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SKLEP IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. izredni seji, dne 30/71997 ob obravnavi predloga zakona o delni privatizaciji
Slovenskih železarn d.d. (ZDPSZ) - hitri postopek, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Slovenskih železarn d.d. bo Državni zbor opravil v mesecu
septembru 1997.

SKLEP

1. Državni zbor Republike Slovenije daje pobudo Računskemu
sodišču, da opravi revizijo zakonitosti, namenskosti, gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti dosedanjih vlaganj proračunskih
sredstev v poslovni sistem Slovenskih železarn, na podlagi
dosedanjega sanacijskega programa.

DODATNA SKLEPA

Predlog zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn d.d. se
obravnava po hitrem postopku, pri čemer se opravi prva
obravnava, ter se z obravnavanjem nadaljuje po prejemu
celovitega sanacijskega programa Slovenskih železarn, ki ga naj
predloži Vlada Republike Slovenije do septembra 1997.

2. Vlada Republike Slovenije oziroma Slovenske železarne naj k
sanacijskemu programu za obravnavo v Državnem zboru,
predložijo tudi zaključke študije PHARE.

Drugo in tretjo obravnavo predloga zakona o delni privatizaciji

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. izredni seji, dne 31/71997 ob obravnavi predloga zakona o zaključku lastninjenja
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, ki ga Vlada
Republike Slovenije predloži do septembra 1997.
Drugo in tretjo obravnavo predloga zakona o zaključku lastninjenja
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe bo
Državni zbor opravil v mesecu septembru 1997.

SKLEPA

2. Vlada Republike Slovenije naj do septembra 1997 pripravi in
predloži Državnemu zboru Republike Slovenije pregled
preostalega družbenega kapitala, ki še ni bil predmet lastninskega
preoblikovanja in poročilo o velikosti primanjkljaja sredstev za
pooblaščene investicijske družbe zaradi zamenjave teh sredstev
za zbrane lastniške certifikate.

1.0 predlogu zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - hitri postopek se opravi
v okviru hitrega postopka prva obravnava, nato se obravnava
nadaljuje po prejemu pisnega mnenja Vlade Republike Slovenije v
zvezi z vloženimi amandmaji pooblaščenih predlagateljev,
nepooblaščenih predlagateljev in dodatnim mnenjem Sekretariata
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SKLEP IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn

DODATNA SKLEPA

- diagnozo stanja v sistemu slovenskih železarn s prikazom stanja
po posameznih družbah in z razčlembo vzrokov za nastalo izgubo.
V diagnozi je treba posebno pozornost posvetiti tudi diagnozi
stanja podjetij v tujini in jih opremiti z revizijskimi poročili. Diagnoza
stanja mora vsebovati tudi prikaz odgovornih kadrov za zastoje
in za dosedanji neuspešen potek sanacije;
Prikazana mora biti poraba sredstev, ki jih je do sedaj vložila v
sistem slovenskih železarn država in učinke vloženih sredstev;
- razčlenjen in ovrednoten poslovni načrt slovenskih železarn do
leta 2002, in to na ravni koncema kot tudi posameznih družb;
- načrt (tudi razporeditev po posameznih družbah) porabe
sredstev dokapitalizacije in predvidene učinke;
- kadrovski načrt (gibanje in struktura zaposlenih);
- oceno pričakovane vloge bank in oceno možnosti za kapitalizacijo
njihovih terjatev v kapitalske vložke v slovenske železarne;
- program privatizacije na ravni koncema in po posameznih
družbah.

1. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije do 1. oktobra 1997 predloži:

2. Vlada Republike Slovenije naj najmanj enkrat letno Državnemu
zboru poroča o izvajanju sanacijskega programa.

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. izredni seji, dne 30/71997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za
obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn
(ZJOSS-A) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije bo drugo in tretjo obravnavo
predloga zakona o spremembah zakona o jamstvu Republike
Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih
železarn opravil na eni prihodnjih sej po končani obravnavi
predloga zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn d.d.
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Zahteva za

SKLIC

IZREDNE

ZBORA

SEJE

REPDBLIKE

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

- EPA 254 - II

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA POSLANCEV
Na podlagi drugega odstavka 51. člena in 54. člena poslovnika
Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94), podpisani
poslanci Državnega zbora RS zahtevajo, da v četrtek, 18.
septembra 1997, skličete izredno sejo Državnega zbora.
Predlagajo naslednji dnevni red:
1. Ocena neuspele kandidature Republike Slovenije za vključitev v prvi krog širitve Severnoatlantske zveze (NATO) ter
oblikovanje strategije za vključevanje v NATO v pomadridskem
obdobju (v novih okoliščinah).
RAZLOGI ZA SKLIC IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA:
Državni zbor RS je v prejšnjem mandatu na več rednih in
izrednih sejah razpravljal o vključevanju Republike Slovenije v
zvezo NATO, nazadnje 11. aprila 1996, in obravnaval gradiva,
ki mu jih je predložila Vlada Rs. Državni zbor je po daljši razpravi
sprejel sklepe, s katerimi je Vladi RS naložil določene aktivnosti
v želji, da bi tako zagotovil Republiki Sloveniji vstop v prvi krog
držav, ki bodo leta 1999 postale polnopravne članice zveze
NATO. Takrat je predsednik vlade dr. Janez Drnovšek izrazil
trdno prepričanje, da je "Slovenija nesporno ena prvih držav, ki
lahko računa na polnopravno članstvo v NATO paktu".
Oktobra 1996 sta ameriški kongres in senat sprejela akt, v
katerem sta podprla širitev NATO s tcemi in pogojno s Slovenijo
kot četrto državo. Devet mesecev pred dokončno odločitvijo
na Madridskem vrhu v začetku julija 1997 je Slovenija še imela
realne možnosti, da bi lahko ob vodenju ustrezne notranje in
zunanje politike bila sprejeta v zvezo NATO še pred koncem
tega tisočletja.

17. september 1997

Le pol leta pozneje so se zaradi zgrešena vladne politike
bistveno zmanjšale možnosti Slovenije, da bi se še vključila v
prvi krog širitve NATO. Da bi izkoristili še zadnje možnosti, so
opozicijski poslanci iz vrst Socialdemokratske stranke Slovenije
in Slovenskih krščanskih demokratov zahtevali sklic izredne
seje Državnega zbora. V obrazložitvi k zahtevi so med drugim
zapisali: "V širši evropski javnosti prevladuje mnenje, da RS
zaostaja za drugimi državami, ki podobno kot Republika
Slovenija tudi kandidirajo za vstop v zvezo NATO: o tem govorijo
tuji državniki, pojavljajo se analize nekaterih mednarodno
priznanih raziskovalnih institucij, o tem pišejo tuja tiskana in
elektronska občila; iz njihovih sporočil lahko presodimo, da
slovenska vlada z zahtevano in pričakovano dejavnostjo krepko
zamuja in Republika Slovenija čedalje bolj drsi na konec liste
držav, ki kandidirajo za polnopravno članstvo. Posledice takega
zamujanja pa utegnejo biti za načrtovano slovensko vstopanje
v polnopravno članstvo v zvezi NATO katastrofalne: Republika
Slovenija lahko zaradi vladnega obotavljanja, počasnosti in
nerazumljivega zamujanja pri sprejemanju in predlaganju
potrebnih ukrepov za slovensko vključevanje v omenjeno
zvezo, izpade iz vseh variant za vključitev v prvem okrogu
njene širitve".
Po razpravi je Državni zbor RS 23. maja 1997 sprejel nekatere
sklepe, s katerimi je želel še v zadnjih tednih pred odločitvijo o
širitvi zveze NATO izboljšati možnosti Slovenije. Žal sprejeti
sklepi niso mogli preprečiti neugodnega razvoja dogodkov, tako
so se v naslednjih tednih in mesecih uresničile že pred časom
izražene bojazni opozicijskih poslancev.
V zadnjih tednih pred vrhunskim srečanjem predstavnikov članic
NATO v Madridu so v javnost prišle informacije, da Slovenija
zaradi neizpolnjevanja zahtevanih kriterijev ne more biti
vključena v prvi krog širitve NATO. Mednarodna javnost je
Slovenijo skupaj z Romunijo uvrstila v skupino držav, ki so
sicer naredile "precejšen napredek na poti k demokraciji", ki
pa kjub temu še ne izpolnjuje v zadostni meri sprejemnih
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pogojev, kot so npr. privrženost tržnemu gospodarstvu in
demokraciji, civilnemu nadzoru nad vojsko, minimalno stopnjo
medsebojne vojaške skladnosti in pripravljenost, da sprejmejo
vse odgovornosti, povezane s članstvom. Za razliko od te
skupine pa so si Češka. Madžarska in Poljska priborile soglasno
podporo članic zveze NATO.
Glavni očitki na račun Slovenije so bili naslednji:
1. nedokončane politične, ekonomske in vojaške reforme.
2. nakup vojaške opreme v državah, ki niso članice NATO,
3. namerno se zavlačuje proces vračanja nacionaliziranega
premoženja in s tem poprave krivic, storjenih v prejšnjem
totalitarnem režimu,
4. proces privatizacije poteka prepočasi,
5. ovira se tuja vlaganja,
6. Slovenija se ni spreminjala kot nekatere druge bivše
socialistične države, saj so v drugih komuniste vrgli z oblasti in
odstranili (lustracijski zakoni na Češkem, Madžarskem in
Poljskem),
7. slovenska država ni pokazala dovolj pripravljenosti, da bi
izpolnila zahtevane obrambne obveznosti,
8. civilni nadzor nad vojsko je pomanjkljiv,
9. pripravljenost slovenske vojske je nezadostna,
10. prodaja vojaške opreme Iranu,

odgovornosti, ki jo imamo pri ohranjanju slovenskih nacionalnih
interesov. Zato predlagamo sklic izredne seje Državnega zbora
za 18. september 1997. Dejstvo je namreč, da mora Republika
Slovenija zahteve in pričakovanja, ki jih članice zveze NATO
nalagajo državam kandidatkam, izpolniti v celoti. Slovenija je
zamudila zgodovinsko priložnost, da bi se že v prvem krogu
širitve pridružila zvezi NATO. Vsako nadaljnje odlašanje ali
zamujanje Vlade RS pri izpolnjevanju postavljenih in opredeljenih
pogojev zveze NATO, do katerega je prihajalo v preteklosti, bi
našo državo izločilo tudi iz naslednjih širitvenih krogov - s tem
pa močno ogrozilo varnostni in ekonomski položaj naše države.
Zato podpisani poslanci predlagamo sprejem predlaganih
sklepov, s katerimi bi Vlado RS zavezali, da se že zdaj ustrezno
pripravi na drugi krog širitve zveze NATO - ne glede kdaj bo do
tega prišlo - in še pred koncem letošnjega leta predloži podroben
načrt priprav za izpolnitev formalnih in neformalnih pogojev za
vključitev v drugi krog širitve zveze NATO.
Priloga:
- podpisi poslank in poslancev DZ
- predlog sklepov
- stališča in sklepi k vključevanju Slovenije v polnopravno
članstvo zveze NATO z dne 23. 5. 1997
- informacija veleposlaništva RS v Washingtonu o pogovoru
predsednika vlade dr. J. Drnovška z državno sekretarko za
zunanje zadeve ZDA M. Albright veleposlaništva RS v
VVashingtonu z dne 30.5.1997.
- članek "Slovenia Discards Yugoslav Yoke" iz New York Times
z dne 31.5.1997
- dopis Odbora državnega zbora RS za obrambo z dne
19.6.1997
- poročilo veleposlaništva RS v VVashingtonu o pogovoru
ministra za obrambo T. Turnška z državnim podsekretarjem
ZDA za politične zadeve T. Pickeringom
- članek "Le klin v Natu?" iz Dnevnika z dne 18.6.1997
- zabeležka srečanja članov odbora za obrambo in zainteresiranih poslancev s predstavniki predstavniškega doma
ameriškega kongresa
- magnetogram tiskovne konference tiskovnega predstavnika
Bele hiše Mika McCurryja z dne 12.6.1997 (Press briefing by
Mike McCurry)
- govor senatorja Williama V. Rotha, predsednika Severnoatlantske skupščine z dne 1.6.1997 (Address by Senator
VVilliam V. Roth, Jr.)
- Madridska deklaracija o evroatlantski varnosti in sodelovanju
z dne 8..1997 (Madrid Declaration on Euro-Atlantic Security
and Cooperation)
- izvleček govora predsednika Vlade RS dr. Janeza Drnovška
na 43. seji izredni seji Državnega zbora RS z dne 11.4.1997
- članek "Albrightova: Slovenija ni oblikovala vseh ustanov" iz
Dela z dne 16.7.1997
- komentar Gorazda Bohteta v Delu z dne 14.6.1996
- izvleček magnetograma 6. seje Odbora Državnega zbora
RS za mednarodne odnose z dne 18.4.1997
- izvleček magnetograma 8. seje Odbora Državnega zbora
RS za mednarodne odnose z dne 7.5.1997
- izvleček magnetograma 2. seje Odbora Državnega zbora
RS za obrambo z dne 24.2.1997

Kljub jasnim zadolžitvam, ki jih je Državni zbor RS naložil
slovenski vladi na majski izredni seji, le-ta še do danes (kljub
izteku roka pred mesecom dni!) ni predložila poročila o stopnji
kompatibilnosti vojaške opreme slovenske vojske s standardi
zveze NATO in poročila o nabavi vojaške opreme v letih 19951996 ter predvideni nabavi do leta 2000. Vlada RS je tako
ponovno potrdila domneve tujih strokovnjakov in politikov, da
Slovenija tudi zaradi pomanjkljivega parlamentarnega nadzora
še ni zrela za polnopravno članstvo v NATO.
Končna odločitev predsednikov držav in vlad držav članic
zveze NATO, ki je bila sprejeta na Madridskem vrhu 8. julija
1997, zato ni bila več presenetljiva. Soglasno so sprejeli
deklaracijo, s katero so povabili tri srednjeevropske države Češko, Madžarsko in Poljsko - da začnejo pogajanja o vključitvi
v NATO, ki naj bi se končala leta 1999 ob petdesetletnici
ustanovitve te varnostne organizacije. Članice niso podprle
kandidature Slovenije za prvi krog širitve NATO. Skupaj z
Romunijo(l) bo morala počakati do leta 1999, ko se bodo članice
zveze NATO ponovno sestale in proučile položaj obrambne
organizacije ter možnosti za drugi krog širitve. Slovenija ni
dobila nobenega zagotovila, da bo po letu 1999 tudi dejansko
prišlo do drugega kroga širitve in tudi ne, da bo ena izmed
držav, ki jo bodo povabili k pogajanjem. To je navsezadnje
potrdila med svojim nedavnim obiskom v Sloveniji tudi ameriška
državna sekretarka Madeleine Albright.
Slovenija je s tem zamudila zgodovinsko priložnost, da si že v
prvem krogu širitve zagotovi svoje mesto v tej obrambni
organizaciji in se tako dokončno uveljavi kot razvita evropska
država. Namesto tega ostaja Slovenija še nadalje v čakalnici z
negotovimi možnostmi za njen sprejem v drugem krogu, ki
sicer časovno sploh še ni določen. V novi varnostno politični
delitvi Evrope ni več uvrščena niti v Srednjo Evropo niti med
vzhodnoevropske države, temveč enostavno na Jugovzhod.
Podpisani poslanci Državnega zbora RS se zavedamo resnosti
nastalega položaja po izpadu Slovenije iz seznama držav, ki
bodo vključene v zvezo NATO v prvem krogu in velike
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11. Kragelj Zbačnik Majda, l.r.
12. Franc Čebulj, l.r.
13. Vincencij Demšar, l.r.
14. Mirko Zamernik, l.r.
15. Jerovšek Jožef, l.r.
16. Franc Pukšič, l.r.
17. Ivo Hvalica, l.r.
18. Jože Zagožen, l.r.
19. Helena Hren - Vencelj, l.r.
20. Miroslav Mozetič, l.r.
21. Izidor Rejc, l.r.
22. Benjamin Henigman, l.r.
23. Marijan Schiffrer, l.r.
24. Ivan Božič, l.r.
25. Jure Malovrh, l.r.

Podpisi poslank in poslancev, ki podpirajo zahtevo za sklic
izredne seje s predlagano točko dnevnega reda "Ocena
neuspele kandidature Republike Slovenije za vključitev v prvi
krog širitve Severnoatlantske zveze (NATO)":
1. Janez Janša, l.r.
2. Alojz Peterle, l.r.
3. Franc Jazbec, l.r.
4. Branko Kelemina, l.r.
5. Rudolf Petan, l.r.
6. Janez Mežan, l.r.
7. Pavel Rupar, l.r.
8. Čeligoj Vladimir, l.r.
9. Bogomir Špiletič, l.r.
10. Luci Miroslav, l.r.

PRILOGA:

Predlog sklepov:

stopnji kompatibilnosti vojaške opreme slovenske vojske s
standardi zveze NATO in poročilo o nabavi vojaške opreme v
letih 1995-1996 in predvideni nabavi do leta 2000.
2. Vlada RS naj najpozneje do 1.10.1997 predloži Državnemu
zboru RS celovito strategijo z načrtom priprav za izpolnitev
kriterijev za vključitev v drugi krog širitve zveze NATO.
3. KVIAZ naj prouči ter se opredeli do predloga, da Državni zbor
RS predlaga zamenjavo predsednika odbora za mednarodne
odnose g. Jelka Kacina, ker glede na svojo osebno odgovornost
za nekatere postopke in ravnanja, ki so poslabšali možnost
Republike Slovenije za sprejem v NATO, ni primeren za opravljanje
tako pomembne funkcije v Državnem zboru RS.
4. Predsednik vlade RS naj prouči in se opredeli do predloga, da
sam zamenja ministra za zunanje zadeve, ki nosi velik del
objektivne in subjektivne odgovornosti za nesprejem Slovenije v
NATO. Prav tako naj ugotovi odgovornost ministra za obrambo.

1. Vlada RS naj najpozneje do 1.10.1997 izpolni prvi sklep k drugi
točki 4. izredne seje in predloži Državnemu zboru RS poročilo o

Ljubljana, 24.7.1997

Državni zbor RS
Skupina poslancev
Predlog sklepov k izredni seji Državnega zbora RS z naslednjim
dnevnim redom:
1. Ocena neuspele kandidature Republike Slovenije za vključitev
v prvi krog širitve Severnoatlantske zveze (NATO) ter oblikovanje
strategije za vključevanje v NATO v pomadridskem obdobju (v
novih okoliščinah).

Opomba uredništva:
Ostale priloge k sklicu izredne seje so na vpogled v glavni
pisarni Državnega zbora.
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CZDPre-?)
- EPA 243-11 - skrajšani postopek
Poslanec Branko Kelemina je dne 30. julija 1997 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih (ZDPre-?) - skrajšani postopek (EPA 243-II),
ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih (ZDPre-C) - hitri postopek (EPA 1356).
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je v
obravnavo predložila skupina poslancev s prvo
navedenim Miroslavom Mozetičem še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil poslanec
Branko Kelemina.

Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava
in sprejme po skrajšanjem postopku ter na isti seji opravi vse
tri obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevne
spremembe.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. št. 40/93 in 80/94) vlaga spodaj
podpisani poslanec
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH
in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega odstavka
174. člena poslovnika DZ.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, sporoča, da bo pri obravnavi
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora
kot predlagatelj sodeloval spodaj podpisani poslanec.

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike

Branko Kelemina, l.r.

1993. Ker zakon obravnava socialna vprašanja, je nenehno pod
pritiski različnih skupin. Prav zato je bil dopolnjen že dvakrat, in
sicer leta 1994 in leta 1995. Kljub že dvakratnim popravkom, pa
se v praksi kaže nadaljnja potreba po manjših dopolnitvah. Zakon
v 33. členu določa pravico do otroškega dodatka otrokom do
dopolnjenega 15. leta starosti, za starejše otroke pa, če se šolajo,
dokler imajo status učenca ali rednega študenta, vendar najdalje

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
zakona
Zakon o družinskih prejemkih je bil v osnovni verziji sprejet leta
17. september 1997
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pozneje nastala huda obolenja. Smatram, da so takšni otroci že
tako močno prizadeti in da bi s spremembo zakona vsaj delno
omilili njihovo prizadetost. Zato, kot ježe bilo opisano, predlagamo,
da se spremeni 43. d člen tako, da bodo vsi šolajoči otroci, ki so
hudo bolni oziroma imajo motnje v telesnem in duševnem razvoju
ter upravičeni do otroškega dodatka do dopolnjenega 26. leta
starosti, upravičeni tudi do dodatka za nego otroka. Seveda gre v
tem primeru tudi v prvi vrsti za tiste otroke družin, ki so socialno
šibki in bi s tem ukrepom tudi pripomogli k zmanjševanju socialnih
razlik v naši družbi.

do dopolnjenega 26. leta starosti. Na osnovi te, po moji oceni
temeljne pravice, je zakonodajalec oblikoval določbe zakona v
poglavju dodatka za nego otroka. Kajti vsak otrok, ki je hudo
bolan, potrebuje posebno nego in skrb, kar povzroča staršem
veliko dodatne skrbi in tudi stroškov, povezanih z zdravljenjem in
prehrano. Prav na osnovi teh predlogov je v 43.d členu določeno,
da pravico do dodatka za nego otroka ima otrok do dopolnjenega
18. leta starosti. S to določbo je zakonodajalec podaljšal pravico
do dodatka za nego otroka do njegove polnoletnosti, kar je iz
socialnega pogleda humano in pravično. Po moji oceni in po ocerji
vseh, ki so na ta način prizadeti, pa ni pravično, da do dodatka za
nego otroka niso upravičeni otroci, ki se šolajo, dokler imajo status učenca ali rednega študenta do dopolnjenega 26. Ista starosti.
Kajti, če ima otrok pravico do otroškega dodatka do dopolnjenega
26. leta starosti (33. člen), če se šola, potem sledi logičen sklep,
da bi moral biti upravičen tudi do dodatka za nego. Tudi učenec ali
študent velikokrat zaradi svoje trajne bolezni ne more uživati
hrane, ki je pripravljena v študentskih kuhinjah. Zaradi tega imajo
taki študentje in učenci večje stroške za prehrano in zdravila, ki
jih morajo zaradi svoje bolezni pokrivati sami. Ker tudi osebno
smatram, da je to pomanjkljivost zakona potrebno odpraviti,
predlagam spremembo in dopolnitev obstoječega zakona.

3. Finančne posledice
S sprejetjem predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o družinskih prejemkih bodo nastale določene finančne obveznosti,
ki se zagotavljajo v državnem proračunu. V 43. e členu je določeno,
da znaša višina dodatka za nego otroka 30 % zajamčene plače.
Po zadnjih podatkih znaša zajamčeni bruto dodatek 35.173 SIT.
30 % od zajamčene plače je tako 10.552 SIT. To je višina
mesečnega dodatka za nego otroka. Usklajevanje zajamčene
plače pa se izvaja po eskalacijski lestvici vsake 3 mesece. Letna
višina nadomestila bo tako za enega otroka 126.624 SIT. Število
študentov in učencev z visoko stopnjo obolelosti je zelo majhno.
Čeprav ne razpolagamo s točnimi številkami. Še enkrat moramo
povedati, da bi bili upravičenci za dodatek samo tisti učenci in
študenti, ki so upravičeni tudi do otroškega dodatka po tem
zakonu, gre predvsem za socialno šibke družine in je s tem
število teh resnično majhno.

2. Cilji in predlagane rešitve
Cilj spremembe zakona je, da se odpravi mogoče nenamerno
pomanjkljivost zakona in da se vsem šolajočim otrokom omogoči
pokrivanje dodatnih stroškov, ki jim jih povzročajo prirojena ali

BESEDILO ČLENOV
1. člen

do dopolnjenega 26. leta starosti in pod pogojem, če je upravičen
tudi do otroškega dodatka.

V zakonu o družinskih prejemkih (Ur. I. RS št. 65/93, 71/94 in 73/
95) se v 43. d členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

2. člen

Pravico do dodatka za nego otroka ima tudi starejši otrok, če se
šola, dokler ima status učenca ali rednega študenta, vendar najdlje

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

OBRAZLOŽITEV
izplačevanja dodatka za nego otroka smiselno uporablja določilo
S predlagano spremembo 43. d člena zakona o družinskih
tega zakona o uveljavljanju in izplačevanju otroškega dodatka.
prejemkih bo omogočeno, da bodo starši hudo bolnih študentov
Vsa ta načela obstajajo v veljavi tudi po spremembi zakona. Ker
in dijakov za čas šolanja imeli pravido do dodatka za nego otroka,
gre za rešitev pomembnega socialnega vprašanja prosim, da
ki bo vezana na pravico dodelitve otroškega dodatka. Ugotavljanje
Državni zbor spremembo zakona sprejme.
upravičencev bo enostavno in ne bo potrebno zbirati novih
podatkov. Že v 43. t členu je določeno, da se glede uveljavljanja in

BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
43. d člen

za obdobje, ki ga predlaga izvedenska komisija, oziroma najdalj
do dopolnjenega 18. leta starosti.

Pravico do dodatka za nego otroka ima otrok iz prejšnjega člena
poročevalec, št. 44
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ŽRTVAH

IN

DOPOLNITVI

VOJNEGA

NASILJA

ZAKONA

0

(ZZVN-?)

- EPA 252-11 - skrajšani postopek

Poslanec Miran Potrč je dne 8. septembra 1997 predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - skrajšani
postopek - EPA 252-II, ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C) skrajšani postopek (EPA 161-11).
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev s prvo navedeno prim.
Majdo Kragelj Zbačnik, dr. med., še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil
poslanec Miran Potrč.

Podpisani poslanec vlaga na podlagi 19. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ter 174. in 175. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95)

Slovenije, predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo
in dopolnitev, ki je skladna z namenom in cilji zakona o žrtvah
vojnega nasilja ter za uskladitev z zakonom o vojnih invalidih.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika državnega
zbora bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj zakona.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Predlagatelj:
Miran POTRČ, l.r.

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
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Njihovo prepričanje je, da jim je država po petdesetih letih sicer
priznala določene skromne pravice, da pa se ni pripravljena
organizirati tako, da bi lahko te pravice tudi uveljavili. Tako ravnanje
države se jim upravičeno zdi ponižajoče. Menijo, da država
namerno zavlačuje z izdajo odločb, da bi prihranila sredstva
državnega proračuna. To je brez dvoma tudi res, vsaj kolikor gre
za priznanje posebne delovne dobe, na podlagi katere se lahko
uveljavijo pravice iz pokojninskega zavarovanja. Kolikor je namreč
zavlačevanje s priznanjem mesečne rente krivično le do žrtev
vojnega nasilja, ne pomeni pa nobenega prihranka za državo, saj
bodo to pravico lahko po izdaji odločbe tudi v primeru smrti žrtve
vojnega nasilja za čas od vložitve zahteve do smrti žrtve vojnega
nasilja uveljavili njihovi dediči, pa to ni točno v primeru uveljavljanja
pravic v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Te pravice
lahko namreč uživajo le žrtve osebno in kolikor bolj se zavlačuje
z izdajo odločbe o priznaju statusa žrtve vojnega nasilja, toliko
kasneje bodo lahko žrtve pravico do upoštevanja posebne
pokojninske dobe tudi uveljavile. Za ves ta čas se ti upravičenci
ne bodo mogli upokojiti in uživati posebnih pravic, ali pa se bodo
lahko upokojili toliko kasneje. Država bo zaradi zavlačevanja s
postopkom na račun njihovih pravic prihranila svoja sredstva.
Mnoge žrtve, če bodo prej umrle, pa te pravice sploh nikoli ne
bodo mogle niti uveljaviti. To je ne le krivično do žrtev vojnega
nasilja, ampak pomeni tudi nespoštovanje zakonov in kršenje
načela zakonitosti, ki edino lahko krepi zaupanje državljanov v
državo in njeno zakonodajo. Pri zakonu o žrtvah vojnega nasilja
je to zaupanje že skoraj v celoti izgubljeno.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je v okviru tako imenovanega
paketa vojnih zakonov v oktobru 1995 sprejel tudi Zakon o žrvtah
vojnega nasilja. Zakon je stopil v veljavo 1.1.1996.
S tem zakonom so pridobili pravico do statusa in do posebnega
varstva državljani Republike Slovenije, ki so bili v vojni ali vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljeni nasilnim dejanjem ali
prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev.
Posebej so bile posebne pravice priznane izgnancem,
taboriščnikom, zapornikom, delovnim deportirancem, internirancem, beguncem in ukradenim otrokom.
Zaradi obsežnih raznarodovalnih ukrepov med drugo svetovno
vojno so okupatorji prizadeli dejanja, ki se štejejo kot nasilna
dejanja ali prisilni ukrepi, več kot 100.000 državljankam in
državljanom. Kljub temu, da so bile zažrtve vojnega nasilja posebne
pravice z zakonom priznane tako pozno, se ocenuje, da je treba
še danes po tem zakonu urediti status in pravice preko 54.000
prizadetim državljanom Republike Slovenije. Zakon je pri tem
predvidel, da se pravice žrtvam vojnega nasilja priznavajo na
njihovo zahtevo v postopku, v katerem na prvi stopnji odločajo
upravne enote, razen o priznanju pokojninske dobe kot posebne
dobe in pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, o čemer
odloča zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Iz vseh navedenih razlogov so razmere, v katerih zakon o žrtvah
vojnega nasilja sicer daje določene pravice, uveljavitev teh pravic
pa teče nesprejemljivo dolgo, v nasprotju z načeli pravne države
in v nasprotju z načelom zaupanja v pravo.

Zakon je predpisal, da se v postopku za uveljavljanje statusa in
pravic žrtev vojnega nasilja uporabljajo ne le določbe splošnega
upravnega postopka, temveč tudi določbe zakona o vojnih
invalidih, če ni s tem zakonom drugače določeno. S tako določbo
je tudi zakon o žrtvah vojnega nasilja uvedel obvezno revizijo
vseh odločb o priznanju statusa in pravic žrtvi vojnega nasilja. Ob
tem pa je hkrati v 29. členu predpisal, da se revizija opravi v roku
enega leta od prejema odločbe v revizijo. S tem je zakon o žrtvah
vojnega nasilja te žrtve postavil v še neugodnejši položaj, kot
zakon o vojnih invalidih vojne invalide. V skladu s 103. členom
zakona o vojnih invalidih se mora namreč revizija opraviti v treh
mesecih in ne v enem letu. Če pa v treh mesecih ni opravljena, se
šteje, da je revizija opravljena in da je v odločbi izdano soglasje.

Država bi se v takih razmerah lahko organizirala tako, da bi v
ministrstvu zaposlila ustrezno število strokovnjakov, ki bi lahko
sprotno odločali o revizijskem postopku. Država, kljub mnogim
opozorilom prizadetih in javnosti, tega doslej ni storila. Zato ji ni
več mogoče verjeti, da bo to storila sedaj. Hkrati pa tudi sedanje
stanje ni več mogoče tolerirati. Zato je treba sprejeti spremembe
zakona, ki bodo zagotovile, da se bo revizija opravila v rokih, ki
bodo še sprejemljivi za uresničevanje pravic žrtev vojnega nasilja.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganim zakonom se želi zagotoviti, da se bodo pravice
žrtev vojnega nasilja v skladu z zakonom o žrtvah vojnega nasilja
lahko uveljavile v razumnih rokih. Za časovno sprejemljivo
uveljavitev pravic žrtev vojnega nasilja je v dosedanjih zakonskih
rešitvah in praksah glavna ovira revizijski postopek in dejstvo, da
je za izvedbo revizijskega postopka predpisan enoletni rok, ki se
po praksi ministrstva lahko celo podaljša.

Posebna ureditev revizije v 29. členu zakona o žrtvah vojnega
nasilja ima zato za posledico, da je revizija vezana na rok enega
leta. Ob tem v ministrstvu za delo še te odločbe zakona tolmačijo
tako, da se tudi po letu dni, če revizija ni bila opravljena, ne šteje,
da je k prvostopenjski odločbi dano soglasje in da se prične
izvrševati.
Iz podatkov ministrstva za delo, ki so bili javno objavljeni, sledi, da
je mogoče pričakovati, da bo v postopkih po zakonu o žrtvah
vojnega nasilja treba izdati vsaj 54.000 odločb in za toliko izdanih
odločb opraviti tudi revizijo. Doslej je bilo v upravnih enotah izdano
cca 26.000 prvostopenjskih odločb, revizija pa je bila opravljena
za caa 12.000 odločb. Po dvajsetih mesecih od uveljavitve zakona
je rešenih torej manj od 1/4 primerov, ki jih bo treba urediti s tem
zakonom. Če bi se tempo dela nadaljeval z dosedanjo dinamiko,
je mogoče pričakovati, da bi bili zahtevki po tem zakonu morda
rešeni do konca leta 2000, pa še to ni gotovo.

Problem bi se najhitreje odpravil tako, da bi se določbe o obvezni
reviziji iz zakona sploh črtale. Toda predlagatelji ne predlagamo
tega, da se nam ne bi očitalo, da podpiramo možnosti, da se
pravice pridobe tudi v nasprotju z zakonom. Taki očitki bi bili sicer
res samo deloma opravičljivi, saj bi se nadzor nad zakonitostjo
prvostopenjskih odločb lahko opravljal tudi z upoštevanjem
nadzorstvenih prvič drugostopenjskega upravnega organa po
ZUP. Toda nesprejemljivo in morda celo neustavno je, da so roki
za revizijo po zakonu o vojnih invalidih tako zelo različni v primerjavi
z roki za revizijo po zakonu o žrtvah vojnega nasilja. S tem je
uveljavljena neenakost pred zakonom in onemogočanje uveljavitve pravic, ki jih daje zakon.

Državljani Republike Slovenije, ki uveljavljajo pravice po zakonu
o žrtvah vojnega nasilja, so pravilom starejši, mnogokrat pa tudi
bolni ljudje, saj so v času, ko so prestajali nasilna dejanja
okupatorja, bili prizadeti tudi v svojem zdravju. Vsako tako
zavlačevanje pri uresničevanju njihovih pravic je zato za njih še
toliko bolj boleče.

poročevalec, št. 44

Zato predlagatelji menimo, da je treba tudi v primeru revizije po
zakonu o žrtvah vojnega nasilja predvideti, da ie drugostopenjski
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k prvostopenjski odločbi dal svoie soalasie

BESEDILO ČLENOV ZAKONA

Predlagatelji smo prepričani, da se ta cilj doseže tako, da se črta
29. člena zakona. S črtanjem tega člena bodo glede revizije tudi
po zakonu o žrtvah vojnega nasilja veljale vse določbe zakona o
vojnih invalidih, ki ta vprašanja urejajo.

1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS štev. 63/95, 8/96 in
44/96) se črta 29. člen.
2. člen

3. FINANČNE POSLEDICE

Za upravne odločbe, ki so na dan uveljavitve tega zakona pri
ministrstvu za delo že najmanj tri mesece, se šteje, da je revizija
opravljena in da je k odločbi izdano soglasje. O tem mora
upravičenca po uradni dolžnosti obvestiti upravni organ, ki je
odločbo izdal na prvi stopnji.

Zakon lahko ima za proračun le manjše in kratkotranje posledice.
Morda bi bilo treba za ažurnejšo revizijo na novo zaposliti za
krajši čas ustreznega upravnega delavca. Gotovo pa bi bilo
mogoče to nalogo opraviti tudi z ustrezno prerazporeditvijo kadrov
v okviru upravnih organov. V takem primeru za proračun ne bi
nastale nikakršne posledice.

Za vse ostale odločbe se trimesečni rok za revizijo šteje od dne,
ko jih je prejelo pristojno ministrstvo.

V vsakem primeru pa so morebitna minimalna sredstva potrebna
za realizacijo zakona nesorazmerna s koristmi, ki jih bo prinesel
zakon, saj se bo z njim povečalo zaupanje v državo in naše
pravne predpise.

3. člen
Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim prvim členom se iz zakona o žrtvah vojnega nasilja
mnogo dalj časa kot tri mesece, z drugim členom predlagamo, da
črtajo določbe, po katerih je rok za revizijo določen na eno leto. S
se štejejo za potrjene vse tiste prvostopenjske odločbe, ki so pri
tem se zagotavlja, da bo v skladu z zakonom o vojnih invalidih, ki
pristojnem ministrstvu že več kot tri mesece. Za ostale pa se rok
se uporablja tud■ v postopku določanja pravic po zakonu o žrtvah
treh mesecev šteje od dneva, ko jih je prejelo pristojno ministrstvo.
vojnega nasilja, rok za revizijo tudi v tem zakonu določen na tri
Ker gre za zakon po skrajšanem postopku in za manj pomembne
mesece s tem, da se po treh mesecih šteje odločba za potrjeno
spremembe zakona menimo, da lahko zakon prične veljati
tudi v primeru, če revizija v tem času ni bila opravljena.
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ker so mnoge prvostopenjske odločbe predložene v revizijo že
f

BESEDICO DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMINJA
29. člen
Revizijo odločb iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona opravi
ministrstvo v enem letu od prejema odločbe v revizijo.

17. september 1997
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Obrazložitev

PROUČITVE

VARIANT

AVTOCESTE

NA

RADMOŽANCI

S

POTEKA

ODSEKU

COGETINCI

-

PRILOGAMI

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 24. julija 1997 sprejela:

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:

- OBRAZLOŽITEV PROUČITVE VARIANT POTEKA
AVTOCESTE NA ODSEKU COGETINCI - RADMOŽANCI S
PRILOGAMI,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi 45. a 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. 26/9,18/
93, 47/93 in 71/93).
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA
NAČRTA

in meddržavno usklajen avtocestni mejni prehod med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko. Na podlagi predloga ministra
za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 5.03.1997
določil program priprave lokacijskega načrta.

Zakon 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 in 71/93) v prvem odstavku 45. a člena določa, da se
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljnega in
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje
spada avtocesta, v drugem odstavku 45. a člena po določa, da
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za
prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem,
v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45. a člena določi, da
mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante
poteka avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS
v predhodno obravnavo.

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
2.1. Opredelitev variant
V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za
izdelavo lokacijskega načrta za odsek avtoceste Cogetinci Radmožanci. Predlog je bil dokumentiran z izdelano študijo variant, ki jo je izdelal BPI Maribor, št. proj. 103, september 1994.
V času od podanega predloga ministra za promet in zveze do
določitve programa priprave lokacijskega načrta so bile izdelane
dodatne idejne rešitve na podlagi podrobnejših prostorskih analiz
in usmeritev Ministrstva za okolje in prostor - Urada RS za
prostorsko planiranje, DARS d.d. in predloga občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. V januarju 1996 je bilo med Ministrstvom za okolje in

Minister za promet in zveze je 26.01.1995 podal utemeljen in
dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za
avtocesto Cogetinci - Beltinci. Z dopolnitvijo predloga dne
5.01.1996 je bil odsek podaljšan od Beltincev do Radmožancev.
Radmožanci predstavljajo točko, ki omogoča navezavo avtoceste
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dopolnjena v oktobru 1996, številka projekta je 4612.

prostor, Ministrstvom za promet in zveze ter DARS d.d. dokončno
določeno in usklajeno število in potek variant, ki naj se proučijo v
Primerjalni študiji poteka tras AC.

Variante avtoceste so bile proučene v skladu s projektno nalogo
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na
podlagi kartografske dokumentacije v merilu 1:25.000 in merilu
1:5.000, Grafični prikazi, ki so sestavni del Primerjalne študije
poteka tras AC so, zaradi boljše preglednosti, izdelani v merilu
1:25.000 in 1:50.000.

Variante AC na odseku Cogetinci - Radmožanci so razdeljene na
dva pododseka, pri čemer je možna navezava obeh variant na
prvem pododseku na vsako izmed šestih variant na drugem
pododseku. Na podlagi predhodnih proučevanj so bile v primerjalno
obravnavo prevzete:
Na pododesku Cogetinci - Vučja vas:
1. Rjava varianta
2. Črna varianta

Primerjava variant poteka tras avtoceste na odseku Cogetinci Radmožanci je izdelana v naslednji vsebini:
- tekstualni del:
. uvod,
. opis variant AC v prostoru,
. primerjalna analiza,
. sintezno vrednotenje variant,
. sklep,
. viri in literatura,
. grafični prikaz predloga trase AC v merilu 1:25.000;
- grafični del v merilu 1:25.000 in 1:50.000;
- skladnost variant s prostorskimi sestavnimi planskih aktov občin,
po katerih prostoru potekajo.

Na pododesku Vučja vas - Radmožanci:
1. Modra varianta
2. Rdeča varianta
3. Vijolična varianta
4. Rumeno - vijolična varianta
5. Rumena varianta
6. Oranžna varianta
Obravnave variante so podrobneje predstavljene v priloženem
povzetku.
2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih
planskih aktov

Variante so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih
sklopih: vplivi na regionalni in urbani razvoj, prometno tehnični in
varnostni kriteriji, vplivi na okolje in prometno ekonomski kriteriji
ter družbena sprejemljivost.

Proučevane variante so skladne z republiškimi prostorskimi
planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 72/95).

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev variant, prav tako pa so bile z obravnavanimi variantami seznanjene
tudi vse lokalne skupnosti (občine in krajevne skupnosti),
pridobljena so bila njihova stališča, mnenja in interesi.

Proučevane variante potekajo po prostoru naslednjih občin: Sveti
Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer, Murska
Sobota, Beltinci, Odranci, Turnišče in Lendava. Vse variante
zahtevajo v določenem obsegu spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občin:
- dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 2000 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90);
- srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za
obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86, 7/
87);
- dolgoročnega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986 2000 (Ur. objave pomurskih občin, št. 5/86, 1/90, 16/91);
- srednjeročnega družbenega plana občine Gornja Radgona za
obdobje 1986 -1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 10/88, 3/90,
16/91, Ur.l.RS, št. 7/95);
- dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986 - 2000
(Ur.l.SRS, št. 7/87, 28/87, Ur.l.RS, št. 24/92, 30/96);
- srednjeročnega družbenega plana občine Ljutomer za obdobje
1986 - 1990 (Ur.l.SRS, št. 7/87, 28/87, Ur.l.RS, št. 24/92, 30/96);
- dolgoročnega plana občine Lendava za obdobje 1986 - 2000
(Ur. objave pomurskih občin, št. 13/87, 2/89, Ur.l.RS, št. 57/92,
11/95);
- srednjeročnega družbenega plana občine Lendava za obdobje
1986 - 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 21/87, 2/89, Ur.l. RS,
št. 57/92, 11/95).

Na osnovi primerjave variant poteka avtoceste med Cogetinci in
Radmožanici je bil opredeljen kot najbolj sprejemljiv potek trase s
kombinacijo Rjave na pododseku Cogetinci - Vučja vas in Rumeno
vijolične različice na pododseku Vučja vas - Radmožanci, ki je bil
v nadalnjem postopku še dodatno optimiziran (potek preko
Radgonsko Kapelskih goric, območje prečkanja varstvenega
območja vodnega vira, potek mimo športnega letališča in
kmetijskega gospodarstva Jezera).
Opis poteka trase je podrobneje predstavljen v priloženem
povzetku.
Sestavni del prostorske dokumentacije za obravnavan odsek
AC je tudi povezovalna cesta med avtocesto in obvoznico
Lendave, katere funkcija je prevzemanje avtocestnega prometa
in preusmerjanje na regionalno omrežje ali preko meje na
Madžarsko. Na podlagi primerjalne analize je bil med dvema
proučevanima variantama (vzhodno ob Kobiljanskem potoku in
zahodno ob Bukovniškem kanalu) oblikovan predlog trase
povezovalne ceste po Zahodni varianti. Ob tem se je potrebno
zavedati, da je ta predlog posledica nedorečene lokacije mejnega
prehoda in ne predstavlja končne prometne ureditve v tem
prostoru.
Potek trase povezovalne ceste je podrobneje opisan v priloženem
povzetku.

2.3. Izdelava Primerjave variant poteka avtoceste na
odseku Cogetinci - Radmožanci

S primerjalno študijo predlagan potek avtoceste izpolnjuje
prometno tehnične in varnostne kriterije, se izogne večini varovanih
območij in omogoča kar najboljšo optimizacijo vplivov pri prečkanju
Mure, hkrati pa ustrezno navezuje večja naselja v območju.
Predlagana trasa je ugodna v pogledu regionalnih razvojnih
možnosti severovzhodne Slovenije in urbanega razvoja (ustrezna
oddaljenost od Murske Sobote kot regijskega središča in dobre
možnosti za razvoj mesta, rekreacijskega območja ob gramoznici
in športnega letališča). Relativno dobro je prilagojena strukturi

Izdelovalec prostorske dokumentacije, podjetje Ljubljanski
urbanistični zavod, d.d., Ljubljana, je pridobil delo na podlagi javnega razpisa. Variante poteka tras avtoceste na odseku Cogetinci Radmožanci so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu
1:5000 preučene in vrednotene v elaboratu z naslovom
"Primerjalna študija variant poteka tras avtoceste na odseku
Cogetinci - Radmožanci". Študija je bila izdelana v juniju 1996 in
poročevalec, št. 44
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Vučja vas in Rumeno vijolično varianto na pododseku Vučja vas Radmožanci).

kulturne krajine in funkcijskih območij naselij ter omogoča ustrezno
navezavo na druge načrtovane infrastrukturne objekte. Predlagan
potek trase ustreza kriterijem prometne učinkovitosti. Z
ekonomskega vidika je predlagana varianta najprimernejša.

Ministrstva:
V mnenju Ministrstva za kulturo - Uprave RS za kulturno dediščino
je predlagan potek trase opredeljen kot sprejemljiv, potrebna pa
je korekcija trase pri Turnišču, kar bo upoštevano v idejnem
projektu in ustrezna inventarizacija trase iz vidika arheološke
dediščine.

2.4. Postopek strokovnega usklajevanja glede
predloga najustreznejše trase avtoceste
2.4.1. Postopek strokovnega usklajevanja glede
predloga najustreznejše trase avtoceste na podlagi
Primerjalne študije poteka tras AC na odseku
Cogetinci - Radmožanci

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave
(področje vodnega gospodarstva) je predlagano varianto ocenila
kot sprejemljivo s stališča vodnega gospodarstva ob opozorilu,
da bo treba izdelati dodatne posebne strokovne podlage in
predvideti ustrezne zaščitne ukrepe.

Primerjava variant je bila posredovana:
• recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov s področja
prostorskega in prometnega načrtovanja in varstva okolja, ki jo je
imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorsko
planiranje (prof. dr. Martin Lipičnik, d.i.gradb. prof. dr. Mitja Brilly,
d.i.gradb. prof. dr. Andrej Pogačnik, d.i.arh in as.dr. Davorin
Gazvoda, d.i.kraj.arh).
• Ministrstvu za promet in zveze
• DARS d.d. kot zastopniku investitorja;
• ministrstvom:
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino,
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave
(naravna dediščina, vodno gospodarstvo in varstvo okolja),
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
- Ministrstvu za promet in zveze - Upravi RS za zračno plovbo,
- Ministrstvu za obrambo;
• občinam, po katerih prostoru potekajo proučevane variante,

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave
(področje naravne dediščine) se strinja s predlagano varianto, v
nadaljnjem postopku pa je potrebno poiskati ustrezne rešitve v
zvezi s prečkanjem Mure, saniranjem obstoječih gramoznic,
varovanjem rastišča močvirske logarice in radmožanskega gozda
ter sonaravnim urejanjem regulacij vodotokov. Predlogi bodo
preverjeni v fazi izdelave posebnih strokovnih podlag in idejnega
projekta.
Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave
(področje varstva okolja) k predlogu najustreznejše variante nima
pripomb in sodi, da iz okoljevarstvenega vidika predstavlja
ustrezno podlago za nadaljnjo obdelavo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se strinja s
predlaganim potekom trase na prvem pododseku, na pododseku
Vučja vas - Radmožanci pa se zavzema za Modro varianto.
Modra varianta je dejansko najkrajša in s tem neposredno
prizadane najmanj kmetijskih zemljišč, vendar pa tak potek
zahteva daljše priključne ceste, ki prav tako zavzemajo kmetijska
zemljišča in nanje negativno vplivajo. Upoštevati je treba tudi
kvaliteto današnje proizvodnje, smeri razvoja v luči priključevanja
Evropski skupnosti, kakor tudi okoljskih obremenitev današnjega
intenzivnega kmetovanja.

z namenom, da vse navedene inštitucije, posamezni strokovnjaki
in občine pripravijo strokovna mnenja glede najustreznejše trase
avtoceste.
Komisija za recenzijo primerjalne študije:
Recenzijska komisija je ocenila primerjavo variant kot ustrezno
strokovno osnovo za izbor variante, in v skupini "Recenziji
primerjalne študije poteka tras avtoceste na odseku Cogetinci Radmožanci" potrdila v zaključki sinteznega vrednotenja
opredeljen karidor predlagane variante kot najugodnejši, znotraj
katerega je potrebno v fazi projektiranja varianto dodatno
optimizirati. Prof. dr. Pogačnik je podal ločeno mnenje, v katerem
je izražen problem obravnavanja variant, zoženega na definiran
prometni koridor. Zagovarja traso, ki bi bila na idealni zveznici
obeh izhodiščnih točk, ob upoštevanju prometnega vozlišča
Murske Sobote. Tak predlog najkrajše variante je bil zavrnjen
predvsem iz okoljevarstvenega vidika (prehod preko Mure,
zavarovanje sveta dolvodno kot krajinskega parka) in slabe
prometne učinkovitosti (odmik od Murske Sobote, daljše priključne
ceste).

Ministrstvo za promet in zveze - Uprava RS za zračno plovbo
zahteva ustrezen odmik trase avtoceste od športnega letališča
Murska Sobota, kakor tudi ustrezno dostopnost. Koridor
predlagane trase omogoča nemoteno funkcioniranje letališča,
dostop do njega pa bo vzpostavljen z nadomestno komunikacijo.
Ministrstvo za obrambo - Uprava za civilno obrambo je prvotno
ugotavljala, da predlagana varianta ne ustreza podanim pogojem.
Po dopolnilnem preverjanju pa je bila s popravki trase podana
ustreznejša rešitev, vendar pa je Ministrstvo za obrambo odstopilo
od zahteve po prilagoditvi trase na obravnavanem odseku.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti k predlagani varianti nima
pripomb. Prečkanje obstoječe in s planom predvidenih
hidroenergetskih objektov in drugih energetskih infrastrukturnih
vodov bo ustrezno rešeno z idejnim projektom, na podlagi
posredovanih pogojev Dravskih elektrarn.

Ministrstvo za promet in zveze:
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste ugotavlja,
da je študija primerna podlaga za nadaljnji postopek načrtovanja.
Pripombe se nanašajo na neustrezno navezovanje magistralnega
in regionalnega cestnega omrežja na avtocesto ter vpliv avtoceste
na načrtovanje obvoznic mestnih naselij Gornja Radgona,
Radenci in Murska Sobota. lzpostavl|ene pomanjkljivosti in predlogi
bodo proučeni in upoštevani v fazi izdelave posebnih strokovnih
podlag in idejnega projekta za potrebe priprave osnutka
lokacijskega načrta.

Občine:
Študija variant je bila posredovana občinam Sveti Jurij ob Ščavnici,
Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer, Murska Sobota, Beltinci,
Odranci, Turnišče in Lendava:
V občini Turnišče so bili predstavljeni rezultati študije za vse občine, po katerih prostoru potekajo proučevane variante, dne
9.07.1996. Sledili so sestanki s podrobnejšo predstavitvijo v
posameznih občinah: v Turnišču 9.07.1996, v Murski Soboti
11.07.1996 (skupaj z občino Beltinci) in 17.07.1996,.v Beltinci
23.07.1996, v Svetem Juriju ob Ščavnici 16.07.1996, 30.07.1996

DARS d.d.:
DARS d.d. je na podlagi zaključitev Primerjalne študije poteka
tras AC na obravnavanem odseku in na podlagi stališča
projektnega sveta DARS z dne 23.07.1996 soglašal s predlagano
optimizirano varianto (Rjavo varianto na pododseku Cogetinci 17. september 1997
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• ministrstvom:
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino,
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave
(naravna dediščina, vodno gospodarstvo in varstvo okolja),
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvu za gospodarske dejavnosti;
• občinam Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci in
Ljutomer, z namenom, da vse navedene inštucije, posamezni
strokovnjaki in občine pripravijo strokovna mnenja glede
najustreznejše trase avtoceste.

in 5.09.1996, v Ljutomeru 23.07.1996 in 31.07.1996. Vse občine,
po katerih prostoru potekajo proučevane variante razen občine
Sveti Jurij ob Ščavnici, se strinjajo s predlogom najustreznejše
variante.
Občina Murska Sobota zahteva, da sta zahodna in južna
navezava mesta na AC sestavni del lokacijskega načrta. Obe
povezavi Sobote sta del lokacijskega načrta, v skladu s projektno
nalogo.
Občina Beltinci predlaga odmik od naselij Lipovci, Gančani in
Hraščica, prav tako pa predlaga proučitev lokacije za oskrbni
center na njenem območju. Korekcija trase bo preverjena v fazi
idejnega projekta; predlagana lokacija spremljajočega objekta oskrbnega centra, južno od Murske Sobote, je strokovno
utemeljena (funkcionalnega zasnova v kombinaciji s priključkom,
bližina Sobote kot središča širšega regionalnega pomena,
dostopnost uporabnikom iz zaledja Sobote, navezava na
potencialno turistično rekreacijsko središče in športno letališče
Rakičan), občini Beltinci se z AC in priključkom odpira možnost
načrtovanja novega razvojnega jedra, kar je potrebno uskladiti s
prostorskimi sestavinami občinskih planskih aktov. Podrobnejša
preveritev ustreznosti lokacije za spremljajoči objekt bo izdelana
v fazi izdelave idejnega projekta.

Na podlagi predstavitev študije pristojnim ministrstvom, občinam
in DARS d.d. (20.05.1997 in 17.06.1997 - Sveti Jurij ob Ščavnici,
19.06.1997 - MOP-UPP in 30.06.1997 - Radenci) je bil v
usklajevalnem postopku kot najustreznejši potek trase predlagana
Svetlo modra varianta.
Zahteve oz. predlogi posameznih ministrstev - Ministrstva za
promet in zveze (pomik trase južno od doline Cogetinskega potoka,
izboljšava trase oz. tehničnih elementov trase v območju vznožja
Kapelsko Radgonskih goric pod Rožičkim vrhom), Ministrstva
za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave, področja
varstva naravne dediščine (pomik trase južneje od doline
Cogetinskega potoka; umeščanje spremljajočih objektov cestninske postaje in oskrbne postaje v obrobje gozdov
Kamenščaka in Goš), Ministrstva za okolje in prostor - Uprave
RS za varstvo narave, področja varstva voda (zagotovitev
ustrezne poplavne varnosti, varovanje vodnih virov in
funkcioniranje prizadetih melioracijskih sistemov), Ministrstva za
kulturo - Uprave RS za kulturno dediščino (predhodne terenske
raziskave z natančnejšo določitvijo območij arheološke dediščine,
varovanje kulturne dediščine) bodo preverjeni in upoštevani v
fazi podrobnejšega načrtovanja (izdelava posebnih strokovnih
podlag, poročila o vplivih na okolje in idejnega projekta).

Občina Turnišče predlaga korekcijo trase v območju priključka
Turnišče in pokopališča, severno od Nedelice. Predlog za deviacijo
trase bo preverjen v fazi idejnega projekta.
Občine Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer, Odranci in Lendava
se strinjajo s potekom predlagane trase avtoceste in navezave
odseka AC na obvoznico Lendave.
Zahteve občin, ki se nanašajo predvsem na vodovarstvene
ukrepe (podtalnica, zajetja in črpališča), zložbe zemljišč, zaključek
komasacijskih postopkov, zagotovitev nadomestnih komunikacij
in drugih ukrepov, ki bodo kmetijskim površinam vrnili ustrezno
funkcionalno sposobnost, prestavitve infrastrukturnih vodov, bodo
proučene z naročenimi posebnimi strokovnimi podlagami ter
preverjene in ustrezno rešene z idejnim projektom in v postopku
izdelave osnutka lokacijskega načrta.

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU
ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS za proučevanje
variante na odseku Cogetinci - Radmožanci uvrščajo v skupino:

2.4.2. Postopek strokovnega usklajevanja glede
predloga najustreznejše trase avtoceste na podlagi
Primerjalne analize na pododseku AC Cogetinci Vučja vas (dopolnitev osnovne študije)

"b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa spremembo
in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov."

Zaradi neusklajenega dela objekta avtoceste skozi občino Sveti
Jurij ob Ščavnici je MOP - Urad RS za prostorske planiranje
naročil dopolnitev osnovne primerjalne študije s katero so bile
obdelane dodatne variante. V primerjalni analizi so bile proučene
naslednje variante: Rumena varianta (var. 1A), Vijolična varianta
(var. 1B), Rjava varianta (1 C). Svetlo modra varianta (var. 2A),
Temno modra varianta (var. 2B) in Črna varianta (var. 3). Korekcije
in novi poteki variant temeljijo na iskanju prometno in ekonomsko
ustreznejšega ter okoljsko in za lokalno skupnost prostorsko
sprejemljivejšega poteka trase.

Proučevane variante avtoceste na odseku Cogetinci Radmožanci torej ne predstavljajo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
predstavljajo pa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
planskih aktov občin, po katerih prostoru poteka predlagana
varianta.
Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno ob
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33.
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge,
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih
prilog.

Na podlagi primerjalne analize šestih variant z vidika regionalnega
in urbanega razvoja, prometno tehničnih in varnostnih kriterijev,
vpfivov na okolje, prometno ekonomskih kriterijev in družbene
sprejemljivosti predstavlja najustreznejši potek Rumena varianta
(var. 1A). Kot druga še sprejemljiva je ocenjena Svetlo modra
varianta (var. 2B), ki je v primerjavi z Rumeno bolj sprejemljiva z
vidika regionalnega razvoja oziroma kriterija ohranjanja celovitega
območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici, po drugi strani pa manj
ustrezna z vidika prometno tehničnih elementov.
Primerjalna analiza variant je bila posredovana:
• Ministrstvu za promet in zveze
• DARS d.d. kot zastopniku investitorja;
poročevalec, št. 44

Gradivo za obravnavo je pripravljeno na naslednji način:
•Primerjalna študija variant poteka tras avtoceste na odseku
Cogetinci - Radmožanci (LUZ, št. naloge 4612, junij 1996;
dopolnitev oktober 1996)
1. zvezek - tekstualni del,
2. zvezek - grafični del (kartografsko gradivo v merilu 1:25.000 in
18
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• Primerjalna analiza na pododseku avtoceste Cogetinci Vučaja vas - Dopolnitev primerjalne študije variant poteka
tras avtoceste na odseku Cogetinci - Radmožanci (LUZ, št.
naloge 4612, maj 1997)

1:50.000),
3. zvezek - idejne rešitve variant AC na odseku Cogetinci Radmožanci (situacije v merilu 1:5000),
4. zvezek - skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih
aktov;

• Povzetek primerjalne študije variant poteka tras avtoceste
na odseku Cogetinci - Radmožanci (LUZ, št. naloge 4612,
junij 1996; dopolnitev oktober 1996).

• Navezava odseka AC Cogetinci - Radmožanci na obvoznico
Lendave - Primerjalna analiza variant (LUZ, št. naloge 4612,
oktober 1996);

17. september 1997
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Poročilo o

IZVAJANJU

PLAČILNIH

PROJEKTA

REFORME

SISTEMOV

Poročilo je obravnaval Svet Banke Slovenije na svoji 143. seji
dne 26.8.1997 in ga podprl. Kot je bilo predlagano v poslanski
pobudi, je v poročilu posebno prikazano, kakšni so stroški
povezani s projektom, in kako se predvideva reševanje
kadrovskih in materialnih problemov Agencije za plačilni promet.

Guverner Banke Slovenije, dr. France Arhar, pošilja v zvezi s
poslansko pobudo g. Ferija Horvata in sklepom Državnega
zbora, da naj Banka Slovenije do 15. septembra 1997 predloži
poročilo o izvajanju projekta reforme plačilnih sistemov,
- POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA REFORME
PLAČILNIH SISTEMOV

- odvisnost centralne banke od politike in pritiski za neomejeno
likvidnostno podporo bankam v težavah z dobro znanimi
posledicami na inflacijo;
- pravna nedorečenost glede ločevanja privatno pravnih in javno
pravnih pogodbenih odnosov;
- prioriteta države pri poravnavanju davčnih obveznosti z enostavno tehnologijo zajemanja na računih komitentov SDK.

1. UVOD
V zvezi s poslanskim predlogom g. Ferija Horvata in sklepom
Državnega zbora, da naj Banke Slovenije do 15. septembra 1997
predloži celovito poročilo o izvajanju projekta reforme plačilnih
sistemov v Sloveniji, podajamo v nadaljevanju naslednje poročilo.
2. KRATKA OCENA SEDANJEGA STANJA

Vsa ta izhodišča so po 1990. letu prenehala veljati, kar bi bil
zadosten razlog za prenehanje ali vsaj transformacijo SDK. Iz
pragmatičnih razlogov je sicer nemogoče spremeniti delovanje
institucij "čez noč", kljub temu pa je mogoče trditi, da je bilo od leta
1990 do danes narejeno na tem področju premalo za prilagajanje
našega gospodarstva normalnim razmeram.

V procesih tranzicije v demokracijo, konkurenčno tržno
gospodarstvo in privatno lastnino je Slovenija doslej vsaj na enem
področju naredila bistveno premajhen napredek. To je področje
plačilnega prometa, na katerem se v vsebinskem pogledu ni veliko
spremenilože vse od začetka 60-tih let, ko se je iz tedanje Narodne
banke Jugoslavije izdvojila Služba družbenega knjigovodstva
(SDK). Služba, kateri je bila poverjena naloga kontrole vseh
finančnih tokov pravnih oseb, je tako postala monopolni izvajalec
plačilnega prometa, poleg tega pa je za državo opravljala še
naloge pobiranja davkov, kontrolo zaključnih računov ter zbiranja
finančne statistike.

Banka Slovenije je na podlagi svojih pooblastilže 1992. leta pričela
s pripravami na reformo plačilnega sistema. Na 17. seji dne 26.
maja 1992 je Svet BS sprejel sklep, da mora biti delovanje BS
naravnano na promocijo integritete plačilnega sistema Slovenije
in na zagotavljanje plačilnih storitev vsem bančnim organizacijam
na osnovi spoštovanja principov enakopravnosti in lojalne
konkurence. V tem programu so bili določeni kratkoročni,
srednjeročni in dolgoročni cilji reforme. V stališčih je bilo tudi
poudarjeno, da bo BS spodbudila politični dogovor o normalizaciji
plačilnega sistema. Zato je maja 1992 poslala vladi pismo, v katerem
jo je obvestila o potrebi spremembe plačilnega sistema in jo
seznanila s svojim programom. V dogovoru z Ministrstvom za
finance so se pričele tudi organizacijske in vsebinske priprave za
izvedbo projekta in pridobljena je bila finančna podpora programa
Phare.

V okviru tedanje družbeno-ekonomske ureditve je SDK dosegla
visoko tehnično učinkovitost. Seveda pa je potrebno delovanje
SDK vseskozi obravnavati v kontekstu izhodišč, ki so definirala
tedanji družbeno-ekonomski sistem. Le-ta so bila:
- družbena lastnina in pravica države, da stalno kontrolira pravne
osebe;
- denarno čudaštvo, v katerem je bila popolnoma zamegljena
vloga denarja kot zakonitega plačilnega sredstva;
17. september 1997
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poravnave v realnem času ter na transakcije majhnih vrednosti,
ki se dokončno poravnavajo po izvršenem kliringu v klirinški hiši.
Delitev plačilnih transakcij, ki je v svetu že dolgo poznana, izhaja
iz nevarnosti t.im. sistemskega rizika, ki ga mora imeti centralna
banka pod stalnim nadzorom;
5. cena za opravljanje plačilnih storitev mora biti čim nižja, pri
čemer pa mora biti upoštevano načelo polnega pokrivanja
stroškov učinkovitih izvajalcev; odpraviti je potrebno tarifo, ki sloni
na plačevanju določenega odstotka od zneska plačilnega naloga,
ker to pomeni subvencioniranje enih komitentov na račun drugih;
6. standarde za izvajanje plačilnega prometa dogovorno določijo
izvajalci; sprejeti standardi s tem postanejo obvezni;
7. centralna banka (Banka Slovenije) v skladu z zakonskimi
pooblastili izvaja kontrolno funkcijo plačilnega prometa, deluje kot
institucija za dokončne poravnave ter sodeluje z bankami pri
določanju standardov in postopkov;
8. kliring plačil opravlja plačilna družba (družba za opravljanje
plačilnih storitev - DOPS), ki se lahko ustanovi iz dela sedanje
APP;
9. z reformiranim plačilnim sistemom se Slovenija lahko neposredno vključi v plačilni sistem Evropske Monetarne Unije (t.im.
TARGET sistem), ker slovenski reformirani sistem izhaja iz istih
izhodišč kot sistem TARGET;
10. vsi drugi podsistemi opravljanja plačil (npr. čeki, bankomati,
plačilne kartice ipd.) naj se postopno integrirajo v enoten plačilni
sistem v skladu z zgoraj navedenimi načeli in cilji reforme.

V letu 1993 in 1994 so bile narejene obsežnejše analize potrebnih
sprememb na področju plačilnega prometa. V izdelavi analiz so
sodelovali tudi strokovnjaki tujih centralnih bank (n.pr. nemške
Bundesbanke). Analize so pokazale zlasti, da je na tem področju
potrebno izhajati iz naslednjih vsebinskih predpostavk:
- plačilni promet je gospodarska dejavnost, ki mora biti podvržena
konkurenci;
- potrebno je strogo ločevanje med zakonitim plačilnim sredstvom,
ki je samo denar centralne banke (Zakon o uporabi denarne
enote Republike Slovenije - UL RS, št. 17/91) ter opcijskim plačilnim
sredstvom, kar je žiralni denar poslovnih bank;
- način plačevanja je posledica dogovorjenih civilno pravnih odnosov; država naj pri tem zagotavlja le najnujnejše pravne okvire;
- centralna banka mora pri izvajanju denarne politike ohraniti
samostojnost ter mora imeti stalen nadzor nad likvidnostjo bank.
Te predpostavke so imele za posledico proučitev nadaljnje vloge
SDK v našem plačilnem sistemu.
Vzporedno z vsebinskimi pripravami na reformo plačilnih sistemov
so potekale tudi priprave na reformo davčne uprave, ki se je prav
tako dotikala vprašanja bodoče vloge SDK v našem sistemu.
Rezultat teh dejavnosti je bila dvakratna sprememba Zakona o
SDK (1994. in 1995. leta), ki je institucijo transformiral najprej v
Agencijo za plačilni promet, nadziranje in informiranje, kasneje z
izločitvijo nadziranja, pa v Agencijo za plačilni promet (APP).

Za dosego teh ciljev je bila izdelana strategija migracije iz
dosedanjega sistema plačilnega prometa v nov sistem in opredeljen
časovni okvir za njeno izvedbo.

Agencija za plačilni promet (APP) je novi zakon spodbijala pred
Ustavnim sodiščem z utemeljitvijo, da je zakonska določba, ki
omogoča bankam, da opravljajo posle plačilnega prometa za
pravne osebe v državi, v neskladju z načeli pravne države in
delitve oblasti. Po mnenju APP je bilo potrebno predhodno določiti
temeljne pravne podlage za vse udeležence v plačilnem prometu
in zagotoviti njihovo enakopravno obravnavanje. Ustavno sodišče
ni sledilo navedbam Agencije ter odločilo, da ni v neskladju z
načeli pravne države in načelom delitve oblasti določilo, ki
omogoča bankam, da opravljajo tudi posle plačilnega prometa v
državi (kot to počno sicer povsod po svetu). Zaradi sproženih
ustavnih sporov je bilo izvajanje Zakona o Agenciji za plačilni
promet (nadziranje in informiranje) omejeno vse do maja 1996.

Migracija temelji na naslednjih zahtevah:
I) migracija ne sme ogroziti delovanja plačilnega prometa, ki mora
nemoteno funkcionirati pred, med in po prehodu; zato je zaželen
prehod po fazah zaradi minimiziranja tveganj nedelovanja.
Gospodarstvo prehoda sploh ne sme občutiti oz. se rezultati
reforme odražajo v nižjih stroških;
II) v času prehoda (in po njem) je treba zagotavljati ustrezne
statistične in davčne informacije;
III) prehod naj omogoči čimhitrejše večanje deleža plačil z
dokončno poravnavo, s čimer se zmanjšuje tveganja ter omogoča
hitrejše obračanje sredstev;
IV) prehod naj omogoči postopno integracijo domačega plačilnega
prometa s plačilnim prometom s tujino ter plačilnega prometa za
pravne in fizične osebe;
V) migracija ne sme zmanjšati učinkovitosti denarne politike;
VI) prehod naj se opravi s čim nižjimi stroški za opremo in kadre;
VII) prehod mora potekati v okviru trenutno veljavne pravne regulative, ki se bo postopno reformirala; upoštevati je treba, da v
sistemu obstaja visoka stopnja finančne nediscipline;
VIII) prehod naj usposobi banke, da bodo plačilni promet opravljale
kot sestavni in izvedeni del osnovne bančne funkcije (odobravanje
kreditov, upravljanje sredstev itd.)
IX) prehod naj prispeva h krepitvi sodelovanja poslovnih bank na
področju storitev plačilnega prometa;
X) prehod naj upošteva časovno dimenzijo implementacije, ki ne
sme biti neopredeljena.

Intenzivnejše delo tako na projektu reforme plačilnih sistemov
kot na projektu reforme davčne uprave je bilo zato dejansko
mogoče šele po tem datumu, posebno pa še po imenovanju
novega Sveta APP v septembru 1996.
Svet Banke Slovenije je v razdobju 1993 - 96 stalno spremljal delo
na projektu reforme ter ga usmerjal v smeri sprejetih izhodišč,
istočasno pa iskal možnosti za usklajevanje projekta reforme s
projektom tehnične modernizacije plačilnega prometa APP. Zaradi
različnih vzrokov do sodelovanja obeh institucij ni prišlo.
3. REFORMA IN MIGRACIJA PLAČILNEGA PROMETA
Končni cilj reformiranega plačilnega sistema je naslednji:
1. opravljanje plačilnega prometa kot tipična finančna storitev se
prenese nazaj v medbančno okolje. Pri tem se misli predvsem na
vodenje transakcijskega računa, ki je vsebinski izraz finančne
poveznosti komitenta in banke;
2. izbira banke, ki bo opravljala plačilno storitev je stvar odločitve
komitenta. Monopol opravljanja plačilnih storitev se odpravi;
pravnim osebam je dana možnost izbire;
3. plačevanje med bankami se opravlja prek centralne banke, ki
za ta plačila opravlja dokončno poravnavo;
4. plačilne transakcije se segmentirajo na transakcije velikih
vrednosti, ki se dokončno poravnavajo preko podsistema bruto
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Poleg vsebinskih zahtev migracije so bile postavljene še dodatne
zahteve tehnične narave, katerih namen je v čim večji meri
izkoristiti obstoječe potenciale APP, in sicer:
XI) da obstoječa HW in SW oprema Agencije za plačilni promet v
času prehoda opravlja posle plačilnega prometa in jo je zato kolikor
je mogoče smiselno vključevati v prehod na reformirani plačilni
sistem,
XII) da je smiselna postopnost prehoda, v katerem se s svojim
lastnim plačilnim prometom po fazah vključujejo banke, kar jim je
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bosta BS in MF, s sodelovanjem APP, izdelali predlog novega
zakona o plačilnem prometu. Poleg tega posebna pravna skupina,
sestavljena iz strokovnjakov APP in BS, proučuje celoten sklop
pravne regulative s področju plačilnega prometa. V dosedanjem
delu je ta skupina že predlagala, da se opravljanje plačilnega
prometa uredi na novih temeljih, v skladu s projektom reforme, in
istočasno predlaga prenehanje Zakona o APP. Predlog zakona,
usklajen med MF, APP in BS, bo v kratkem predložen parlamentu
v obravnavo.

omogočeno v skladu s 73. členom Zakona o APP,
XIII) da BS, tako kot vse centralne banke, prevzame v upravljanje
račune bank in s tem pridobi neposredno možnost vpeljave RTGS
(Real Time Gross Settlement oziroma BPRČ - bruto poravnava v
realnem času) plačevanja,
XIV) da se prehod istočasno pripravlja za neposredno vključitev
posamezne banke v reformirani plačilni promet, kot tudi za
poravnavo velikih plačil v realnem času za področja medbančnega
plačevanja.

Posebej pomembno je seveda sodelovanje APP in BS.
Sodelovanje se je, na pobudo BS in na nivoju vodstev, pričelo že
1993. leta. BS je poleg tega APP tekoče seznanjala s svojim
projektom, vendar do večjega sodelovanja žal ni prišlo. APP je
bila prav takrat močno angažirana na svojem projektu, ki ga je
imenovala modernizacija plačilnega prometa. Pri tem projektu je
bil cilj tehnična posodobitev računalniške opreme zaradi
dotrajanosti, vendar v okviru nespremenjene vsebine bivše SDK.
Glede na bistveno različno vsebino projektov (projekt APP po
vsebini ustreza pretekli socialistični in netržni ureditvi, projekt BS
pa temelji na načelih tržnega gospodarstva, privatne lastnine,
konkurence in stabilizacijske denarne politike) ni bilo volje in
možnosti oba projekta združiti, kar bi gotovo pomenilo znaten
prihranek. Poleg tega je prihajalo do velikih razlik v pogledih glede
projektnega vodenja. Medtem, koje BS projekt pričela z ustreznimi
analizami, ki so bile večinoma narejene brez večjih dodatnih
stroškov ter je odločitve 0 nakupu strojne in programske opreme
odložila za kasneje, je APP večji del stroškov projekta pričela z
nakupu opreme, ki je bila nato več let neuporabljena.

4. SODELOVANJE INSTITUCIJ IN DOSEDANJI
REZULTATI
V projektu reforme plačilnih sistemov sodelujejo Banka Slovenije,
Ministrstvo za finance, Agencija za plačilni promet, poslovne
banke, Združenje bank Slovenije in Statistični urad RS. S projektom
so seznanjeni tudi Gospodarska zbornica Slovenije in posamezna
gospodarska združenja in podjetja.
Za izvedbo projekta reforme so bile oblikovane številne delovne
skupine, ki so pripravljale pravne podlage, vsebinske spremembe
in reševale tehnična (organizacijska) vprašanja.
Poslovne banke so v okviru Združenja bank formalno pristopile k
projektu s podpisom pisma o namerah (1994. in 1995. leta), s
katerim so se zavezale za ustanovitev plačilne hiše (v obliki
delniške družbe) ter za pričetek notranjih priprav za prevzem
plačilnega prometa. V letu 1997 so v večini bank že ustanovljeni
posebni sektorji za notranji plačilni promet, pogosto s kadrovanjem
strokovnjakov iz APP, postavljene so osnove za tehnološko
podporo plačilnemu prometu, v razgovorih z APP pa se išče
rešitev za najracionalnejšo ustanovitev plačilne družbe.

APP je projekt modernizacije zaključila v maju 1997, uporabniki
(pravne osebe) pa pod enakimi pogoji kot pred projektom (razen
predvidene večje tehnične zanesljivosti) še naprej opravljajo
plačilni promet.

V operativnem delu na projektu so poslovne banke vključene
tako, da zagotavljajo delavce v posamezne delovne skupine.
Trenutno delujejo skupine za: sistem bruto poravnav v realnem
času, podsistem plačil majhnih vrednosti, račune pravnih oseb in
bank, račune javnih financ in davkov, gotovinsko poslovanje,
statistiko, ustanovitev DOPS in SWIFT standarde.

Z imenovanjem novega Sveta APP v septembru 1996 je prišlo do
aktivnejšega vključevanja APP v projekt reforme. Svet APP je
tudi formalno potrdil svojo podporo projektu in APP zadolžil za
sodelovanje. Z imenovanjem novega vodstva v marcu 1997 se je
zelo aktivno vključila v projekt. V dogovorih s poslovnimi bankami,
BS in MF se skupaj z APP išče oblike bodočega delovanja
posebno na področju predvidene družbe za opravljanje plačilnih
storitev, na področju statistike, prevoza gotovine, in različnih
opravil z registri, ki jih bo Slovenija potrebovala.

Na podlagi spremenjenega Zakona o APP je bilo novembra 1995
preneseno vnovčevanje čekov od APP v poslovne banke, v aprilu
1997 pa je bila uvedena posebna položnica/nakaznica, ki bo v
bodoče predstavljala enega osnovnih plačilnih dokumentov.
Ocenjuje se, da so poslovne banke samo pri prenosu vnovčevanja
čekov v banke prihranile v letu 1996 okoli 400 mio SIT.

Preobrazba APP bo nedvoumno predstavljala pomemben socialni
problem, zato je na Svetu APP posvečena velika pozornost
iskanju rešitev prav tem vprašanjem.

Poslovne banke so se v tem času pričele intenzivneje pripravljati
na prevzem plačilnega prometa pravnih oseb, posebno intenzivna
pa je bila dejavnost na področju uvajanja sodobnih plačilnih
instrumentov, ki tudi predstavljajo del projekta reforme.

O projektu reforme je bila seznanjena tudi Vlada RS, ki je na svoji
seji novembra 1996 projekt podprla ter APP zadolžila za aktivno
sodelovanje z BS. Najvažnejši sklepi Vlade so bili naslednji:

Ministrstvo za finance je že od pričetka dela vključeno v projekt.
Pri tem je posebno pomembna koordinacija projekta s projektom
reforme davčne službe ter s prizadevanji za racionalizacijo
poslovanja javno-finančnih računov. Poseben poudarek naj bi bil
dan upravljanju s sredstvi zakladnice ter zagotavljanju potrebnih
informacij za davčno kontrolo. Na Ministrstvu za finance bodo do
konca novembra pripravljeni postopki glede spremenjenega
načina vodenja enotnega računa države in spremljave javnih
financ. Opredeljene bodo informacije potrebe za davčno službo
in za upravljanje s sredstvi proračuna. Ker se bo v novem sistemu
davke vplačevalo prek bank, bodo določeni postopki, pogodbe in
računi, kakor tudi način prenosa sredstev na račun proračuna in
njegovega izvrševanja. Potrebno bo opredeliti tudi potrebe po
informiranju (statistiki) za MF in za SURS.

- Vlada podpira projekt reforme plačilnih sistemov, ki ga izvaja BS
ter meni, da je njegova izvedba nujna za nadaljnji razvoj tržnega
gospodarstva, finančnih trgov ter za vključevanje Slovenije z
Evropsko unijo,
- Vlada RS nalaga Agenciji za plačilni promet, da skladno z
zakonom in že veljavnim statutom na osnovi v Svetu Banke
Slovenije sprejetih sklepov, na osnovi smernic Evropske unije za
področje plačilnega prometa in na osnovi hitro razvijajočih finančnih
tržnih storitev v svetu aktivno sodeluje v delu projektne skupine
za reformo plačilnega prometa,

Pomembno področje sodelovanja med MF in BS je priprava pravne
regulative za izvedbo reforme. Dasi obstoječa zakonodaja že
daje zadostne pravne podlage za prenos plačilnega prometa v
medbančno okolje (73. člen Zakona o APPNI, UL RS 58/95),

17. september 1997

- Agencija naj v letnem programu že za leto 1997 predvidi postopek
prenašanja funkcij sedanjega plačilnega prometa kot javnopravne
storitve v konkurenčno bančno okolje po ustrezno izdelanem z
Banko Slovenije usklajenem scenariju,
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- Agencija naj pripravi elemente in podlage za zakonsko in
normativno urejanje potrebnih korakov za institucionalne
spremembe Agencije ob prehodu dela njenih storitev v tržno okolje
in druge javnopravne institucije.

v realnem času pa je bil opravljen šele maja/junija 1997.
Dosedanji storški projekta reforme so bili naslednji:
ECU

Banka Slovenije je v okviru svojih pristojnosti tudi sprejemala
ukrepe za operativno izvajanje projekta.
V marcu 1997 je na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije pričela
opravljati plačilni promet z računov obveznih rezerv poslovnih
bank, kar predstavlja tehnično prvi korak v reformo. Obseg tega
prometa znaša mesečno okoli 40 milijard SIT, kar posledično za
banke, ki BS ne plačujejo provizije, pomeni velik prihranek.
Banka Slovenije, ki bo primarno odgovorna za delovanje sistema
bruto poravnav v realnem času, je na podlagi mednarodnega
razpisa izbrala ponudnika programske opreme in po dolgotrajnih
pogajanjih podpisala pogodbo 6. maja t.l. V skladu s programom
bo ta sistem pričel delovati v marcu 1998.

150 000
787 000
105 000
250 000
16 000
1 600 000
147 000
147 000
44 000
1 300 000

SKUPAJ:

4 546 000

Pojasnilo:
1. vključuje plače zaposlenih v BS 1992/93
2. konzultantske storitve, financirane s sredstvi programa Phare,
1992-95
3. nakup opreme in pohištva za oddelek PS, za projektno skupino
in oprema prostrov na Cankarjevi 1
4. plače v oddelku PS v letih'1995 in 1996
5. papir, drobni inventar, energija itd.
6. programski produkt za podsistem bruto poravnave v realnem
času. Celotni strošek po pogodbi bo 1 600 000 ECU, plačljiv do
aprila 1998
7. programski produkt S.W.I.F.T.-a za podporo domačim plačilnim
sistemom
8. operacijski sistem za povezavo udeležencev (bank) s
podsistemom BPRČ.
9. vsebuje dnevnice, potne stroške, nočnine, najemnine, udeležbe
na seminarjih, študentsko delo itd.
10.ocena stroškov posameznih bank vključuje- plače delavcev,
ki so sodelovali v delovnih skupinah, novo zaposlene v oddelkih
plačilnih sistemov, računalniško omrežje, programske pakete,
povezano s S.VV.I.F.T. sistemom in druge stroške.

Banka Slovenije je tudi izdelala nov koncept oskrbe Republike
Slovenije z gotovino, ki bo bistveno zmanjšal obseg transporta z
gotovino in pocenil stroške tega segmenta plačilnega prometa.
Vedno bolj pomembno vlogo mora prevzeti tudi Združenje bank
Slovenije. ZBS prevzema koordinacijsko vlogo in iz predstavnikov
bank imenuje člane posameznih delovnih skupin. ZBS skupine
formira, njihovo delo pa ustrezno koordinira in nadzira v smislu
poročanja Nadzornemu svetu ZBS in zagotavljanju povratnih
informacij članom skupin. ZBS za ostale udeležence zagotavlja
podatke in informacije, ki so splošnega interesa npr. SURS-u bo
zagotovilo spisek posameznih registrov z informacijami o
komitentih, s katerimi banke razpolagajo.
5. OCENA STROSKOV
Projekt tolikšnega obsega, kot je reforma plačilnih sistemov brez
dvoma pomeni tudi precejšen strošek, ki se bo moral povrniti v
življenjski dobi njegovega delovanja.
V začetni fazi je bil projekt financiran s strani BS, edini strošek pa
je bil delovni čas porabljen za izdelavo ustreznih analiz. V
nadaljevanju so bila pridobljena sredstva programa Phare, s
katerimi se je financiralo delo tuje konzultantske firme PA Consulting iz Londona. Z njihovo pomočjo je bila postavljena
organizacijska shema projekta ter izdelane dodatne analize
bodoče zasnove plačilnega sistema. Že v tej fazi so se v delo
vključile tudi poslovne banke z delegiranjem delavcev v
posamezne delovne skupine, ki so jih pretežno vodili in usmerjali
delavci BS. Tekom 1994. leta je bil v BS ustanovljen oddelek za
plačilne sistem, ki je prevzel operativno vlogo v izvajanju projektnih
del ter zagotavljal ustrezne povezave z drugimi institucijami doma
in v tujini. Projektno delo je v tem razdobju potrjeval projektni svet
sestavljen iz predstavnikov BS, ZBS, APP, MF in SURS,
vsakokratne predloge za nadaljnje delo pa je na svojih sejah
potrjeval Svet Banke Slovenije.

(Vsi stroški "So izraženi v ECU-jih za primerjavo s projektom
modernizacije)
V nadaljnjem delu so predvideni še stroški v zvezi z ustanovitvijo
plačilne družbe (ustrezno število zaposlenih) ter stroški v
posameznih poslovnih bankah, kot so: pridobitev trezorskih
kapacitet (lahko brezplačno od APP oz. države kot lastnice),
postavitev dnevno nočnih trezorjev (tudi delno od APP), ev.
pridobitev dodatnih prostorov, preureditev računalniških sistemov,
eventuelen nakup opreme, nova zaposlovanja itd. Predvideva
se, da v nobenem primeru ti dodatni stroški ne bi presegli 8 mio
ECU, kar pomeni, da bo skupen strošek projekta reforme ca
12.5 mio ECU.
Pri oceni stroškov poslovnih bank, je potrebno upoštevati, da
bančni sistem že danes vodi skoraj 2 milijona različnih računov
(med njimi tudi samostojnim podjetnikom, ki imajo v smislu vodenja
računa praktično enak status kot pravne osebe) in da vodenje
dodatnih 70.000 partij za pravne osebe ne pomeni bistvenega
porasta aktivnosti, dasi gre za velik porast vrednosti plačil. Prenos
vodenja računov pravnih oseb v banke tako pomeni integracijo
tega dodatnega dela računov v že obstoječe bančno okolje in ne
predstavlja velikih dodatnih vlaganj. Spremenila se bo predvsem
vsebina bančnih aktivnost t.j. spremljanje stranke, obvladovanje
rizikov in likvidnosti.

V teku dela je postalo očitno, da mora biti poseben poudarek dan
problemom prehoda iz starega v reformirani plačilni sistem. Zato
je bila na svetu BS 27. 8. 1996 potrjena strategija prehoda v 6
fazah, projekt pa delovno reorganiziran tako, da je bila ustanovljena
projektna skupina sestavljena iz predstavnikov BS, poslovnih
bank, APP in zunanjih pogodbenih sodelavcev. Financiranje te
skupine je razdeljeno med udeležene institucije (vsakdo pokriva
plače svojih ljudi), zunanje sodelavce pa delno financira program
Phare in delno BS.

Pri prenosu računov pravnih oseb v bančno okolje je potrebno
ločiti vlaganja, ki bodo potrebna, da banke prevzamejo ta del
posla od vlaganj, ki jih banke morajo izpeljati, pri spremenjenem

Šele z ustanovitvijo te skupine so nastali prvi stroški za nabavo
opreme: nakup programske opreme za podsistem bruto poravnav
poročevalec, št. 44

1. Predhodne analize
2. PA Consulting
3. Oprema prostorov v BS
4. Delo oddelka plačilnih sistemov
5. Materialni stroški
6. Programski paket Logica in HW
7. FIN Copy
8. Alliance Access
9. Drugo
10. Ocena stroškov poslovnih bank
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oziraje se na njihovo višino. Predviden začetek te faze je marec/
april 1998. leta.

načinu vodenja transakcijskih računov in uveljavljanju
elektronskega bančništva in pogojev, v katerih je plačilni promet
ena od sestavin informatiziranega omrežja splošnega poslovanja
podjetij in kot tak vedno bolj postaja standard.

V nadaljnjih fazah naj bi banke pričele postopoma prevzemati
plačilni promet lastnih komitentov. Pred začetkom te faze bosta
tehnološko že vzpostavljena dva sistema. Sistem BPRČ, ki deluje
v Banki Slovenije, in sistem Agencije, ki ga zaradi svoje zasnove
lahko imenujemo BPSS (paketna plačila majhnih vrednosti). Prenos
računov pravnih oseb v banke bo izveden postopno od konca
leta 1998 do leta 2001. Možnost postopnosti vpeljave plačilnega
prometa bank je očitna prednost faznega pristopa.

Po informacijah APP in ocenah so bili stroški v zvezi s projektom
modernizacije plačilnega prometa naslednji:
ECU
1. Predhodne analize
Z Programska oprema (samo zunanji izvajalci)
3. Računalniška oprema, od tega
- nabava
- vzdrževanje
4. Oprema prostorov
5. Razvoj projekta v APP
- sektor za plačilni promet
- sektor IS
- sodelovanje s podružnicami
6. Materialni stroški
7. Stroški uporabnikov
- integralno testiranje
- paralelno delo
SKUPAJ

193 000
1 990 000
10 182 000
8 632 000
1 550 000

Postopen prehod predvsem velikih plačil na začetku bo vplival na
dohodek Agencije (obseg dela se ne bo zmanjšal v taki meri kot
vrednost obdelanih nalogov, ki so danes osnova tarifne politike).
Agencija bo morala zato, in zaradi še ne predloženih in nesprejetih
nalog prehoda (zaposlovanje, socialni vidik, mogoče nove
investicije), in še neugotovljenih socialnih in še drugih stroškov
prehoda oblikovati cenik in tarife tako, da bo del stroškov teh
prehodov pokrit tudi z dohodki Agencije.

166 0003 099 000
505 000
2 550 000
44 000

Prve ocene prestrukturiranja Agencije so bile že narejene. Po
sklepu Sveta APP so bile zasnove dopolnjene z novim
razporedom in predlogom funkcij. Število delavcev, ki bi migriralo
s predlaganimi funkcijami kaže spodnja razpredelnica.

5 000
490 000
177 000
313 000
16 125 000

V tej oceni še ni upoštevano, koliko delavcev APP-ja bodo
potrebovali v podjetjih za hitro rastoče elektronsko poslovanje,
koliko strokovnjakov lahko v letu 1999 zahteva in zaposli novi
davek na dodano vrednost, koliko strokovnjakov bo potrebnih
zaradi postopnega prehoda na obračune in računovodske izkaze
v eurojih ter ni ocene o potrebi splošne informatizacije poslovanja
vseh ostalih sektorjev. Pri tem velja upoštevati dejstvo, da tudi
drugje v javnem in zasebnem sektorju napovedujejo in ocenjujejo
preveč zaposlenih v administrativnih opravilih. Tam bodo podobno
kot v APP-ju analizirali presežke in iskali dela za njih.

Primerjava stroškov obeh projektov je sicer lahko nepopolna,
vendar kljub temu kaže, da so informacije, ki se občasno pojavljajo
v javnosti, da bo projekt reforme stal več kot 200 mio DEM (to je
tudi del vprašanja poslanca g. F. Horvata) popolnoma napačne in
nimajo nikakršne osnove. Kot je bilo omenjeno predhodno, so
dosedanje spremembe v plačilnem prometu (vnovčevanje čekov
pri bankah, prenos računov obvezne rezerve v Banko Slovenije)
že omogočile znatne prihranke.
Vsekakor pa je mogoče pritrditi mnenju, da bi boljše sodelovanje
institucij na tem projektu, lahko stroške še zmanjšalo.

Pri reševanju socialnega problema velja upoštevati dejstvo, da
gre pri prestrukturiranju Agencije za regionalno razpršenost, saj
ima le-ta na področju celotne Slovenije 64 enot.

6. INSTITUCIONALNE SPREMEMBE IN SOCIALNI
ASPEKTI REFORME

Sedanje in možne nove funkcije APP-ja in njihova migracija
v druge institucionalne oblike:

Projekt bo imel za posledico prestrukturiranje Agencije in na koncu
njeno prenehanje. Na osnovi analize sedanjih funkcij Agencije bo
pripravljen podroben načrt njenega prestrukturiranja oz. prenosa
njenih funkcij. Pri tem so možne različne smeri prestrukturiranja.
Del delavcev Agencije naj bi odšel v bančno okolje, del pa v
bodočo družbo za opravljanje plačilnih storitev (DOPS), ki bo
imela vsaj tri segmente poslovanja: plačila velikih vrednosti - BPRČ
sistem, plačila majhnih vrednosti ■ del sedanjega sistema APP, in
plačila s sodobnimi plačilnimi instrumenti (kartice, čeki, bankomati,
elektronskimi prodajnimi mesti itd.). Del resursov bo brez dvoma
še potreben za davčno službo in za upravljanje s sredstvi
proračuna, kjer se bo v novem sistemu davke vplačevalo prek
bank. Tako obstaja možnost prehoda ca 100 davčnih kontrolorjev
na DURS (izšola jih lahko APP na svoje stroške).

1. Postopna migracija v bančno in podobno konkurenčno okolje
2. Izločanje v posebno enoto (d.o.o.) za varovanje in transport
gotovine
3. Klirinška hiša (DOPS-družba za opravljanje plačilnih storitev)
4. Finančna statistika (pri SURS v okviru SNA in ESA)
5. Davčna uprava
6. Informatiziranje notranjih subvencij in transferov med
javnopravnimi subjekti

Pomemben delež pri prenosu funkcij so tudi nove dejavnosti APP.
V mislih imamo ustanovitve (i) podjetja za bonitetno službo, (ii)
kreditnega biroja, (iii) zavoda za analizo zaključnih računov itd.
Možne smeri prestrukturiranja so navedene v pregledu v
nadaljevanju.

7. Operacionalizacija javno-pravnega plačilnega prometa in
evidenc ter statistik
8. Skupne in splošne prijavne evidenčne službe za občane in
podjetja

Pričakujemo postopen prenos posameznih funkcij na nove nosilce
v skladu s potrjeno dinamiko prehoda/migracije plačilnega proemta
v obdobju do leta 2001, ko naj bi APP tudi prenehala obstajati.
Prva naslednja pomembna faza migracije je namenjena
vpeljevanju sistema medbančnih plačil velikih vrednosti v realnem
času (BPRČ), in sicer na začetku za t.i. "čista" medbančna plačila.
Medbančni plačilni promet bo vključeval vse vrste transakcij ne
17. september 1997

9. Skupna računalniška podpora (posebna oblika d.d.) občinski
informatizaciji
10. Register nepremičnin
11. Informatizacija državnih socialnih storitev - IDSS
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nakup delov (prostorov, predvsem trezorjev) APP in za prevzem
delavcev. Morebitne potrebe po trezorskih kapacitetah so v veliki
meri odvisne od dela reforme plačilnih sistemov, ki se nanaša na
gotovinsko poslovanje, ki bo v prihodnje organizirano po principu
depotnih bank, ki bodo v imenu BS distribuirale gotovino. Glede
na to, da APP razpolaga s precejšnjim premoženjem v obliki
nepremičnin, bo potrebno izdelati tudi program uporabe tega
premoženja in prenos na nove uporabnike. Ker gre za premoženje
države se kot potencialni novi uporabniki kažejo upravni organi
(n.pr. DURS), z nakupom (po ev, znižanih cenah) pa tudi banke,
podjetja in druge pravne osebe. Kot že omenjeno, bi trezorske
kapacitete rabile predvsem bodoče depotne banke, nekatere
prostore pa bodoča plačilna hiša (DOPS).

12. "Javna dela" (popisi, informatizacija knjižnega dela zemljiške
knjige)
13. Register kmetij in kmečkih gospodarstev po zahtevah EU
V novih predvidenih funkcijah in dejavnostih bi se po grobi oceni
lahko zaposlilo do 50 % sedanjih zaposlenih. Poleg tega bi se
lahko zmanjšalo število zaposlenih na račun upokojevanja in
prenehanja zaposlenosti za določen čas (do 35 % zaposlenih),
preostalo pa bi še 15 % zaposlenih, za katere bi bilo problem še
potrebno rešiti.
Pomemben element prestrukturiranja so tudi bilateralni dogovori
med poslovnimi bankami in Agencijo. Ti dogovori naj bi v veliki
meri razjasnili zainteresiranost posameznih bank za prevzem/

«
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Poročilo o

DELU

IN

SKLADA

GOZDOV

KMETIJSKIH

RS

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE

dne 17. julija 1997 sprejela poročili o delu Sklada za leto 1995
in leto 1996, omenjeni poročili.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS posreduje v skladu s 7.
členom zakona o Skladu in sklepom Vlade RS, ki je na 22. seji

Niko Rainer, l.r.
Nadzorni odbor
predsednik

Številka: 400-11/97-1 (P)
Ljubljana, dne 17. julija 1997

Slovenije za leto 1997 in k finančnemu načrtu za leto 1997 s tem,
da se po sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto 1997
uskladi s proračunom.

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 17. julija 1997
obravnavala poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije v letu 1995 s finančnim poročilom, poročilo o
delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v
letu 1996 s finančnim poročilom, program dela Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 1997 s finančnim
načrtom, poročilo o realizaciji sklepov Vlade Republike Slovenije
z dne 15/11-1996 in oceno možnosti dodeljevanja nadomestnih
zemljišč v postopkih denacionalizacije in sprejela naslednje

3. Vlada Republike Slovenije, na podlagi 43. člena zakona o
računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in
61/90 in Uradni list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93 in 1/97), soglaša,
da se amortizacija za osnovna sredstva, ki so prenesena v
brezplačno upravljanje sklada, obračunava v breme kapitala
Republike Slovenije.
4. Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije o realizaciji sklepov Vlade
Republike Slovenije z dne 15. novembra 1996.

SKLEPE:
1. Vlada Republike Slovenije je sprejela poročili o delu Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1995 in
1996 (gradivo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije z dne 26. junija 1997).

5. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se v primerih, ko je
upravičenec zakupnik zemljišča v lasti Republike Slovenije, lahko
sklad in upravičenec sporazumeta o vrednostni poravnavi
zemljišča, ki je predmet denacionalizacije, za v zakup vzeto
zemljišče, če upravni organ nedvoumno z dokumenti potrdi, da
so parcele, ki naj bi bile predmet poravnave, proste denacionalizacije.

Vlada Republike Slovenije je sklenila predlagati nadzornemu
odboru sklada, da v skladu z drugim odstavkom 7. člena zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pošlje
navedeni poročili Državnemu zboru Republike Slovenije.

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

2. Vlada Republike Slovenije daje, na podlagi 5. člena zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, soglasje
k:

POSLANO:
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana
- Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za finance

- zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije za leto 1995,
- zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije za leto 1996 in
- programu dela Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
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Delo pravnega sektorja obsega dva sklopa:
a) premoženjsko-pravne zahtevke Sklada in zoper Sklad
b) sodelovanje v postopkih denacionalizacije.

POROČILO SKLADA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETO 1996

1.1.1. Delo na področju reševanja premoženjsko
pravnih zadev

UVOD

- Zahtevki po priznanju lastninske pravice:
Med zahtevki zoper Sklad so najštevilnejši raznovrstni zahtevki
za priznanje lastninske pravice po nesklenjenih ali pa sklenjenih
in zemljiškoknjižno neizvedenih (pretežno zaradi neizvedljivosti)
kupnih, prodajnih ali menjalnih pogodbah, pri večini katerih se
izkaže, da je za zahtevane parcele podan tudi denacionalizacijski
zahtevek. V obravnavi je okoli 220 izvensodnih in okoli 180 sodnih
zahtevkov, v letu 1996 je bilo sprejetih okoli 160 izvensodnih in
okoli 150 sodnih zahtevkov.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov R Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Sklad) je tudi v četrtem letu svojega delovanja poleg
rednih vlaganj v vzdrževanje in izboljšanje proizvodne
sposobnosti kmetijskih zemljišč in kmetij v državni lasti skrbel za
dobro gospodarjenje z gozdovi. Te je v zimi 1995/96 skoraj po
vseh območjih Slovenije prizadel močan žled. Škode so bile v letu
1996 pretežno sanirane, odpravljanje njihovih posledic pa je
vplivalo tudi na finančni položaj Sklada.
Sredi leta je Vlada sprejela koncesijski akt - uredbo o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti RS. Do konca leta 1996 je Sklad pripravil
predlog koncesijskih pogodb in ga posredoval v usklajevanje
drugopogodbenim strankam, pogodbe pa še niso bile podpisane.

Bistveni problem pri tovrstnih zahtevkih je pomanjkanje sodne
prakse: ob dveh zahtevkih za isto parcelo - za priznanje lastninske
pravice in za denacionalizacijo - je teoretično mogoče pričakovati
iz obeh strani tudi odškodninski zahtevek.

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov z nekdanjih
upravljalcev družbenih zemljišč na R Slovenijo je v glavnem
dokončan, prenosa še niso opravile kmetijske zadruge, prav
tako tudi ne večina občin.
Vsebina: 1
2
3
4

- Zahtevki po priznanju služnosti na nepremičninah v lasti R
Slovenije:
Večina vlog je rešena s sklenitvijo pogodb, v nekaj primerih pa so
sproženi sodni postopki. Pred ustanavljanjem služnosti je potrebno
vedno izključiti možnost denacionalizacije, preverjanje tega pa je
zelo zamudno delo.

Splošno o Skladu in njegovem delu
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči
Gospodarjenje z gozdovi
Finančno poročilo

- Predlogi za razdružitev solastnine:
V obravnavi je okoli 100 razdružitvenih postopkov, pretežno
izvensodnih, od katerih je bila dobra polovica prejeta v reševanje
v letu 1996. Tudi v teh postopkih je potrebno izključevati možnost
denacionalizacije na delu, ki je v lasti države.

1. SPLOŠNO O SKLADU IN NJEGOVEM DELU

- Sodelovanje v nepravdnih postopkih je potrebno pretežno v
zvezi z motenjem posesti zakupnikov.

V Skladu je bilo v začetku leta 1996 od 69 sistemiziranih delovnih
mest zasedenih le 49, od tega sta bila dva delavca zaposlena s
polovičnim delovnim časom. Na dan 31.12.1996 je bilo zaposlenih
53 delavcev, od tega eden začasno in 2 kot pripravnika, vsi s
polnim delovnim časom. Povprečno stanje zaposlenih v letu 1996
je 50,4 delavca. Od skupnega števila delavcev jih je na sedežu
Sklada zaposlenih 19, ostali pa delujejo na 36-tih lokalnih
izpostavah, kjer nekateri pokrivajo tudi več izpostav hkrati.

- Sklad je vložil zahtevke za izterjavo dolga od okoli 50 fizičnih in
12 pravnih oseb.
1.1.2. Delo na področju denacionalizacije
Obseg novih vlog za izdajo izjave volje in sodelovanje v postopkih
denacionalizacije se je v letu 1996 zmanjšal. Sredi leta je Sklad za
Državni zbor - za komisijo za nadzor lastninskega preoblikovanja
in privatizacijo, pripravil obsežno poročilo o svojem sodelovanju
in problemih na področju vračanja kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Organizacijska shema Sklada je predstavljena v prilogi št. 1.
1.1. Delo Sklada na pravnem področju

Iz 11. poročila o uresničevanju Zakona o denacionalizaciji, ki
zajema obdobje od 07.12.1991 do 21.08.1996, je mogoče povzeti
podatke, kot sledi:

Največja fluktuacija delavcev je v pravnem sektorju, kjer je
sistemiziranih skupaj 5 delovnih mest. V letu 1996 so bila zasedena
štiri, od teh pa dve mesti zasedata delavki, ki sta proti koncu leta
nastopili bolniški in kasneje porodniški dopust.
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skupaj...'
Iz poročila tudi izhaja, daje bilo od vseh vloženih zahtev v postopku
denacionalizacije 25.168 popolnih, kar predstavlja 61 % vseh
vloženih zahtev; število izdanih odločb je 21.407, kar predstavlja
52 % vseh vloženih zahtev oz. 85 % glede na število popolnih
zahtev.

Sklad kmetijskih
zemljišč RS

i76

m

a) Delo Sklada v zvezi z denacionalizacijskimi postopki na 1.
stopnji
Sklad je v postopkih denacionalizacije v letu 1996 prejel v novih
zadevah:

št.

št.

št. drugih

št. zahtev po 5. čl.

poročil

odločb

zahtev

ZDen in J45.čl.
ZIKS

1995

2500

2000

200

260

1996

990

1992

150

420

Iz gornje tabele je razvidno, da je število poročil od leta 1995 do
konca leta 1996 upadlo za 60 %. Število drugih zahtevkov v zvezi
z denacionalizacijo se je zmanjšalo za 25 %, povečalo pa se je
število zahtev po 5. členu ZDen in 145. členu ZIKS, in sicer za
62 %.

primerih je potrebno podajati dopolnilne izjave volje. Tudi takih
primerov je bilo v letu 1995 bistveno manj.
b) Pritožbeni postopki
V letu 1996 je bilo vloženih približno 80 pritožb zaradi napačno
ugotovljenega dejanskega in pravnega stanja (v preteklem letu
približno 110). Upad vloženih pritožb gre verjetno pripisati upadu
dospelih odločb na Sklad. Sklad sam je vložil pritožbe le nekaj
primerih, koje bilo vrnjeno premoženje, ki dejansko upravičencem
ni bilo odvzeto, v veliki večini pa so vlagatelji pritožb zavezanci za
vračilo v posest oz. dosedanji upravljalci nepremičnin.

Kljub zmanjšanju števila poročil pa Sklad v postopkih denacionalizacije ni imel bistveno zmanjšanega obsega dela, saj je bilo
potrebno v približno 50 % pred izjavo volje pozvati upravni organ
k dopolnitvi poročila o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju,
da je bilo potem mogoče podati izjavo volje. V 20 % teh je bilo
potrebno pozvati upravni organ tudi večkrat, ker dopolnitve niso
bile ustrezne. Takih primerov je bilo v preteklem letu bistveno
manj. Sklad domneva, da je razlog temu kadrovsko neustrezna
zasedenost upravnih enot na delovnem področju denacionalizacije, tako da obravnavanje zahtev za denacionalizacijo ni
ustrezno oz. dovolj kvalitetno.

c) Problemi, ki se pojavljajo v postopkih denacionalizacije
Problemi v postopkih denacionalizacije ostajo isti kot do sedaj:
kadrovski in materialni problemi upravnih enot, uskladitve
katastrskih stanj s stanjem v naravi - geodetska uprava,
nepravnomočno končani komasacijski postopki, vračanje
kompleksov, ki niso zemljiškoknjižno in zemljiškokatastrsko
izvedeni idr.

Sklad je moral v letu 1996 podati še za okoli 50 % več izjav volje
in stališč od navedenega števila prejetih zahtev, ker je bilo približno
70 % primerov, ko je šlo za izdajo delnih poročil in odločb. V takih
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evidenc v letu 1996. Najpomembnejši vzroki za spremembe so:
odprava tehničnih in vsebinskih napak, dodajanje novih parcel,
usklajevanje med različnimi konti, ovrednotenje neplodnih zemljišč.
Poleg tega je na vrednost vplival promet z zemljišči in gozdovi
(nakupi, prodaje, menjave).

1.2. Delo geodetske službe Sklada
Sklad bi moral biti kot upravljalec kmetijskih zemljišč in gozdov v
lasti R Slovenije stranka v postopkih, ki jih izvajajo geodetske
uprave in pooblaščeni izvajalci. Vendar niti geodetske uprave, niti
izvajalci geodetskih postopkov Sklada niso vedno obravnavali
kot enakovredno stranko v teh postopkih. Velikokrat so bili k
postopku vabljeni samo nekdanji družbeni upravljalci, ki so bili v
večini primerov tudi naročniki in plačniki postopka in so tudi
podpisovali zapisnike. Izvajalci so tako postopke zaključili brez
prisotnosti Sklada in takšne elaborate oddali na geodetske uprave.
Le približno polovica od 46 geodetskih uprav v Sloveniji je take
elaborate zavračala in izvajalci so zato morali Skladu posredovati
zapisnike o opravljenem postopku. V kolikor se je Sklad s
postopkom strinjal, je zapisnik podpisal, sicer pa je zahteval
njegovo razveljavitev. Tudi nekaj tožb je vloženih iz zgoraj opisanih
razlogov.

Sklad uporablja kontni plan za gospodarstvo. Kot javni Zavod je
izdelal računovodske izkaze in poslovno poročilo za leto 1996 v
skladu z zakonom o računovodstvu.
Vrednotenje kmetijskih zemljišč in gozdov v upravljanju Sklada je
opravljeno na istih osnovah, kot jih uporablja davčna uprava za
odmero davka na promet nepremičnin.
1.4. Prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v last
Republike Slovenije
Po 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) oz. 14. členu zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. list RS, št. 10/93 in 1/96)
morajo podjetja pred ugotovitvijo družbenega kapitala in sredstev
podjetja izločiti kmetijska zemljišča in gozdove ter jih v skladu z
navodilom o tem, kaj šteje za dokumentacijo za prenos (Ur. list
RS, št. 32/93) s pogodbo prenesti v last Republike Slovenije in v
upravljanje Sklada.

V primerih, ko geodetske uprave Sklada niso vključile v postopke,
se pojavi vprašanje, ali ti postopki niso bili izvedeni na škodo
države. Zaradi pogosto ugotovljenih napak v postopkih, kjer Sklad
ni bil prisoten, je Sklad o problemu njegovega nevključevanja v te
postopke, obvestil Glavni urad Geodetske uprave RS in Javno
pravobranilstvo RS, konkretna rešitev pa še ni bila dogovorjena.
Geodetske uprave so v letu 1996 Skladu poslale preko 1.000
vabil na mejno-ugotovitvene postopke, parcelacije in prenose
posestnih mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra.
Postopkov so se udeleževali predstavniki Sklada iz lokalnih
izpostav. Na terenu so običajno sporne uživalne meje parcel, ki
se evidentirajo v mejno ugotovitvenem postopku, zato so postopki
prenosa mej v naravo po katastrskih podatkih zelo pogosti.

V zvezi z navedenimi zakonskimi določili je bil v začetku leta
1994 med Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo Republike
Slovenije in Skladom dosežen poseben sporazum, po katerem
so morala vsa podjetja še pred potrditvijo programa lastninskega
preoblikovanja s strani Agencije, pridobiti izjavo Sklada, da so
uredila oz. prenesla kmetijska zemljišča v last Republike Slovenije.

Skladu je bilo vročenih tudi preko 500 geodetskih odločb, na
podlagi kateri so se parcele delile, ali pa jim je bila spremenjena
vrsta rabe. V primerih, ko so bile izdane odločbe za Sklad sporne,
je Javno pravobranilstvo RS zoper njih vložilo pritožbe (30).
Geodetski postopki - odmere delov parcel so potrebne tudi v
primerih, ko je bila denacionalizacijskim upravičencem vrnjena
parcela, ki se je po svojih mejah razlikovala od nacionalizirane. V
takih primerih je Sklad izdal soglasje za odmero, po potrebi pa
tudi soglasje za prenos posestnih mej v naravo po podatkih
katastra (skupaj 105 soglasij).

Predhodna ureditev kmetijskih zemljišč je bila, kljub pomislekom
nekaterih predvsem večjih podjetij nujna, saj bi se v nasprotnem
lahko zgodilo, da bi podjetje vključilo v svoj program lastninskega
preoblikovanja zemljišče, za katerega bi se šele v nadaljnem
postopku ugotovilo, da bi ga moralo prenesti v last Republike
Slovenije. Posledica tega bi bilo popravljanje že odobrenih in ali
celo delno izvedenih programov lastninskega preoblikovanja (npr.
pri podjetjih z izvedeno javno prodajo delnic).
Do 31.12.1996 je na Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo
RS 1574 podjetij oddalo osvoj program lastninskega preoblikovanja. Glede na dosedanje že opravljeno delo ugotavljamo, da je
približno 37 % družbenih podjetij imelo kmetijska zemljišča, ki jih
je moralo izločiti in s pogodbo prenesti v last Republike Slovenije.
Med ostalimi podjetji je bilo večino takih, ki so zemljiškoknjižno
sicer izkazovala kmetijska zemljišča, vendar so bila ta že več let
ali celo desetletij
pozidana. V takih primerih je moralo podjetje
predhodno vv upravnem postopku ugotoviti dejansko stanje teh
zemljišč. Podjetja, ki so imela zemljišča v tej fazi že urejena, so
bila žal zelo redka.

Zaradi velikega obsega dela na področju, ki ga pokriva geodetski
sektor, je število trenutno zaposlenih na tem področju premajhno.
1.3. Delo finančnega sektorja
Po priporočilu Ministrstva za finance je Sklad v letu 1996 pripravil
razmejitev materialnih naložb na stalna sredstva v lasti R Slovenije
in stalna sredstva v lasti Sklada. Skupaj predstavljajo 223,6 milijard
SIT, od tega je v lasti RS za 223,4 milijard SIT sredstev in v lasti
Sklada za 224 mio SIT. Nominirani kapital Sklada znaša skupaj
224,3 milijarde SIT. Tabelarni pregled stalnih sredstev in
nominiranega kapitala je v prilogi št. 2.

Večina prenosov s strani podjetij je bila opravljenih že v letih 1994
in 1995 (450). V letu 1996 je bilo sklenjenih 90 pogodb o prenosu
kmetijskih zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije, med
drugim tudi s podjetji, ki so kljub veliki angažiranosti zaradi izredno
velikega obsega zemljišč (več tisoč hektarjev, oz. več deset tisoč
parcel), potrebovala celo nekaj let za njihovo dokončno ureditev.
Upoštevajoč dosedanje izkušnje Sklad pričakuje, da bo od 89
podjetij, pri katerih je urejanje zemljišč trenutno v teku, še približno
40 takih, ki bodo morala prenesti zemljišča v last R Slovenije.

Ta inventurna komisija je opravila popis premoženja ločeno na
premoženje Sklada in premoženje R Slovenije. V skladu z delitvijo
sredstev je vodena tudi njihova evidenca, računalniški program
zanjo pa Sklad še dograjuje.
V prilogi št. 3 so po katastrskih kulturah prikazana vsa zemljišča,
ki so že prenešena na Sklad oz. so bila kupljena ali pa so zanje
sklenjene zakupne pogodbe. Ocenjujemo, da je ta evidenca zaradi
neprenesenih zemljišč še vedno nepolna.

Vzroki, zaradi katerih tudi v letu 1996, kljub predvidevanju, še
vedno niso bili dokončno opravljeni vsi prenosi s strani družbenih
podjetij, so ostali v glavnem enaki kot v prejšnjih letih. Težava
izhaja predvsem iz dejstva, da zakon za podjetja, ki so namerno
zavlačevala sklenitev pogodbe o prenosu, ni predvidel kazenskih

V prilogi 4 so v absolutnih zneskih pojasnjene tudi razlike, ki so se
v vrednosti stalnih sredstev pokazale po delitvi ureditvi njihovih
poročevalec, št. 44
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sankcij. Sklad bi v takem primeru sicer lahko predlagal tožbo na
podpis pripravljene pogodbe o prenosu, vendar bi bila v tem
primeru nujno potrebna predhodna uskladitev zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim, ker bi bil v nasprotnem to iz pravno formalnega
vidika zagotovo glavni vzrok za odklanjanje podpisa. To bi od
Sklada zahtevalo ne samo večje število zaposlenih, ki bi se
ukvarjali s prenosi, temveč tudi velika finančna srestva za
predhodno geodetsko ureditev teh zemljišč.

med občinami in državo. V primerih, ko je bilo za zemljišče
ugotovljeno, da obstaja dolžnost vrnitve po zakonu o denacionalizaciji, je Sklad glede na določila 88. člena tega zakona, moral
zahtevati tudi predhodno soglasje denacionalizacijskega
upravičenca.
V letu 1996 je bilo izdanih skupaj 452 soglasij, od tega:
- 44 soglasij Sklada kot mejaša,
- 199 soglasij za osnovanje in obnovo trajnih nasadov,
- 10 soglasij za izvedbo agromelioracijskih del,
- 47 elektro soglasij,
- 59 soglasij za prekope,
- 22 soglasij za rekonstrukcijo cest,
- 71 drugo.

Med najpogostejše vzroke za sorazmerno počasno urejanje
zemljišč s strani podjetij lahko štejemo naslednje:
- neurejena evidenca o zemljiščih, ki jih imajo podjetja v upravljanju,
- neusklajenost med zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki
ter dejanskim stanjem (po podatkih iz zemljiške knjige ima npr.
neko podjetje v upravljanju več kmetijskih zemljišč, čeprav so ta
že več let pozidana),
- neodmerjeni poslovni objekti in funkcionalna zemljišča k tem
objektom,
- hipoteke na zemljiščih, ki so jih podjetja dolžna prenesti v last
RS,
- nedokončani denacionalizacijski postopki.

Večji problemi pri izdajanju soglasij so se pojavljali tudi v primerih,
ko je bilo iz priložene dokumentacije razvidno, da obstaja možnost
vrnitve agrarnim in njim podobnim skupnostim po zakonu o ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja
in pravic (Ur. list RS, št. 5/94). V veliko teh primerih se je namreč
zgodilo, da skupnosti še niso bile niti organizirane, oz. da sploh še
niso vložile zahteve za vračilo nepremičnine. Glede na to, da je
rok za vložitev zahtevka po tem zakonu še vedno odprt, Sklad v
takih primerih zahtevanega soglasja ni mogel izdati.

Med pomembnejše vzroke za zastoj pri prenosih v letu 1996,
lahko štejemo tudi zakonsko nedorečenost iz začetka leta, ki je
nastala zaradi različnega tolmačenja spremembe 14. člena zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/96).

Sklad tudi ni izdajal soglasij, kadar je bilo v postopku ugotovljeno,
da bi bil predviden poseg v nasprotju z veljavnim družbenim
planom občin (npr. prvo območje kmetijskih zemljišč, vodovarstvena območja, območja pod kulturnim in spomeniškim varstvom,
območja gozdov posebnega pomena ipd.).

Sklad se je vseskozi dobro zavedal težavnosti in obsega dela, ki
so ga morala podjetja opraviti v zvezi z urejanjem zemljišč oz.
prenosom le-teh na Republiko Slovenijo, zato je vsem podjetjem,
ki so izrazila željo, nudil strokovno pomoč in z njimi tudi orgniziral
številne razgovore.

1.6. Promet z zemljišči
Število ponudb za prodajo, pa tudi za odkup in zamenjave
kmetijskih zemljišč in gozdov Skladu, seje v letu 1996 še povečalo.
Sklad je v začetku leta izplačal sredstva za nakupe zemljišč, za
katere je pogodbe podpisal že v preteklem letu, nato pa je bil
odkup zemljišč zaradi pomanjkanja sredstev skoraj povsem
ustavljen.

Prenos zemljišč s kmetijskih zadrug je v teku, otežuje pa ga
razmejevanje parcel na tiste, ki so bile odplačno pridobljene in so
kot take zadružna lastnina, in na preostale, ki so predmet prenosa
na Sklad.
Prenos zemljišč z občin še ni bil opravljen. Tudi pogodb, ki jih je
Sklad pripravil, zaradi različnih razlag zakonov, občine niso bile
pripravljene podpisati.

Skupno je bilo v letu 1996 odkupljeno 121,7 ha gozdov, po
povprečni ceni 40,73 S IT/m8 oz. skupaj v vrednosti 50 mio SIT, od
tega iz sredstev proračuna za 30 mio SIT (varovalni gozdovi in
gozdni rezervat v Veliki Gobi) ter iz sredstev Ministrstva za okolje
in prostor za 8 mio SIT (Slap Peričnik).

1.5. Izdajanje soglasij
Med pomembnejše in obsežnejše naloge Sklada sodi izdajanje
soglasij. Po namenu jih lahko razdelimo na:

Odkupljenih je bilo tudi 45,9 ha kmetijskih zemljišč, po povprečni
ceni 83,14 SIT/m2 oz. skupaj za 38 mio SIT. Cene kmetijskih
zemljišč se od leta 1995 niso bistveno spremenile. Nakupi so se
vršili predvsem v tistih primerih, ko je bila R Slovenija solastnik ali
mejaš in je bilo mogoče zemljišča oddati v zakup kmetom ali
gospodarskim družbam.

- soglasja za posege na zemljišča v lasti R Slovenije (osnovanje
novih in obnove obstoječih trajnih nasadov, agromelioracije,
prekopi, rekonstrukcije cest ipd.),
- soglasja Sklada kot mejaša (predvsem pri pridobivanju lokacijskih
in gradbenih dovoljenj).
V vseh primerih je moral Sklad preko Svojih delavcev na lokalnih
izpostavah najprej preveriti smotrnost predlaganega posega. Poleg
terenskega ogleda je pri presoji o možnosti izdaje soglasja Sklad
upošteval in zahteval dokazila o:

Ocenjujemo, da Sklad s tako majhnim obsegom prometa z
zemljišči ne opravlja funkcije v smislu izboljševanja posestne in
parcelne strukture. Ocenjujemo, da bi morali samo za potrebe
strukturnih sprememb v kmetijstvu opraviti promet s približno
1.500 ha zemljišč na leto.

- lastništvu,
- eventualnih postopkih denacionalizacije,
- morebitnem zakupnem razmerju na zemljišču in soglasju
zakupnika,
- opredelitvi namenske rabe zemljišč v veljavnem prostorskem
planu občine.

Skladu v letu 1996, kljub naporom, ni uspelo pridobiti soglasja
Vlade k pravilom, ki bi urejala promet z nepremičninami v
upravljanju Sklada. Pravila je sprejel Svet Sklada, Sklad jih je
večkrat medresorsko usklajeval, vendar jih z Ministrstvom za
okolje in prostor do konca leta 1996 ni uspel uskladiti.

Večina problemov pri izdaji soglasij izhaja predvsem iz
nedokončane denacionalizacije in neurejenega lastništva zemljišč

Zato je Sklad v letu 1996 odprodal le 15,6 ha zemljišč
- 0,6 ha
2
gozdov za razrešitev solastnine (po ceni 45,20
SIT/m
)
in
15,0 ha
kmetijskih zemljišč (po ceni 569,59 SIT/m2) za potrebe gradnje
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Ugotavljamo, da je plačevanje zakupnin, kljub podpisanim
zakupnim pogodbam, zelo problematično. Na dan 31.12.1996 so
imela pravne osebe za 513 mio SIT neporavnanih obveznosti,
fizične osebe pa za 67 mio SIT. Vzrok za to je velika finančna
nedisciplina in dolgotrajni postopki izterjave preko sodišč. Zaenkrat
so pogodbena razmerja povsem neurejena še s tremi podjetji - z
Agroemono Domžale, M-KG Kočevje in M - KŽK Kranj.

cestne infrastrukture. Vsa druga odprodaja zemljišč, pa tudi
zamenjava, je bila Skladu, ker k "pravilom" ni bilo izdano soglasje
Vlade, onemogočena, čeprav bi bila tudi v državnem interesu.
2. GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI IN
KMETIJAMI
Delo v kmetijskem sektorju, ki je po številu zaposlenih
najštevilčnejši, je organizirano na treh nivojih. Osnovni nivo je
delo v lokalnih izpostavah Sklada. Tu se opravljajo konkretni
postopki pri sklepanju zakupnih pogodb, izdajanju soglasij,
preveritvi dokumentacije v zvezi s prometom z zemljišči, terenski
ogledi in neposreden kontakt s strankami.

Nekaj kmetijskih podjetij še do danes ni podpisalo zakupnih pogodb.
Proti njim so bili v skladu z zakonom pred sodišči sproženi ustrezni
postopki.

Upravitelji Sklada koordinirajo delo med lokalnimi izpostavami ni
pomagajo reševati zahtevnejše primere zakupnih pogodb in
soglasij. Na centrali Sklada se vrši pregled in podpis zakupnih,
najemnih, kupoprodajnih pogodb in soglasij. Centrala usmerja delo
upraviteljev in lokalnih izpostav. Tudi vsa dela v zvezi z zakupnimi
pogodbami z večjimi pravnimi osebami se vršijo na centrali Sklada.

Posamično se pojavljajo interesenti, ki želijo zemljišča v lasti RS
uporabljati tudi za nekmetijsko rabo. Dokaj pogosti so primeri
gramoznic, kamnolomov, vzletno-pristajalnih stez za športna letala
in zmaje, igrišča, parkirišča in podobno.

2.3. Najem zemljišč za nekmetijsko rabo

Kolikor je taka raba zemljišč dopustna, se z interesenti sklene
ustrezna najemna pogodba. Višina najemnine je odvisna od vrste
dejavnosti in površine ter je praviloma nekajkrat večja kot
zakupnina za kmetijsko rabo zemljišč. Večja najemnina naj bi
uporabnike prostora silila v rabo manj kvalitetnih zemljišč in gradnjo
objektov ter infrastrukture usmerjala na za kmetijstvo manj
primerne površine.

2.1. Obseg kmetijskih zemljišč
V upravljanje Sklada je v skladu z zakonom prešlo ob njegovi
ustanovitvi okoli 190.000 ha kmetijskih zemljišč, v postopkih
denacionalizacije pa je bilo do konca leta 1996 vrnjenih okoli 28.800
ha. Sklad ocenjuje, da je okoli 60.000 ha kmetijskih zemljišč v lasti
R Slovenije površin v zaraščanju in nerodovitnega sveta (planine
in svet nad gornjo gozdno mejo), okoli 50.000 ha pa je v naravi že
gozd.

3. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
Ob ustanovitvi Sklada je bilo po stanju v katastru z dne 31.12.1992
na R Slovenijo preneseno okoli 350.000 ha gozdov (po stanju v
naravi je gozda okoli 50.000 ha več), od tega je bilo v procesu
denacionalizacije vrnjenih okoli 66.000 ha gozdov. Sklad je od
ustanovitve do konca leta 1996 površino državnif\gozdov z odkupi
povečal skupno za 862 ha, odprodal pa je 13 ha gozdov.

2.2. Zakupi kmetijskih zemljišč
Za zemljišča, ki so za kmetijsko obdelavo sposobna in za katera
je bil izkazan interes za zakup, so sklenjene zakupne pogodbe.
Večino boljših kmetijskih zemljišč v lasti države obdeluje 50 večjih
gospodarskih družb, bivših kombinatov in zadrug. Skupno imajo
pravne osebe podpisane pogodbe za zakup 29.000 ha kmetijskih
zemljišč in fizične osebe za 22.000 ha zemljišč. Povprečna velikost
zakupa je pri pravnih osebah 450 ha, pri fizičnih osebah pa 1,2 ha
na zakupno pogodbo. Dela s sklepanjem dodatkov k že sklenjenim
pogodbam ima Sklad še vedno zelo veliko. Dodatke k pogodbam
je potrebno sklepati zaradi vračila parcel v postopkih
denacionalizacije. Hkrati podjetja še zmanjšujejo obseg zemljišča,
ki jih želijo imeti v zakupu.

Sredi leta 1996 je s spremembo zakona o Skladu pričelo teči
koncesijsko razmerje med nekdanjimi družbenimi upravljalci
gozdov, ki so se odločili za nadaljevanje dela v državnih gozdovih
in Skladom. Razmerje bi moralo biti urejeno s koncesijskimi
pogodbami, te pa v letu 1996 niso bile sklenjene.
Dela v gozdovih so v letu 1996 izvajali vsi potencialni koncesionarji
(vsa nekdanja gozdna gospodarstva in 7 drugih podjetij, predvsem
nekdanjih kombinatov) in 6 zadrug, ki večinoma izvajajo tudi dela
v svojih - zadružnih gozdovih. Redne sečnje v gozdovih, kjer so
se nekdanji družbeni upravljalci nadaljevanju izvajanja del
odpovedali, in na kupljenih površinah, Sklad v letu 1996 ni izvajal.

Pri kmetih zakup zemljišč praviloma pomeni manjši obseg glede
na celotna zemljišča, s katerimi gospodarijo, razen na območju
Kočevske in Primorske, kjer je kar nekaj kmetov, ki se preživljajo
izključno z obdelovanjem državnih zamljišč, ki jih imajo v zakupu.

Sklad je sredi leta opravil tudi poizvedovalni razpis, na katerega
so se lahko prijavili vsi usposobljeni izvajalci del, ki so zainteresirani
za izvedbo vseh del ali pa samo za posamezne faze oz. dela.
Poleg podjetij, ki s Skladom že sodelujejo, je Sklad prejel še 15
ponudb, predvsem samostojnih podjetnikov, ki pa so zaenkrat
usposobljeni le za manjši obseg del, nekateri tudi ne prevzemajo
odkupa lesa.

Pri pravnih osebah pomeni obdelava zakupljenih zemljišč samo
eno izmed dejavnosti. Zelo pogosto je na ta zemljišča vezana
predelava lastnih in kupljenih kmetijskih pridelkov.
Večji problem je plačevanje zakupnin za v zakup vzeta zemljišča.
Cenik zakupnin je v osnovi enak, ne glede na to, kdo ima zemljišča
v zakupu. Podlaga za določitev višine zakupnine je kvaliteta in
lega zemljišča, ki se oddaja v zakup (kat. kultura in razred, lega
zemljišča). Dodatni kriterij so popusti, ki se obračunavajo
konkretnim zakupnikom glede demografsko ogroženost območja
in glede na to, koliko zemljišč imajo v zakupu. Tretji kriterij je pobot
zakupnine s kupnino, ki ga lahko uveljavljajo samo bivše družbene
pravne osebe, ki so zemljišča, ki jih obdelujejo, pridobila na
odplačen način.
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Po pogodbi je delo za Sklad v letu 1996 opravljal tudi Zavod za
gozdove Slovenije. Pripravil je letni program sečenj in gojitvenih
ter varstvenih del po posameznih izvajalcih, izdelal podlage za
sečnospravilne načrte, vnaprej pripravil vhode za izračun
normativov za redno sečnjo in za letno poročilo tudi vhode za
realizirano sanitarno sečnjo ter za vsa gojitvena in varstvena
dela, opravil naj bi popolni prevzem sečišč na 5% vzorcu in
prevzem vseh gojitvenih del, ki so odstopala od načrtovanih,
prevzemal je opravljeno granjo in rekonstrukcijo vlak in gozdnih
cest.
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Prihodi in stroški gospodarjenja z gozdovi, Kot so za leto 1996
določeni v dodatkih k pogodbam iz leta 1994, so prikazani v
prilogi št. 5. Sklad je do konca leta 1996 s 13-imi podjetji uskladil in
pogodbene odnose uredil, z Gozdnim gospodarstvom Kranj in
Soškim gozdnim gospodarstvom Tolmin pa pogodbi konec leta
1996 še nista bila podpisani. V prilogi št. 5 prikazana podjetja so
opravila skoraj 99% vseh del v gozdovih. Vsi drugi izvajalci so
opravljali predvsem sečnjo, brez gradenj vlak in skoraj brez
izvedbe gojitvenih del, skupaj pa je po pogodbah z njim realizirano
8 mio prihodka.

Slovenije pa je zaprosil za prerazporeditev načrtovane sečnje na
sečišča z boljšo povprečno strukturo sortimentov in manjšimi
stroški. Do realizacije tega predloga zaradi izredno zgodnje zime
praktično ni prišlo, za posek v letu 1997 pa je ostalo še okoli
20.000 m3 sanitarne sečnje (največ v postonjskem, mariborskem
in murskosoboškem območju). Sortimentna struktura sanacijske
sečnje je izredno neugodna, prikazana pa je v tabeli sortimentne
strukture.
Delež opravljene sanacijske sečnje glede na celotni posek v
državnih gozdovih:
pregled po gozdnogospodarskih območjih:

Prihodkov iz gospodarjenja z gozdovi podjetje "Snežnik"
Kočevska Rreka, ki letno poseka okoli 49.000 m3 lesa neto, ni
odvajalo Skladu, kljub temu, da je Sklad pripravil pogodbo, s katero
bi uredil tudi finančni odnos. V celoti to podjetje dolguje Skladu,
skupaj z neplačanim prihodkom že iz preteklih let, 55 mio SIT
(kar pa bo v letu 1997 porabljeno za sanacijo snegožledoloma in
odpiranje z gozdnimi prometnicami v tem območju).

tolminsko
blejsko
kranjsko
ljubljansko
postonjsko
kočevsko
novomeško

Okoli 2000 m3 neto posekajo organizacije, ki v skladu z zakonom
presežka prihodkov nad odhodki iz gospodarjenja z gozdovi ne
plačujejo. Te so: Visoka kmetijska šola Maribor, Protokol - servisne
dejavnosti in Ministrstvo za pravosodje (zapori), dejanskega
presežka prihodkov nad odhodki pa skoraj ni.

7,5 %
21 %
20 %
51 %
17%
6%
6%

brežiško
celjsko
nazarsko
slovenjgraško
mariborsko
murskosoboško
kraško

33 %
50 %
87 %
9%
47%
25 %
0%

Do konca leta 1996 je bilo, skupno kot redna sečnja v državnih
gozdovih, posekano okoli 585.000 m3 lesa, od tega 53 % iglavcev
in 47 % listavcev. Zaradi izredno neugodnih vremenskih pogojev
(zaradi zelo veliko deževnih dni in izredno zgodnega snega) je
glede na izdane odločbe ostalo neposekanega okoli 7.000 m3
lesa iz rednih sečenj. V redno sečnjo je všteta tudi redna sanitarna
sečna drevja (preko 80% so to iglavci), napadenega s pudlubniki,
poškodovanega v imisijah, oslabelega zaradi različnih bolezni in
napadov gliv ipd. V letu 1996 takšen posek znaša četrtino redne
sečnje.

Tabela v prilogi št. 5 se razlikuje od podatkov v prilogi št. 6. Tabela
št. 6 prikazuje finančno realizacijo, torej dejanske prihodke in
dejanske odhodke po stanju na dan 31.12.1996. V tabeli št. 5 so
prikazani vsi podatki, ne glede na to, da v dveh primerih podatki
k pogodbam še niso bili podpisani, zato Sklad še ni izstavil, niti ni
prejel vseh računov, ki se vrednostno nanašajo na gospodarjenje
z državnimi gozdovi v letu 1996.

Zaradi velikega obsega sanacijskih sečenj so bila opuščena
najslabša in najdražja sečišča. Zato se je sortimentna struktura
redne sečnje iglavcev nekoliko izboljšala: več je bilo hlodovine in
nekaj manj celuloze in tehničnega lesa, pri listavcih pa ni bistvenih
sprememb, ki bi dvignile povprečno ceno lesa. Prerazporeditev
sečišč je bila predvidena že v programu dela Sklada, potrebna pa
je bila ne samo zaradi velikih količin celuloznega lesa, ki je napadel
v sanacijskih sečnjah, ampak tudi zaradi izrednih težav na trgu
lesnih sortimentov. V letu 1996 je kriza lesne industrije, še bolj pa
celulozne in papirne, povzroča papirne, povzročala celo ustavitve
odkupa lesa, padla pa je tudi cena sortimentov.

3.1. Sečnja v letu 1996
Obseg in posledice zimskih snego-žledolomov in vetroloma so
bile pri pripravi programa precej podcenjene. Načrtovano je bilo,
da bodo sanacije predstavljale okoli 120.000 m3 lesa.3Dejansko je
bilo v državnih gozdovih posekano okoli 160.000 m v naravnih
ujmah poškodovanega drevja, od tega 88 % iglavcev in 12 %
listavcev (21 % vsega poseka). Konec novembra je Sklad izvajalce pozval, da ustavijo sanacijsko sečnjo, Zavod za gozdove

Primerjava načrtovane in realizirane sortimentne strukture poseka v letu 1996:

načrtovano

realizirano
redna seč, sanac. seč.

iglavci

listavci

hlodovina

60%

66%

28%

les za celulozo

25%

27%

61%

ost. tehnični les

15%

7%

11%

hlodovina

35%

34%

9%

les za kem. pred. in drva

57%

65%

91%

8%

1%

ost. tehnični les
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3.2. Gojenje in varstvo gozdov

kjer redna sečnja ni mogoča, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS zagotovilo neposredno lokalnim
skupnostim.

Program gojitvenih in varstvenih del ter del za druge funkcije
gozdov (socialne in varovalne), kot ga je pripravil Zavod za
gozdove Slovenije, v letu 1996 tudi v državnih gozdovih ni bil
realiziran. Sredstva, ki so bila porabljena za sanacijo gozdov, so
zmanjšala možen obseg rednih gojitvenih del. Obseg z
gozdnogospodarskimi načrti predvidene obnove, nege in varstva
bi predstavljal strošek okoli 1 milijarde SIT, dejansko pa je bilo v
letu 1996 za redna dela in sanacijo, ki ni bila sofinancirana iz
proračuna, porabljeno 667 mio SIT.

4. REALIZACIJA FINANČNEGA PROGRAMA
Sklad je že v programu zapisal, da so prihodki in enako odhodki
Sklada zaradi narave dela in odvisnosti od narave v posameznih
postavkah nepredvidljivi.
Zaradi manjših prihodkov je moral Sklad v letu 1996 zmanjšati
tudi odhodke na posameznih postavkah.

Nega gozdov naj bi bila po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije
po prerazporeditvi sečenj potrebna na okoli 5.100 ha, opravljena
pa je bila okoli 73 % (vključena tudi sanacija sestojev črne jelše,
jesena in topola v Prekmurju in gojitvena dela na Krasu).

Zimska ujma je povzročila bistveno večjo škodo v gozdovih, kot
je bila ocenjena ob pripravi aprograma, ko je bilo predvideno, da
se bodo stroški pokrili s prihodki iz lesa. Zato je tudi izpad prihodka
iz gospodarjenja z gozdovi največji. Do konca leta je bilo realiziranih
le okoli 34 % načrtovanih prihodkov (29 % neto načrtovanih
prihodkov - odštet prometni davek in prispevek Slovenskemu
odškodninskemu skladu).

Obnova naj bi bila potrebna na okoli 970 ha, opravljena pa je bila
približno 70 %. Izpad je nastal predvsem zaradi prerazporeditve
sečišč iz pomladitvene sečnje v sanacijo in ne pomeni slabega
gospodarjenja. (* Sklad še nima podatkov Zavoda za gozdove
Slovenije o opravljenih gojitvenih delih, podatki v poročilu so
povzeti po podatkih podjetij, ki so dela v gozdovih izvajala).

Realizacija zakupnin fizičnih in pravnih oseb je nekoliko višja kot
je bila načrtovana (130 oz. 126%).

Iz sredstev Sklada je bilo opravljenih okoli 9.000 dni varstva gozdov,
neposredno iz proračuna pa je bilo izvajalcem del plačano za
preventivno varstvo 74 mio SIT.

Na račun zaračunanih obresti pravnim osebam je Sklad realiziral
več prihodkov iz financiranja (139 %), zaradi izpada realizacije
poseka v letu 1995 pa so na račun dobropisov gozdarskim
podjetjem manjši izredni prihodki (le 10 % pričakovanih).

V proračunu R Slovenije je bil v letu 1996 zagotovljen tudi del
sredstev za preventivno varstvo vseh gozdov, ne glede na
lastništvo. Iz te postavke in iz postavke obnove in nege gozdov,
kjer redna sečnja zaradi postopkov denacionalizacije ni mogoča,
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS zagotovilo
skupaj 114 mio SIT. Sredstva so bila nakazana Skladu, ki jih je
nato izplačal posameznim izvajalcem del. Iz proračunskih sredstev
je bila financinarana tudi sanacija opožarjenih površin gozdov, ki
so predmet vračila.

Proračunska sredstva, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest
in nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom,
so manjša, kot so bila predvidena v predlogu proračuna (62 oz.
34%), višja pa so sredstva za financiranje vlaganj v gozdove, ki
so predmet denacionalizacije s prepovedjo sečnje in sredstva za
preventivno varstvo gozdov (176 %).
V prilogi št. 6 so podrobno prikazani vsi prihodki Sklada v letu
1996. Skupno predstavljajo bruto 72% realizacijo načrtovanih
prihodkov. Črtkano obkrožene vrstice v prilogi št. 6 prestavljajo
materialne in nematerialne naložbe Sklada v skupni višini 179 mio
SIT.

3.3. Odpiranje gozdov in vzdrževanje gozdnih
prometnic
V letu 1996 se sistem vzdrževanja gozdnih cest v državnih
gozdovih, kljub napovedi v programu, ni spremenil. Dela so izvajala
podjetja, ki so opravljala tudi druga dela v gozdovih, opravljena
dela pa je prevzemal Zavod za gozdove Slovenije. Podjetja so
opravila za 230 mio SIT del, Sklad naj bi zagotovil 167 mio SIT, 63
mio SIT (27,65% sofinanciranje) pa je bilo v ta namen pridobljeno
iz proračuna. Ker dve podjetji podatkov k pogodbam konec leta
1996 še nista imela podpisanih, opravljenih del na vzdrževanju
gozdnih cest še nista dobili plačanih.

Podrobno so v prilogi št. 6 prikazani tudi odhodki Sklada v letu
1996. Sklad jih je med letom prilagajal prihodkom. Opustiti je moral
skoraj vse investicije v kmetijska zemljišča, vse novogradnje
gozdnih cest in večino nakupov kmetijskih zemljišč oz. gozdov.
Stroški le pri izrednih odhodkih presegajo načrtovano porabo
(132 % - približno polovica zaradi odpisa vrednosti zemljišč, ki so
bila prodaja oz. zamenjana). Najvišje so izkoriščena sredstva za
redno vzdrževanje gozdnih cest in sredstva za sanacijo gozdov
(81 oz. 73%).

Na km gozdnih cest je bilo tako skupaj zagotovljenih le 48 %
sredstev, ki naj bi bila po izračunih Zavoda za gozdove Slovenije
za redno vzdrževanje potrebna. Kljub temu je Sklad v letu 1996
namenil za vzdrževanje gozdnih cest 37 mio SIT več, kot mu to
nalagajo predpisi (plačevanje pristojbin na podlagi katastrskega
dohodka gozdov).

Nakup osnovnih sredstev Sklada je realiziran 78% - Sklad je v
letu 1996 skoraj do celote poplačal nakup poslovnih prostorov,
opreme pa ni nabavil, saj se je število zaposlenih povečalo le za
4 delavce. Zato tudi sredstva, načrtovana za službe Sklada, niso
bila v celoti porabljena. Podrobnejši prikaz materialnih in
nematerialnih stroškov služb Sklada je prikazan v prilogi št. 7.

Za sanacije gozdnih cest je bilo porabljenih 19 mio SIT, največ v
kranjskem in novomeškem območju.
Program je predvideval gradnjo oz. popolno rekonstrukcijo okoli
250 km vlak, približno toliko jih je bilo tudi zgrajenih oz. obnovljenih.
Okoli 35 % vseh gradenj je bilo opravljenih v predelih, kjer so bile
potrebne sanacijske sečnje, območja pa za spravilo še niso bila
odprta.

Porabljena so vsa proračunska srestva za vlaganja v gozdove s
prepovedjo sečnje in v varstvo gozdov, proračunska sredstva
za sofinanciranje rednega vzdrževanja gozdnih cest pa dvema
izvajalcema del, zaradi nepodpisanih dodatkov k pogodbam,
konec leta 1996 še niso bila prenakazana, zato postavka ni v
celoti izkoriščena.

Proračunska sredstva za najnujnejše vzdrževanje gozdnih cest
v gozdovih, ki so predmet vračanja po predpisih o denacionalizaciji,

Realizacija finančnega programa Sklada je v prilogi št. 8 prikazana
tudi deljeno na področje kmetijstva in gozdarstva. Kriterij za Izračun
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prihodkov iz financiranja je delež prihodkov posameznega
področja, vključno s proračunskimi sredstvi. Kriterij za izračun
odhodkov za službe Sklada in nakup poslovnih prostorov je delež
prihodkov posameznega področja iz poslovanja, od prodaje
nepremičnin in prihodkov iz preteklih let. Skupni prihodek Sklada
v višini 1.730 mio SIT je na podlagi opisanih kriterijev sestavljen:
67 % iz prihodkov kmetijstva in 33 % iz prihodkov gozdarstva.
Skupni odhodki Sklada v višini 1.722 mio SIT pa so bili porabljeni:
56 % v kmetijstvu in 44 % v gozdarstvu.

SIT Sklad ne nakazuje v proračun, pač pa ga v celoti namenja za
povečanje državnega kapitala.
Gibljiva sredstva Sklada predstavljajo skupaj 1.703,6 mio SIT, in
sicer:
1. kupci
761,3 mio SIT
2. terjatve iz poslovanja
78,3 mio SIT
3. druge terjatve
0,3 mio SIT
4. vrednostni papirji in denarna sredstva
863,7 mio SIT
V skladu z zakonom o računovodstvu je Sklad odpisoval terjatve,
starejše od 60 dni. Na dan 31.12.1996 te znašajo 221,9 mio SIT,
terjatve spremenjene v kredit 18,5 mio SIT, popravek finančnih
naložb predstavlja 360 mio SIT in popravek prihodkov iz
financiranja 6,5 mio SIT.

Primerjava podpisanih pogodb za zagotavljanje del v gozdovih in
dveh, konec leta 1996 še nepodpisanih pogodb (priloga št. 5) se
razlikuje od dejanskih prihodkov in odhodkov v letu 1996 (priloga
št. 6) in nakazuje izredne prihodke in izredne odhodke iz
gospodarjenja z gozdovi za leto 1997. Med izredne odhodke bodo
vštete tudi še ne plačane obveznosti Zavodu za gozdove Slovenije
v višini 55 mio SIT.

V letu 1996 so delavci Sklada opravili skupaj 3.330 nadur, od
katerih jih je bilo v skladu z zakonom plačanih 37 % (1.244),
povprečno stanje zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur
pa je v letu 1996 bilo 48,85 delavcev.

Ker je znesek presežka prihodkov nad odhodki manjši kot vsota
investicij in odprtih terjatev, Sklad v letu 1996 nima obveznosti iz
10. člena zakona o Skladu - presežka sredstev v višini 8,6 mio
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Priloga 2

STALNA SREDSTVA

SKUPAJ STALNA SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
5.

NEMATERIALNE NALOŽBE
ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI
GOZDOVI
GRADBENI OBJEKTI
OPREMA
SKUPAJ STALNA SREDSTVA

STALNA SREDSTVA - RS
1.
2.
3.

NEMATERIALNE NALOŽBE
ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI
GOZDOVI
SKUPAJ

OPREMA
GRADBENI OBJEKTI
SKUPAJ

17. september 1997

1.814
104.235.932
119.134.755
223.372.501

v 000 SIT
40.975
183.427
224.402

NOMINIRANI KAPITAL
1.
2.
3.

1.814
104.235.932
119.134.755
183.427
40.975
223.596.903

v 000 SIT

STALNA SREDSTVA - SKLADA
1.
2.

v 000 SIT

v 000 SIT

KAPITAL SKLADA
KAPITAL IZ REZULTATA
KAPITAL REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPAJ NOMINIRANI KAPITAL

37

224.402
1.363.490
222.772.687
224.360.579
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Priloga 3
Pregled površin po katastrskih kulturah:
(še neprenešene parcele niso vključene)
m2
SIFKUL
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
216
217
218
299
301
302
303
304
401
402
403
404
405
499

poročevalec, št. 44

IMEKUL
NJIVA
VRT
PLANT.SAD.
SADOVNJAK
VINOGRAD
HMELJIŠČE
TRAVNIK
BARJ.TRAV.
PAŠNIK
TRSTICJE
GOZD.PLAN.
GOZD
STAN.STAV.
POSL.STAV.
GOSP.POSL.
GARAŽA
FUNKC.OBJ.
SPOMENIK
PORUS.OBJ.
CESTA
POT
ŽELEZNICA
DVORIŠČE
PARKIRIŠČE
ODP.SKLAD.
ODL.ODPAD.
ODPRTI KOP
STAVBISCE
STAVBA
NER.-GRAD.
ZELENICA
POKOPAL.
PARK
IGRIŠČE
NEPLODNO
VODOTOK
JEZERO
RIBNIK
MOČVIRJE
NER.-NEROD

POVRŠINA KONTO
235912956 01000
62168 01000
10129503 01000
22568509 01000
26590403 01000
8522458 01000
213051373 01000
14214306 01000
297842701 01000
419970 01000
5478685 01000
2323771807 01100
77583 01001
120467 01001
88194 01001
1263 01001
200466 01001
34 01001
12432 01001
2864673 01002
2398701 01002
685039 01002
737061 01001
14068 01001
60925 01001
142194 01003
459905 01003
278600 01001
29077 01001
547473 01001
71169 01001
37466 01001
36172 01001
57732 01001
188864563 01003
3032029 01003
44115 01003
341718 01003
389574 01003
12835 01003
3360170367
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V m

Prenos namakalni sistemi
Prenos trajni nasadi
Prenos gradbeni objekti
SKUPAJ

Neodplačno pridobljena
kmetijska zemljišča
Neodplačno pridobljeni
gozdovi
Prenos agromelioracije

5ro
o.
S
CM
46.624,00|

109.240,00| -100.380,00|

O
o
nT
CM
CM
cd
co
m
co
co
CM

-9.548.977,00

3.548,00

-7.691,00

128.401.418,00

34.839,00|

21.817,00
13.022,00|
43.076,00 -32.530.867,00

59.444,00
49.796,00]
-92.689,00

134.748.896,00

246.064,00

konto
Odplačno pridobljena
kmet.zemljišča,
agromelioracije In vlaganje
v mat pravice

prenos med
konti In
dodane
parcele
popravek
vred. In
zaradi
prenos med
sprememb v Konti zaradi
nakupi v letuprodaja do revalor.
stanje 1.1.1996 1996
leta 1996 agromel.
zem. knjigi investicij

8
O
V
co
O)
00
V-

prenos iz
neodpl. v
odplačno

-336.884,00|

-22.777,00

201.960,00 -314.107,00

ovrednotenje
neplodnih
zemljišč

118.825.521,00

223.311.847,00|

39.356,00
700.687,00|
o
o_
cm"
TT
CD
CM

39.356,00
700.687,00|
2.642,00|

1.107.380,00|

102.056.269,00

327.325,00
252.667,00|

brezplačni
prenosi invest. v 000 SIT
v letu 1996 SKUPAJ

O
O
o"
co
co
h-'
o
O
o_
in
CD
O
O
m
co

CD

Priloga 4

O
o
o"
CD
(Ji
O
CM

o
o
v
s
O)
o
CM*
T

00

poročevalec, št. 44

Priloga 5
4J
CO
O
C
-o
<1)
>
<D
C
>
•H
-P
OJ
bO
<D
C
O
w
•o
co
a
(D
O
d)
>
4Jo;
>w

p
co
o
co
o>

O
o.
poročevalec, št. 44

40

17. september 1997

priloga

6

PRIHODKI SKOPAJ V 000 SIT
PLA.K 96 KEAL.96 » EEALIZ
KATJRJEKAT. IALOZ8E
SOF.SREDSTVA OD KIRTSTEI¥ ZA OKOLJE
PEIBODKI OD TEAJRIH KASADOV
OPOEABSIHA RAKAKALKIH KAPRAV
PRIHODKI OD KELIORACIJSKIH S1STEKOV
ZAKOPEIKE - FIZIČKE OSEBE
ZAKOPKIKE - PEA7KE OSEBE
PRODAJA REPREHIČHIF
PRIHODEK II GOSPODARJEKJA Z GOZDOVI
PRIHODKI OD STORITEV SKLADA
PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA DELO SKLADA
PRORAC.SEED.ZA SOF. VZDRZ. GOZD.CEST
PRORAC.SRED. ZA GOZDOVE S PREPOV. SEČKJE
PRORAČ.SE.ZA IAKOPE VAR.G. IN G. S POS.RAH.
PRIHODKI IZ FIKARCIEAKJA
IZREDNI PRIHODKI
PRIHODKI SKOPAJ

155000
401000
368000
930000
4770
87824
64827
87824
100000
200000
2399245

SOS

179149
7860
68
(09
583
3189
172544 111.321 19172
432860 107.95» 48096
140322
38.131 11533
269749
29.OH 29972
3211
4543
95.241
54522
62.08»
114430 176.521
29797
33.931
139042 ' 139.04»
25497
12.75»
-210
1577907
65.77» 108631

PD BROTO
0
0
34
29
158
9550
23957

179149
7860
711
612
3347
201266
504913
1518^5
15384 315105
3371
160
4770
227
54522
114430
29797
139042
19734
-5553
43946 1730484

» BE.REAL

129.80
125.91
41.26
33.86
ERR
100.00
62.08
176.52
33.93
139.04
9.87
72.13

STROŠKI PREROSA ZEKLJIŠ IK RAST.EVIDERCE
28000
3066
10.95»
3066
10.95
VZDRJLIN SAI4CIJAJKETIJSKE. IR|RASTROt^_ _ _530_00_ _ 2J24? _ 4.3.87»
212 M JJJL _
SOF, LAST.JELEiAJil GJADNJ_I KAK. ŠISTEHOV _ _ 10_000 _ _ 1777_~ 17.J7i
177/ _ 11 JI
KILJOfiClH u saracTj EJKETI/SU H J EKLJ I [I
55000 ~ _ " _ " _o.oo»
~
_ o .00 _
R~AKOPl_TRAJ_.RAS. II SOFIJ5ACIR" NJIH.OBNOVE _ _ lfOOOO T8ll2 ~lT.10t
£8112 ~KT.lT
m£PfKK^ ZJKLJ^Zf ,GRADLO|j.fE|..PR. ~ TS8J7jP_55Hj J5.l6»
~_55536 _ 15.J06
POBOT KOPRIRE Z ZAK0PRIR0
" ~
200000
25069 ~ 12.53» ~
25069
12.53
VZDEZEVARJE GOZDRIH CEST
167000 134814
80.73»
134814
80.73
GEADRJA GOZDNIH CEST
20000
0
0.00»
0
0.00
REZERVACIJA SREDSTEV ZA SANACIJO GOZDOV
150000 109556
73.04»
109556
73.04
FINAN. RDJRIH GOJIT.DEL V KRAŠKEK OBK.
1500
1500 100.00»
1500 100.00
SOFIRACIRAHJE SOCIALEIH FONKCIJ GOZDOV
2000
0
0.00»
FIRARĆRE OBVEZROSTI IZ PEIZRARIC
20000
0.00»
OBVEZROSTI PO SODRIH SKLEPIH IK VRAČILA ZAK.
30000
1493
4.98»
1493
1.98
GEODETSKE STORITVE
20000
2085
10.43»
2085
10.43
RADST. STORITVE JAVRE GOZDARSKE SLOZBE
85000
55000
64.71»
55000
64.71
RAROCARJE SIODIJ IR EKSPERTIZ
5000
0
0.00»
SLOZBE SKLADA
247000 225364
91.24»
225364
91.24
STROŠKI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
1500 156 _ 10.40»
J.56 10.40 _ _
RAKDP OSROVRirSREDSTEV JLOZBJKLADA
85000 _ 6J007 _ 77. Ml
66007
77_,66
IZREDNIH ODHODKI
~~
"
""150000 197551 * 131.70«
~~
197551 131.70
AMORTIZACIJA ES-KOP.KAT, NALOŽBE
31000
1812
5.85»
1812
5.85
SOFIRACIR. _VZDEZEVARJE GOZD. CEST(PEOE.SRED)
8782| 52317 _59.57l_
52317 _ _59J7
m no7qtIT<r_rp^ RAKriPEOL SRIDII JBT824 _297S7 "_3T .91»_~J
_ _ 21797
33.93.
PROR. SREDSTVA ZA GOZD. S PREP. SEČNJE
64827~ 114430 176.52»
114430 176.52
OBVEZROSTI IZ PROKETNEGA DAVKA
112000
0
0.00»
43946
43946
39.24
OBVEZROSTI DO SOS
137000
0
0.00» 108631
0 108631
79.29
POPRAVEKJREDROSTI T_ERJATEV_
_ (26_321 _
426321
EAK.VAE JX)ZDJV_-JOF.. KJE. ZA_OKOLJ_E
"_ I86_0 1" I
" 1~
_ _7860.
DROGE STORITVE V ZVEZI I GOZDARSTVOM
~
315
315
AMORTIZACIJA SLOZB SKLADA
16086
16086
ODHODKI SKOPAJ
2399245 1569333 65 40945 108631
43946 1721910
71.77
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV RS
LJUBLJANA, DUNAJSKA 22
STROŠKOVNIK SLUŽBE SKLADA KZGRS
ZA LETO 1996
V OOO SIT
ZAP. ST. NAZIV

PLAN

STR.

1. MATERIALNI STROSKI
- PISARNIŠKI IN DRUG MATERIAL
- GORIVO
- DROBNI INVENTAR
- POŠTNINA, PREV. STORITVE*
- TEK.VZDRZ.OSN. SREDSTEV
- SEM.STOR,IN NAPISNE TABLE
- NAJEMNINA POSLOVNIH PROST,
- NAD.ZA UPORABO CEST. STROSKI
PARKIRANJA IN CESTNIN
- STROSKI STROK.IZOBRAŽEVANJA

40.000
5.000
2.000
1.500
3.100
2.500
100
25.000

16.20
2.03
0.81
0.61
1.26
1.02
0.03
10.12

300
500

0.12
0.20

2. NEMATERIALNI STROSKI
- DNEVNICE IN NOČNINE
- PREVOZ
- STR.PREV.NA DELO IN IZ DELA
- STROSKI PREHRANE MED DELOM
- POGODBENO DELO
- AVTORSKI HONORAR
- STROSKI NAJEM.FIZIČNI OSEBI
- SEJNINE
- STR.SODNIH IZVED.IN CENILCEV
-- STROSKI POSVETOVANJ
- STROSKI RAČUN.STORITEV

71.000
1.800
500
3.300
5.500
2.200
2.500
400
900
200
400
2.000

28.75
0.73
0.20
1.33
2.23
0.89
1.01
0.17
0.37
0.08
0.17
0.80

STUDENTSKI SERVIS
2.500
DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE
6.000
REPREZENTANCA
1.000
ZAVAROVALNE PREMIJE
3.000
DAVKI, KI NISO ODV.OD POSLOV.
REZULTATA
700
PRISPEVKI NA PLACE
27.100
DAVEK NA PLACE
PRISP.OD POG.O DELU IN NAD.
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
200
BANČNE, BORZNE IN PROV.AGEN.
ZA PLAČILNI PROMET
7.000
REV., CASN. IN STR. LIT.
1.500
STROSKI OBJAVE RAZPISA
2.000
DRUGI STROSKI
300

1.02
2.43
0.40
1.21

640
5.323
713
671

0.29
2.35
0.30
0.30

25.60
88.72
71.30
22.37

0.29
10.98

432
22.310
3.073
68
4

0.20
9.90
1.35
0.03

61.72
82.33

3.700
768
1.734

1.65
0.34
0.75

52.86
51.20
86.70

55.05 131.823 58.50

96.93

-

0.08
2.83
0.60
0.80
0.13

3. PLAČE

136.000

4. SKUPAJ

247.000 100.00
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REAL.96 STR. REAL/PLAN
37.288 16.55 93.22
3.688 1.64
73.76
1.954 0.87
97.70
582 0.26 38.80
3.053 1.36
98.49
2.631 1.17 105.24
352 0.16 352.00
24.898 11.04
99.60
130

0.05

43.34

56.253 24.95 79.23
1.477 0.66 82.06
65 0.03 13.00
2.774 1.23 84.06
5.438 2.42 98.88
973 0.44
44.23
2.543 1.13 101.72
431 0.20 107.75
914 0.41 101.56
522 0.24 261.00
266 0.12 66.50
1.414 0.61 70.70

2.00

225.364 100.0 91.24
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REALIZACIJA FINANČNEGA PROGRAMA ZA LETO 1996
V TISOČ SIT

REALIZACIJA 96
MAT. IN NEMATERIALNE NALOŽBE
PRIHODKI OD TRAJNIH NASADOV
UPORABNINA NAMAKALNIH NAPRAV
PR. OD MELIOR. SISTEMOV
ZAKUPNINE-FIZICNE OSEBE
ZAKUPNINE-PRAVNE OSEBE
PRODAJA NEPREMIČNIN
PRIH.IZ GOSPODARSTVA Z GOZD.
PRIHODKI OD STORITEV SKLADA
PRORAČ. SREDSTVA ZA DELO SKLADA
PRORAČ.SR.ZA SOF.VZDRZ.GOZD.CEST
PRORAČ.SR.ZA GOZD.S PREP.SEČNJE
PRORAČ.SR. ZA NAKUP.VAR.GOZDOV
SOF.NAK.-MIN. ZA OKOLJE
PRIH. OD FINANC.
IZREDNI PRIHODKI
PRIHODKI SKUPAJ
STR.PR. ZEMLJIŠ IN NAST. EV.
VZD.IN SAN. KM. INFRASTR.
SOF.LAST.DEL. PRI GRAD.NAM
NAK.TRAJ.NAS. IN SOF.OBNOVE
NAK.KM.Z.GOZD,GRAD.OBJ.NEM.NAL
POBOT KUPN.Z ZAKUPNINE
VZDR.GOZDNIH CEST
REZER.SR. ZA SAN.GOZDOV
FIN.NUJNIH.G.DEL. V KRAŠK.OBM.
OBV. PO SOD. SKL. IN VR.ZAK.
GEODETSKE STORITVE
NADST. ST. JAV. GOZ.SLUŽBE
SLUŽBE SKLADA
STR.STROK. IZOBRAZ.
NAKUP. OSN. SRED. SLUŽB SKLADA
IZREDNI ODHODKI
AMORT. RS-KUP. MAT. NALOŽBE
SOF. VZDR. GOZD.CEST
NAK. VAR. G. IN G.S POS.NAM
PROR. SRED. ZA GOZ. S PREP.SEČ.
OBVEZNOST IZ PROM.DAVKA
OBVEZ.DO SOS
POPRAVEK VREDN. TERJATEV
NAK. VAR. GOZDOV.-SOF.M.ZA OK.
DR.STOR. V ZVEZI Z GOZD.
AMORT. SLUŽB SKLADA
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODKI - ODHODKI
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KMETIJSTVO

GOZDARSTVO

179.149
711
612
3.347
201.266
504.913
151.855
315.105
3.371
4.770
54.522
114.430
29.797
7.860
139.042
19.734

117.317
711
612
3.347
201.266
504.913
151.855

93.436
127.933

54.522
114.430
29.797
7.860
45.606
108.199

1.730.484

1.209.531

520.953

3.066
23.249
1.777
18.172
55.536
25.069
134.814
109.556
1.500
1.493
2.085
55.000
225.364
156
66.007
197.551
1.812
52.31"
29.797
114.430
43.946
108.631
426.321
7.860
315
16.086

3.066
23.249
1.777
18.172
42.780
25.069

1.721.910
8.574
43

61.832

315.105
3.371
4.770

12.756
134.814
109.556
1.500

1.493
2.085
186.376
129
54.588
168.014
1.812

55.000
38.988
27
11.419
29.537

13.303

52.317
29.797
114.430
5.062
20.185
122.916
7.860
315
2.783

972.648
236.883

749.262
228.309

38.884
88.446
303.405
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Sklad zaradi spremenjenih razmer tako pri gospodarjenju z gozdovi
kot tudi s kmetijskimi zemljišči pripravil spremembo svojega
finančnega programa, ki jo je Svet Sklada obravnaval na 14. seji,
dne 29, novembra 1995, Vlada pa sprejela na 173. seji, dne 14.
decembra 1995

POROČILO O DELU SKLADA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1995
UVOD

1. GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI IN
KMETIJAMI

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov R Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad) je bil ustanovljen z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov R Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93). Konec decembra
1995 je bila sprejeta sprememba zakona o Skladu (Ur.l. RS, 1/
96), ki pa stopi v veljavo konec januarja 1996.

1.1. Zakupi kmetijskih zemljišč - fizične in pravne
osebe
V letih 1994 in 1995 je Sklad obnovil večino obstoječih zakupnih
pogodb, ki so jih nekdanji upravljalci kmetijskih zemljišč v družbeni
lastnini sklenili s fizičnimi osebami. Prav tako je sklenil večino
pogodb za parcele, kjer so bila zemljišča v preteklih letih
obdelovana brez zakupnih pogodb. Skupno je bilo konec leta
1995 s fizičnimi osebami sklenjenih okoli 19.000 zakupnih pogodb
za uporabo kmetijskih zemljišč. Samo v letu 1995 je bilo obnovljenih
oziroma na novo sklenjenih 7.000 pogodb.

Sklad je v letu 1995 vse naloge, povezane z gospodarjenjem s
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti R Slovenije,
opravljal v skladu z razvojno politiko R Slovenije, veljavnimi
predpisi in svojimi akti ter po programu, ki ga je sprejel Svet
Sklada na 12. seji, dne 17. maja 1995, in v nadaljevanju te seje 24.
maja 1995 in h kateremu je dala svoje soglasje Vlada R Slovenije
na 150. seji, dne 22. junija 1995. V zadnjem četrtletju leta 1995 je

Tabela 1: Pregled stanja zakupnih pogodb za fizične osebe po stanju ob koncu leta 1995

število sklenjenih zakupnih pogodb
skupna površina v zakupu (ha)
povprečna velikost ha/zakupno pogodbo
znesek fakturiranih zakupnin za leto 1995 (mio SIT bruto)

Ocenjujemo, da so za večino zemljišč, ki jih je možno oddati v
zakup za kmetijsko obdelavo, zakupne pogodbe sklenjene.

19.000
23.000
1.2
150,6

na njihovo obdelovalno zmožnost, kar predstavlja problem pri
določitvi višine zakupnine. Potrebni so številni terenski ogledi.
Dodatno težavo pri sklepanju zakupov predstavljajo tudi nejasne
parcelne meje na nekaterih kompleksih. Vse to, skupaj s pogosto
solastnino s fizičnimi osebami, otežuje izvajanje zakupov.

Katastrski razredi in kulture, ki so osnova za določitev višine
zakupnine, niso vedno odraz dejanskega stanja zemljišč glede

Tabela 2: Cenik zakupnin za pravne in za fizične osebe v letu 1995:

katastrska
kultura
vrt
njiva
njiva
njiva
travnik
travnik .
barjanski travnik
pašnik
pašnik
planinski pašnik
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katastrski
razred
1-8
1-3
4-6
7-8
1-4
5-8
1-4
1-4
5-8

44

letna zakupnina
v DEM/ha *
300
220
200
170
190
150
100
100
80
0-50

pašnik
porasel
gozdnim drevjem

z

sadovnjak
sadovnjak
vinograd
vinograd
vinograd
hmeljišče
hmeljišče
trstičje

1-4
5-8
1-3
4-6
7-8
1-4
5-8
1-8

50 +
renta iz
možnega
poseka
lesa
250
200
200
180
150
300
270
50

"navedene cene ne vključujejo prometnega davka, zneski se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve
računa

skemu skladu.

Za območja nekdanjih občin Koper, Izola, Piran, Ljubljana-Bežigrad,
Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-Vič-Rudnik,
Domžale in Grosuplje so zaradi ugodnejših klimatskih pogojev in
dolžine trajanja vegetacije oziroma ugodnejše lege zemljišč in
bližine trga zgoraj navedene zakupnine povečane za 20%.
Obratno so v demografsko ogroženih območjih zgoraj navedene
zakupnine zmanjšane za 20 %, kar predstavlja 39 mio SIT vložka
Sklada v ta območja.

Odprtih terjatev iz naslova zakupnin za pravne osebe je bilo 291
mio SIT oziroma 41%. Vzrok temu je bilo verjetno predvsem
pričakovanje podjetij glede spremembe predpisov. Podjetja so
namreč sprožila ustavni spor glede ustavnosti in zakonitosti
lastninske zakonodaje in pravilnika o zakupih kmetijskih zemljišč
in kmetij. Ustavno sodišče je oktobra 1995 nekatere določbe tega
pravilnika razveljavilo, kar je Sklad pri nadaljnjem sklepanju pogodb
s pravnimi osebami upošteval in vsebino pogodb prilagodil ustavno
odločbi. Dodaten razlog za tako velik izpad dohodka iz naslova
zakupnin pravnih oseb v letu 1995 je tudi v odločitvi Sveta Sklada,
sprejeti na 13. seji, dne 11. oktobra 1995, ki je na predlog podjetij
določil kot zadnji rok za poravnavo obveznosti do Sklada 31.
marec 1996.

Dodatni 20% popust kot stimulacijo za zaokroževanje posesti
Sklad priznava zakupnikom, ki imajo v zakupu večje površine.
Za pridelovanje vrtnin se šteje za "večjo površino" površina nad
2 ha, za ostale kulture pa nad 5 ha. Skupna vrednost popusta
vrednostno predstavlja okoli 60 mio SIT.
Večji problem pri oddaji v zakup predstavljajo zemljišča, ki so za
kmetijsko pridelavo manj produktivna. Na takih zemljiščih so stroški
pridelave in usposobitve v primerjavi s prihodki tako visoki, da bi
jih težko obremenili še z "normalno" zakupnino. Če je poleg tega
površina majhna, je že minimalna vrednost pogodbe previsoka. V
takih primerih je Sklad v letu 1995 zakupnino znižal na višino, za
katero je še uspel pridobiti zakupnika, saj bi sicer zemljišče ostalo
neobdelano in prepuščeno zaraščanju. Slabo produktivna
zemljišča se ponavadi kombinirajo z zelo slabo demografsko
strukturo prebivalstva, kjer ni kmetij, ki bi bile pripravljene vzeti v
najem večje površine zemljišč. Taka območja so v večjem obsegu
predvsem na Kočevskem, na Notranjskem, na Krasu, v Beli Krajini,
na Idrijskem in na Tolminskem. Tudi nekatere pravne osebe, ki so
kot z družbeno lastnino s takimi površinami upravljale, ne želijo
več skleniti zakupnih pogodb zanje.

Površina zemljišč, ki jih imajo v zakupu kmetijska podjetja se
zmanjšuje, tako zaradi vračanja zemljišč v postopkih
denacionalizacije, kot tudi zaradi ekonomskih razlogov. Predvsem
v vinogradništvu in sadjarstvu so bili taki trendi v letu 1995 že
opazni.
Posebej velik problem pri sklepanju zakupov s pravnimi osebami
je na področjih, kjer imajo podjetja osnovane trajne nasade, ki so
njihova last. Razpis za oddajo takih zemljišč, če jih ne želijo
nekdanji družbeni upravljalci obdelovati naprej, je potrebno
pripraviti v soglasju z lastnikom trajnega nasada.
1.2. Skrb za racionalno rabo kmetijskih zemljišč
Kmetijska infrastruktura, ki jo predstavljajo predvsem obstoječe
poljske poti in dostopi do kmetijskih zemljišč, je bila v preteklih
letih v precej primerih slabo vzdrževana. V letu 1995 je Sklad
financiral sanacijo obstoječih dostopnih poti na planinske pašnike
v občinah Tolmin, Bovec in Kobarid, kjer je bil dostop do parcel s
kmetijsko mehanizacijo otežen oziroma že onemogočen. Dela
zaradi vremenskih razmer niso bila v celoti realizirana, čeprav je
pogodba podpisana. Sanacija bo zato zaključena spomladi leta
1996.

Pravne osebe so v letu 1995 na podlagi zakupnih pogodb
obdelovale 27.300 ha zemljišč, tri večja kmetijska podjetja pa so
brez zakupnih pogodb obdelovala skupno okoli 3.900 ha. Brez
zakupnih pogodb so zemljišča obdelovale tudi nekatere kmetijske
zadruge, ker še niso izvršile razdelitve premoženja glede na
način pridobitve na zadružno in državno lastnino na podlagi 74.
člena zakona o zadrugah.
Skupna zakupnina za zemljišča, ki jih obdelujejo pravne osebe
na podlagi zakupnih pogodb, je za leto 1995 znašala 400,4 mio
SIT bruto. Od tega so podjetja pobotala zakupnino za leto 1995 s
kupnino za odplačno pridobljena zemljišča v višini 162 mio SIT.
Od pobotanega zneska je moral Sklad odvesti tudi dajatve iz
naslova prometnega davka in 10 % Slovenskemu odškodnin-
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Obstoječi namakalni sistemi so bili večinoma financirani iz
proračunskih sredstev, le manjši del so prispevali upravljalci
zemljišč. Ti sedaj želijo svoj delež lastniniti. Kdo bo lastnik
preostalega dela, še ni znano, zato v letu 1995 Sklad namakalnih
sistemov ni odkupoval, sofinanciral pa je lastni delež pri gradnji

45

poročevalec, št. 44

in 23 drugih izvajalcev - nekdanjih družbenih upravljalcev gozdov
(predvsem kmetijsko gozdarskih in kmetijskih zadrug), ki so
Skladu odvajali obračunane prihodke iz gospodarjenja z gozdovi.

novih sistemov na območju obalnih občlin (Lazaret, Zontarji,
Parecag, Kalcinar, Ribila). Projekti in izvedba namakalnih
sistemnov na drugih lokacijah ni bila dokončno izpeljana. Nekatere
pogodbe o izdelavi namakalnih projektov (Strunjanska dolina,
Pivol II), so že bile sklenjene, vendar še niso realizirane.

Sklad je sklenil pogodbo o izvajanju del v gozdovih tudi z
Ministrstvom za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in
Ministrstvo za pravosodje pa sta dela v gozdovih opravljala, vendar
prihodki niso bili odvajani Skladu.

Melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč zahtevajo pripravo
programov, ki morajo biti usklajeni z usmeritvami družbenih planov
občin. V nekaj primerih so bile pogodbe o investicijskem
vzdrževanju melioracijskih sistemov med Skladom in izvajalci
sicer podpisane, vendar delo še ni dokončano, zato tudi sredstva,
namenjena zanje, niso bila porabljena.

V letu 1995 je Sklad na podlagi stališč, priporočil in sklepov
Državnega zbora št. 720-01/91-3/158, EPA 1148 in dr., z dne 18.
julija 1995, pripravil pravila za oddajo del v gozdovih. Zaradi
spremembe zakona o Skladu, ki je uredil vprašanje pogojev in
načina za oddajanje del v državnih gozdovih, ta pravila niso bila
predložena Svetu v obravnavo.

Zemljišča, ki jih ni mogoče oddati v zakup za normalno kmetijsko
rabo zaradi slabše proizvodne sposobnosti ali zaradi majhnega
števila aktivnih kmetij, se lahko v krajšem času zaplevelijo ali celo
pričnejo zaraščati. Sklad je v letu 1995 moral opraviti sanitarno
košnjo kmetijskih površin, za katere ni bilo moč zagotoviti
obdelave, brez posega pa bi bila njihova proizvodna sposobnost
vnaprej zmanjšana.

Na novopridobljenih površinah in površinah, kjer so se nekdanji
družbeni upravljalci nadaljnjemu opravljanju del odpovedali, Skladu
v letu 1995 ni bilo potrebno izvajati gojitvenih in varstvenih del,
zato ni objavil nobenega razpisa za oddajo del. Odločbe za
sanitarno sečnjo na teh površinah je Sklad reševal z naročilom
izvedbe del.

Nakupe trajnih nasadov je Sklad predvideval v primerih stečajnih
in likvidacijskih postopkov podjetij. Takih primerov v letu 1995 ni
bilo. Nekatera podjetja so trajne nasade Skladu sicer ponudila v
odkup, Sklad se je o nakupu dogovarjal, npr. s podjetji KG Lendava,
Ritoznojčan - v stečaju in Hmezad Hram Šmarje, vendar zaradi
nesorazmerno visokih cen Sklad odkupa ni realiziral.

2.1. Gojenje in varstvo gozdov

2. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

Program gojitvenih in varstvenih del se mora med letom prilagajati
razmeram v gozdovih in Sklad je za izdane odločbe Zavoda za
gozdove Slovenije dolžan zagotoviti izvedbo. V letu 1995 je bilo z
odločbami določeno, da je potrebno v gozdovih, kjer ni prepovedi
sečnje zaradi postopkov denacionalizacije, zagotoviti manj ha
obnove, pa tudi manj ha nege gozdov, kot je bilo načrtovano v
programu. Vzrok je v opustitvi rednih sečišč in pobiranju
posameznih sušic in skupin drevja zaradi sanitarnih posegov.

Na Sklad je bilo po stanju v katastru z dne 31.12.1992 prenešeno
okoli 350.000 ha gozdov. Po podatkih osnutka 10. poročila o
uresničevanju ZDEN je bilo do 31.10.1995 v postopkih
denacionalizacije vrnjeno okoli 63.200 ha gozdov. V gozdovih, ki
so ostali v upravljanju Sklada, so vsa dela - obnovo, nego, varstvo,
pridobivanje lesa in vzdrževanje ter gradnjo gozdnih prometnic v skladu s sklenjenimi pogodbami izvajala usposobljena izvajalska
podjetja, to je vseh 14 nekdanjih gozdnogospodarskih organizacij

Za zagotovitev varstva pred divjadjo, preventivnega varstva pred
podlubniki in ostalega varstva, kamor Sklad poleg protipožarnega
varstva prišteva tudi posek drevja, ki mora biti iz sestojev
odstranjen iz zaradi varstvenih razlogov, je bilo opravljenih približno
enako dni, kot je bilo načrtovano, vendar manj, kot jih je bilo
opravljenih v preteklem letu. Iz te ugotovitve je mogoče zaključiti,
da se je stanje gozdov izboljšalo, vendar pa bosta decembrska
žled in snegolom tudi v letu 1996 podlubnikom omogočala ugodne
življenjske pogoje.

Nekatera podjetja so v letu 1995 z državno pomočjo in s soglasjem
Sklada obnavljala trajne nasade, vendar v manjšem obsegu, kot
bi bilo potrebno za normalno reprodukcijo.

*
*
*

aozdnogoiitvena dela v intenzivno oospodarienih gozdovih
nega gozdov
5.850 ha
- 90 %
načrtovanega v teh gozdovih
obnova gozdov
660 ha
- 73 %
varstvo gozdov
10.100 dni
-101%
"

Sklad je zagotovil tudi izvedbo del za zagotavljanje varovalne in
socialne funkcije gozdov. Sredstva so bila porabljena predvsem
za izvajanje del v primestnih gozdovih in na vodozbirnih območjih,
za urejanje učnih poti, rekreativnih površin, postavljanje oznak in
zapor na izrazito gozdnih cestah, ipd.

Skupno je Sklad za izvedbo gojitvenih in .varstvenih ter del za
zagotavljanje varovalnih in socialnih funkcij gozdov zagotovil 1.040
SIT/m3 poseka, kar predstavlja 15,6 % prodajne cene na kamionski
cesti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za 1
mio SIT financiralo tudi protipožarno varstvo na Krasu.

- v gozdovih s prepovedjo sečnje, ki so predmet vračanja v postopkih PEN
* nega gozdov
ha
* obnova gozdov
ha
("podatki bodo vpisani naknadno, ko jih bo posredoval Zavod za gozdove)
* varstvo gozdov
dni
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m3). Tudi v strukturi poseka v območjih, kjer skupnega izpada
proizvodnje ni, je prišlo do izpada redne sečnje. To je nadomestil
posek zaradi sanitarnih sečenj v sestojih, napadenih s podlubniki
in odstranjevanja sušic drugega drevja - predvsem jelke. V
mariborskem, celjskem in nazarskem območju je posek iglavcev
zaradi sanitarne sečnje močno presegel načrtovane količine.

V gozdovih, ki so predmet vračanja v postopkih denacionalizacije
in v katerih redna sečnja ni možna, so bila dela opravljena v
obsegu sredstev, ki so bila v ta namen določena v proračunu
(52,7 mio SIT nega gozdov, 2,5 mio SIT obnova gozdov ter 5,8
mio SIT varstvo gozdov). Obseg del je določil Zavod za gozdove
Slovenije, dela pa so opravila podjetja, ki so imela s Skladom
sklenjene pogodbe o izvajanju del.

Skupno je bilo v letu 1995 posekanih okoli 705.000 m3 lesa, od
tega 60 % iglavcev in 40 % listavcev. Realizacija poseka iglavcev
predstavlja 101 % plana, realizacija listavcev pa za pianom
zaostaja dobrih 5 %. Sanitarne sečnje so vplivale na poslabšanje
sortimentne strukture posekanega lesa, predvsem iglavcev,
povečan je bil delež celuloze in zmanjšan delež kvalitetne
hlodovine. Spremenjena realizacija poleg nižje dosežene količine
pomeni tudi nižjo prodajno ceno in povečanje stroškov pridobivanja
lesa.

2.2. Pridobivanje lesa
Možni posek lesa 710.000 m3 v letu 1995 ni bil v celoti realiziran.
Izredno neugodne vremenske razmere - spomladi velika
razmočenost ter zgodnji sneg decembra - so v nekaterih območjih
povzročile opazen izpad proizvodnje (Bled, Postojna, Kočevje,
Brežice, Slovenj Gradec, Murska Sobota - skupaj okoli 20.000

Realizacijo poseka, ločeno po večjih izvajalcih (nekdanje gozdnogospodarske organizacije in trije drugi izvajalci), prikazuje
priloga št. 1.
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28%
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preoblikovanja šele tedaj, ko je pridobila tudi izjavo Sklada, da je
posamezno podjetje, ki ji je predložilo tak program, uredilo oziroma
preneslo kmetijska zemljišča v last R Slovenije. Predhodna ureditev
kmetijskih zemljišč še pred izdajo prvega soglasja k programu
lastninskega preoblikovanja s strani Agencije je bila nujna, saj bi
se v nasprotnem lahko zgodilo, da bi podjetje v svojo otvoritveno
bilanco vključilo tudi kmetijsko zemljišče, ki bi ga sicer moralo
prenesti v last R Slovenije. Posledica tega bi bilo popravljanje
otvoritvenih bilanc pri že odobrenih in delno izvedenih programih
lastninskega preoblikovanja.

2.3. Odpiranje gozdov
Za potrebe odpiranja gozdov je bilo zgrajenih oziroma
rekonstruiranih nekaj več kot 200 km vlak, kar je približno enako
kot je bilo načrtovano. Sklad je zagotovil tudi 282 mio SIT za
redno vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih ter z
minimalnimi sredstvi (3,6 mio SIT) sofinanciral vzdrževanje
gozdnih cest, ki so izjemno pomembne za gospodarjenje z
državnimi gozdovi, v območjih s sicer pretežno zasebnimi
gozdovi.
Vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki so predmet vračanja po
predpisih o denacionalizaciji, kjer redna sečnja ni mogoča, je
zagotavljalo neposredno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS iz sredstev proračuna (62,7 mio SIT).

Do 31.12.1995 je bilo na Agencijo posredovanih 1.380 programov
za lastninsko preoblikovanje podjetij. V letu 1995 je Sklad sklenil
pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov v last RS z 230
družbenimi podjetji. Z 220 podjetji so bile pogodbe sklenjene že v
preteklem letu, drugih 750 podjetij pa ni posedovalo zemljišč, ki bi
bila predmet prenosa v last R Slovenije. Od skupnega števila
posredovanih programov na Agencijo, ima Sklad trenutno v
reševanju še 180 zadev v zvezi s prenosom. Glede na dosedanje
delo in razpoložljive podatke ocenjujemo, da bo od navedenega
števila podjetij še približno 100 takih, ki bodo zavezana prenesti
kmetijska zemljišča v last R Slovenije. Menimo, da bo večina teh
podjetij prenos opravila v prvem polletju tega leta.

2.4. Investicije v gozdove
Sklad je v letu 1996 financiral dokončanje v preteklosti pripravljenih
projektov gozdnih cest, skupaj 11,2 km ter najnujnejše
investicijsko vzdrževanje - urejanje brežin, propustov, mostov
ipd.

Osem nekdanjih gozdnogospodarskih organizacij prenosov
zemljišč še ni opravilo, čeprav je Sklad zagotovil sredstva za
pokritje stroškov.

2.5. Sanacija gozdov
Ujme so v gozdovih neizogiben vsakoletni pojav. V letu 1995 so
neurja najbolj prizadela gozdne ceste v tolminskem, kranjskem,
celjskem, nazarskem, slovenjegraškem in brežiškem območju.
Skupno je bilo za njihovo sanacijo porabljenih okoli 49,5 mio SIT.
Zgoden zimski sneg je onemogočil dokončanje sanacij, zato jih
bo potrebno opraviti v letu 1996.

Med najpogostejše vzroke, da družbena podjetja še vedno niso v
celoti prenesla kmetijskih zemljišč in gozdov v last R Slovenije,
lahko štejemo naslednje:
- neurejena evidenca o zemljiščih, ki jih imajo podjetja v upravljanju,
- neusklajenost med zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki
ter dejanskim stanjem (po podatkih iz zemljiške knjige ima npr.
neko podjetje v upravljanju kmetijska zemljišča, čeprav so ta že
več let pozidana).
- neodmerjeni poslovni objekti in funkcionalna zemljišča k tem
objektom,
- hipoteke na zemljiščih, ki so jih podjetja dolžna prenesti v last R
Slovenije,
- nedokončani denacionalizacijski postopki,
- večkratno podaljšanje rokov za izvedbo lastninskega
preoblikovanja podjetij,
- zelo pozna razrešitev ustavnega spora v zvezi s 5. členom
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

23,2 mio SIT je bilo porabljenih za dokončanje sanacije v
Trnovskem gozdu (vetrolom 1984) in sestojev črne jelše, hrasta
in jesena v Prekmurju (sušenje pred zrelostjo sestojev).
Iz sredstev, ki so bila rezervirana za varstvo gozdov, je bila
financirana sanacija Rudnice - mlajših smrekovih sestojev v
celjskem območju, ki jih je močno prizadel snegolom in sanacija
gozdnih cest v območjih, ogroženih s podlubniki. S tem je bilo
omogočeno redno izvajanje sanitarne sečnje tudi v območjih,
kjer redne sečnje ni bilo.
Iz sredstev proračuna je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS financiralo obnovo v preteklem letu opožarjenih
površin v gozdovih, ki so predmet vračanja v postopkih
denacionalizacije na Krasu (7,2 mio SIT). Sanacija še ni končana
in jb bo potrebno nadaljevati še več let

Sklad se je vseskozi dobro zavedal težavnosti in obsega dela, ki
so ga morala podjetja opraviti v zvezi z urejanjem zemljišč oziroma
prenosom le-teh na R Slovenijo, zato je vsem podjetjem, ki so
izrazila željo, nudil strokovno pomoč in z njimi tudi organiziral
številne razgovore.

3. DRUGE NALOGE SKLADA
3.2. Promet z zemljišči

3.1. Prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v last R
Slovenije

Ponudba kmetijskih zemljišč in gozdov v prodajo Skladu je bila v
letu 1995 zelo velika. Sklad je prejel okoli 300 vlog za prodajo
zemljišč, odkupil pa bistveno manjšo površino, kot je bila ponujena2
(107 ha kmetijskih zemljišč, po povprečni ceni okoli 106,5 SIT/m
in okoli 300 ha gozdov, po povprečni ceni 26,7 SIT/m2). Veliko vlog
za prodajo zemljišč je nepopolnih oziroma takšnih, da jih zaradi
nedokončanih dednih postopkov in neopravljenih vpisov v
zemljiško knjigo še ni mogoče izpeljati.

Kmetijska zemljišča in kmetije so postala last RS na podlagi 5.
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 74. člena
zakona o zadrugah in 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov R Slovenije. Podjetja, ki se lastninsko preoblikujejo,
morajo pred ugotovitvijo družbenega kapitala iz sredstev podjetja
izločiti kmetijska zemljišča in gozdove ter jih v skladu z navodilom
o tem, kaj šteje za dokumentacijo za prenos (Ur. list RS, št. 32/93)
s ppgodbno prenesti v last R Slovenije in v upravljanje Sklada.

Vlogam za odkup kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma za njihovo
zamenjavo, ki jih je Sklad prejel v letu 1994, se je pridružilo v letu
1995 še okoli 100 novih. Prodaj in menjav s fizičnimi osebami
Sklad kljub temu ni izvajal, saj je skoraj vse leto veljal zakon o
prepovedi privatizacije in prodaje premoženja v lasti R Slovenije.

V zvezi z navedenimi zakonskimi določili je bil že v začetku leta
1994 med Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo R Slovenije
in Skladom dosežen poseben sporazum, na podlagi katerega je
Agencija izdala soglasje k posameznemu programu lastninskega
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Izjema so bila le zemljišča, ki jih investitorji, največkrat R Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, potrebujejo za gradnjo cest in
drugih infrastrukturnih objektov. V teh primerih je Sklad z investitorji
sklenil pogodbe namesto razlastitve in odprodal približno 38,4 ha
zemljišč, po povprečni ceni 312,5 SIT/m2.

3.4. Delo Sklada na področju denacionalizacije
Sklad je po 1. odstavku 20. člena zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov R Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93 in 1/96)
zavezanec za vračilo podržavljenih kmetijskih zemljišč, gozdov
in kmetijskih gospodarstev.

Prošnje fizičnih oseb, ki med vlogami za odkup in zamenjavo
prevladujejo, so se nanašale na manjše parcele, ki ležijo med
zasebno posestjo ali v neposredni bližini kmetij oziroma
stanovanjskih hiš, na zemljišča, ki predstavljajo funkcionalna
zemljišča k stanovanjskim hišam ali poslovnim objektom ter na
zemljišča, na katerih so si investitorji brez potrebnih soglasij zgradili
objekte, ki jih želijo legalizirati.

Iz delovnega gradiva 10. poročila o uresničevanju ZDEN, ki
obravnava obdobje od uveljavitve zakona o denacionalizaciji
7.12.1991 do 31.10.1995, sledijo za kmetijska zemljišča in gozdove
naslednji podatki (po organih, ki vodijo postopke):
a) upravni organi:
- število zahtev: 20.942
- število izdanih odločb: 9.877, od tega 4.768 delnih
- vrnjenih kmetijskih zemljišč: 23.893 ha, od tega 21.473 v last in
posest
- vrnjenih gozdov: 61.917 ha
- vrnjenih kmetijskih gospodarstev: 148

V letu 1995 je Sklad skupaj s solastniki pripravil tudi več predlogov
za razdružitve solastnine, ki pa bodo dokončno izpeljane šele v
letu 1996.
3.3. Vzpostavitev evidenc in sodelovanje Sklada v
geodetskih postopkih

b) sodišča:
- število vloženih zahtev: 1.776
- število odločb: 806, od tega v 100 primerih ugodeno
- vrnjeno: 94 ha kmetijskih zemljišč
- vrnjeno: 75 ha gozdov

Sklad vodi evidence o zemljiščih v lasti R Slovenije in o
gospodarjenju s temi zemljišči. Na centrali in na svojih izpostavah
je na računalnikih vzpostavljena evidenca o kmetijskih zemljiščih
in gozdovih v lasti R Slovenije, ločeno po nekdanjih družbenih
upravljalcih. Pri tem so bili prevzeti podatki poenotene računalniške
baze katastra, za območja, kjer ta še ni pripravljena, pa so bili
podatki geodetskih uprav prilagojeni uporabi Sklada. V letu 1995
je Sklad sklenil pogodbo za projekt vzpostavitve celovitega
upravljalskega sistema svojega poslovanja. Naročena je izdelava
programa za računalniško podprto evidenco osnovnih sredstev
- kmetijskih zemljišč in gozdov. Računalniško so že vodene evidence zemljišč, ki jih imajo v zakupu pravne in fizične osebe,
program pa bo mogočal tudi dopolnjevanje z vsemi podatki, ki so
povezani z gospodarjenjem s parcelami v upravljanju Sklada
(izdana soglasja, predpisani režimi gospodarjenja, vpisane
služnosti ipd.).

c) Ministrstvo za kulturo:
- število vloženih zahtev: 791
- vrnjeno: 1.500 ha kmetijskih zemljišč
- vrnjeno: 1.180 ha gozdov
kar je skupno vrnjenih:
- 25.487 ha kmetijskih zemljišč,
- 63.172 ha gozdov in
- 148 kmetijskih gospodarstev.
Delovno gradivo vsebuje tudi podatek, da je le 21 % zahtev
popolnih; za te je izdanih 9.877 odločb, kar je 64 % vseh popolnih
zahtev oziroma 47 % od vseh vloženih zahtev.

Vrednotenje zemljišč in gozdov je bilo opravljeno na podlagi
predpisane metodologije, ki se uporablja za določitev osnove za
odmero davka na promet nepremičnin.

Sklad je v postopkih denacionalizacije prejel v letu 1995 v novih
zadevah:
- 2.500 poročil
- 260 zahtev po 5. členu ZDEN in 145. členu ZIKS
- 200 drugih zahtev v zvezi z denacionalizacijo
- nad 2.000 odločb o denacionalizaciji.

Skupna vrednost zemljišč in gozdov, s katerimi upravlja Sklad,
znaša konec leta 1995 263 milijard SIT.
Sklad oziroma predstavniki po lokalnih izpostavah so sodelovali
z geodetskimi službami v številnih prenosih posestnih mej v naravo
po podatkih zemljiškega katastra ter pri ugotavljanju in
zamejničenju meja parcel v lasti R Slovenije, kadar le-te mejijo na
parcele v lasti fizičnih oseb. Sodelovali so tudi pri parcelacijah in
odmeri objektov, ki so jih v procesu lastninjenja njihovi nekdanji
družbeni upravljalci želeli olastniniti.

V okoli petini primerov je potrebno pred izdajo izjave volje predlagati
dopolnitev poročil o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju,
da je nato mogoče podati izjavo volje. V okoli 90 % primerov gre
za izdajo delnih poročil in delnih odločb, zato je potrebno izdajati
tudi dopolnilne izjave volje. Tako je Sklad v letu 1995 pripravil okoli
40 % več izjav in raznih stališč od navedenega števila prejetih
zahtev.

Sklad je v letu 1995 izdal preko 350 pisnih soglasij za prenose
posestnih mej v naravo, za delitve parcel oziroma za vzpostavitev
parcelnega stanja v času podržavljenja v primerih vračila zemljišč
denacionalizacijskim upravičencem, za objektne spremembe
oziroma za vris objektov v katastrske načrte za podjetja, ki se
lastninijo. Podpisanih je bilo preko 100 zapisnikov o izvršenem
mejnem ugotovitvenem postopku in parcelaciji ter zapisnikov o
prenosu posestne meje v naravo.

V zvezi z denacionalizacijo se je na Skladu oglasilo okoli 500
strank, okoli 2.000 strank je po telefonu zahtevalo informacije v
zvezi z njihovo zahtevo za denacionalizacijo. Poleg tega dnevno
potekajo številni telefonski posveti z delavci, ki vodijo upravne
postopke, organiziranih pa je tudi več sestankov v zvezi z
denacionalizacijo z upravljalci kompleksov ter v drugih zapletenih
primerih.

Nekatere geodetske uprave Sklada ne vključujejo v geodetske
postopke, zato je Sklad v 20 primerih pri Javnem pravnobranilstvu
R Slovenije podal predlog za vložitev pritožb zoper izdane odločbe
geodetskih uprav.

17. september 1997

V letu 1995 je bilo vloženih tudi nekaj pritožb, predvsem zaradi
napačno ugotovljenega dejanskega in pravnega stanja ter, kot
posledici navedenega, zaradi napačne odločitve.
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Bistveni problemi, ki se še pojavljajo v postopkih denacionalizacije,
so naslednji:

vedno pojavljajo. Zahtevki po priznanicah iz leta 1994 so bili rešeni
v obliki vračila podržavljenega zemljišča, v letu 1995 pa sta
nerešena dva taka zahtevka

1. Stanje v naravi ni usklajeno s stanjem v katastru, vendar
nekatere geodetske uprave še vedno ne sodelujejo v postopkih
z ugotavljanjem sedanjega stanja, kadar to po zemljiškoknjižnih
podatkih ni ugotovljivo (ugotavljanje izmer podržavljenih parcel,
ki ležijo v sedaj obstoječih parcelah).

Dosedanja različna stališča glede dejanske vsebine ter oblike
priznanic, kljub posvetovanju z različnimi strokovnimi institucijami,
niso poenotena, razen v tem, da gre za vrednostni papir le v
toliko, kolikor mu to vsebino pripisuje zakon o obligacijskih
razmerjih. Še vedno ostaja tudi razkorak med tržno vrednostjo
nepremičnine in zanjo določeno vrednostjo po odloku o načinu
določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč,
uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Ur. list RS,
št. 16/92 in 21/92), ki je osnova za izračun vrednosti priznanice.

2. Veliko kompleksov zemljiškoknjižno in katastrsko ni urejenih.
Sodna praksa se je postavila na stališče, da v kompleksih ni
dopustno vračanje z vzpostavitvijo lastninske pravice z odloženo
posestjo. Da je vračilo možno, se zahteva predhodno zemljiškoknjižno in katastrsko ureditev. Upravljalci, razen enega, doslej
navedenih problemov niso reševali, le štirje pa so pokazali interes
za zavarovanje kompleksov.

3.5. Izdajanje soglasij
V letu 1995 so fizične in pravne osebe naslavljale na Sklad vloge
za izdajo najrazličnejših soglasij za posege na zemljišča v lasti R
Slovenije ter za posege na zemljišča, ki mejijo s kmetijskimi in
gozdnimi zemljišči v lasti države.

3. Zahteve po priznanicah se v pretežni meri nanašajo na
nepremičnine, ki jih ni mogoče vrniti v naravi. Na neutemeljenost
takih zahtev je Sklad opozoril že v dopisu, ki je bil marca 1994
poslan vsem upravnim enotam, vendar se tovrstni zahtevki še

Vrsto in število izdanih soglasij v letu 1995 prikazuje spodnja preglednica:

vrsta soglasja

število

obnova trajnih nasadov
polaganje cevi za vodovod, kanalizacijo, plinovod, ipd.
izgradnja električnih vodov in naprav
posegi v zemljišča, ki mejijo na zemljišča v lasti RS
postavitev pomožnih objektov, opornih zidov...
ureditev poti, cest, dostopov
izgradnja PTT omrežja
agromelioracije, namakalni sistemi
ureditev oziroma uporaba peskokopov
druge dejavnosti na zemljiščih
vriši objektov, odloki o zavarovanju
zavrnjene zahteve za izdajo soglasja
odstopljeno v reševanje drugim zaradi nepristojnosti
SKUPAJ

Zaradi zapletenega postopka za ugotavljanje denacionalizacije,
zemljiškoknjižno neizvedenih pravnih poslov in zaradi
nedokončanih komasacij je najbolj otežena izdaja soglasij za
obnovo trajnih nasadov.

okoli 100 novih sporih, ki jih rešujejo sodišča. Stranke, največkrat
fizične osebe, v teh postopkih zahtevajo:
- ugotovitev lastninske pravice na zemljiščih, ki so prešla v
upravljanje in razpolaganje Sklada,
- razveljavitev menjalnih in kupnih pogodb oziroma realizacijo
sklenjenih pogodb,
- razveljavitev zakupne pogodbe oziroma sklenitev take pogodbe,
- plačilo odškodnine, npr. za neamortizirana vlaganja v zemljišča
po prenehanju zakupne pogodbe,
- izstavitev zemljiškoknjižnih listin, s katerimi bi se uskladilo
zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi,
- razdružitev solastnega premoženja,
- vrnitev zakupnin za zemljišča, vrnjena v postopkih denacionalizacije.

3.6. Reševanje premoženjskopravnih zadev v zvezi s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti R Slovenije
Sklad se je tudi v letu 1995 ukvarjal s številnimi, velikokrat zelo
zapletenimi problemi urejanja premoženjskopravnih zadev v zvezi
s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti R Slovenije.
Pred sodišči po Sloveniji tečejo raznovrstni pravdni in nepravdni
postopki, v katere je Sklad vključen kot stranka. Še vedno je v
reševanju precej postopkov, ki so bili pričeti še pred uveljavitvijo
zakona o Skladu. V letu 1995 je Sklad kot stranka sodeloval še v
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Sklad v postopkih v zvezi z zemljišči v lasti R Slovenije pred
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sodišči zastopa Javno pravobranilstvo R Slovenije. Sklad mu v
zvezi s postopki pošilja stališča, mnenja, predloge in pridobiva
potrebna dokazila.

prerazporeditev med posameznimi finančnimi postavkami
prihodkov in odhodkov.

V letu 1995 je Sklad poleg izdaje soglasij za vknjižbo lastninske
pravice na podlagi pogodb, sklenjenih perd uveljavitvijo zakonov,
ki so olastninili kmetijska zemljišča in gozdove v družbeni lastnini,
sklepanja pogodb o uskladitvah zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim stanjem, pripravljal tudi zemljiškoknjižne predloge za
vpis lastnine R Slovenije na zemljiščih, ki so bila s pogodbami
prenešena v upravljanje Sklada.

4.1. Prihodki
Kljub spremembi programa so načrtovani prihodki Sklada za 242,0
mio SIT višji od načrtovanih. Razlika izhaja iz 38 % večjega
prihodka iz zakupnih fizičnih oseb ter 17 % večjega prihodka iz
zakupnih pravnih oseb. Za 34 % so večji tudi prihodki iz prodaje
nepremičnin. Vzroki za te prekoračitve so obrazloženi v
predhodnih poglavjih. Za dobro polovico so prekoračeni prihodki
iz financiranja (prihodki od obresti na plasmaje presežnih prostih
likvidnih sredstev v vrednostne papirje R Slovenije). Višji od
načrtovanih so tudi izredni prihodki - za 7% - to so predvsem
prihodki iz zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 1994, iz
gospodarjenja z gozdovi za mesec december 1994 in iz izterjanih
odpisanih terjatev.

4. REALIZACIJA FINANČNEGA PROGRAMA
Sklad je konec oktobra pripravil spremembo finančnega programa,
ki jo je Vlada sprejela decembra 1995. S tem je potrdila

Zakupnine - fizične osebe
Zakupnine - pravne osebe
Prodaja nepremičnin
Prihodek iz gospodarjenja z gozdovi
Proračunska sredstva
Prihodki od financiranja
Izredni prihodki
Prihodki iz nam. sredstev za dela v gozdovih s prep. sečnje

Prihodki iz proračuna so enaki načrtovanim, prav tako so skoraj
enaki tudi fakturirani prihodki iz gospodarjenja z gozdovi. Obračuni,
ki so bili skladno s pogodbami opravljeni v januarju 1996, kažejo
na dejansko slabšo realizacijo (okoli 100 mio SIT). Ta je obrazložena
v poglavju "gospodarjenje z gozdovi" in bo v letu 1996 vzrok za
stornacijo računov, ki bodo knjižene v breme izrednih prihodkov.
Sklad mora sredstva iz gospodarjenja z gozdovi iz območij z
večjimi prihodki prelivati za kritje stroškov v območjih, kjer so
prihodki iz gospodarjenja prenizki za pokritje stroškov vseh del,
ki jih je treba v gozdovih opraviti. Takih območij je bilo v letu 1995
osem (skupno za okoli 80 mio SIT).

odhodki višji od načrtovanih za 2 %.
Poraba sredstev na področju gospodarjenja s kmeti|Skimi zemljišči
in gozdovi je obrazložena v poglavjih "gospodarjenje s kmetijskimi
zemljišči" oziroma "gospodarjenje z gozdovi", nakupi zemljišč pa
v poglavju "promet z zemljišči".
Nadstandardne storitve javne gozdarske službe so bile plačane
v skladu s podpisano pogodbo med Skladom in Zavodom za
gozdove Slovenije. Ta je za Sklad pripravljal podatke o možnem
poseku in potrebnih gojitvenih, varstvenih in drugih delih, ki jih je
Sklad uporabil za pripravo pogodbe s posameznimi izvajalci,
prevzemal pa je tudi opravljena dela.

V tabelo prihodkov so vključena tudi sredstva, ki jih je Sklad prejel
za plačilo opravljenih del v gozdovih s prepovedjo sečnje, ki pa jih
je takoj po prejemu na svoj račun nakazal za plačilo opravljenih
del v teh gozdovih (skupaj 52,7 mio SIT).

Konec leta 1995 je bilo pri Skladu zaposlenih 49 delavcev, na
podlagi obračunanih ur pa poprečno letno 46. Dela na pripravi
pogodb za prenose parcel z nekdanjih družbenih upravljalcev na
R Slovenijo in zemljiškoknjižnih predlogov za vknjižbo lastnine, je
Sklad, poleg s svojimi delavci, izvajal tudi preko pogodbenih izvajalcev. Delavci Sklada so ob konicah opravili preko 2.300 nadur.

4.2. Odhodki
S sprejeto spremembo finančnega programa je Sklad prerazporedil sredstva po posameznih postavkah tako, kot so to
nakazovale dejanske razmere pri gospodarjenju s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi. Medtem ko so prihodki večji za 13 %, so
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mmimi
150.648
400.352
134.170
946.582
4.762
121.008
267.757
52.701

V strukturi stroškov za službe Sklada predstavljajo v letu 1995
plače 47 %, materialni stroški 13 %, nematerialni stroški 25 %,
nabava opreme 2 % in amortizacija 13 %.
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Stroški prenosa zemljišč in nastavitve evidenc
Vzdrževanje in sanacija kmetijske infrastrukture
Sofinanciranje lastn. deleža pri gradnji nam. sistemov
Melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč
Nakupi trajnih nasadov
Nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov
Pobot kupnine z zakupnino
Vzdrževanje gozdnih cest
Gradnja gozdnih cest
Rnanciranje gozdnogojitvenih del na Krasu
Rezervacija sredstev za sanacijo gozdov
Rezervacija sredstev za varstvo gozdov
Sofinanciranje socialnih funkcij gozdov
Obveznosti po sodnih sklepih in vračilo zakupnin
Geodetske storitve
Nadstandardne storitve javne gozdarske službe - plačilo uslug
Službe Sklada
Nakup poslovnih prostorov in opreme
Namenska pror. sredstva za opr. del v gozd. s prep. sečnje
Odhodki iz financiranja
Izredni odhodki
Obveznosti iz prometnega davka
Obveznost do Slovenskega odškodninskega sklada

196.013
162.089
281.711
48.877
1.492
50.107
17.900
850
6.074
112
85.000
231.447
120.000
52.701
3.218
273.793
125.557
174.903

v višini 578.663 tisoč SIT, ki je izkazan v bilanci uspeha za leto
1995. Ta znesek je manjši od vsote investicij in odprtih terjatev,
zato presežka prihodkov nad odhodki v letu 1995 ni. Iz dobička je
Sklad, v skladu s predpisi oblikoval sredstva za rezerve (17.184
tisoč SIT) in sredstva za povečanje družbenega kapitala (561.479
tisoč SIT).

Vzroki manjši porabi sredstev na drugih postavkah so naslednji:
Večina dela v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč in gozdov je
bila opravljena v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij. V
programu je bilo predvideno tudi financiranje priprave zemljiškoknjižnih predlogov za vpis lastninske pravice R Slovenije. Ker so
predloge pripravljali večinoma delavci Sklada, je bilo v ta namen
porabljeno manj sredstev, kot je bilo načrtovano.

5. ZAKLJUČEK

Obveznosti po sodnih sklepih so bile v letu 1995 nekoliko manjše
od obveznosti, predvidenih v programu.

Tudi v letu 1995 se je Sklad trudil opravljati dela dosledno in v
skladu s predpisi. Sproženi ustavni spori in nato pričakovane
odločbe Ustavnega sodišča ter spremembe zakonov o Skladu in
lastninskem preoblikovanju podjetij so otežkočali sodelovanje med
skladom in podjetji, nekdanjimi družbenimi upravljalci zemljišč.
Kljub temu Sklad ocenjuje, da je kot dober gospodar z
vzpostavitvijo zakupnih razmerij praktično za vse površine in z
zagotovitvijo izvajanja vseh potrebnih del v gozdovih, zagotovil
ustrezno gospodarjenje z zemljišči v lasti R Slovenije.

Poraba sredstev za geodetske storitve je bila načrtovana
predvsem za razdružitve solastnine na zemljiščih v kompleksih,
katerih deleži so bili vrnjeni v postopku denacionalizacije. Postopki
razdružitve še niso zaključeni, zato je Sklad financiral le nekaj
postopkov vzpostavitve meja.
Razliko med neto prihodkom Sklada 1,777.521 tisoč SIT in
dejanskimi odhodki 1,198.858 tisoč SIT predstavlja dobiček Sklada
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14.250
9.478
7.186
3.825

52

17. september 1997

■

—

*

■

,

'

r ■

^

r

|

■■■•;:

:<

—

;

-

—

■

'• -

'

'

I

■. '

—

.

.

'

■
1

.

—

^

——

—
BELEŽKE

i

■

.

.

V

'

1

NAROČILNICA

| Ime in priimek:

|

i Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

' Podjetje:

'

I Davčna številka:

I

| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

i Datum:
. Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
I 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

I
1

Šubičeva 4. urednica Jasna Urt
wa vsake tri mesece ■ Žiro raču
3-173. ISSN 1318-0169.

