
21,606.84

8196 - Phare CFCU - Mejni prehod Robič
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

36,949,487.23
36,949,487.23

8199 - PHARE CFCU - Mejni prehod Rateče
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

22,145,168.00
22,145,168.00

8200 - PHARE CFCU - čistilna naprava Vrtojba
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

10,480,372.00
10,480,372.00

8348 - PHARE CFCU - CBC Italija 97
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

4,628,925.00
4,628,925.00

8359 - PHARE CFCU - MP Predel
13- Investicije In investicijsko vzdrževanje
1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

922,200.50
922,200.50

8277 - PHARE CFCU - Volče - Šolarji
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8358 - PHARE CFCU - Uvek Šolarji
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
8294 - PHARE CFCU - ECO Adria
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

61,665,760.25
1,779.846.97
1,779,846.97
4,481,931.99
4,481,931.99

8307 - PHARE CFCU - Vipava
13- Investicije In Investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

41,086,189.20
41,086,189.20

8278 - PHARE CFCU - Reka Reka
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

71,467,161.05
71,467,161.05

8279 - PHARE CFCU - Polucija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

35,292,652.71
35,292,652.71

8280 - PHARE CFCU - Kraški park
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

34,776,683.77
34,776,683.77

8281 - PHARE CFCU - Pikol
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

88,748,310.70
88,748,310.70
I
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POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
DONACIJ PO SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 1998 V OBDOBJU
I. -VI. 1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

8338 - PHARE CFCU - TRI N - 456
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

2,595,763.57
2,595,763.57

8287 - PHARE CFCU • čistilna naprava Gornja Rdgona
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

74,859,800.00 J
74,859,800.00

8349 - PHARE CFCU - CBC Italija 97
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

31,291,533.00
31,291,533.00

8361 - PHARE CFCU - TNP -I
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2511 - MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

31,354,817.00
31,354,817.00

8334 - UNDP/GEF - Investicije - tuja donacija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

1,600,000.00
1,600,000.00

8297 - PRARE - CFCU - Goriška regija
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
3511 - MINISTRSTVO ZA KULTURO

9,704,959.22
9,704,959.22
7,897,708.90

8325 - PRARE - CFCU - STP Tehnološka os Maribor - Gradz
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

2,226,186.56

8323 - PRARE - CFCU - štajerski tehnološki park
13- Investicije In investicijsko vzdrževanje
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

48,110,330.20
48,110,330.20

8324 - PRARE - CFCU - Obmejno turistično področje
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

72,347,199.41

8342 - PRARE - CFCU - Turistično obmejno področje 96
13- Investicije in investicijsko vzdrževanje
3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO

13,774,419.20

2,226,186.56

13,774,419.20
656,620,893.85

SKUPAJ INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE
S KUPAJ

1,559,362,044.83

VSE

i
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TABELA 5
POVEČANJE SREDSTEV NE EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
ZAMENJAVE PREMOŽENJA V OBDOBJU I.-VI.1998

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
- PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Znesek
v tolarjih

8352 - Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega prem.
' 13 - Investicije in inv. vzdrževanje
1211 - DRŽAVNI ZBOR

2,447,802.20
2,447,802.20
0
10,763,629.80

8328 - Nakup prevoznih sredstev - zamenj. prem.
13 - Investicije in inv. vzdrževanje
1613 - CARINSKA UPRAVA RS

10,763,629.80

SKUPAJ

13.211.432.00

VSE

\
TABELA 6
POVEČANJE SREDSTEV NA EKONOMSKIH NAMENIH IZ NASLOVA
ODŠKODNIN OD ZAVAROVALNIN V OBDOBJU I.-VI.1998

J

Znesek
v tolarjih

PRERAZPOREDITEV NA:
- PRORAČUNSKO POSTAVKO
- EKONOMSKI NAMEN
■ PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

11,562,940.00

8354 - Investicijsko vzdrževanje inform. sistema
13- Investicije in Inv. vzdrževanje
1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

11,562,940.00

SKUPAJ VSE

11,562,940.00
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IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

INŠTITUTA

POROČILA

ZA

REVIZIJO

Odbor za finance in monetarno politiko
Številka: 412-01/93-13/3
Ljubljana, 11.9.1998

ZA

LETO

1997

davku od dobička pravnih oseb, glede na to, da davčni inšpektorji
razlagajo računovodske standarde drugače kot revizorji, oziroma
pooblaščeni revizorji. Pri tem je bilo ob obravnavi na 8. seji odbora
opozorjeno, da prihaja do primerov, ko uslužbenci davčnih organov
tolmačijo slovenske računovodske standarde, čeprav je po
zakonu o gospodarskih družbah njihova razlaga v izključni
pristojnosti SJovenskega inštituta za revizijo. Po priporočilu odbora,
bi bila ustrezna rešitev dogovor - protokol med Ministrstvom za
finance in Slovenskim inštitutom za revizijo, s katerim naj bi se
določil način sodelovanja na podlagi predhodno izvedene
strokovne razprave o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo
določitev in uporabo primerljivih revizijskih standardov s standardi,
ki se uporabljajo v davčne namene, kar bi zagotovilo tako enoten
sistem, kot tudi način dela. Pri tem velja omeniti, da se tovrstni
dogovori v praksi, že uveljavljajo, tako je npr. po objavljenih
podatkih, davčna uprava že sklenila protokol o medsebojnem
sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije.

Na podlagi prvega odstavka 136. člena poslovnika Državnega
zbora, daje Odbor za finance in monetarno politiko, naslednje
POROČILO
O OBRAVNAVI POROČILA
SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA
REVIZIJO ZA LETO 1997
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in
monetarno politiko je na 42. seji, dne 10.9.1998, obravnaval
Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1997, ki ga je na
podlagi tretjega odstavka 5.člena zakona o revidiranju državnemu
zboru posredoval Slovenski inštitut za revizijo.

Odbor je ob koncu obravnave oblikoval in sprejel naslednja
SKLEPA:

Predsednik odhora je ob obravnavi predloženega gradiva
poudaril, da je odbor na podlagi temeljite in poglobljene obravnave
ki jo je opravil na 8. seji, dne 17.6.1997 ob predloženem poročilu
za leto 1996, v zvezi z delovanjem inštituta, opozoril zlasti na
dvoje problemskih področij.

1. Odbor za finance In monetarno politiko se je seznanil s
poročilom Slovenskega Inštituta za revizijo za leto 1997, ga
ocenjuje za ustreznega In ne predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da ga obravnava na seji Državnega
zbora.

Po takratnih ugotovitvah odbora, nadzor, ki ga izvaia inštitut nad
kvaliteto dela revizijskih družb, kljub dejstvu, da je na problematiko
opozarjal že odbor preteklega mandatnega obdobja, še vedno
izkazuje določene nedoslednosti. V zvezi s tem, ob obravnavi
poročila za leto 1997, odbor ugotavlja, da je prikaz nadzora
nad revizijskimi družbami popolnejši In bistveno podrobneje razdelan, kar kaže na to, da je področje sedaj ustrezneje
urejeno.

2. Odbor ugotavlja, da dogovor o medsebojnem sodelovanju
med Slovenskim Inštitutom za revizijo in Ministrstvom za
finance, ki ga Je odbor predlagal ob obravnavi poročila
Inštituta za leto 1996 nI bil sklenjen in poziva Ministrstvo za
finance oziroma ministra, pristojnega za finance, naj čimprej
zagotovi njegovo realizacijo.

Naslednja problematika, na katero je odbor sočasno opozarjal,
vendar je, kot izhaja iz predloženega gradiva, ostala nerešena, je
problem povezanosti računovodskih standardov z zakonom o
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SLOVENSKEGA

Podsekretarka
Marija Stibilj
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Predsednik
mag. Janez Kopač, l.r.
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NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

' Podjetje:

I

I Davčna številka:

I

| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

i Datum:
■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i
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