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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog 

USTAVNEGA ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

-EPA 1052-II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za volilni sistem in 
ustavne spremembe 

Ljubljana, 21. julij 2000 

Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe pošilja v prilogi 
v obravnavo in sprejem, skladno s sklepom Državnega zbora, 
sprejetega na 52. izredni seji, dne 14. julija 2000, 

- PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA O DOPOLNITVI 80. 
ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga je Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe določila 
na 7. izredni seji, dne 21. julija 2000. 

Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe je določila kot 
poročevalca na seji Državnega zbora predsednika komisije g. 
Janeza Podobnika, dr. med. 

Predsednik 
Janez Podobnik, dr. med., I.r. 

USTAVNI ZAKON 

O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

i 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-1 in 42/97) 
se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu 
sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu 
za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na 
dodelitev mandatov kandidatom." 

II 

Volitve poslancev v državni zbor se v letu 2000 ter do uveljavitve 
sprememb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, izvajajo po 
zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 
67/97 - odločba US), s tem da se: 

pri delitvi mandatov ne upoštevajo liste kandidatov, ki so v 
celi državi dobile manj kot štiri odstotke glasov; 
pri delitvi mandatov v volilni enoti po 90. členu zakona uporabi 
Droopov količnik; 
pri delitvi mandatov na ravni države po 92. členu zakona 
upoštevajo seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste, ki 
so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, pri čemer se 
istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 
razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi 
seštevkov glasov na ravni države, in številom mandatov, ki 
so jih dobile v volilnih enotah; 
pri delitvi mandatov na ravni države ne uporabi drugi odstavek 
93. člena zakona. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Prvi del predloga ustavnega zakona (razdelek I) vsebuje 
spremembo ustave, s katero se določajo načela volilnega sistema. 
V 1. točki stališč za pripravo predloga ustavnega zakona o 
spremembi ustave, ki jih je na 52. izredni seji dne 14. julija 2000 
sprejel državni zbor, je določeno, da se "80. člen ustave dopolni z 
določbo, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, 
volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem 
pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci neposreden 
vpliv na dodelitev mandatov kandidatom". Ta sprememba ustave, 
ki jo je pravno tehnično najprimerneje vnesti v določbo 80. člena 
kot nov peti odstavek, omogoča uvedbo vseh vrst sorazmernega 
predstavništva oziroma proporcionalnega volilnega sistema. 
Izključuje pa možnost dodeljevanja mandatov po vrstnem redu 
na listi kandidatov, kot ga je določil predlagatelj liste (politična 
stranka ali drug predlagatelj liste) in možnost uporabe t.i. 
nacionalnih list, saj zahteva, da imajo volivci odločilen vpliv na 
dodelitev mandatov kandidatom. Štiriodstotni prag za vstop v 
državni zbor pa seveda pomeni, da se pri dodelitvi mandatov ne 
upoštevajo tiste liste kandidatov, ki so v celi državi dobile manj 
kot štiri odstotke glasov. 

Drugi del predloga ustavnega zakona (razdelek II) zagotavlja 
izvedbo predlagane spremembe ustave in prehod k njeni uporabi. 
Oblikovan je v skladu z 2. točko stališč državnega zbora za 
pripravo ustavnega zakona o spremembi ustave, po kateri se "v 
izvedbenem delu ustavnega zakona o spremembi ustave določi, 
da se volitve poslancev v državni zbor v letu 2000 oziroma do 
uveljavitve sprememb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, 
izvajajo po veljavnem zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97- odločba US) s tem, da se pri delitvi 
mandatov zagotovi: 

da se pri delitvi mandatov ne upoštevajo tiste liste, ki so na 
ravni države dobile manj kot štiri odstotke glasov (90. in 91. 
člen), 
pri delitvi mandatov v volilni enoti se uporabi količnik, ki 
omogoča, da se neposredno v volilni enoti dodeli večje število 
mandatov listam kandidatov in poveča možnost neposredne 
pridobitve mandata (90. člen, Droopov količnik), 
da se pri delitvi mandatov na ravni države z uporabo 
d'Hondtove metode namesto ostankov glasov upoštevajo 
seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste (92. člen), 
da se ne uporabi drugi odstavek 93. člena, ki omogoča 
dodelitev mandatov po nacionalni listi, ne glede na uspeh v 
volilnem okraju." 

V skladu z navedenimi rešitvami mandata ne more pridobiti lista 
kandidatov, za katero je v celi državi glasovalo manj kot štiri 
odstotke volivcev, ki so veljavno glasovali. To velja tako za delitev 
mandatov v volilni enoti kot za delitev mandatov na ravni države. 
S tem se v sedanji proporcionalni sistem vnaša bistven korektiv 
v smeri večinskega volilnega sistema. 

V volilni enoti se namesto sedanjega navadnega (Harejevega) 
količnika uporabi Droopov količnik, ki se izračuna tako, da se 
skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni 
enoti (X), deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti, 
povečanim za 1 (11+1=12), tako izračunani količnik pa se poveča 
še za 1 po naslednji formuli: 

X 
  + 1 

12 

Predlagana rešitev pomeni, da se bo večje število mandatov kot 
sedaj razdelilo že v volilnih enotah, s tem pa je tudi povečana 
možnost neposredne pridobitve mandata v volilni enoti. Mandati 
se kot doslej dodelijo tistim kandidatom, ki so dobili največji delež 
glasov v svojem volilnem okraju, kar zagotavlja odločilen vpliv 
volivcev na dodelitev mandatov kandidatom. 
Na ravni države so se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilni enoti, 
doslej delili med istoimenske liste na podlagi ostankov glasov teh 
list z uporabo d'Hondtove metode, pri čemer se niso upoštevale 
tiste liste kandidatov, ki na podlagi seštevkov glasov, to je na 
podlagi uspeha v celi državi, ne bi dobile najmanj treh mandatov. 
Po predlagani novi ureditvi pa se na ravni države mandati, ki niso 
bili razdeljeni v volilni enoti, delijo med istoimenske liste na podlagi 
vseh oddanih glasov, to je na podlagi seštevkov glasov z uporabo 
d'Hondtove metode, pri čemer pa se glede na predlagani novi 
prag za vstop v državni zbor ne upoštevajo tiste liste kandidatov, 
ki v celi državi niso dobile najmanj štirih odstotkov glasov. Pri tej 
delitvi se istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 
razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi 
seštevkov glasov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih 
dobile v volilnih enotah. Predlog pa, kot rečeno, izključuje tudi 
uporabo t.i. nacionalnih list pri delitvi mandatov na ravni države, ki 
so omogočale dodelitev mandatov ne glede na uspeh kandidatov 
v volilni enoti, kar pomeni, da je s tem tudi pri delitvi mandatov na 
ravni države zagotovljen odločilen vpliv volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom. 

poročevalec, št. 52 4 24. julij 2000 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVAN JO (ZPIZ-1) 

- EPA 1198 ■ II - hitri postopek 

) 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 16.6.2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92) 
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.l. 
RS, št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 

VANJU (ZPIZ-1) (Ur.l. RS, št. 106/99 z dne 23.12.1999) - 
skrajšani postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. V skladu s 1. odstavkom 
176. člena Poslovnika DZ bosta pri obravnavi predloga zakona 
na sejah delovnih teles sodelovala kot predstavnika skupine 
poslancev Ivo Hvalica in Ivan Božič. 

Ivo Hvalica, l.r. 
Ivan Božič, l.r. 

Ivo Hvalica 
Ivan Božič 

Ljubljana, 19. julij 2000 

Zadeva: sprememba postopka pri Zakonu o 
spremembah In dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- EPA 1198 

Podpisana poslanca spreminjata postopek pri Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in sicer iz skrajšanega v hitri 
postopek. Predlog zakona je potrebno sprejeti čimprej, saj 
predvideva ureditev problematike upokojevanja po posebnem 
zakonu, ki je bil sprejet zaradi izredno škodljivih vplivov azbesta 
na zdravje ljudi. 

Ivo Hvalica, l.r. 
Ivan Božič, l.r. 
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UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Odkar je bil sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur l. RS, št. 
106/99 z dne 23.12.1999) je Komisija Vlade RS za uveljavljanje pravic pod 
ugodnejšimi pogoji, ki jo je vlada imenovala s sklepom št. 311-05/93-1/9-8 z dne 
12.12.1996, prenehala z reševanjem vlog delavcev na podlagi ZPPAI in s tem 
praktično izničili možnost upokojevanja po tem posebnem zakonu, ki je bil sprejet 
zaradi izrednih škodljivih vplivov azbesta na zdravje ljudi. 

Vdihavanje azbestnega prahu je zdravju nevarno in je lahko vzrok za nekatere zelo 
nevarne bolezni kot so: 

azbestoza (podobna silikozi) 
pljučni rak 
mezoteliom (oblika raka na plevri ali peritoneju) 

Te vrste bolezni, če so posledica vdihavanja azbesta, se lahko pojavijo tudi mnogo 
let po prvi izpostavljenosti in v nekaterih primerih niso odvisne od koncentracije in 
trajanja izpostavljenosti azbestu. 

Problem azbesta je bil predmet mnogih in dolgoletnih raziskav in več kot dvajset let 
trajajočih razprav. Končno je prevladala ugotovitev, da je treba popolnoma ukiniti 
rabo azbesta. Dejstvo je, da je že cela vrsta držav sprejela odločitve, kot so: 

1. azbest je nevaren, kadar je v obliki prahu, ki se ga lahko vdihava; 
2. iz tega dejstva izhajajoča stopnja tveganja ni sprejemljiva in mora biti 

odstranjena; 
3. nadalje sledi, da mora biti raba azbesta prepovedana tako, da se prepreči 

nadaljnje širjenje in resno se je treba soočiti s problemom, kaj storiti in kako 
ravnati v zvezi z azbestom, ki je že povsod v okolju. 

Uporabo azbesta kot snovi za izdelavo različnih izdelkov je prepovedala že cela vrsta 
evropskih držav, med njimi npr. Italija in Švica. 

V sosednji Italiji je država tudi z zakonskim predpisom posegla v proces 
prestrukturiranja proizvodnje, predčasnega upokojevanja in plačevanja prispevkov za 
delovno dobo s povečanjem. 
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INCIDENCA A2BEST0ZE, MEZOTELIOMA IN PLJUČNEGA REKA OD LETA 1981 
DO LETA 1995 NA OBMOČJU ANHOVEGA 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Skupaj 

Azbestoza 2 2 4 5 24 15 12 7 35 15 18 10 5 23 86 263 

Mezoteliom 110.0 12225323033 28 

Pljučni rak 0321 12016312326 33 

Opazovanje 00000331 021 01015 26 

SKUPAJ 3 6 6 6 26 22 17 11 46 23 22 15 9 28 110 350 

I. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj, ki ga predlagatelji zakona želimo doseči, je zgolj veljavnost zakona ZPPPAI, Ur. 
I. RS, št. 56-3229/1996 s spremembami, Ur. I. RS, št. 35-1502/1998. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

S sprejetjem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ne zahteva zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev v 
državenem proračunu, saj že specialni zakon - zakon o prepovedi proizvodnje in 
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje z 
azbestne proizvodnje v neazbestno predvideva zagotovitev sredstev za te primere. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št. 106/99) se v 
prvem odstavku 404. člena črta šesta alinea. 

2. člen 

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

S predlaganim amandmajem želimo doseči veljavnost zakona ZPPPAI, Ur. I. RS, št. 
56-3229/1996 s spremembami, Ur. I. RS, št. 35-1502/1998, s katerim se bodo lahko 
ponovno uresničevale pravice, ki so bile že zagotovljene. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

404. člen 

(Postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine po posebnih predpisih) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, je minimalna starost in 
minimalna pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, v posameznem koledarskem letu, ne glede na določbe 

- zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87/97), 

- zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98), 

- zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91,18/91, 
64/94 in 82/94), 

- zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 64/94), 

- zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94), 

- zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96 in 35/98), 

- zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 
24/98), 

- zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95), 

- zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 
21/97 in 75/97), 

- zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 
8/96, 44/96, 70/97 in 43/9), 

Leto Starost Pokojninska doba 
moški ženska moški ženska 

Leta meseci Leta meseci leta meseci leta meseci 
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2000 48 6 45 6 28 6 25 6 

2001 49 0 46 0 29 0 26 0 

2002 49 6 46 6 29 6 26 6 

2003 50 0 47 0 30 0 27 0 

2004 50 6 47 6 30 6 27 6 

2005 51 0 48 0 31 0 28 0 

2006 51 6 48 6 31 6 28 6 

2007 52 0 49 0 32 0 29 0 

2008 52 6 49 6 32 6 29 6 

2009 53 0 50 0 33 0 30 0 

2010 53 6 50 6 33 6 30 6 

2011 54 0 51 0 34 0 31 0 

2012 54 6 51 6 34 6 31 6 

2013 55 0 52 0 35 0 32 0 

2014 55 0 52 6 35 0 32 6 

2015 55 0 53 0 35 0 33 0 

(2) Zavarovancem, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se 
je zavarovalna doba štela s povečanjem, se starostne meje iz 
prejšnjega odstavka znižajo za toliko mesecev, kolikor je znašalo 
povečanje zavarovalne dobe, vendar največ do omejitev iz 402. 
člena tega zakona, če je to za zavarovanca ugodneje. 
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BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA DELNO 

ODPRAVO POSLEDIC SUŠE, NEURJA S 

TOČO, PLAZENJA TAL IN ŠKUDE, KI JO 

JE POVZROČILA DIVJAD V LETU 2000 

(ZZS02000) 

EPA 1241 - II - hitri postopek 

SKUPINA POSLANCEV 
Ljubljana, 13.7.2000 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92) 

ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

POSLANCI: 
- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
DELNO ODPRAVO POSLEDIC SUŠE, NEURJA S TOČO, 
PLAZENJA TAL IN ŠKODE, KI JO JE POVZROČILA DIVJAD 
V LETU 2000 3. Jožef Špindler, l.r. 

1. Geza Džuban, l.r. 
2. Ciril Pucko, l.r. 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 
4. Andrej Gerenčer, l.r. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava do hitrem postopku, saj gre za primer naravne 
nesreče. 

5. Janko Veber, l.r. 
6. Jože Avšič, l.r. 

7. Maria Pozsonec, l.r. 
8. Zoran Lešnik, l.r. 

9. Feri Horvat, l.r. 

I.UVOD Prve ocene kažejo na to, da je v nekaterih predelih suša prizadela 
kar do 70 % poljščin in do 40 % hmelja in travinja. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA Razmere niso prizanesle niti trajnim nasadom, kot so sadovnjaki 
in vinogradi. Ponekod se je v mladih nasadih izsušila tudi do tretjina 
mladih dreves. Pridelek bo v trajnih nasadih zaradi suše manjši 
tudi do 40 %. 

Posledice suše in hude vročine so letos za kmetijstvo katastrofalne. 
Po prvih izračunih, ki pa še niso dokončni, je suša na 
pomembnejših kmetijskih kulturah že povzročila preko 8 milijard 
tolarjev škode. Območja so zaradi pomanjkanja padavin različno 
prizadeta, najbolj pa so posledice suše opazne v Prekmurju, 
Podravju, na Dolenjskem, Posavju, Obali in v Goriških Brdih. Najbolj 
so prizadeti posevki žit, koruze, sladkorne pese, vrtnin, nasadi 
hmelja, sadovnjaki in travne površine. 

Pri travinjah bo izpadel vsaj en odkos trave v tem obdobju, zato 
se že pojavljajo težave z zagotavljenjem prehrane živini, poleg 
tega pa so cene krmnih žit na svetovnem trgu zelo visoke in ne 
kaže, da bi lahko z uvozom ustrezno nadomestili izpad domačega 
pridelka. Upadla bo mlečnost živine (dosedaj ocenjena je za 35 % 
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manjša kot lani) in hlevi se bodo praznili. Dolgoročno lahko letošnja 
katastrofalna suša zredči osnovno čredo. 

Vendar pa suša ni edina naravna nesreča, ki je v letošnjem letu 
prizadela kmetijstvo. V nekaterih predelih Slovenije je zgodnje 
posevke, zgodnji pridelek vrtnin ter nasade trsnic poškodovalo 
neurje s točo. Kot posledice teh neurij pa tudi ne moremo zanemariti 
plazenja tal, ki je ponekod popolnoma odrezalo odročne zaselke 
od glavnih prometnic in povzročilo veliko škodo na komunalni 
infrastrukturi. 

Poleg tega pa škodo na poljih (sicer vsako leto, ne samo letošnje) 
povzroča tudi divjad, predvsem v posameznih predelih Slovenije 
in sicer v Prekmurju, Zgornjem Pokolpju ter Posavju. Tropi divjadi 
(jelenjad in divje svinje) uničujejo žitne posevke (pohojeni in 
popaseni posevki), krompir, sladkorno peso (izkopani in objedeni 
plodovi), vrtnino ter zaščitne ograde. 

Te naravne nesreče imajo za posledico dokajšen izpad pridelka 
in s tem dohodka ter otežujejo nadaljni obstoj in poslovanje kmetij 
in gospodarskih družb, registriranih za opravljanje kmetijskih 
dejavnosti v prizadetih predelih. Zato je nujno sprejeti potrebne 
ukrepe, s katerimi bomo preprečili njihov propad. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Naravne nesreče kot dogodki, ki so posledica delovanja 
nenadzorovanih naravnih sil, Slovenijo močno ogrožajo in 
povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na 
premoženju in okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Kmetijstvo 
kot ena od gospodarskih panog pa je najbolj izpostavljena 

delovanju naravnih sil. Ujme in neurja lahko povzročijo tudi popoln 
izpad pridelka in s tem dohodka. Ker sredstva s katerimi se lahko 
kmetijske površine zaščitijo pred naravnimi nesrečami, ne 
omogočajo popolne zaščite (zaščitne mreže pred točo, nasipi, 
namakalni sistemi, ...), mora država zagotoviti dodatne 
instrumente pomoči, s katerimi lahko pomaga tej panogi omiliti 
posledice nesreč. In eden od teh instrumentov je tudi ta interventni 
zakon, s katerim se bodo zagotovila sredstva in druge oblike 
pomoči za nadomestitev izpada pridelka in s tem dohodka ter 
onemogočil propad najbolj prizadetih kmetij in gospodarskih družb, 
registriranih za opravljanje kmetijskih dejavnosti. Ta zakon bo 
nadomestil tudi škodo, ki jo v posameznih predelih Republike 
Slovenije povzroča divjad. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

S tem zakonom Republika Slovenija zagotavlja iz sredstev 
proračuna pomoč za odpravo posledic suše,neurja s točo, 
plazenja tal in škode, ki jo je povzročila divjad v višini 10 milijard 
tolarjev. Dodatne finančne obveznosti za proračun bodo nastale 
tudi zaradi nalog državne komisije in dodatnih nalog ministrstev. 

4. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku, ker gre 
za primer naravne nesreče in bi vsakršno odlašanje pomenilo 
nadaljne oteževanje poslovanja kmetij in gospodarskih družb, 
registriranih za opravljanje kmetijskih dejavnosti v prizadetih 
predelih. Zato je nujno čimprej sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi 
bomo preprečili njihov propad. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri 
delni odpravi posledic oz. sanaciji škode zaradi suše, neurja s 
točo in plazenja tal, ki so v mesecu maju, juniju in juliju 2000 
prizadeli širše območje Republike Slovenije in pomoč pri delni 
odpravi posledic oz. sanaciji škode, ki jo je na posameznih 
območjih Republike Slovenije povzročila divjad ter se določa 
njihova uporaba. 

2. člen 

Kot posamezna območja Republike Slovenije, ki jim je prizadejala 
škodo divjad, se štejejo območja naslednjih občin: Lendava, 
Dobrovnik, Kobilje, Moravske toplice, Hodoš, Šalovci, Gornji 
Petrovci, Kuzma, Rogaševci, Cankova, Kočevje, Kostel, Osilnica, 
Loški potok, Brežice, Krško. 

3. člen 

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz prvega 
člena tega zakona, znaša 10.000.000.000 tolarjev. 

4. člen 

Sredstva za delno odpravo posledic oz. sanacijo škode (v 
nadaljevanju: sanacija škode) se zagotovijo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije v naslednji višini : 

za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša v višini 
8.000.000.000 tolarjev ; 
za sanacijo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo v višini 
500.000.000 tolarjev ; 
za sanacijo škode, ki jo je povzročilo plazenje tal v višini 
1.000.000.000 tolarjev ; 
za sanacijo škode, ki jo je povzročila divjad v višini 500.000.000 
tolarjev . 

5. člen 

Sredstva iz prve in druge alinee četrtega člena se dodelijo za 
sanacijo škode v kmetijski proizvodnji do največ 80% potrjene 
ocene neposredne škode. 

Sredstva iz tretje alinee četrtega člena se dodelijo občinam za 
sanacijo plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte, gospodarske 
objekte, ki služijo osnovnemu zagotavljanju sredstev za 
preživetje, vodovod, kanalizacijo, krajevne ceste in dovozne poti, 
lokalne ceste pa le v primeru popolne ali polovične zapore, v 
višini 100% potrjenega zneska sanacije. 
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Sredstva iz četrte alinee četrtega člena se dodelijo ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo za poravnavo škode, ki jo je v obmejnih 
občinah iz drugega člena tega zakona povzročila divjad v višini 
do 80% potrjene škode. 

6. člen 

Razdelitev sredstev prizadetim občinam iz prve, druge in tretje 
alinee četrtega člena določi Vlada Republike Slovenije ob 
upoštevanju kriterijev iz petega člena tega zakona. 

Razdelitev sredstev iz četrte alinee četrtega člena določi Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo. 

Sredstva po tem zakonu se dodelijo brez obveznosti vračanja. 

Sredstva po tem zakonu se ne štejejo za osnovo davčnih dajatev. 

7. člen 

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam po predložitvi 
programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za sanacijo (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Posamezni občini dodeli sredstva komisija s sklepom, s katerim 
določi višino sredstev in namen porabe. 

8. člen 

Namensko uporabo sredstev iz četrtega in petega člena tega 
zakona preverja komisija. Za namensko uporabo dodeljenih 
sredstev za sanacijo škode povzročene iz prve, druge in tretje 
alinee četrtega člena je odgovoren župan. 

Za namensko uporabo dodeljenih sredstev iz četrte alinee četrtega 
člena je odgovoren minister, pristojen za kmetijstvo. 

9. člen 

Občine morajo posredovati programe sanacij za pridobitev 
sredstev iz prve, druge in tretje alinee četrtega člena najpozneje 
do 15. oktobra 2000. 

10. člen 

Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi ministrstvo, pristojno za 
finance na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in sklepa 
komisije na način kot je predpisan za uporabo sredstev za transfere 
občinam. 

Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko 
uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo ministrstvu, 
pristojnemu za finance bianco akceptni nalog in akceptno izjavo 
pred nakazilom sredstev za sanacijo. 

11. člen 

Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba, če ravna v nasprotju z osmim členom tega 
zakona. 

12. člen 

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

K 1. členu 
Člen določa, da Republika Slovenija zagotavlja sredstva za 
odpravo posledic oz. sanacijo škode naravnih nesreč, ki so 
prizadele posamezne predele v državi. 

K 2. členu 
Člen določa obmejno področje Slovenije, ki ji je prizadejala škodo 
divjad. 

K 3. členu 
Člen določa skupni obseg sredstev, ki se namenja za delno odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

K 4. členu 
Člen iz skupnega obsega za delno odpravo posledic oz. sanacijo 
škode naravnih nesreč določa višino sredstev za odpravo posledic 
posamezne naravne nesreče (suša, ...). 

K 5. členu 
Člen določa, da se sredstva za sanacijo škode dodelijo občinam 
na podlagi določenega deleža ocenjene škode v kmetijski 
proizvodnji, ocenjene škode na lokalni infrastrukturi. 

K 6. členu 
Člen določa način razdelitve sredstev, neobveznost vračanja in 
njihovo nevštevanje v davčno osnovo. 

K 7. členu 
Člen določa pristojnosti državne komisije za sanacijo. 

K 8. členu 
Člen določa naloge državne komisije za sanacijo in odgovornost 
za uporabo sredstev. 

K 9. členu 
Člen določa obveznost občin, da posredujejo programe sanacij 
državni komisiji. 

K 10. členu 
Člen določa način nakazila sredstev in njihovo zavarovanje. 

K 11. členu 
Člen določa denarno kazen za odgovorno osebo v primeru 
nenamenske uporabe sredstev. 

K 12. členu 
Člen določa »vacatio legis«. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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