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Predlog zakona o INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA 

UPRAVLJANJE - EPA 63 - TRETJA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN 
DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 25/11-1993, 174. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije je hkrati določila besedilo 
amandmajev k predlogu zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, ki vam jih pošiljamo v obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minster za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Tone ROP, državni sekretar za privatizacijo in 
razvoj v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 
l.člen 

(1) Ta zakon določa pogoje'za ustanovitev investicijskih skla- 
dov in družb za upravljanje ter ureja način njihovega poslova- 
nja. 

(2) Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad ali 
ustanovi kot investicijska družba. 

(3) Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, dolo- 
čene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti 
ECU-ju po tečaju Banke Slovenije za več kot 10 %. 

Družba za upravljanje 
2. člen 

Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se ustanovi 
izključno za upravljanje investicijskih skladov. 

Vzajemni sklad 
3. člen 

(1) Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe 
v prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano 
z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh 
oseb. 

(2) Sredstva vzajemnega sklada se zbirajo z javno prodajo 
izdanih investicijskih kuponov. Imetnik investicijskega 
kupona ima pravico investicijski kupon kadarkoli prodati vza- 
jemnemu skladu in s tem iz vzajemnega sklada izstopiti. 

Investicijska družba 
4. člen 

(1) investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi 
izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje 
tako zbranih denarnih sredstev v prenosljive vrednostne 
papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja. 

(2) Investicijska družba zbira denarna sredstva z javno pro- 
dajo svojih delnic. 

(3) Investicijska družba zagotavlja svojim delničarjem pravico 
do udeležbe na dobičku. 

(4) Delnice investicijske družbe so neomejeno prenosljive. 

(5) Investicijska družba ne sme odkupiti lastnih delnic. 

Ime oziroma firma investicijskega sklada 
5. člen 

(1) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati 
označbo, da gre za vzajemni sklad oziroma investicijsko 
družbo. 

(2) Ime oziroma firma drugih pravnih subjektov ne sme vsebo- 
vati besed »investicijski sklad«, »vzajemni sklad«, »investicij- 
ska družba« ali drugih besed oziroma besednih zvez, ki bi 
zavajale v zmoto, da ta pravni subjekt opravlja dejavnost 
investicijskih skladov. 

Agencija 
6. člen 

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za oblikovanje oziroma 
ustanovitev investicijskih skladov ter družb za upravljanje in 
nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravlja- 
nje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnem 
besedilu: Agencija), ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja 
trg vrednostnih papirjev. 

2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE 

2.1.Sploino 

Pojem 
7. člen 

(1) Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se usta- 
novi izključno za upravljanje investicijskih skladov. 

(2) Družba za upravljanje se lahko ustanovi kot delniška 
družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo. 

(3) Družba za upravljanje mora imeti sedež na območju Repu- 
blike Slovenije. 

(4) Če v tem zakonu ni drugače določeno, se za družbe za 
upravljanje uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih 
družbah. 
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Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje 
B. člen 

(1) Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje so 
lahko samo fizične osebe ali pravne osebe, organizirane 
v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe. 

(2) Razen pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena ne sme 
posredno ali neposredno postati družbenik oziroma pridobiti 
delnice družbe za upravljanje nobena druga pravna oseba. 

(3) Tuje fizične in pravne osebe lahko posredno ali nepo- 
sredno pridobijo skupno več kot 20% delnic oziroma poslov- 
nih deležev družbe za upravljanje le s soglasjem Agencije. 

(4) Če pridobi delnice oziroma deleže družbe za upravljanje 
oseba iz drugega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali 
fizična oseba v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena 
posredno ali neposredno pridobi delnice oziroma poslovne 
deleže družbe za upravljanje, nima pravice do udeležbe na 
dobičku in pri upravljanju družbe za upravljanje, Agencija pa 
lahko družbi za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za oprav- 
ljanje dejavnosti. 

Osnovni kapital In delnice družbe za upravljanje 
9. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje, 
ki bo upravljala en sam investicijski sklad, je 50.000.000 to- 
larjev. 

(2) Če želi družba za upravljanje upravljati več investicijskih 
skladov, se najnižji znesek osnovnega kapitala iz prvega 
odstavka tega člena poveča za 25.000.000 tolarjev za upravlja- 
nje vsakega nadaljnjega investicijskega sklada. 

(3) Družba za upravljanje mora pred oblikovanjem nadalj- 
njega vzajemnega sklada oziroma pred sklenitvijo pogodbe 
o upravljanju nadaljnje investicijske družbe, zvišati osnovni 
kapital, tako da ta doseže znesek najnižjega osnovnega kapi- 
tala iz drugega odstavka tega člena. 

(4) Če je družba za upravljanje delniška družba, sme izdati 
samo imenske delnice istega razreda. 

(5) Delnice oziroma poslovni vložki družbe za upravljanje se 
lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačani v celoti 
pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje oziroma pove- 
čanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje v sodni regi- 
ster. 

Način in pogoji opravljanja dejavnosti 
10. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme opravljati nobene druge 
dejavosti, razen upravljanja investicijskih skladov. 

(2) Člani uprave družbe za upravljanje morajo imeti ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje s področja financ. 

(3) Agencija lahko predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati člani uprave družbe za upravljanje glede strokov- 
nih znanj s področja financ, in način preverjanja izpolnjevanja 
teh pogojev. 

Izkazovanje finančnih podatkov o investicijskem skladu 
11. člen 

(1) Sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in 
odhodki investicijskega sklada se morajo izkazovati ločeno 
od sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in 
odhodkov družbe za upravljanje. 

(2) Če družba za upravljanje upravlja več investicijskih skla- 
dov, mora zagotoviti ločeno izkazovanje sredstev, obveznosti 

do virov sredstev, prihodkov in odhodkov za vsak posamezni 
investicijski sklad. 

Omejitev naložb v druge pravne osebe 
12. člen 

Družba za upravljanje, ne sme biti neposredno ali posredno 
lastnik delnic oziroma poslovnih deležev naslednjih pravnih 
oseb: 
- druge družbe za upravljanje, 
- banke iz 18. člena tega zakona, 
- depozitarja iz 17. člena tega zakona, 
- borzno posredniške družbe, ki za družbo za upravljanje 
opravlja posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji 
investicijskih skladov, 
- svojih delničarjev oziroma družbenikov. 

Omejitev naložb družbe za upravljanje v investicijske 
sklade, ki jih upravlja 

13. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno 
lastnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga 
upravlja. 

(2) Ob ustanovitvi mora družba za upravljanje prevzeti in 
vplačati delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljala, 
v skupnem nominalnem znesku najmanj 1.000.000 SIT. Po 
ustanovitvi družba za upravljanje ne sme pridobivati novih 
delnic investicijske družbe. 

(3) Družba za upravljanje ne sme odtujiti delnic iz drugega 
odstavka tega člena dokler upravlja investicijsko družbo. 

Evidentiranje naložb fizičnih oseb 
14. člen 

(1) Delničarji oziroma družbeniki družbe za upravljanje, ki so 
fizične osebe, člani uprave družbe za upravljanje in osebe, ki 
so zaposlene pri družbi za upravljanje ali zanjo opravljajo 
posamezne posle na podlagi posebne pogodbe, morajo 
družbi za upravljanje prijaviti vsak nakup ali prodajo delnic 
oziroma poslovnih deležev pravnih oseb iz 12. člena tega 
zakona, z navedbo števila delnic oziroma investicijskih kupo- 
nov, ki so bili predmet nakupa ali prodaje, datuma nakupa ali 
prodaje in nakupno oziroma prodajno ceno. 

(2) Družba za upravljanje vodi evidenco o nakupih in prodajah 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Evidenca iz drugega odstavka tega člena obsega: 
- ime in priimek osebe iz prvega odstavka tega člena, 
- razmerje te osebe do družbe za upravljanje, 
- datum sklenitve pogodbe o nakupu oziroma prodaji, 
- število delnic oziroma investicijskih kuponov, ki so bili 
predmet nakupa oziroma prodaje, 
- prodajno oziroma nakupno ceno, 
- datum prijave sklenitve pogodbe. 

(4) Evidenca iz drugega odstavka tega člena je javno 
dostopna na način, ki ga določi Agencija. 

2.2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investi- 
cijskih skladov 

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
15. člen 

(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanovitelju družbe 
za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje 
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov. 

(2) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicij- 
ski skladov izda Agencija na pisno zahtevo, ki jo ustanovitelji 
vložijo v imenu družbe za upravljanje. 
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(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 
- firmo in sedež družbe za upravljanje, 
- zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
upravljanja investicijskih skladov. 

(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno prilo- 
žiti: 

- celotni izpisek podatkov o ustanoviteljih - pravnih osebah 
iz sodnega registra, in če je ustanovitelj delniška družba tudi 
notarsko overjen izpis iz delniške knjige oziroma drug ustre- 
zen dokaz o imetnikih delnic, 
- statut oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe za uprav- 
ljanje, 
- kratke življenjepise vodilnih delavcev družbe za upravljanje, 
z navedbo osnovnih podatkov o pridobljenih strokovnih kvali- 
fikacijah, predvsem s področja finančništva in opis aktivnosti, 
ki jih vodilni delavci družbe za upravljanje opravljajo oziroma 
jih bodo opravljali poleg zaposlitve v družbi za upravljanje 
oziroma investicijski družbi, 
- opis notranje organiziranosti družbe za upravljanje, 
- opis tehnične opremljenosti za opravljanje dejavnosti, 
- druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravlja- 
nje izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti upravljanja 
investicijskih skladov. 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
16. člen 

Agencija izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja 
investicijskih skladov, če ugotovi, da družba za upravljanje 
izpolnjuje pogoje iz 9. in 10. člena tega zakona, in če iz 
podatkov, s katerimi razpđlaga ne izhaja, da so bile kršene 
omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona. 

2.3. Pooblastitev depozitarja in banke za opravljanje posa- 
meznih opravil v zvezi z upravljanjem Investicijskega sklada 

Pogodba depozitarjem 
17. člen 

Družba za upravljanje mora s pogodbo, ki jo sklene s klirinško 
- depotno družbo oziroma osebo, ki je pooblaščena za 
opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev (v nadalje- 
njem besedilu: depozitar), pooblastiti le-tega za opravljanje 
vseh poslov v zvezi s hrambo vrednostnih papirjev investicij- 
skega sklada. 

Pogodba z banko o opravljanju posameznih poslov 
18. člen 

(1) Družba za upravljanje mora, s pogodbo, ki jo sklene 
z banko ali drugo organizacijo, ki je pooblaščena za opravlja- 
nje poslov plačilnega prometa (v nadaljnjem besedilu: banka), 
pooblastiti banko za opravljanje vseh poslov v zvezi z denar- 
nim poslovanjem investicijskega sklada. 

(2) Družba za upravljanje lahko s pogodbo iz prvega odstavka 
tega člena pooblasti banko tudi za opravljanje posameznih 
drugih tehničnih in administrativnih poslov v zvezi z upravlja- 
njem investicijskega sklada. 

(3) Sprememba pogodbe iz prvega odstavka tega člena začne 
veljati, ko da k spremembi soglasje Agencija. Glede soglasja 
za spremembo pogodbe se smiselno uporabljajo določbe 34. 
in 35. člena tega zakona. 

Dolžnosti banke 
19. člen 

Banka iz 18. člena tega zakona mora: 
- skrbeti, da so izdaja, prodaja in odkup investicijskih kupo- 
nov vzajemnega sklada oziroma izdaja in prodaja delnic inve- 
sticijske družbe izvedeni v skladu z zakonom in pravili uprav- 

ljanja vzajemnega sklada oziroma pogodbo o upravljanju 
investicijske družbe; 
- skrbeti, da se vrednost investicijskih kuponov izračunava 
v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada: 
- ravnati v skladu z navodili družbe za upravljanje; 
- obveščati družbo za upravljanje o transakcijah v zvezi 
s premoženjem investicijskega sklada v običajnih rokih in na 
poslovno običajen način. 

Odškodninska odgovornost banke 
20. člen 

(1) Pri opravljanju poslov, za katere jo je pooblastila družba 
z upravljanje s pogodbo iz 18. člena tega zakona, mora banka 
ravnati s skrbnostjo dobre banke. 

(2) Banka odgovarja družbi za upravljanje in imetnikom inve- 
sticijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski 
družbi za škodo, ki jim jo povzroči z neizpolnitvijo ali nepra- 
vilno izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe iz 18. člena tega 
zakona. 

(3) Tožbo na povrnitev škode, ki je imetnikom investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski družbi 
nastala, je pooblaščena vložiti družba za upravljanje v imenu 
vseh oškodovanih imetnikov investicijskih kuponov vzajem- 
nega sklada oziroma investicijske družbe. 

(4) Če družba za upravljanje v 30 dneh od prejema pisne 
zahteve imetnika investicijskega kupona oziroma investicij- 
ske družbe proti banki ne vloži tožbe iz tretjega odstavka tega 
člena, lahko takšno tožbo vloži oškodovani imetnik investicij- 
skega kupona vzajemnega sklada oziroma investicijska 
družba. 

Razmerje med ravnanji banke in družbe za upravljanje 
21. člen 

(1) Družba za upravljanje in banka morata ravnati neodvisno 
druga od druge, vsaka od njiju pa tako, da zagotavlja največje 
koristi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
oziroma imetnikom delnic investicijske družbe. 

(2) Banka iz 18. člena tega zakona ne sme biti posredno ali 
neposredno lastnik družbe za upravljanje, s katero je sklenila 
pogodbo iz 18. člena tega zakona. 

(3) Določbe drugega odstavka tega člena veljajo samo za 
družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemne sklade. 

3. VZAJEMNI SKLAD 

3.1. Splošno 

Pojem 
22. člen 

(1) Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe 
v prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano 
z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh 
oseb. 

(2) Vzajemni sklad ni pravna oseba. 

(3) Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist 
lastnikov vzajemnega sklada. 

Lastniki vzajemnega sklada 
23. člen 

Fizična oziroma pravna oseba postane lastnik sorazmernega 
dela vzajemnega sklada z vplačilom vrednosti investicijskega 
kupona vzajemnega sklada. 
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Razpršenost lastništva vzajemnega sklada 
24. člen 

(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko v lasti 
največ 5% vseh enot premoženja posameznega vzajemnega 
sklada. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je posamezna fizična ali 
pravna oseba lahko lastnik več kot 5% enot premoženja 
posameznega vzajemnega sklada, če je takšno lastništvo 
posledica prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
drugih oseb. 

(3) Fizična ali pravna oseba iz drugega odstavka tega člena ne 
sme pridobiti novih investicijskih kuponov posameznega vza- 
jemnega sklada, dokler število enot premoženja vzajemnega 
sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v njeni lasti, 
presega 5% vseh enot premoženja tega vzajemnega sklada. 

3.2. Investicijski kuponi 

Investicijski kupon kot vrednostni papir 
25. člen 

(1) Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake 
enote. Investicijski kupon vzajemnega sklada se lahko glasi 
na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada. 

(2) Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime, 
in se ne more prenašati na drugega, in daje imetniku nasled- 
nje pravice: 
~ pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb 
vzajemnega sklada; 
- pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvi- 
daciji vzajemnega sklada; 
- pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo 
izplača vrednost investicijskega kupona. 

Vplačilo investicijskih kuponov 
28. člen 

(1) Investicijski kuponi se lahko vplačajo samo v denarju. 

(2) Ob vplačilu mora biti vplačana celotna vrednost investicij- 
skega kupona, ugotovljena na način iz 27. člena tega zakona. 

Izplačilo vrednosti investicijskega kupona 
29. člen 

(1) Imetnik investicijskega kupona lahko od družbe za uprav- 
ljanje kadarkoli pisno zahteva, da mu izplača vrednost investi- 
cijskega kupona. 

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora biti vložena na 
posebnem obrazcu, če tako določajo pravila upravljanja vza- 
jemnega sklada. 

(3) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo v višini vred- 
nosti investicijskega kupona, ugotovljeni na način iz 27. člena 
tega zakona, ki je veljal na dan izplačila, zmanjšani za more- 
bitno odkupno provizijo. 

(4) Izplačilo investicijskega kupona opravi družba za upravlja- 
nje v denarju in na način, določen s pravili upravljanja vzajem- 
nega sklada, v roku, ki ne sme biti daljši od pet delovnih dni 
od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo po vrstnem 
redu prejetih zahtevkov. 

(6) Z dnem izplačila vrednosti investicijskega kupona prene- 
hajo pravice imetnika kupona, ki iz tega kupona izvirajo in 
s tem tudi lastninska pravica na sorazmernem delu vzajem- 
nega sklada. 

Obvezne sestavine investicijskega kupona 
26. člen 

Investicijski kuponi vzajemnega sklada morajo obsegati: 
- označbo, da gre za investicijski kupon vzajemnega sklada; 
- ime vzajemnega sklada ter ime in sedež družbe za uprav- 
Ijanje; 
- serijsko številko investicijskega kupona; 
- število enot premoženja investicijskega sklada, na katere se 
glasi investicijski kupon; 
- ime kupca investicijskega kupona ter označbo, da je kupon 
neprenosljiv; 
- obveznosti izdajatelja oziroma pravice imetnika investicij- 
skega kupona; 
- kraj in datum izdaje; 
- podpis oziroma faksimile podpisa odgovornih oseb družbe 
za upravljanje. 

Vrednost investicijskih kuponov 
27. člen 

(1) Vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada se ob 
upoštevanju števila enot premoženja vzajemnega sklada, na 
katere glasijo, določa tako, da se čista vrednost sredstev 
vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja 
vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi 
v obtoku. 

(2) Podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada 
rnora družba za upravljanje objavljati v rokih, ki jih predpiše 
Agencija. 

(3) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev vzajme- 
nega sklada, povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajem- 
nega sklada in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada 
Predpiše Agencija. 

3.3. Oblikovanje vzajemnega sklada 

Ustanovitelj 
30. člen 

Vzajemni sklad lahko oblikuje samo družba za upravljanje. 

Oblikovanje vzajemnega sklada 
31. člen 

Družba za upravljanje oblikuje vzajemni sklad s tem, da 
sprejme pravila upravljanja vzajemnega sklada in sklene 
pogodbo z depozitarjem iz 17. člena tega zakona in banko iz 
18. člena tega zakona. 

Pravila upravljanja vzajemnega sklada 
32. člen 

(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo določati: 
- ime vzajemnega sklada, firmo in sedež družbe za opravlja- 
nje in banke iz 18. člena tega zakona, 
- investicijsko politiko vzajemnega sklada, predlog ciljev in 
uporabljena merila za ocenjevanje uresničitve ciljev; 
- višino in vrsto provizij družbi za upravljanje in način izraču- 
navanja le-teh; 
- način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kupo- 
nov o poslovanju vzajemnega sklada; 
- postopek za spremembo pravil upravljanja; 
- postopek izdaje in vplačil investicijskih kuponov vzajem- 
nega sklada; 
- postopek izplačila vrednosti investicijskih kuponov vzajem- 
nega sklada; 
- postopek in način razdelitve čistega dobička vzajemnega 
sklada imetnikom investicijskih kuponov; 
- postopek likvidacije vzajemnega sklada. 
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(2) Šteje se, da je imetnik investicijskega kupona sprejel 
pravila upravljanja vzajemnega sklada s tem, ko je vplačal 
vrednost investicijskega kupona. 

(3) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo biti brez- 
plačno na razpolago na vseh mestih, na katerih se vplačujejo 
investicijski kuponi. 

3.4. Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada 

Izdaja investicijskih kuponov 
33. člen 

Družba za upravljanje sme izdati investicijske kupone šele, ko 
pridobi dovoljenje Agencije za upravljanje tega sklada. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega 
sklada 

34. člen 

(1) Dovoljenje za upravljanje posameznega vzajemnega 
sklada izda Agencija na pisno zahtevo družbe za upravljanje. 

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
- firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje, 
- ime sklada 
- zahtevek za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega 
sklada, 
- številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavno- 
sti iz 16. člena tega zakona. 

(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti: 
- pravila upravljanja vzajemnega sklada, 
- pogodbo, sklenjeno z depozitarjem iz 17. člena tega za- 
kona, 
- pogodbo, sklenjeno z banko iz 18. člena tega zakona, 
- izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da 
družba za upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zne- 
ska osnovnega kapitala iz 9. člena tega zakona, in kdo so 
njeni družbeniki; če je družba za upravljanje delniška družba 
pa tudi notarsko overjen izpisek iz delniške knjige, 
- prospekt o javni ponudbi investicijskih kuponov, 
- osnutek investicijskega kupona 
- druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravlja- 
nje izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada. 

Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada 
35. člen 

(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje 
vzajemnega sklada, če družba za upravljanje nima dovoljenja 
iz 16. člena tega zakona, oziroma če ji je bilo takšno dovolje- 
nje odvzeto. 

(2) Agencija izda dovoljenje za upravljanje vzajemnega 
sklada, če ugotovi, 
- da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega 
zakona, 
- da so določbe pravil upravljanja vzajemnega sklada 
v skladu z določbami tega zakona, in 
- da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega 
zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določ- 
bami tega zakona, 
- da je prospekt v skladu s 102. členom tega zakona. 

Prvi poziv javnosti k vplačilu investicijskih kuponov 
36. člen 

(1) V roku 8 dni po prejemu dovoljenja za upravljanje sklada je 
dolžna družba za upravljanje v sredstvih javnega obveščanja 
objaviti poziv javnosti k vplačilu investicijskih kuponov z vse- 
bino in na način določen v 102. členu tega zakona. 

(2) Poziv iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 

- firmo in sedež družbe za upravljanje, 
- ime sklada 
- firmo in sedež depozitarja iz 17. člena tega zakona in banke 
iz 18. člena tega zakona, ter vplačilna mesta za vplačilo 
investicijskih kuponov, 
- jasno in vsakomur razumljivo pojasnilo o pravicah iz inve- 
sticijskega kupona in drugih pravilih upravljanja vzajemnega 
sklada, 
- navedbo, da so pravila upravljanja vzajemnega sklada brez- 
plačno na razpolago na vseh vplačilnih mestih. 

3.5. Upravljanje vzajemnega sklada ter pravna razmerja 
med imetniki investicijskih kuponov in družbo za upravljanje 

Upravljanje vzajemnega sklada 
37. člen 

Družba za upravljanje upravlja vzajemni sklad v svojem imenu 
in za račun imetnikov investicijskih kuponov. 

Dolžnost omejitve in razpršitve tveganj 
38. člen 

(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vred- 
nostnih papirjev mora družba za upravljanje skrbeti, da je 
razpršenost vrednostnih papirjev vzajemnega sklada v skladu 
z določbami tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje mora spremljati poslovne podatke 
o izdajateljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona, in 
upoštevati te podatke tako, da z naložbami v vrednostne 
papirje omeji in razprši tveganje naložb takšne vrste. 

(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in 
- drugim odstavkom tega člena, odgovarja imetnikom investi- 

cijskih kuponov za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči. 

(4) S pravili o upravljanju vzajemnega sklada ni mogoče 
omejiti ali izključiti odgovornosti družbe za upravljanje za 
škodo iz tretjega odstavka tega člena. 

Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi 
39. člen 

Družba za upravljanje odgovarja imetnikom investicijskih 
kuponov za škodo, če je prodala vrednostne papirje vzajem- 
nega sklada osebi, za katero je vedela ali bi morala vedeti, da 
je plačilno nesposobna. 

Odkup vrednostnih papirjev iz sredstev vzajemnega sklada 
in prodaja vrednostnih papirjev vzajemnemu skladu 

40. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun odkupiti 
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za račun vzajemnega 
sklada, niti ne sme odprodati za račun vzajemnega sklada, 
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za svoj račun. 

(2) Določba pravil o upravljanju vzajemnega sklada, ki je 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je nično. 

Odgovornost za izbiro strokovnjakov za posamezne vrste 
poslov 
41. člen 

(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe 
za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem 
vzajemnega sklada samo, če gre za posle iz 17. in 18. člena 
tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali 
zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme 
opravljati sama. 

(2) Družba za upravljanje je imetnikom investicijskih kuponov 
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odgovorna za škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega 
člena ne ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo. 

Proviziia in povrnitev stroškov družbi za upravljanje 
42. člen 

(1) Za svoje storitve je družba za upravljanje upravičena do 
provizij od vplačil in izplačil investicijskih kuponov, kakor tudi 
do provizije za upravljanje z vzajemnim skladom. 

(2) Proviziji od vplačila in od izplačila posameznega investicij- 
skega kupona skupaj ne smeta presegati 3% vrednosti investi- 
cijskega kupona. 

(3) Za upravljanje vzajemnega sklada ima družba za upravlja- 
nje pravico do letne provizije, ki ne sme presegati 2% pov- 
prečne čiste letne vrednosti sredstev vzajemnega sklada. 

(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena, družba za 
upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opra- 
viti nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov ali odhodkov 
v zvezi z upravljanjem sklada, razen izplačil iz naslova davka 
na dobiček in obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakolom 
najema v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada. 

Izkaz uspeha In bilanca vzajemnega sklada 
43. člen 

(1) Družba za upravljanje mora izdelati izkaz uspeha in 
bilanco stanja vzajemnega sklada. 

(2) Za izdelavo izkaza uspeha in bilance stanja vzajemnega 
sklada se uporabljajo računovodski standardi. 

Razdelitev čistega dobička vzajemnega sklada 
44. člen 

(1) Družba za upravljanje razdeli čisti dobiček vzajemnega 
sklada imetnikom investicijskih kuponov v sorazmerju s števi- 
lom enot premoženja investicijskega sklada, na katere se 
glasijo investicijski kuponi v obtoku, če pravila vzajemnega 
sklada ne določajo drugače. 

(2) Čisti dobiček iz prvega odstavka tega člena razdeli družba 
za upravljanje dolžna po zaključku vsakega obdobja, določe- 
nega s pravili upravljanja vzajemnega sklada. Obdobja delitve 
čistega dobička ne smejo biti daljša od enega leta. 

Sprememba pravil o upravljanju vza|emnega sklada 
45. člen 

(1) Družba za upravljanje sme spremeniti pravila upravljanja 
vzajemnega sklada samo s soglasjem Agencije. 

(2) Za soglasje iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 34. in 35. člena tega zakona. 

(3) Družba za upravljanje mora vse imetnike investicijskih 
kuponov pisno obvestiti o spremembi pravil upravljanja vza- 
jemnega sklada. 

3.6. Prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo 
za upravljanje 

Pogodba o prenosu upravljanja 
46. člen 

(1) Družba za upravljanje (družba - prenosnica) lahko 
s pogodbo prenese upravljanje vzajemnega sklada na drugo 
družbo (družba - prevzemnica), če s tem soglašajo lastniki 
70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo 
investicijski kuponi v obtoku in če družba prevzemnica pri- 

dobi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega 
sklada. 

(2) O pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora družba 
- prenosnica pisno obvestiti vse imetnike investicijskih kupo- 
nov. Šteje se, da imetnik investicijskega kupona soglaša 
s prenosom upravljanja, razen če slednji v roku 15 dni od 
prejema obvestila s pisno vlogo obvesti družbo - prenosnico, 
da prenosu nasprotuje. Na pravico do ugovora mora biti 
imetnik investicijskega kupona jasno in razumljivo opozorjen 
v obvestilu o prenosu. 

Dovoljenje za prevzem upravljanja 
47. člen 

(1) Glede dovoljenja za prevzem upravljanja se smiselno upo- 
rabljajo določbe 34. in 35. člena tega zakona, če v tem členu 
ni drugače določeno. 

(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem vloži družba 
- prevzemnica. 

(3) Poleg listin iz druge do četrte alinee tretjega odstavka 34. 
člena tega zakona, je družba - prevzemnica dolžna zahtevi 
priložiti še naslednje listine: 
- pogodbo o prenosu upravljanja, 
- izjavo družbe - prenosnice, da s prenosom soglašajo 
lastniki najmanj 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na 
katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku. 

Prenos upravljanja na zahtevo imetnikov investicijskih 
kuponov 
48. člen 

(1) Na zahtevo lastnikov najmanj 70% enot premoženja vza- 
jemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi 
v obtoku, je družba za upravljanje dolžna prenesti upravljanje 
na drugo družbo za upravljanje. 

(2) Glede prenosa upravljanja iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe 46. in 47. člena tega zakona. 

3.7. Likvidacija vzajemnega sklada 

Razlogi za začetek likvidacije 
49. člen 

(1) Likvidacija vzajemnega sklada se začne v naslednjih pri- 
merih: - če je s pravnomočno odločbo Agencije družbi za 
upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali če 
je bil nad družbo ia upravljanje začet stečajni postopek ali 
postopek likvidacije, 
- če v roku treh mesecev po objavi prvega poziva javnosti za 
vplačilo investicijskih kuponov niso vplačani investicijski 
kuponi v skupni vrednosti najmanj 50.000.000 tolarjev, 
- če se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada zmanjša 
pod 50.000.000 tolarjev, in v nadaljnih treh mesecih ne doseže 
50.000.000 tolarjev, 
- če je bila v zadnjem letu čista vrednost sredstev vzajem- 
nega sklada manjša kot 50.000.000 tolarjev v posameznih 
obdobjih, ki skupno presegajo šest mesecev, 
- v drugih primerih, določenih s pravili upravljanja vzajem- 
nega sklada. 

(2) Niti imetnik investicijskega kupona niti njegov upnik ne 
moreta zahtevati razdelitve premoženja oziroma likvidacije 
vzajemnega sklada. 

Sklep o začetku likvidacije 
50. člen 

(1) V primerih iz druge do četrte alinee prvega odstavka 49. 
člena tega zakona, sprejme sklep o začetku likvidacije družba 
za upravljanje. 
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(2) Sklep o začetku likvidacije objavi družba za upravljanje 
v Uradnem listu Republike Slovenije in o njem pisno obvesti 
imetnike investicijskih kuponov. 

Pravne posledice začetka likvidacijskega postopka 
51. člen 

Od dneva objave sklepa o začetku likvidacijskega postopka 
imetniki investicijskih kuponov od družbe za upravljanje /le 
morejo več zahtevati izplačila vrednosti investicijskega 
kupona. 

Vnovčen|e In razdelitev likvidacijske mase 
52. člen 

(1) Po sprejemu sklepa o začetku likvidacije družba za uprav- 
ljanje vnovči vse naložbe vzajemnega sklada. 

(2) Iz denarne likvidacijske mase, ki nastane z vnovčenjem 
naložb vzajemnega sklada, si družba za upravljanje izplača 
provizijo, sorazmernu času upravljanju v letu likvidacije, in 
stroške likvidacije, do povrnitve katerih je upravičena s pravili 
upravljanja vzajemnega sklada, ostanek pa razdeli imetnikom 
investicijskih kuponov v sorazmerju s številom investicijskih 
kuponov v obtoku. 

(3) Družba za upravljanje ni opravičena, da si izplača provizijo 
sorazmerno času opravljanja v letu likvidacije iz denarne 
likvidacijske mase, ki nastane z vnovčenjem naložb vzajem- 
nega sklada, če je prišlo do likvidacije družbe za upravljanje iz 
razlogov, navedenih v prvi alinei prvega odstavka 49. člena. 

(4) Od izplačil imetnikom investicijskih kuponov iz drugega 
odstavka tega člena družba za upravljanje nima pravice do 
provizije. 

(5) Določba pravil upravljanja vzajemnega sklada, ki je 
v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena je nična. 

Likvidacija po sklepu Agencije 
53. člen 

(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega 
zakona izda sklep o likvidaciji Agencija. 

(2) Za likvidacijo, ki se opravi na podlagi sklepa Agencije se 
smiselno uporabljajo določbe 50. - 52. člena tega zakona, če 
v tem členu ni drugače določeno. 

(3) V sklepu o začetku likvidacije določi Agencija likvidatorja 
vzajemnega sklada. 

(4) Glede pravic in obveznosti likvidatorja iz tretjega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, o likvidacijskem upra- 
vitelju. 

Prenos upravljanja vzajemnega sklada namesto likvidacije 
54. člen 

(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega 
zakona lahko Agencija sklene, da se namesto likvidacije pre- 
nese upravljanje sklada na drugo družbo za upravljanje, ki 
izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada, če ta na 
takšen prevzem upravljanja pristane. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena Agencija s skle- 
pom o prenosu upravljanja vzajemnega sklada namesto likvi- 
dacije pooblasti banko iz 1B. člena tega zakona, da izvede vsa 
opravila, potrebna za prenos upravljanja. Stroške prenosa 
izplača družba - prevzemnica banki iz sredstev vzajemnega 
sklada, in za račun vzajemnega sklada uveljavi povrnitev 
le-teh od družbe za upravljanje iz prve alinee prvega 
odstavka 49. čena tega zakona. 

(3) Družba za upravljanje - prevzemnica mora prilagoditi 
naložbe investicijskih skladov, ki jih upravlja, z določbami 
tega zakona v roku treh mesecev od prevzema upravljanja 
vzajemnega sklada. 

4. INVESTICIJSKA DRUŽBA 

4.1. Splošne določbe 

Pojem 
55. člen 

(1) Investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi 
izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje 
tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po 
načelu omejevanja in razpršitve tveganja. 

(2) Če v tem zakonu ni drugače določeno se za investicijsko 
družbo uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah 
o delniški družbi. 

• 
(3) Ne glede na določbo 170. člena Zakona o gospodarskih 
družbah, je lahko ustanovitelj investicijske družbe ena sama 
družba za upravljanje. 

Osnovni kapital investicijske družbe 
56. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala investicijske družbe je 
200.000.000 tolarjev. 

(2) Po vpisu ustanovitve investicijske družbe v sodni register 
sme investicijska družba spremeniti osnovni kapital samo 
s povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe (333. 
- 345. člen Zakona o gospodarskih družbah) ali s poenostav- 
ljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala (354. - 355. člen 
Zakona o gospodarskih družbah). 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena sme 
investicijska družba s soglasjem Agencije povečati osnovni 
kapital z vložki (309. - 317. člen zakona o gospodarskih 
družbah). Glede soglasja Agencije se smiselno uporabljajo 
določbe 68. in 69. člena tega zakona. 

Delnice investicijske družbe 
57. člen 

(1) Investicijska družba ne sme izdati prednostnih delnic ali 
delnic, ki bi posameznemu delničarju zagotavljale ugodnejši 
položaj, kot tudi ne delnic, ki bi lastnikom zagotavljale neso- 
razmerna lastniška upravičenja. 

(2) Delnice investicijske družbe se lahko vplačajo samo 
v denarju in morajo biti vplačane v celoti pred vpisom ustano- 
vitve investicijske družbe oziroma pred vpisom povečanja 
osnovnega kapitala investicijske družbe v sodni register. 

(3) Delnice investicijske družbe se glasijo na ime in njihova 
prenosljivost ne sme biti omejena. 

(4) Delnice izdane v nasprotju s prvim odstavkom tega člena 
so nične. Nična je tudi določba statuta ali zapis na delnici 
investicijske družbe, ki omejuje njeno prenosljivost. 

(5) Investicijske družbe morajo poskrbeti za uvrstitev svojih 
delnic v kotacijo na borzi vrednostnih papirjev v skladu 
s predpisi o trgu vrednostnih papirjev. 

(6) Investicijska družba ne sme pridobiti lastnih delnic. 

(7) Pravni posel, na podlagi katerega investicijska družba 
pridobi lastne delnice, je ničen. 
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Razpršenost delnic investicijske družbe 
58. člen 

(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko posredno 
ali neposredno v lasti največ 5% vseh delnic posamezne 
investicijske družbe. 

(2) Če posamezna pravna ali fizična oseba posredno ali nepo- 
sredno pridobi več kot 5% delnic investicijske družbe, nima 
pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju investicij- 
ske družbe iz delnic, s katerimi preseže prepoved iz prvega 
odstavka tega člena. 

Vpisovanje delnic in pooblastitev depozitar|a 
59. člen 

(1) Investicijska družba ne sme pričeti z vpisovanjem delnic na 
podlagi javnega oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic (102. 
člen tega zakona), dokler ne pridobi dovoljenja Agencije za 
ustanovitev investicijske družbe. 

(2) Vpisovanje delnic in denarna plačila zanje se opravijo pri 
banki iz 18. člena tega zakona. 

(3) Ob vpisu in vplačilu delnic mora delničar pooblastiti depo- 
zitarja iz 17. člena tega zakona za hrambo vplačanih delnic in 
izvrševanje pravic iz delnice v imenu in za račun delničarja. 

(4) Stroški izvrševanja pooblastil iz tretjega odstavka tega 
člena bremenijo družbo za upravljanje. 

Stroški ustanovitve investicijske družbe 
60. člen 

(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima družba za 
upravljanje pravico do povrnitve stroškov ustanovitve investi- 
cijske družbe, ki ne smejo presegati 2% vrednosti osnovnega 
kapitala ob ustanovitvi investicijske družbe. (2) V primeru iz 
prvega odstavka tega člena lahko statut določi tudi, da se 
stroški ustanovitve povrnejo družbi za upravljanje tako, da se 
vračunajo v ceno delnic. 

Dejavnost Investicijske družbe 
61. člen 

Investicijska družba ne sme opravljati nobene druge dejavno- 
sti razen javnega zbiranja denarnih sredstev in investiranja 
tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje. 

Upravljanje investicijske družbe 
62. člen 

Investicijska družba se ne sme sama upravljati, temveč mora 
za posle upravljanja s pogodbo o upravljanju pooblastiti 
družbo za upravljanje. 

4.2. Statut in organi investicijske družbe 

Statut investicijske družbe 
63. člen 

Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške 
družbe (184. člen Zakona o gospodarskih družbah), mora biti 
v statutu investicijske družbe določena tudi investicijska poli- 
tika investicijske družbe in politika razdelitve dividend. 

Uprava investicijske družbe 
64. člen 

(1) Investicijsko družbo vodi direktor. 

(2) Direktor investicijske družbe zastopa in predstavlja družbo 

v vseh zadevah, razen tistih, v katerih je za zastopanje investi- 
cijske družbe pooblaščen nadzorni svet. 

(3) Direktorja imenuje in razreši nadzorni svet. 

Nadzorni svet Investicijske družbe 
65. člen 

(1) Investicijska družba mora imeti tri članski nadzorni svet. 

(2) Člani nadzornega sveta morajo biti iz vrst neodvisnih 
strokovnjakov. 

(3) Nihče izmed članov nadzornega sveta ne sme biti oseba, ki 
je zaposlena pri družbi za upravljanje, depozitarju iz 17. člena 
tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona, ali v teh 
pravnih osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nad- 
zornega sveta. 

(4) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške 
družbe na podlagi 274. člena Zakona o gospodarskih druž- 
bah, člani nadzornega sveta investicijske družbe tudi skupno 
zastopajo investicijsko družbo v razmerju do družbe za uprav- 
ljanje. 

(5) Glede sestave nadzornega sveta se ne uporabljajo določbe 
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

Imenovanje članov prvega nadzornega sveta 
66. člen 

Ne glede na določbo prvega odstavka 192. člena Zakona 
o gospodarskih družbah imenuje prvi nadzorni svet investicij- 
ske družbe družba za upravljanje. 

4.3. Dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe 

Drugi pogoji za ustanovitev investicijske družbe 
67. člen 

Pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register 
morajo ustanovitelji z družbo za upravljanje skleniti pogodbo 
o upravljanju investicijske družbe. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske 
družbe 
68. člen 

(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanoviteji investicij- 
ske družbe pridobiti dovoljenje Agencije za ustanovitev inve- 
sticijske družbe. 

(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena na 
pisno zahtevo ustanoviteljev investicijske družbe. 

(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 
- firmo, sedež in maflčno številko družbe za upravljanje, 
- številko in datum izdaje dovoljenja družbi za upravljanje za 
opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona, 
- firmo in sedež investicijske družbe, 
- ime in priimek ter rojstni datum članov prvega nadzornega 

sveta, 
- zahtevek za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske 
družbe. 

(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno prilo- 
žiti: 
- statut investicijske družbe, 
- pogodbo o upravljanju 70. člena tega zakona, 
- izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja, da družba za 
upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zneska osnov- 
nega kapitala iz 6. člena tega zakona, 
- pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z depozitar- 
jem iz 17. člena tega zakona, 
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- pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z banko iz 
18. člena tega zakona, 
- prospekt o javni prodaji delnic investicijske družbe (102. 
člen tega zakona), 
- sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta in 
pisna soglasja vseh oseb, ki so bile imenovane za člane 
prvega nadzornega sveta, 
- osnutek delnice investicijske družbe, 
- druge listine, s katerimi se dokazuje, da investicijska 
družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev. 

Dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe 
69. člen 

(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovi- 
tev investicijske družbe, če družba za upravljanje nima dovo- 
ljenja za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona, 
oziroma če ji je bilo takšno dovoljenje odvzeto. 

(2) Agencija izda dovoljenje za ustanovitev investicijske 
družbe, če ugotovi: 
- da investicijska družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev 
določene z zakonom, 
- da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega 
zakona, 
- da so določbe pogodbe o upravljanju investicijske družbe 
v skladu z zakonom, 
- da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega 
zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določ- 
bami tega zakona, 
- da je prospekt v skladu s 102. členom tega zakona. 

4.4. Pogodba o upravljanju investicijske družbe 

Pojem 
70. člen 

Pogodba o upravljanju investicijske družbe (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba) je pogodba, s katero se družba za uprav- 
ljanje zaveže upravljati investicijsko družbo in pri tem v imenu 
in za račun investicijske družbe opravljati vse posle v zvezi 
z upravljanjem finančnega premoženja investicijske družbe in 
zagotavljati pogoje za upravljanje in poslovanje investicijske 
družbe, investicijska družba pa se zaveže, da ji bo za to 
plačala provizijo. 

Profesionalna skrbnost družbe za upravljanje 
71. člen 

(1) Družba za upravljanje mora pri upravljanju investicijske 
družbe ravnati z ustrezno strokovno skrbnostjo in posle 
v zvezi z upravljanjem investicijske družbe opravljati v skladu 
pogodbo in določbami tega zakona. 

(2) Pri opravljanju poslov za investicijsko družbo je dolžna 
družba za upravljanje v vsem paziti na»interese investicijske 
družbe. 

Posli v zvezi z ustanovitvijo investicijske družbe 
72. člen 

V zvezi z ustanovitvijo investicijske družbe mora družba za 
upravljanje zlasti: 
- izvršiti ustrezno predstavitev investicijske družbe javnosti, 
- pripraviti in izdati prospekt. 

Upravljanje finančnega premoženja investicijske družbe 
73. člen 

Družba za upravljanje mora denarna sredstva, s katerimi so 
bile vplačane delnice investicijske družbe, naložiti v prenosne 
vrednostne papirje. 

Odgovornost za Izbiro strokovnjakov za posamezne vrste 
poslov 
74. člen 

(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe 
za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem 
investicijske družbe samo, če gre za posle iz 17. in 18. člena 
tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali 
zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme 
opravljati sama. 

(2) Družba za upravljanje je investicijski družbi odgovorna za 
škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega člena ne 
ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo. 

Izvrševanje investicijske politike investicijske družbe 
75. člen 

(1) V pogodbi določita pogodbeni stranki investicijsko poli- 
tiko investicijske družbe tako, da navedeta vrste naložb. 

(2) Investicijska politika iz prvega odstavka tega člena mora 
biti določena v skladu s statutom investicijske družbe. 

(3) Družba za upravljanje upravlja finančno premoženje inve- 
sticijske družbe v skladu z investicijsko politiko, določeno 
v pogodbi o upravljanju. 

(4) Če ravna družba za upravljanje pri upravljanju finančnega 
premoženja v nasprotju z investicijsko politiko, določeno 
v pogodbi o upravljanju, odgovarja investicijski družbi za 
škodo, ki jo s tem povzroči. 

(5) S pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti 
družbe za upravljanje za škodo iz četrtega odstavka tega 
člena. 

Dolžnost razpršitve in omejitve tveganj 
76. člen 

(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vred- 
nostnih papirjev družba za upravljanje skrbi, da je razpršenost 
vrednostnih papirjev investicijske družbe v skladu z določ- 
bami tega zakona. 

(2) Družba za upravljanje spremlja poslovne podatke o izdaja- 
teljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona, upoštevati 
te podatke tako, da z naložbami v vrednostne papirje omeji in 
razprši tveganje naložb takšne vrste. 

(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom tega člena, odgovarja investicijski družbi 
za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči. 

(4) S pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti 
družbe za upravljanje za škodo iz tretjega odstavka tega 
člena. 

Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi 
77. člen 

Družba za upravljanje odgovarja investicijski družbi za škodo, 
če je prodala vrednostne papirje investicijske družbe osebi, za 
katero je vedelia ali bi morala vedeti, da je plačilno nespo- 
sobna. 

Odkup vrednostnih papirjev od investicijske družbe in 
prodaja vrednostnih papirjev investicijski družbi 

78. člen 

(1) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun odkupiti 
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za račun investicijske 
družbe, niti ne sme odprodati za račun investicijske družbe, 
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za svoj račun. 
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(2) Določilo pogodbe, ki je v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena je nično. 

Poročanje 
79. člen 

(1) Družba za upravljanje mora investicijski družbi najmanj 
enkrat mesečno poročati o vseh nakupih in prodajah vred- 
nostnih papirjev, ki jih je opravila v imenu in za račun investi- 
cijske družbe, ter o prihodkih od naložb v vrednostne papirje. 

(2) Na zahtevo nadzornega sveta investicijske družbe mora 
družba za upravljanje poročati tudi o stanju na trgu vrednost- 
nih papirjev in o drugih okoliščinah, ki so pomembne za 
presojo ustreznosti naložb v vrednostne papirje. 

Zagotavljanje pogojev za upravljanje investicijske družbe, 
njeno poslovanje in delovanje njenih organov 

80. člen 

Družba za upravljanje zagotavlja pogoje za upravljanje inve- 
sticijske družbe, njeno poslovanje in delovanje njenih orga- 
nov, s tem, da: 
~ pripravi predlog za imenovanje direktorja investicijske 
družbe in pri tem zagotovi, da je oseba, katere imenovanje 
predlaga, ustrezno strokovno usposobljena in da izpolnjuje 
druge pogoje, določene z zakonom in statutom investicijske 
družbe, 
- izračunava in objavlja vrednost delnic investicijske družbe, 
- vodi knjigovodstvo za investicijsko družbo, 
- zagotavlja ustrezne prostore in strokovno usposobljene 
osebe za opravljanje dejavnosti investicijske družbe, 
- skrbi za vse administrativne storitve, potrebne za delovanje 
skupščine investicijske družbe (kot na primer: priprava, izde- 
lava in dostava oziroma objava obvestil delničarjem in vabil 
ter gradiv za skupščino, izdelava zapisnikov skupščine, zago- 
tavljanje storitev notarjev in drugo), 
- opravlja oziroma zagotavlja druge storitve, ki so potrebne 
za uspešno poslovanje investicijske družbe in delovanje nje- 
nih organov. 

Politika investiranja investicijske družbe 
81. člen 

(1) Družba za upravljanje pripravi politiko investiranja investi- 
cijske družbe in ga predložiti v odobritev nadzornemu svetu 
investicijske družbe. 

(2) Družba za upravljanje mora storiti vse kar je potrebno za 
izvajanje politike investiranja investicijske družbe, ki ga je 
odobril nadzorni svet. 

Finančna in poslovna poročila 
82. člen 

(1) Družba za upravljanje izdela bilanco stanja in izkaz uspeha 
investicijske družbe v skladu z računovodskimi standardi ter 
pripravi polletno in letno poročilo o poslovanju investicijske 
družbe. 

(2) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev investicij- 
ske družbe in povprečne letne čiste vrednosti sredstev investi- 
cijske družbe, predpiše Agencija. 

Razdelitev dobička investicijske družbe 
83. člen 

Družba za upravljanje pripravi predlog razdelitve dobička 
Investicijske družbe v skladu s statutom investicijske družbe 
in storiti vse potrebno za izvršitev sklepa skupščine investicij- 
ske družbe o razdelitvi dobička. 

Poročila o naložbah oseb, ki imajo dostop do notranjih 
informacij 

84. člen 

(1) Družba za upravljanje pripravi na zahtevo nadzornega 
sveta investicijske družbe poročilo o naložbah oseb, ki imajo 
dostop do notranjih informacij, s podatki iz 14. in 109. člena 
tega zakona. 

(2) Notranje informacije iz prvega odstavka tega člena so tiste 
informacije, ki jih kot notranje opredeljuje zakon, ki ureja trg 
vrednostnih papirjev. 

Provizija družbe za upravljanje 
85. člen 

;(1) Investicijska družba je dolžna družbi za upravljanje plačati 
provizijo za upravljanje v višini in rokih, določenih v pogodbi. 

(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena letno ne sme 
presegati 2% povprečne letne čiste vrednosti sredstev investi- 
cijske družbe. 

Stroški poslovanja investicijske družbe in družbe za 
upravljanje 

86. člen 

(1) Družba za upravljanje je dolžna iz lastnih sredstev kriti vse 
stroške poslovanja in upravljanja investicijske družbe in pla- 
čati druge odhodke. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena breme- 
nijo davek na dobiček investicijske družbe in obresti od kredi- 
tov, ki jih družba za upravljanje v skladu z zakonom najema za 
račun investicijske družbe, investicijsko družbo in ga družba 
za upravljanje plača iz sredstev investicijske družbe. 

(3) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s prejšnjimi odstavki 
tega člena, je nična. 

Odstop od pogodbe 
87. člen 

(1) Investicijska družba ima pravico odstopiti'od pogodbe. 

(2) Odstop od pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija 
investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo 
družbo za upravljanje. 

(3) Družba za upravljanje nima pravice odstopiti od pogodbe. 

Sporazumna razveza pogodbe 
88. člen 

(1) Družba za upravljanje in investicijska družba lahko spora- 
zumno razvežeta pogodbo. 

(2) Razveza pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija 
investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo 
družbo za upravljanje. 

Soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za 
upravljanje 

89. člen 

(1) V zvezi s soglasjem Agencije za sklenitev pogodbe z drugo 
družbo za upravljanje se smiselno uporabljajo določbe 68. in 
69. člena tega zakona, razen določb prve alinee četrtega 
odstavka 68. člena in prve alinee drugega odstavka 69. člena. 

(2) Poleg listin iz druge do četrte alinee četrtega odstavka 68. 

poročevalec 11 



člena tega zakona je zahtevi za soglasje za sklenitev pogodbe 
z drugo družbo za upravljanje potrebno priložiti tudi izjavo 
o odstopu od pogodbe oziroma sporazum o razvezi pogodbe. 

Razveza pogodbe zaradi odvzema dovoljenja družbi za 
upravljanje 

90. člen 

(1) Pogodba je razdrta po samem zakonu, če je družbi za 
upravljanje z odločbo Agencije odvzeto dovoljenje za oprav- 
ljanje dejavnosti. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena naloži Agencija 
v odločbi, s katero odvzame dovoljenje za opravljanje dejav- 
nosti, banki iz 18. člena tega zakona, da do sklenitve pogodbe 
z novo družbo za upravljanje, opravlja tiste posle v zvezi 
z upravljanjem finančnega premoženja družbe, s katerimi ni 
mogoče odlašati. 

(3) S posli, s katerimi ni mogoče odlašati, so mišljeni posli, ki 
jih je potrebno opraviti, da investicijski družbi ne bi nastala 
škoda. 

(4) Družba za upravljanje mora v roku 8 dni od prejema 
odločbe Agencije, s katero ji je bilo odvzeto dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti, prenesti vse posle v zvezi z upravlja- 
njem finančnega premoženja investicijske družbe na banko iz 
drugega odstavka tega člena. 

(5) Investicijska družba mora v roku treh mesecev od dneva, 
ko je prejela odločbo Agencije, s katero je bilo družbi za 
upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, vlo- 
žiti zahtevo za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z drugo 
družbo za upravljanje. Za soglasje se smiselno uporablja 
določba 89. člena tega zakona. 

(6) Če investicijska družba v roku iz petega odstavka tega 
člena ne vloži zahteve za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe 
z drugo družbo za upravljanje, vloži Agencija pri pristojnem 
sodišču predlog za začetek postopka likvidacije investicijske 
družbe. 

Stečaj ali likvidacija družbe za upravljanje 
k 91. člen 

Če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali 
postopek likvidacije se smiselno uporabljajo določbe 90. 
člena tega zakona. 

Likvidacija in stečaj investicijske družbe 
92. člen 

(1) Če je nad investicijsko družbo začet postopek redne likvi- 
dacije, je dolžna družba za upravljanje v roku 8 dni po dnevu, 
ko je zvedela ali bi morala zvedeti za začetek likvidacije nad 
investicijsko družbo, pričeti z vnovčevanjem finančnega pre- 
moženja investicijske družbe in to premoženje v razumnem 
roku vnovčiti. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora družba za 
upravljanje v roku, ki ne sme biti daljši od 8 dni po tem, ko je 
vnovčila celotno finančno premoženje investicijske družbe, 
izdelati končno poročilo stanja finančnega premoženja inve- 
sticijske družbe, v katerem prikaže skupno višino denarnih 
sredstev iz vnovčenja finančnega premoženja investicijske 
družbe in višino neizplačanih provizij in drugih stroškov 
upravljanja finančnega premoženja investicijske družbe. 

(3) Po sestavi poročila iz drugega odstavka tega člena si ima 
družba za upravljanje pravico izplačati neizplačano provizijo 
in druge neizplačane stroške upravljanja, do povrnitve katerih 
je po pogodbi upravičena. Razliko vnovčenega premoženja je 
dolžna nakazati investicijski družbi v roku treh dni po sestavi 
poročila. 

(4) Nad investicijsko družbo ni mogoče začeti stečajnega 
postopka. 

(5) Če investicijska družba ne more poravnati dospelih obvez- 
nosti, odgovarja za plačilo le—teh družba za upravljanje soli- 
darno z investicijsko družbo. 

(6) V primeru iz drugega odstavka tega člena se dospelost 
vseh obveznosti investicijske družbe nasproti družbi za uprav- 
ljanje odloži, dokler investicijska družba ne poravna vseh 
dospelih in neplačanih obveznosti upnikom. Od tako odlože- 
nih obveznosti ne tečejo obresti. 

(7) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s šestim odstavkom 
tega člena je nična. 

5. NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV 

93. člen 

(1) Investicijski sklad sme naložiti zbrana sredstva pod pogoji 
določenimi v tem zakonu: 
- v vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah ali v vrednostnin 
papirjih, s katerimi se javno trguje na drugem organiziranem 
in nadzorovanem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu: drug trg vrednostnih papirjev); 
- v dolgoročne vrednostne papirje ali v kratkoročne vred- 
nostne papirje in denarna sredstva; 
- v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev. 

94. člen 

(1) Naložbe investicijskega sklada v vrednostne papirje, ki 
kotirajo na borzah, morajo predstavljati najmanj 75% vseh 
naložb vzajemnega sklada oziroma 60% vseh naložb investi- 
cijske družbe. 

(2) Vzajemni sklad mora imeti najmanj 5% svojih naložb 
v obliki likvidnih sredstev in kratkoročnih vrednostnih papir- 
jih, katerih rok dospelosti ne sme biti daljši od 6 mesecev. 

(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb 
v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev. Investicijski sklad ima 
lahko svoje naložbe v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev 
samo, če kotirajo na tistih borzah, ki jih predhodno določi 
Agencija. 

95. člen 

(1) Investicijski sklad mora imeti svoje naložbe razpršene 
v vrednostnih papirjih različnih izdajateljev, in ne sme imeti 
več kot 5% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdaja- 
telja. 

(2) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb 
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih 
izdajateljih, če gre za vrednostne papirje, ki so bili sprejeti 
v kotacijo-na borzi. 

(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 5% svojih naložb 
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih 
izdajateljih, če gre za vrednostne papirje, s katerimi se trguje 
na drugem trgu vrednostnih papirjev. 

(4) Za povezana izdajatelja v smislu drugega in tretjega 
odstavka tega člena se štejeta izdajatelja - pravni osebi, ki sta 
v medsebojnem razmerju tako: 
- da ima eden v drugem večinski delež, 
- da je eden odvisen od drugega, 
- da sta koncernski družbi, 
- da sta vzajemno kapitalsko udeležena, 
- da sta povezana s podjetniško pogodbo, 
- da sta oba odvisni družbi, ki imata skupno obvladujočo 
družbo. 
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96. člen 

Investicijski sklad ima lahko do 70% vseh svojih naložb v vred- 
nostnih papirjih, ki jih izda ali za katere jamči Republika 
Slovenija, če se te naložbe sestojijo iz najmanj petih različnih 
izdaj, pri čemer posamezna izdaja ne sme presegati 35% vseh 
naložb investicijskega sklada. 

97. člen 

(1) Investicijski sklad ima lahko v svojih naložbah posredno ali 
neposredno največ 10% vrednostnih papirjev posameznega 
izdajatelja. 

(2) Investicijski skladi, ki jih upravlja ista družba za upravlja- 
nje, v svojih naložbah skupaj ne smejo imeti posredno ali 
neposredno več kot 15% vrednostnih papirjev posameznega 
izdajatelja. 

98. člen 

(1) Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v drugih 
investicijskih skladih. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme 
investicijski sklad s soglasjem Agencije naložiti del svojega 
premoženja v drug investicijski sklad pod pogoji, ki jih pred- 
piše Agencija. 

99. člen 

Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v naslednjih 
pravnih osebah: 
- družbah za upravljanje, 
- depozitarju iz 17. člena tega zakona, 
~ banki iz 18. člena tega zakona, 
~ borzno posredniških družbah, ki za družbo za upravljanje 
opravljajo posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji 
investicijskih skladov, 
- pravnih osebah, ki so posredno ali neposredno lastniki več 
kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravlja- 
nje, ki upravlja investicijski sklad. 

100. člen 

(1) Družba za upravljanje se sme zadolževati v svojem imenu 
in za račun vzajemnega sklada do 10% vrednosti premoženja 
vzajemnega sklada z najemanjem likvidnostnih kreditov 
z rokom dospelosti največ 6 mesecev. 

(2) Investicijska družba se ne sme zadolževati oziroma izdajati 
dolžniških vrednostnih papirjev razen, če to posebej odobri 
Agencija ob izdaji dovoljenja za poslovanje investicijske 
družbe. 

100.a člen 

investicijska družba mora po vpisu v sodni register posto- 
poma prilagajati svoje naložbe določbam, ki urejajo naložbe 
investicijskih skladov po tem zakonu, vendar ne dlje kot šest 
mesecev. 

6- OBJAVA INFORMACIJ IN VAROVANJE POSLOVNE 
SKRIVNOSTI 

Objava informacij o poslovanju investicijskega sklada 
101. člen 

(1)0 poslovanju investicijskega sklada mora družba za uprav- 
'janje objaviti naslednje vrste informacij: 
- prospekt iz 102. člena tega zakona ob javni prodaji investi- 

cijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicij- 
ske družbe; 
- letno in polletno poročilo o poslovanju posameznega inve- 
sticijskega sklada; 
- poročilo o sestavi naložb investicijskega sklada; 
- vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada ozi- 
roma delnic investicijske družbe. 

(2) Vsebino letnega in polletnega poročila investicijskega 
sklada predpiše Agencija. 

(3) Vsebino in način poročila o sestavi naložb določi Agencija. 

Prospekt o javni ponudbi 
102. člen 

(1) Za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada oziroma delnic investicijske družbe mora biti izdelan 
ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt). 

(2) Prospekt mora biti objavljen in dan na razpolago javnosti 
ob začetku javne ponudbe investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada oziroma delnic investicijske družbe. 

(3) Oglas izdaje investicijskih kuponov oziroma delnic mora 
biti objavljen najmanj dvakrat v dnevno - informativnem 
časopisu z veliko naklado. 

(4) Prospekt mora pred objavo odobriti Agencija. Šteje se, da 
je Agencija odobrila prospekt z izdajo dovoljenja za oblikova- 
nje oziroma ustanovitev investicijskega sklada. 

(5) Prospekt, ki ga je odobrila Agencija mora biti pred objavo 
dostavljen vsem članom Ljubljanske borze, Banki Slovenije in 
Agenciji. 

(6) Družba za upravljanje mora vsem interesentom dati na 
razpolago prospekt, dopolnjen s tekočimi podatki, odobre- 
nimi s strani Agencije, na mestu, vnaprej določenim z ogla- 
som iz tretjega odstavka tega člena. 

(7) Obvezno vsebino prospekta investicijskega sklada določi 
Agencija. 

(8) Družba za upravljanje, ki namerava objaviti prospekt 
o javni ponudbi, mora namero objave sporočiti v sredstvih 
javnega obveščanja najmanj 30 dni pred pričetkom javne 
ponudbe. 

Letno poročilo družbe za upravljanje 
103. člen 

(1) Družba za upravljanje mora objaviti letno poročilo z revidi- 
ranimi računovodskimi izkazi najkasneje v osmih mesecih po 
preteku poslovnega leta. 

(2) Letno poročilo družbe za upravljanje iz prvega odstavka 
tega člena mora obsegati tudi: 
- naslov, na katerem je v sodnem registru vpisan sedež 
družbe za upravljanje in naslov sedeža uprave, če je ta razli- 
čen od sedeža, vpisanega v sodnem registru; 
- datum ustanovitve družbe in čas, za katerega je ustanov- 
ljena, če je ustanovljena za določen čas; 
- osebna imena in položaj članov upravnega organa družbe, 
vodstva in nadzornih teles in podrobne informacije o glavnih 
aktivnostih teh oseb izven družbe za upravljanje, če bi te 
aktivnosti lahko vplivale na poslovanje družbe za upravljanje; 
- višino osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki je 
vpisana v sodnem registru; 
- predstavitev glavnih postavk iz bilance stanje in izkaza 
uspeha za preteklo leto; 
- opis poslovanja družbe za upravljanje v preteklem letu 
z opisom posameznih vzajemnih skladov oziroma investicij- 
skih družb, ki jih upravlja; 
- znesek dobička družbe za upravljanje in način njegove 
razdelitve. 
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Podatki o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada 

104. člen 

(1) Družba za upravljanje mora javno in dnevno objavljati 
podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki 
ga upravlja. 

(2) Vsebino in način poročanja določi Agencija. 

Podatki o delnicah investicijske družbe 
105. člen 

(1) Družba za upravljanje mora dnevno v dnevnem časopisju 
objaviti: 
- izračunano vrednost delnic na osnovi čiste vrednosti sred- 
stev investicijske družbe; 
- zadnjo borzno ceno delnic investicijske družbe. 

Varovanje poslovne skrivnosti 
106. člen 

Vse osebe, ki opravljajo kakršno koli funkcijo ali so zaposlene 
pri družbi za upravljanje, investicijski družbi, depozitarju iz 
17. člena tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona, 
morajo varovati vse informacije o namenih in delovanju 
družbe za upravljanje ali investicijskega sklada, razen tistih, ki 
so javne po določilih prejšnjih členov tega poglavja, kot 
poslovno skrivnost. 

7. OMEJITVE ZARADI PREPREČEVANJA NASPROTJA INTE- 
RESOV 

Omejitve glede članstva v organih družb 
107. člen 

(1) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za 
upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani 
nadzornega sveta ali uprave v drugi družbi za upravljanje 
oziroma investicijski družbi. 

(2) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za 
upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani 
organov borze. 

Omejitve medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji 
108. člen 

(1) Prepovedani so vsi posli prodaje in nakupa vrednostnih 
papirjev, kakor tudi posojanja vrednostnih papirjev, med 
naslednjimi pravnimi osebami: 
- med družbo za upravljanje in investicijskim skladom, 
- med družbo za upravljanje in pravno osebo, ki ima 
posredno ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslov- 
nih deležev družbe za upravljanje, 
- med investicijsko družbo in pravno osebo, ki ima posredno 
ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev 
družbe za upravljanje, 
- med investicijskim skladom, ki jih upravlja ista družba za 
upravljanje. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka ne velja za posle nakupa in 
prodaje, ki so sklenjeni na borzi. 

(3) Posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični. 

Dolžnost evidentiranja prodaj ali nakupov fizičnih oseb, 
109. člen 

(1) Na način, določen v prvem odstavku 14. člena tega zakona, 
morajo družbi za upravljanje prijaviti vsak nakup ali prodajo 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic 
investicijske družbe naslednje fizične osebe: 

- člani uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje ter 
osebe, ki so zaposlene pri družbi za upravljanje, ali zanjo 
opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe, 
- člani uprave in nadzornega sveta investicijske družbe ter 
osebe, ki so zaposlene pri investicijski družbi, ali zanjo oprav- 
ljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe, 
- fizične osebe, ki imajo posredno ali neposredno v lasti več 
kot 10% delnic družbe za upravljanje. 

(2) Za evidenco o poslih iz prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo določbe drugega do petega odstavka 14. člena 
tega zakona. 

8. NADZOR NAD POSLOVANJEM INVESTICIJSKIH 
SKLADOV IN DRUŽB ZA UPRAVLJANJE 

8.1. Splošno 

Nadzor * 
110. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za 
upravljanje opravlja Agencija. 

(2) Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in 
dokumente družbe za upravljanje, ki se nanašajo na poslova- 
nje investicijskih skladov. 

Ukrepi Agencije 
111. člen 

(1) Če Agencija ob pregledu iz drugega odstavka 110. člena 
tega zakona ugotovi nepravilnosti v poslovanju ali nepravilno- 
sti pri vodenju poslovnih knjig, izda odredbo, s katero naloži, 
da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo. V odredbi določi 
rok, v katerem je družba za upravljanje dolžna odpraviti po- 
manjkljivosti. 

(2) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega odstavka tega 
člena, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in Agenciji dosta- 
viti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo pomanjklji- 
vosti. Poročilu je dolžna priložiti listine in druge dokaze, iz 
katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odprav- 
ljene. 

(3) Agencija lahko, v primeru naravnih katastrof, vojne, civil- 
nih nemirov, zaprtja bank ali borze, hudih motenj v transakci- 
jah z devizami ali vrednostnimi papirji ali drugih podobnih 
hujših motenj, izda odredbo, s katero v celoti ali delno 
začasno prekine poslovanje investicijskih skladov. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko Agencija 
z odločbo začasno prepove odkup in prodajo investicijskih 
kuponov posameznega vzajemnega sklada oziroma trgovanje 
z delnicami posamezne investicijske družbe. 

(5) Zoper qdredbo iz prvega in tretjega odstavka tega člena ni 
pritožbe. 

Redna poročila družbe za upravljanje 
112. člen 

(1) Družba za upravljanje mora redno obveščati Agencijo 
o svojem finančnem stanju, statusnih spremembah, kapital- 
skih udeležbah v drugih pravnih osebah, lastnikih njenega 
osnovnega kapitala, o vsakem pojavu plačilne nesposobnosti 
ter o morebitnih likvidnostnih težavah investicijskih skladov, 
ki jih upravlja. 

(2) Agencija predpiše podrobnejši način in roke za obvešča- 
nje iz prvega odstavka tega člena. 
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Druge pristojnosti Agencije v postopku nadzora 
113. člen 

Pri opravljanju nadzora lahko Agencija zahteva: 
poročila in informacije o poslovnih zadevah družbe za 

upravljanje oziroma investicijskega sklada; 
- poročila in dodatne informacije o opravljeni reviziji družbe 
za upravljanje oziroma investicijskega sklada; 
- izredne revizijske preglede družbe za upravljanje oziroma 
investicijskega sklada; 
- spremembo ali dopolnitev pravil upravljanja vzajemnega 
sklada. 

Stroški nadzora 
114. člen 

če Agencija ugotovi nepravilnosti pri poslovanju ali nepravil- 
nosti pri vodenju poslovnih knjig je družba za upravljanje 
Agenciji dolžna povrniti stroške nadzora. 

Revizija poslovanja 
115. člen 

(1) Družba za upravljanje zagotovi, da se opravi revizija let- 
nega poslovanja investicijskega sklada po revizorju, pooblaš- 
čenem za opravljanje revizije. 

(2) Poročilo o opravljeni reviziji letnega poslovanja mora 
družba za upravljanje posredovati Agenciji najkasneje v roku 
štirih mesecev po izteku poslovnega leta. 

8.2. Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti 

Postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
116. člen 

V postopku za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti se 
uporabljajo splošne določbe tega zakona o postopku odloča- 
nja Agencije, če ni v naslednjih členih drugače določeno. 

Razlogi za odvzem dovoljenja 
117. člen 

Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za oprav- 
ljanje dejavnosti v naslednjih primerih: 
- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo iz 
prvega odstavka 111. člena tega zakona; 
- če pri pregledu poslovanja ali na podlagi drugih podatkov, 
s katerimi razpolaga, ugotovi, da družba za upravljanje huje 
krši določbe tega zakona o naložbah investicijskih skladov ali 
omejitve iz 108. člena tega zakona; 
- če ugotovi, da so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti 
iz 9. in 10. člena tega zakona, ali da so bile huje kršene 
omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona. 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
118. člen 

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja 
utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem 
dovoljenja, izda odredbo o začetku postopka za odvzem do- 
voljenja. 

(2) Odredba iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
- določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile 
razlog za začetek postopka, 
- navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je 
Agencija odločila, da obstaja utemeljen sum iz prvega 
odstavka tega člena, 
- obrazložitev odločitve o začetku postopka. 

(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija določi 
tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni 

šteto od dneva vročitve odločbe družbi za upravljanje, v kate- 
rem se družba za upravljanje lahko izjavi o razlogih za začetek 
postopka. 

(4) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
119. člen 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko družba za 
upravljanje navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovo- 
ljenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje 
obstoj zatrjevanih dejstev. Če se družba za upravljanje v izjavi 
sklicuje na listinske dokaze, je dolžna te dokaze priložiti izjavi. 

(2) Če družba listinskih dokazov izjavi ne priloži, se ne upo- 
rabljajo določbe postopka odločanja Agencije o nepopolnih 
vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste 
dokaze, ki so izjavi priložene. 

(3) Po izteku roka za izjavo družba za upravljanje nima pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
120. člen 

(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni 
od prejema izjave iz 119. člena tega zakona oziroma od izteka 
roka za takšno izjavo. 

(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi 
tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala 
odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo 
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni 
v odredbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi iz 119. člena 
tega zakona priložila družba za upravljanje. 

Ustavitev postopka 
121. člen 

Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
- če dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je 
izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
- če da ni dokazano, da je družba za upravljanje storila 
dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je 
izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
122. člen 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
- odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in 
datuma izdaje dovoljenja; < 
- firmo in sedež družbe za upravljanje, ki ji je dovoljenje 
odvzeto; 
- določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za 
odvzem dovoljenja; 
- odločitev iz drugega odstavka 90. člena tega zakona. 

(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

9. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE 

Uporaba določb o postopku odločanja Agencije 
123. člen 

(1) Agencija odloča o zahtevah za izdajo dovoljenj in soglasij, 
določenih v tem zakonu, in sprejema druge odločitve v posa- 
mičnih zadevah, za katere je pooblaščena s tem zakonom, 
v postopku, določenem v zakonu, ki ureja trg vrednostnih 
papirjev, če ni v tem zakonu drugače določeno. 
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(2) Vlada Republike Slovenije v roku treh mesecev od uveljavi- 
tve tega zakona pripravi enotne kriterije za odločanje Agen- 
cije v skladu z določili B., 89., 93., 98., 100., 128. in 134. člena 
tega zakona. 

(3) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo, 
v kateri določi višino taks in nadomestil za odločanje o posa- 
mičnih zadevah. 

10. POSEBNE DOLOČBE ZA POOBLAŠČENE DRUŽBE ZA 
UPRAVLJANJE IN POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE 
DRUŽBE 

10.1. Splošno 

Uporaba določb tega poglavja 
124. člen 

(1) Za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene 
investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe 1.-9. 
poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno. 

(2) Za pooblaščene družbe za upravljanje se ne uporabliaio 
določbe 17. do 21. člena tega zakona in določbe, ki se nanašajo 
na depozitarja iz 17. člena in banko iz 18. člena tega zakona. 

Pooblaščena Investicijska družba 
125. člen 

Pooblaščena investicijska družba je investicijska družba, 
ustanovljena z namenom zbiranja lastniških certifikatov iz 31. 
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93 - v nadaljnjem besedilu: Zakon 
o lastninskem preoblikovanju) in odkupa delnic, izdanih 
v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju. 

Pooblaščena družba za upravljanje 
126.člen 

Pooblaščena družba za upravljanje je družba za upravljanje, 
ki dobi posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene inve- 
sticijske družbe. 

10.2. Pooblaščena družba za upravljanje 

Vplačilo delnic pooblaščene družbe za upravljanje 
127. člen 

(1) Ne glede na določbo petega odstavka 9. člena tega zakona 
mora biti pred vpisom ustanovitve pooblaščene družbe za 
upravljanje v sodni register za vsako delnico te družbe vpla- 
čano najmanj 50% njene nominalne vrednosti. Delnice morajo 
biti v celoti vplačane najkasneje v roku dveh let od vpisa 
ustanovitve pooblaščene družbe za upravljanje v sodni regi- 
ster. 

(2) V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe za uprav- 
ljanje z vložki morajo biti delnice v celoti vplačane pred 
vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. 

Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za 
upravljanje 

128. člen 

(1) Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za 
upravljanje ne smejo biti naslednje osebe: 
- Republika Slovenija ali pravne osebe, katerih večinski last- 
nik je Republika Slovenija, 
- pravne osebe, ki imajo med viri sredstev v bilanci stanja 
družbeni kapital kot je ta opredeljen v tretjem odstavku 3. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju, 
- pravne osebe, ki so z osebami Iz druge alinee prvega 

odstavka tega člena v razmerju odvisne ali obvladujoče 
družbe. .* 

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena tudi ne smejo financi- 
rati ustanovitve pooblaščene investicijske družbe. 

* 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko 
družbenik oziroma delničar pooblaščene družbe za upravlja- 
nje banka. 

(4) Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali nepo- 
sredno pridobijo skupno največ 10 % delnic oziroma poslov- 
nih deležev pooblaščene družbe za upravljanje. Za pridobitev 
delnic oziroma poslovnih deležev, zaradi katerih bi tuje 
pravne ali fizične osebe postale lastniki več kot 10 % delnic 
oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravlja- 
nje, morajo te osebe pridobiti soglasje Agencije in soglasje 
ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. Mini- 
strstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj izda 
soglasje na temelju sprejete strategije do tujih vlaganj v Repu- 
bliki Sloveniji. 

(5) Če pridobi delnice oziroma deleže pooblaščene družbe za 
upravljanje oseba iz prvega odstavka tega člena in ne gre za 
banko iz tretjega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali 
fizična oseba v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena 
pridobi delnice oziroma poslovne deleže družbe za upravlja- 
nje, nima pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju 
družbe za upravljanje, Agencija pa lahko pooblaščeni družbi 
za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za opravljanje dejav- 
nosti iz 16. člena tega zakona in posebno dovoljenje iz 131. 
čena tega zakona. 

Omejitev naložb pooblaščene družbe za upravljanje 
129. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena tega zakona 
ima lahko družba za upravljanje tiste delnice pooblaščene 
investicijske družbe, ki jih pridobi namesto povrnitve stroškov 
ustanovitve in namesto plačila dela provizije v denarju. 

Drugi posebni pogoji 
130. člen 

Pooblaščena družba za upravljanje ne sme skleniti pogodbe 
o upravljanju pooblaščene investicijske družbe, dokler ne 
pridobi dovoljenja iz 16. člena tega zakona in posebnega 
dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe. 

Posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene 
Investicijske družbe 

131. člen 

(1) Za zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje 
pooblaščene investicijske družbe se smiselno uporabljajo 
določbe 15. člena tega zakona. 

(2) Zahtevo iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži hkrati 
z zahtevo iz 15. člena tega zakona. 

» 
(3) Ne glede na določbo 16. člena tega zakona lahko Agencija 
zavrne zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje 
pooblaščene investicijske družbe, če ugotovi, da pooblaš- 
čena družba za upravljanje že upravlja pooblaščene investicij- 
ske družbe, katerih skupni znesek osnovnega kapitala pre- 
sega 10 % vsote zneska osnovnega kapitala vseh pooblašče- 
nih investicijskih družb v Republiki Sloveniji. 

10.3. Pooblaščena investicijska družba 

Ustanovitev pooblaščene investicijske družbe 
132. člen 

(1) Pooblaščeno investicijsko družbo lahko ustanovi samo 
pooblaščena družba za upravljanje. 
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(2) Ne glede na določbo 170. člena Zakona o gospodarskih 
družbah je lahko ustanovitelj pooblaščene investicijske 
družbe ena sama pooblaščena družba za upravljanje. 

Osnovni kapital pooblaščene Investicijske družbe 
133. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicij- 
ske družbe je 100.000.000 tolarjev. 

(2) Znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicijske 
družbe ne sme presegati 10.000.000.000 tolarjev. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena tega 
zakona, mora statut pooblaščene investicijske družbe poobla- 
stiti upravo, da osnovni kapital poveča za 5% zneska osnov- 
nega kapitala ob ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe 
z izdajo novih delnic družbi za upravljanje namesto plačila 
provizije. 

(4) če so vse delnice investicijske družbe vplačane pred 
iztekom roka za vpisovanje in vplačilo delnic, lahko družba za 
upravljanje ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena 
tega zakona in določbe Zakona o gospodarskih družbah 
o povečanju osnovnega kapitala, izda sklep o povečanju 
osnovnega kapitala, če za takšno povečanje pridobi soglasje 
Agencije. Za soglasje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o dovoljenju za ustanovitev investicijske družbe. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena je dolžna poo- 
blaščena družba za upravljanje pred vpisom pooblaščene 
investicijske družbe v sodni register spremeniti določbe sta- 
tuta o znesku osnovnega kapitala pooblaščene investicijske 
družbe tako, da te ustrezajo skupni nominalni vrednosti 
dejansko vplačanih delnic. 

Delnice pooblaščene Investicijske družbe 
134. člen 

(1) Delnice pooblaščene investicijske družbe se lahko vpla- 
čajo samo v denarju ali s certifikati iz 31. člena Zakona 
o lastninskem preoblikovanju in morajo biti vplačane v celoti 
pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register. 

(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena tega 
zakona se delnice investicijske družbe glasijo na ime in niso 
prenosljive s pravnimi posli med živimi dokler se ne uvrstijo 
v kotacijo na borzi. 

(3) Agencija lahko določi posebne pogoje za uvrstitev delnic 
pooblaščene investicijske družbne v kotacijo na borzi. 

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka 208. člena Zakona 
o gospodarskih družbah rok za vplačilo delnic ne sme biti 
daljši od šest mesecev, od dne, določenega za začetek vpiso- 
vanja. 

Stroški ustanovitve pooblaščene investicijske družbe 
135. člen 

• 
(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima pooblaš- 
čena družba za upravljanje pravico do povrnitve dejanskih 
stroškov ustanovitve družbe, ki ne smejo presegati 5% vred- 
nosti osnovnega kapitala investicijske družbe. Stroški se 
v statutu lahko določijo tudi v pavšalnem znesku. 

i 
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora statut tudi 
določiti, da je pooblaščena družba za upravljanje namesto 
povrnitve stroškov v denarju upravičena do delnic v odstotku 
vrednosti osnovnega kapitala pooblaščene investicijske 
družbe, ki je enaka v statutu določenim stroškom ustanovitve. 

Dejavnost pooblaščene investicijske družbe 
136. člen 

(1) Pooblaščena investicijska družba ne sme opravljati 
nobene druge dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov iz 

31. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju ter denarnih 
sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v delnice, ki jih 
prodaja Sklad Republike Slovenije za razvoj, druge preno- 
sljive vrednostne papirje in nepremičnine. 

(2) Kadar pooblaščena investicijska družba pri opravljanju 
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pridobi zadostno 
število delnic posameznega izdajatelja, sme opravljati tudi 
dejavnost nadzora in upravljanja takšne družbe - izdajatelja. 

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena opravlja poo- 
blaščena družba za upravljanje v imenu in za račun pooblaš- 
čene investicijske družbe tudi vse posle v zvezi z nadzorom in 
upravljanjem družbe - izdajatelja. 

Statut in pogodba o upravljanju 
137. člen 

Agencija izda predpis, v katerem določi vzorec statuta poo- 
blaščene investicijske družbe in pogodbe o upravljanju, ki jo 
pooblaščena investicijska družba sklene z pooblaščeno 
družbo za upravljanje. 

Provizija pooblaščene družbe za upravljanje 
138. člen 

(1) Pooblaščena družba za upravljanje ima pravico do provi- 
zije za upravljanje pooblaščene investicijske družbe. 

(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena ne sme letno 
presegati 3% povprečne letne čiste vrednosti sredstev poo- 
blaščene investicijske družbe. 

(3) Prvih pet let po ustanoviti pooblaščene investicijske 
družbe se del provizije iz drugega odstavka tega člena v višini 
1% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene 
investicijske družbe ne sme izplačati v denarju, ampak 
z izdajo delnic iz tretjega odstavka 133. člena in sicer eno 
petino teh delnic za vsako leto. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se mora pooblaš- 
čena družba za upravljanje s pogodbo o upravljanju zavezati, 
da delnic, ki jih prejme namesto izplačila letne provizije, ne bo 
prodala, dokler upravlja pooblaščeno investicijsko družbo ali 
dokler se te delnice ne uvrstijo v kotacijo na borzi, in da 
v navedenem obdobju tudi ne bo izvrševala pravic upravlja- 
nja, ki ji na podlagi teh delnic pripadajo. Če pogodba o uprav- 
ljanju preneha zaradi razlogov na strani družbe za upravlja- 
nje, je le-ta dolžna delnice vrniti. 

(5) Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za delnice 
iz drugega odstavka 135. člena tega zakona, ki jih pooblaš- 
čena družba za upravljanje, prejme namesto izplačila stro- 
škov ustanovitve. 

Naložbe pooblaščenih investicijskih družb 
139. člen 

(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne upo- 
rabljajo določbe prvega in drugega odstavka 94. člena, 
prvega, drugega in tretjega odstavka 95. člena in 97. člena 
tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega 
zakona sme imeti pooblaščena investicijska družba naložena 
sredstva v nepremičnem premoženju, pri čemer takšne 
naložbe ne smejo presegati 20% vseh naložb pooblaščene 
investicijske družbe. 

(3) Pooblaščena investicijska družba ne sme imeti več kot 
10% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja 
oziroma istega in z njim povezanega izdajatelja. 

(4) Pooblaščena investicijska družba ima lahko v svojih nalož- 
bah največ 20 % vrednostnih papirjev posameznega izdajate- 
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Ija - pravne osebe, ki so v poslovnem razmerju z osebami, ki 
so lastniki več kot 10 % delnic oziroma poslovnih deležev 
pooblaščene družbe za upravljanje. 

Vskladitev naložb z določbami o naložbah pooblaščenih 
investicijskih družb 

140. člen 

Naložbe pooblaščene investicijske družbe morajo biti od 
ustanovitve te družbe dalje v skladu z določbami tretjega 
odstavka 94. člena, 99. člena in 100. člena tega zakona. 
Z drugimi določbami tega zakona o naložbah pooblaščenih 
investicijskih družb pa je svoje naložbe dolžna vskladiti do 
vložitve zahteve za uvrstitev delnic v kotacijo na borzi. 

Objava informacij 
141. člen 

(1) Dokler se delnice investicijske družbe ne uvrstijo v kotacijo 
na borzi, se ne uporablja določba 105. člena tega zakona. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je dolžna pooblaš- 
čena družba za upravljanje enkrat mesečno objaviti naslednje 
informacije: 
- o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev in drugega 
premoženja ter cenah za te nakupe in prodaje, 
- knjigovodsko vrednost sredstev pooblaščene investicijske 
družbe. 

(3) Za prospekt o javni ponudbi delnic pooblaščene investicij- 
ske družbe se ne uporablja določba petega odstavka 102. 
člena tega zakona. 

Uskladitev naložb in poslovanja z določbami o investicijskih 
družbah 
142. člen 

(1) Pooblaščena investicijska družba prične z usklajevanjem 
z določbami 1.-9. poglavja tega zakona v roku petih let od 
uveljevitve tega zakona, in se uskladi v roku nadaljnih petih 
let. 

(2) Agencija predpiše način postopnega usklajevanja z določ- 
bami iz 1. - 9. poglavja tega zakona, in način, na katerega je 
pooblaščena investicijska družba dolžna poročati o takšnem 
vsklajevanju. 

(3) Če pooblaščena investicijska družba v roku iz prvega 
odstavka tega člena ne uskladi svojih naložb in poslovanja 
z določbami 1.-9. člena tega zakona, je nadzorni svet dolžan 
v roku 60 dni po izteku roka za vskladitev sklicati skupščino 
delničarjev, ki odloči bodisi, da se začne likvidacija pooblaš- 
čene investicijske družbe, ali pa da se pooblaščena investicij- 
ska družba preoblikuje v redno delniško družbo. 

(4) Če nadzorni svet ne skliče skupščine delničarjev ali če 
skupščina delničarjev ne sprejme ene od odločitev iz tretjega 
odstavka tega člena, vloži Agencija predlog za začetek 
postopka redne likvidacije pooblaščene investicijske družbe. 

11. KAZENSKE DOLOČBE 

143. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000,00 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje družba za upravljanje ozi- 
roma investicijska družba: 

- investicijska družba, ki ni ustanovljena izključno za javno 
zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih denar- 
nih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu ome- 
jevanja in razpršitve tveganja (4. člen, 55. člen); 
- investicijska družba, ki odkupi ali pridobi lastne delnice (4. 
člen, 57,. člen); 

- družba za upravljanje, ki začne poslovati, preden so izpol- 
njeni vsi predpisani pogoji za poslovanje (7. člena, 55. člen); 
- družba za upravljanje, ki poleg upravljanjainvesticijskih 
skladov opravlja še kakšno drugo dejavnost (2. člen, 7.člen); 
- družba za upravljanje, katere naložbe so v nasprotju z dolo- 
čili 12. člena tega zakona; 
- družba za upravljanje, ki je lastnik investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, ki ga upravlja(1. odstavek 13. člena); 
- družba za upravljanje, ki ob ustanovitvi ne prevzame ali ne 
vplača delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljal (2. 
odstavek 13. člena); 
- ki odtuji delnice v času upravljanja investicijske družbe (3. 
odstavek 13. člena); 
- družba za upravljanje, ki fizični ali pravni osebi proda več 
kot 5 % vseh enot premoženja posameznega vzajemnega 
sklada na dan sklenitve posla (24. člen); 
- družba za upravljanje, ki imetniku investicijskega kupona 
na pisno zahtevo vrednosti le-tega ne izplača(29. člen); 
- družba za upravljanje, ki izda investicijske kupone pred 
pridobitvijo dovoljenja Agencije (33. člen); 
- družba za upravljanje, ki v predpisanem roku in na predpi- 
san način ne objavi poziva javnosti k vplačilu investicijskih 
kuponov (36. člen); 
- družba za upravljanje, ki odkupi in odproda vrednostne 
papirje v nasprotju s 40. členom in 78. členom tega zakona; 
- če družba za upravljanje krši določbe 42. člena tega zakona 
glede zaračunavanja provizij; 
- če družba za upravljanje spremeni pravila upravljanja vza- 
jemnega sklada brez soglasja Agencije (45. člen); 
- če družba za upravljanje s pogodbo prenese upravljanje 
vzajemnega sklada na drugo družbo v nasprotju s 46. členom 
tega zakona; 
- investicijska družba, ki spremeni osnovni kapital 
v nasprotju s 56. členom tega zakona; 
- če investicijska družba izda prednostne delnice (2. odst. 57. 
člena); 
- če investicijska družba pridobi lastne delnice (6. odst. 57. 
člena); 
- investicijska družba, ki prične z vpisovanjem delnic brez 
dovoljenja Agencije za ustanovitev investicijske družbe (59. 
člen); 
- investicijska družba, ki poleg javnega zbiranja denarnih 
sredstev v prenosljive vrednostne papirje opravlja še kakšno 
drugo dejavnost (61. člen); 
- če družba za upravljanje odkupi ali odproda vrednostne 
papirje v nasprotju z 78. členom tega zakona; 
- če investicijska družba odstopi od pogodbe brez soglasja 
Agencije za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje 
(87. člen); 
- če družba za upravljanje odstopi od pogodbe (87. člen); 
- če družba za upravljanje v roku 8 dni od prejema odločbe 
Agencije ne prenese vseh poslov na banko (90. člen); 
- če investicijski sklad naloži zbrana sredstva v nasprotju 
s 93., 94., 96., 97., 98., 99. in 100.a členomtega zakona; 
- če družba za upravljanje ne objavi informacij o poslovanju 
investicijskega sklada (101. člen); 
- če ne da na razpolago prospekta ali le-ta ni odobren 
s strani Agencije (102. člen); 
- če družba za upravljanje v predpisanem roku ne objavi 
letnega poročila (103. člen); 
- če družba za upravljanje na predpisan način ne objavi 
podatkov o vrednosti investicijskega sklada (104. člen); 
- če družba za upravljanje oziroma investicijska družba ne 
objavlja predpisanih podatkov na predpisan način(105. člen); 
- če družba za upravljanje ravna v nasprotju z 2. odstavkom 
111. člena tega zakona; 
- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z navodili 
Agencije glede obveščanja (112. in 113. člen, 115. člen); 
- če družba za upravljanje Agenciji ne povrne stroškov nad- 
zora (114. člen); 
- če delnice pooblaščene družbe za upravljanje v 2 letih po 
vpisu ustanovitve družbe v sodni register niso v celoti vpla- 
čane (127. člen); 
- če ima družba za upravljanje več delnic pooblaščene inve- 
sticijske družbe, kot znašajo stroški provizije in ustanovitve 
(129. člen); 
- če pooblaščena družba za upravljanje sklepa pogodbe 
o upravljanju v nasprotju s 130. členom tega zakona; 
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- če pooblaščena investicijska družba opravlja tudi druge 
dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov (136. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 450.000,00 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.« 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

144. člen 
(1) Pravne osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona upravljajo 
vzajemne sklade, uskladijo svoje poslovanje in naložbe vza- 
jemnih skladov z določbami tega zakona in do 31.12.1994 
vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnih 
skladov iz 15. člena tega zakona. Poleg listin iz 15. člena tega 
zakona so zahtevi dolžni priložiti tudi dokaz o vskladitvi 
naložb vzajemnega sklada z določbami tega zakona. 

(2) Če ravnajo pravne osebe iz prvega odstavka v nasprotju 

s prvim odstavkom tega člena, ali če Agencija zavrne zahtevo 
za izdajo dovoljenja, začne Agencija postopek likvidacije vza- 
jemnega sklada po 53. členu tega zakona oziroma odloči 
o prenosu upravljanja po 54. členu tega zakona. 

145. člen 

Do ustanovitve Agencije, izvršuje njene pristojnosti v zvezi 
z pooblaščenimi družbami za upravljanje in pooblaščenimi 
investicijskimi družbami Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj, ostale pristojnosti Agencije pa Ministrstvo za finance. 

146. člen 

Ta zakon začne velji trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 14. seji, dne 
25.novembra 1993 opravil drugo obravnavo predloga zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in sprejel 
amandmaje k predlogu zakona. 

Vladi Republike Slovenije je naložil, da pripravi predlog 
zakona o skladih in družbah za upravljanje za tretjo obrav- 
navo Državnega zbora. 

1. Sprejeti amandmaji k predlogu zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje in stališča Vlade Republike 
Slovenije. 

- k 1. členu; spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:- 
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, dolo- 
čene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti 
ECU-ju po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.« 

Podpiramo amandma (skupina poslancev), ker natančneje 
ureja prilagoditev tolarskih zneskov. 

-k 3. členu; prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:» Vza- 
jemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v preno- 
sljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano z denarjem 
fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh oseb.« 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave - uskladitev s for- 
mulacijo v prvem odstavku 22. člena. 

- k 8. členu; v tretjem odstavku se številka 10 zamenja 
s številko 20. 

Podpiramo amandma (skupina poslancev), ker smiselno 
dopolnjuje koncept vladnega predloga. 

' ~ k 21. členu; na koncu drugega odstavka se dodajo besede 
•s katero je sklenila pogodbo iz 18. člena tega zakona.« 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. Dopolnitev nave- 
dene določbe je potrebna zaradi večje jasnosti. 

- k 21. členu: za drugim odstavkom se doda nov tretji odsta- 
vek, ki se glasi:»Določbe drugega odstavka tega člena veljajo 
samo za družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemne 
sklade.« 

Podpiramo amandma (Janez Kopač). Poenostavitev postop- 
kov in opustitev določila iz drugega odstavka tega člena za 
investicijske družbe, ki so pravne osebe in imajo zato za 
razliko od vzajemnih skladov nadzorni svet, pomeni 
pomembno racionalizacijo poslovanja in stroškov družb za 
upravljanje ki upravljajo investicijske družbe. Določbe opre- 
deljene v poglavju 2.3. tega zakona so pomembne predvsem 

vzajemne sklade, ki niso pravne osebe ter mora biti njihovo 
premoženje zaupano tretjim osebam, prav tako pa tudi nimajo 
nadzornega sveta, ki bi lahko prevzel funkcijo nadzora. 

V praksi bi sprejem tega amandmaja vodil k poenostavitvi in 
večji preglednosti odnosov, saj bi banke same opravljale 
denarne posle za »svoje« investicijske družbe in se ne bi 
zatekale k koalicijskim dogovorom oziroma ustanavljanju 
navidezno neodvisnih družb za upravljanje. 

- k 29. členu; v tretjem odstavku se besede: »ki je veljal na 
dan, ko je prejela pisno zahtevo iz prvega odstavka tega 
člena« nadomestijo z besedami: »ki je veljal na dan izplačila«. 

Amandma (Vlada RS). 

- k 29. členu; doda se nov 5. odstavek, ki se glasi: 

»(5) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo po vrstnem 
redu prejetih zahtevkov.'Dosedanji 5. odstavek postane 6. 
odstavek. 

Amandma (Vlada RS). Namen amandmaja je omogočiti večjo 
fleksibilnost družbi za upravljanje, ki bi jo v nasprotnem 
primeru prevelik pritisk na prodajo investicijskih kuponov 
lahko prisilil, da z neracionalno prodajo premoženja vzajem- 
nega sklada oškoduje investitorje, ki so ostali v vzajemnem 
skladu. 

- k 34. členu; v tretjem odstavku 34. člena se za peto alineo 
doda nova šesta alinea, ki se glasi:»- osnutek investicijskega 
kupona;«Dosedanja šesta alineja postane sedma alinea. 

Amandma (Vlada RS). Investicijski kupon je vrednostni papir,, 
zato je potrebno predhodno zagotoviti tudi ustrezno vsebino 
investicijskega kupona. 

- k 39. členu; v 39. členu se besedi »investicijske družbe« 
nadomestita z besedama »vzajemnega sklada«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 42. členu; drugi odstavek se preoblikuje tako, da se 
glasi:»Proviziji od vplačila in od izplačila posameznega inve- 
sticijskega kupona skupaj ne smeta presegati 3% vrednosti 
investicijskega kupona.« 

Amandma (Vlada RS), je redakcijske narave in omogoča večjo 
jasnost določila. 

- k 52. členu; doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:»Družba 
za upravljanje ni opravičena, da si izplača provizijo soraz- 
merno času opravljanja v letu likvidacije iz denarne likvidacij- 
ske mase, ki nastane z vnovčenjem naložb vzajemnega 
sklada, če je prišlo do likvidacije družbe za upravlanje iz 
razlogov, navedenih v prvi alinei prvega odstavka 49. člena- 
.-Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

Podpiramo amandma (Brane Eržen), ker s6 s predlaganim 
določilom zaostrujejo pogoji nevestnega poslovanja. 
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- k 55. členu; doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:»Ne 
glede na določbo 170. člena Zakona o gospodarskih družbah, 
je lahko ustanovitelj investicijske družbe ena sama družba za 
upravljanje.« 

Amandma (Vlada RS) omogoča ustanovitev delniške družbe 
tudi s strani ene same družbe za upravljanje. 

- k 63. členu; na koncu besedila tega člena se dodajo 
besede: »in politika razdelitve dividend.« Smiselno se popra- 
vijo tudi drugi členi v zakonu. (83. člen) 

Amandma (Vlada RS). Politika razdelitve dividend je pri inve- 
sticijski družbi pomembna za odločitev morebitnega investi- 
torja, predvsem z davčnega vidika. 

- k 68. členu; v četrtem odstavku se za sedmo alineo doda 
nova osma alinea, ki se glasi:»- osnutek delnice investicijske 
družbe;«Dosedanja osma alinea postane deveta alinea. 

Amandma (Vlada RS). Delnica investicijske družbe je vred- 
nostni papir, zato je potrebno zagotoviti ustrezno vsebino 
delnice. 

- k 92. členu; vpetem odstavku se beseda »terjatev« zamenja 
z besedo »obveznosti«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 93. členu; v drugi alinei prvega odstavka in na mestih, kjer 
se uporabljata besedi »likvidna sredstva« se besedi zamenjata 
z besedami » denarna sredstva«.Črta se drugi odstavek. 

Amandma (Vlada RS). Izraz likvidna sredstva se nanaša na 
preširoko določeno obliko sredstev, zato predlagamo 
denarna sredstva. Drugi odstavek se črta, ker tovrstne 
naložbe zmanjšujejo substanco investicijskega sklada brez 
možnosti odločanja investitorjev. 

- k 96. členu; v prvi vrstici se »90%« nadomesti s »70%«. 

Vlada amandmaju ne nasprotuje, ker se s tem bistveno ne 
zmanjšuje varnost naložb Sklada. 

- k 100. členu; doda se novi 100. a člen, ki se glasi:»lnvesticij- 
ska družba mora po vpisu v sodni register postopoma prilaga- 
jati svoje naložbe določbam, ki urejajo naložbe investicijskih 
skladov po tem zakonu, vendar ne dlje kot šest mesecev.« 
Amandma (Vlada RS). Investicijska družba je delniška družba, 
ki se ustanovi po vpisu v sodni register. Do vpisa v sodni 
register ne more razpolagati z denarnimi sredstvi prejetimi na 
podlagi vpisa. Da bi se izognili hitri prilagoditvi predpisani 
strukturi naložb investicijske družbe (9.poglavje), kar bi 
gotovo povzročilo velika nihanja na trgu vrednostnih papirjev 
zaradi velikega povpraševanja po določenih vrednostnih 
papirjih je potrebno omogočiti postopno prilagajanje in 
nakup vrednostnih papirjev na podlagi zbranih denarnih sred- 
stev. 

Potreba po omenjeni prilagoditvi ne obstaja pri vzajemnih 
skladih, ker le-ti niso pravne osebe, kar jim omogoča takojš- 
njo prilagoditev naložb. 

- k 101. členu; v prvem odstavku se za drugo alineo doda 
nova tretja alinea, ki se glasi:-— poročilo o sestavi naložb 
investicijskega sklada;'Dosedanja tretja alinea postane četrta 
alinea. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:»(3) Vsebino in način 
poročila o sestavi naložb določi Agencija.« 

Amandma (Vlada RS). Da se omogoči investitorju lažje odlo- 
čanje je potrebno zagotoviti tudi poročanje o sestavi naložb 
investicijskega sklada. Način in vsebina poročanja v zvezi 
s sestavo naložb pa mora biti poenotena za vse investicijske 
družbe, zato le-to določi Agencija. 

- k 102. členu; v šestem odstavku 102. člena se za besedo 

»podatki«, doda vejica in besede »odobrenimi s strani Agen- 
cije«. 

Amandma (Vladaš RS). Poleg prospekta morajo biti pred- 
hodno odobreni s strani Agencije tudi vse dopolnitve in 
podatki, ki se nanašajo na prospekt. 

- k 102. členu; doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: 
»Družba za upravljanje, ki namerava objaviti prospekt o javni 
ponudbi, mora namero objave sporočiti v sredstvih javnega 
obveščanja najmanj 30 dni pred pričetkom javne ponudbe.« 

Podpiramo amandma (Odbor za finance in kreditno- mone- 
tarno politiko). 

- k 104. členu: člen se spremeni tako, da se glasi:»(1) Družba 
za upravljanje mora javno in dnevno objavljati podatke o vred- 
nosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki ga upravlja. 

(2) Vsebino in način poročanja določi Agencija.« 

Amandma (Vlada RS). Vrednost enote premoženja se dnevno 
ugotavlja, zato jo je potrebno tudi dnevno objavljati. Da bodo 
objave podatkov in poročanje poenoteno za vse vzajemne 
sklade, jih mora določiti Agencija. 

- k 105. členu; črta se besedilo »oziroma investicijska 
družba, če se sama upravlja.« 

Podpiramo amandma (Odbor za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko). 

- k 105. členu; v prvem odstavku se besede »enkrat teden- 
sko« nadomestijo z besedo »dnevno«. 

Amandma (Vlada RS). Glej amandma k 104. členu. 

- k 108. členu; v četrti alinei prvega odstavka 108. člena se 
besedi »investicijsko družbo« nadomestita z besedama »inve- 
sticijskim skladom«. 

Amandma (Vlada RS), je redakcijske narave. 

- k 109. členu; v drugem odstavku se v drugi vrstici besedilo 
»drugega do petega odstavka tega člena« nadomesti z bese- 
dilom »drugega do petega odstavka 14. člena tega zakona«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 
- k 111. členu; v 111. členu se podnaslov »Ukrepi komisije« 
nadomesti s podnaslovom »Ukrepi Agencije«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 9. poglavju: v naslovu se beseda »KOMISIJE« nadomesti 
z besedo »AGENCIJE«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 123. členu; doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:»Vlada 
Republike Slovenije v roku treh mesecev od uveljavitve tega 
zakona pripravi enotne kriterije za odločanje Agencije 
v skladu z določili 8., 89., 93., 98., 100., 128. in 134. člena tega 
zakona.« 

Vlada celotnega amandmaja ne podpira, ker posega tudi na 
področja, ki so že zadosti jasno urejena z zakonom, zato bo 
ob tretji obravnavi predlagala spremembo sporne določbe. 

- k 124. členu; doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:»Za 
pooblaščene družbe za upravljanje se ne uporabljajo določbe 
17. do 21. člena tega zakona in druge določbe, ki se nanašajo 
na depozitarja iz 17. člena in banko iz 18. člena tega zakona.« 

Podpiramo amandma (Odbor za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko). 

- k 128. členu; v prvem odstavku se druga alinea spremeni 
tako, da se glasi:»- pravne osebe, ki imajo med viri sredstev 
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v bilanci stanja družbeni kapital kot je ta opredeljen v tretjem 
odstavku 3. člena zakona o lastninskem preoblikovanju;«. 

V tretjem odstavku se za besedo »banka« postavi pika ter črta 
besedilo do konca odstavka. 

Podpiramo amandma (Odbor za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko). 

- k 128. členu; četrti odstavek se spremeni tako, da se 
glasi:»Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali nepo- 
sredno pridobijo skupno največ 10% delnic oziroma poslov- 
nih deležev pooblaščene družbe za upravljanje. Za pridobitev 
delnic oziroma poslovnih deležev, zaradi katerih bi tuje 
pravne ali fizične osebe postale lastniki več kot 10% delnic 
oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravlja- 
nje, morajo te osebe pridobiti soglasje Agencije in soglasje 
ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. Mini- 
strstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj izda 
soglasje na temelju sprejete strategije do tujih vlaganj v Repu- 
bliki Sloveniji.« 

Podpiramo amandma (skupina poslancev), ker omogoča 
učinkovitejši nadzor nad izvajanjem strategije tujih vlaganj. 

- k 130. členu; črta se drugi odstavek. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 131. členu; v drugem odstavku se črtajo besede »pooblaš- 
čena družba za upravljanje«. Za besedami »tega člena« se 
doda beseda »se«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 136. členu; v prvem odstavku se beseda »Sklad« nadome- 
sti z besedami »Sklad Republike Slovenije za razvoj«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 138. členu; člen se črta. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

- k 140. členu; četrti odstavek se spremeni tako, da se 
glasi:»Pooblaščena investicijska družba ima lahko v svojih 
naložbah največ 20% vrednostnih papirjev posameznega 
izdajatelja - pravne osebe, ki so v poslovnem razmerju z ose- 
bami, ki so lastniki več kot 10% delnic oziroma poslovnih 
deležev pooblaščene družbe za upravljanje.« 

Podpiramo amandma (Odbor za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko). 

- k 146. členu; člen se črta. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

Za 10. poglavjem se doda novo 11. poglavje, ki se glasi: 

- družba za upravljanje, ki začne poslovati, preden so izpol- 
njeni vsi predpisani pogoji za poslovanje (7. člen, 55. člen); 

- družba za upravljanje, ki poleg upravljanja investicijskih 
skladov opravlja še kakšno drugo dejavnost (2. člen, 7. člen); 

- družba za upravljanje, katere naložbe so v nasprotju z dolo- 
čili 12. člena tega zakona; 

- družba za upravljanje, ki je lastnik investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, ki ga upravlja (1. odstavek 13. člena); 

- družba za upravljanje, ki ob ustanovitvi ne prevzame ali ne 
vplača delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljal (2. 
odstavek 13. člena); 

- ki odtuji delnice v času upravljanja investicijske družbe (3. 
odstavek 13. člena); 

- družba za upravljanje, ki fizični ali pravni osebi proda več 
kot 5 % vseh enot premoženja posameznega vzajemnega 
sklada na dan sklenitve posla (24. člen); 

- družba za upravljanje, ki imetniku investicijskega kupona 
na pisno zahtevo vrednosti le-tega ne izplača (29. člen); 

- družba za upravljanje, ki izda investicijske kupone pred 
pridobitvijo dovoljenja Agencije (33. člen); 

- družba za upravljanje, ki v predpisanem roku in na predpi- 
san način ne objavi poziva javnosti k vplačilu investicijskih 
kuponov (36. člen); 

- družba za upravljanje, ki odkupi in odproda vrednostne 
papirje v nasprotju s 40. členom in 78. členom tega zakona; 

- če družba za upravljanje krši določbe 42. člena tega zakona 
glede zaračunavanja provizij; 

- če družba za upravljanje spremeni pravila upravljanja vza- 
jemnega sklada brez soglasja Agencije (45. člen); 

- če družba za upravljanje s pogodbo prenese upravljanje 
vzajemnega sklada na drugo družbo v nasprotju s 46. členom 
tega zakona; 

- investicijska družba, ki spremeni osnovni kapital 
v nasprotju s 56. členom tega zakona; 

- če investicijska družba izda prednostne delnice (2. odst. 57. 
člena); 

- če investicijska družba pridobi lastne delnice (6. odst. 57. 
člena); 

- investicijska družba, ki prične z vpisovanjem delnic brez 
dovoljenja Agencije za ustanovitev investicijske družbe (59. 
člen); 

-11. KAZENSKE DOLOČBE 

143a. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000,00 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje družba za upravljanje ozi- 
roma investicijska družba: 

- investicijska družba, ki ni ustanovljena izključno za javno 
zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih denar- 
nih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu ome- 
jevanja in razpršitve tveganja (4. člen, 55. člen); 

- investicijska družba, ki odkupi ali pridobi lastne delnice (4. 
člen, 57. člen); 

- investicijska družba, ki poleg javnega zbiranja denarnih 
sredstev v prenosljive vrednostne papirje opravlja še kakšno 
drugo dejavnost (61. člen); 

- če družba za upravljanje odkupi ali odproda vrednostne 
papirje v nasprotju z 78. členom tega zakona; 

- če investicijska družba odstopi od pogodbe brez soglasja 
Agencije za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje 
(87. člen); 

- če družba za upravljanje odstopi od pogodbe (87. člen); 

- če družba za upravljanje v roku 8 dni od prejema odločbe 
Agencije ne prenese vseh poslov na banko (90. člen); 

- če investicijski sklad naloži zbrana sredstva v nasprotju 
s 93., 94., 96., 97., 98., 99. in 100.a členom tega zakona; 
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- če družba za upravljanje ne objavi informacij o poslovanju 
investicijskega sklada (101. člen); 

- če ne da na razpolago prospekta ali le-ta ni odobren 
s strani Agencije (102. člen); 

- če družba za upravljanje v predpisanem roku ne objavi 
letnega poročila (103. člen); 

- če družba za upravljanje na predpisan način ne objavi> 
podatkov o vrednosti investicijskega sklada (104. člen); 

- če družba za upravljanje oziroma investicijska družba ne 
objavlja predpisanih podatkov na predpisan način (105. člen); 

- če družba za upravljanje ravna v nasprotju z 2. odstavkom 
111. člena tega zakona; 

- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z navodili 
Agencije glede obveščanja (112. in 113. člen, 115. člen); 

- če družba za upravljanje Agenciji ne povrne stroškov nad- 
zora (114. člen); 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

- k 1. členu; v drugi vrstici tretjega odstavka se črta beseda 
»pomembneje«. 

Amandmaja (Brane Eržen) ne podpiramo, ker podpiramo 
amandma skupine poslancev. 

- k 8. členu; besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da 
se besedilo »družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške 
družbe,« nadomesti z besedilom: »družbe z omejeno odgo- 
vornostjo, delniške družbe ali zadruge.«. 

Amandma (skupina poslancev), ki bi omogočal, da so zadruge 
neposredno ustanovitelji družbe za upravljanje, ker je to 
v nasprotju s temeljnim konceptom zakona. Da bi omogočili 
tudi temu delu gospodarstva posredno in strokovno uteme- 
ljeno vključitev v dejavnost investicijskih služb, bo Vlada 
oblikovala ustrezen amandma. 

- k. 8. členu; tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Tuje fizične in pravne osebe lahko posredno ali neposredno 
pridobijo največ 10% delnic oziroma poslovnih deležev 
družbe za upravljanje.« 

Amandmaja (Brane Eržen) ne podpiramo, ker podpiramo 
amandma poslanske skupine. 

- k 8. členu; v tretjem odstavku se beseda »in« nadomesti 
z besedo »oziroma« in se pika nadomesti z vejico ter doda 
naslednje besedilo: »vendar največ do 20% delnic oziroma 
poslovnih deležev družbe za upravljanje.« 

V četrtem odstavku tega člena se besedilo: »v nasprotju 
s tretjim odstavkom tega člena« nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: »več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe 
za upravljanje.«. 

Amandmaja (Izidor Rejc) ne podpiramo, ker podpiramo 
amandma poslanske skupine. 

- k 10. členu; v prvi vrstici tretjega odstavka se črta beseda 
»lahko«. 

Amandmaja (Brane Eržen) ne podpiramo. V navedenem pri- 
meru ne gre za diskrecijsko pravico temveč za določanje 
abstraktnih pravil. Sedanje besedilo le omogoča Agenciji, da 
poseže v to področje, če se izkaže potreba, sicer pa bo trg, 
prek odločitev varčevalcev, komu bodo zaupali svoje pri- 
hranke, silil k čimboljšim referencam in znanju. 

- če delnice pooblaščene družbe za upravljanje v 2 letih po 
vpisu ustanovitve družbe v sodni register niso v celoti vpla- 
čane (127. člen); 

- če ima družba za upravljanje več delnic pooblaščene inve- 
sticijske družbe, kot znašajo stroški provizije in ustanovitve 
(129. člen); 

- če pooblaščena družba za upravljanje sklepa pogodbe 
o upravljanju v nasprotju s 130. členom tega zakona; 

- če pooblaščena investicijska družba opravlja tudi druge 
dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov (136. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 450.000,00 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.- 

Dosedanje 11. poglavje postane 12 poglavje. 

Amandma (Vlada RS) opredeljuje kršitve zakona, ki se štejejo 
za gospodarski prestopek ter predvidene denarni kazni za 
pravno in fizično osebo. 

- k 18. členu; v prvem odstavku se za besedo »banko« 
postavi vejica in doda besedilo »in hranilnico«. 

Amandma - umaknjen. 

- k 42. členu; v drugi vrstici tretjega odstavka se »3%« 
nadomesti z »2%«. 

Amandmaja ne podpiramo. 

- k 128. členu; besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali neposredno 
pridobijo skupno največ 29% delnic oziroma poslovnih dele- 
žev pooblaščene družbe za upravljanje.« 

Amandmaja (Izidor Rejc) ne podpiramo, ker smo sprejeli 
amandma skupine poslancev. 

- k 128. členu; besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali neposredno 
pridobijo največ 40% delnic oziroma poslovnih deležev poo- 
blaščene družbe.« » 

Amandmaja (Brane Eržen) ne podpiramo, ker smo sprejeli 
amandma skupine poslancev. 

- k 128. členu; četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali neposredno 
pridobijo skupno največ 40% delnic oziroma poslovnih dele- 
žev pooblaščene družbe za upravljanje. 

Amandmaja (Odbor za finance in kreditno-monetarno poli- 
tiko) ne podpiramo, ker smo sprejeli amandma skupine po- 
slancev. 

- k 139. členu; v drugi vrstici drugega odstavka se »3%« 
nadomestijo z »2«. 

Amandmaja (Brane Eržen) ne podpiramo. 

Predlagatelj je za tretje branje predloga zakona opravil 
dodatno redakcijo predloga zakona, v zvezi s preštevilčenjem 
členov. 
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 

RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU - EPA 357 - DRUGA OBRAVNAVA 

Dragd ŠIFTAR, SDSS 
Maria POZSONEC, NS, 
Irena OMAN, SPS, 
Žaro PREGELJ, SLS 
Igor BAVČAR, DS 
Dr. Leo ŠEŠERKO, ZESSS, 
Polonca DOBRAJC, SNS 
dr. Lev KREFT, ZLSD 
Nada SKUK, SKD 
Jadranka ŠTURM KOCJAN, LDS 
Rudi MOGE, LDS 

) 
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i 
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<f4r 

Na podlagi 174. člena v zvezi s 187. členom Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. list RS 40/93) predlagatelji vla- 
gajo predlog 

- ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKA- 
TERE NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLO- 
VENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

in ga pošiljajo v drugo obravnavo ter predlagajo, da se 
uvrsti na decembersko zasedanje državnega zbora. 

Zakon so pripravili v skladu s sklepi, ki jih je sprejel 
državni zbor na 14. seji, dne 27. 11. 1993. 

Pri delu delovnih teles Državnega zbora RS in na seiah 
državnega zbora bodo sodelovali predlagatelji Drago Šif- 
tar, Maria Pozsonec, Irena Oman, Žaro Pregelj, Igor Bav- 
čar, dr. Leo Šešerko, Polonca Dobrajc, dr. Lev Kreft, Nada 
Skuk, Jadranka Šturm Kocjan in Rudi Moge. 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju  

t.člen 

S tem zakonom se določijo nekateri nujni razvojni programi 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, obseg potreb- 
nih sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njiho- 
vega zagotavljanja. 

2. člen 

Programi iz prejšnjega člena so: 
1. investicije v šolske prostore; 
2. računalniško opismenjevanje; 
3. znanje tujih jezikov; 
4. zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv; 
5. zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mladine. 

3. člen 

Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz prejšnjega 
člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1994 do 
vključno leta 1997 zagotovila sredstva do skupne višine 
30.507.600.000,00 SIT, s tem, da znesek za posamezno leto 
praviloma ne sme preseči 9.000.000.000,00 SIT. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod 
posebno postavko Ministrstva za šolstvo in šport. 

4. člen 

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, 
določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila s sredstvi iz 
najetih posojil. 

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike 
Slovenije, pogodbe o najetju posojil pa sklepa minister, pri- 
stojen za finance. 

5. člen 

Letni finančni načrt za uresničevanja programov, določenih 
v 2._členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 
3. člena, določa Vlada Republike Slovenije. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. in 27. 11. 
1993 na prvi obravnavi sprejel predlog »Zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju«. Predlagate- 
ljem je naročil, naj upošteva sprejeta stališča in sklepe, ki so 
jih predlagali poslanci in poslanke, Odbor za kulturo, šolstvo 
in šport in Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko. 

Predlagatelji so proučili sprejete predloge k predlogu stališč 
In sklepov Državnega zbora ter dajejo naslednja pojasnila 
o načinu in upoštevanju stališč in sklepov. 

2. Pripombe, ki so jih predlagatelju upoštevali: 

2. 1 V skladu s predlogom za spremembo naslova zakona so 
predlagatelji naslov ustrezno spremenili, tako, da se glasi 
»Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževa- 
nju'. V 1. členu je bilo glede na spremembo naslova potrebno 
ustrezno spremeniti tudi opredelitev vsebine tega zakona. 

2. 2 V skladu s predlogom k 3. členu, da je potrebno opredeliti 
točen znesek potrebnih sredstev za zagotovitev sredstev za 
nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije 
v vzgoji in izobraževanju v domači valuti, so predlagatelji 
sredstva, opredeljena v DEM, opredelili v slovenskih tolarjih. 

2. 3 Besedilo predloga zakona upošteva mnenje Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve v delu, ki se nanaša na 
finančne posledice na republiški proračun tako, da je pripravil 
»Pregled obremenitev republiškega proračuna za izvedbo 
nekaterih nujnih razvojnih programov Republike Slovenije 
v vzgoji in izobraževanju«, ki je sestavni del obrazložitve. Iz 
tabele je razvidno, za koliKO se višina sredstev v predlogu 
zakona zmanjša, če se upošteva sredstva, ki jih za enake 
namene vključuje predlog republiškega proračuna za leto 
1994. 

2. 4 Državni zbor je naložil predlagateljem, da upoštevajo 
pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in 
pravne zadeve ter da predložijo prednostni vrstni red nalog, 
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določenih v drugem členu zakona. Predlagatelji so po konzul- 
taciji s pristojnim vladnim resorjem pripravili prioritete tako, 
da predlog programov nekaterim programom namenja manj 
sredstev od izhodiščnega predloga ter delno prerazporeja 
porabo sredstev iz tega zakona v leta 1995, 1996 in 1997, kar 
je razvidno iz tabele »Pregled obremenitev republiškega pro- 
računa za izvedbo nekaterih nujnih razvojnih programov 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju«. 

2. 5. Državni zbor je predlagateljem naložil, da do druge 
obravnave uskladijo 4. člen zakona z zakonom o proračunu in 
drugimi predpisi ter pri tem proučijo in upoštevajo mnenje 
SDK. V novem predlogu zakona je tako opuščeno besedilo 
tretjega odstavka 4. člena. . 

2. 6 Državni zbor je predlagateljem ob pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo naložil nekatere dodatne naloge. 
Rešitve naloženih nalog so predlagatelji uskladili z republi- 
škim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izobraževa- 
nje, in so naslednje: 

- Ob predlogu, da se zaradi neizenačenega položaja občin 
pri izvajanju dopolnilnih programov osnovnih šol za drugo 
branje prouči tudi možnost finančne izravnave vseh dopolnil- 
nih programov šol po občinah in ne samo računalniško opi- 
smenjevanje in učenje tujih jezikov, predlagatelj po konzulta- 
ciji s službo pristojnega resornega organa ugotavlja, da so bili 
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1993 pripravljeni kriteriji za ugo- 
tavljanje proračunske porabe občin za naloge na področju 
izobraževanja, ki na osnovi uveljavitve meril lahko zagotovijo 
podoben standard dopolnilnih programov v vseh občinah. 
Zato je pomembno, da se za posamezno razvojno pomembne 
projekte pridobijo dodatna proračunska sredstva. 

- V zvezi s predlogom, da predlagatelj ponovno prouči mož- 
nost investicije v narodnostno šolstvo in v šolstvo na demo- 
grafsko ogroženih območjih in s tem ustrezno dopolni pred- 
log zakona za drugo obravnavo, ugotavljamo, da je pripomba 
že zajeta v predlogu programa investicij. Do pričetka izgrad- 
nje prizidka, v katerem bo tudi telovadnica bo potrebno izde- 
lati in uskladiti programske in prostorske osnove šole. 

- Predlog, da predlagatelj zakona ponovno poruči potrebo 
po ivesticijah v šolske objekte v občini Murska Sobota (gra- 
divo posredovano Ministrstvu za šolstvo in šport) in da se 
s tem dopolni gradivo Program investicije v šolske prostore za 
obdobje 1994-1997 (priloga zakona, je upoštevan ter usklajen 

Predlagatelji smo Ministrstvo za šolstvo in šport zaprosili za 
mnenje o njihovih prioritetah na področju vlaganj v »nujne 
razvojne programe v Republiki Sloveniji v vzgoji in izobraže- 
vanj v letih od 1994 do 1997«. Na osnovi prioritet Ministrstva 
za šolstvo in šport smo predlagatelji pripravili priloženi pred- 
log z obrazložitvijo. 

Po konzultaciji prioritet ministrstva smo se odločili: (1.) da so 
vsi programi nujni, (2.) znotraj programov pa predlog nekate- 
rim programom namenja manjši delež sredtev od izhodiščno 
predloženih ter (3.) postavlja prioritete tako, da se pri nekate- 
rih programih porabo večjega dela sredstev razporedi v leta 
1995, 1996, 1997. 

Projekt 1: Investicije v iolake prostore 
Nujno je čimprej zagotoviti zadostne prostorske kapacitete 
v srednjih in visokih šolah, da bi lahko v izobraževanje vklju- 
čili vse, ki to želijo. Predlaga se delna prerazporeditev investi- 
cij v leti 1996 in 1997. 

Projekt 2: Računalniško opismenjevanje 
Projekt je nujen, v prvih letih je najpomembnejše izobraževa- 
nje učiteljev in priprava najnujnejše programske opreme ter 

med službo resornega organa in predstavniki občine Murska 
Sobota. Osnovna šola Sveti Jurij je uvrščena v program inve- 
sticij z 142.000.000,00 SIT, kar je 50% normirane investicijske 
vrednosti predlogu občine. 

- Med projekte, ki so navedeni v zakonu o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov Repu- 
blike Slovenije v vzgoji in izobraževanju naj se vnese tudi 
program občine Mozirje - izgradnja OŠ v Rečici ob Savinji. 
Pripomba je usklajena s pristojno službo resornega organa 
vlade, ki bo predlog strokovno pregledala, saj občina Mozirje 
do sedaj službi ni posredovala podatkov, niti se ni prijavila na 
razpis, in sicer zato, ker gre za demografsko ogroženo 
področje, kjer je število otrok še nadalje v upadu. Na osnovi 
strokovnih ugotovitev bo v primeru uskladitve ustrezen zne- 
sek uvrščen v program za leto 1997. 

- Pripomba, da se v program investicij v šolski prostor za 
obdobje 1994-1997 se v točki srednje šolstvo novogradnje 
(točka 7) spremeni tako, da se naslov točke LJUBLJANA ALI 
DOMŽALE glasi samo DOMŽALE, je upoštevana. 

Na osnovi predlaganih in usklajenih sprememb programa 
investicij je služba pristojnega ministrstva pripravila usklajeni 
program investicij. 

3. Pripombe, ki jih predlagatelj ni mogel upoštevati: 

- V zvezi s predlogom, da se prouči možnost in potreba, da 
se v predlagane projekte izgradnje športnih dvoran vključi 
ustrezen objekt za Center srednjih šol v Velenju, je predlaga- 
telj ugotovil, da v Velenju že poteka sanacija ravne strehe 
z nadzidavo na stavbi Gimnazije Velenje. Pri presoji prostor- 
skih možnosti za izvajanje učno vzgojne dejavnosti v srednjih 
šolah v Velenju pristojne službe ugotavljajo, da pogoji za 
izvajanje športne vzgoje niso najboljši, da pa bližina Rdeče 
dvorane in drugih športnih objektov vendarle še dopušča 
izvajanje pouka športne vzgoje v srednjih šolah, zato je 
izgradnjo telovadnice v Velenju smotrno uvrstiti v program za 
leto 1998. 

- V zvezi s predlogom, da se prouči možnost, da se v predla- 
gane projekte vključijo poleg narodnih skupnosti in demo- 
grafsko ogroženih področij v Repubiki Sloveniji tudi Slovenci 
v zamejstvu (v Italiji, Avstriji in na Madžarskem), predlagamo, 
da se rešitev uskladi na meddržavni ravni po principu reci- 
pročnosti. 

nakup računalnikov za učitelje, glavni nakupi računalniške 
opreme se opravijo v letih 1995, 1996 in 1997. 

Projekt 3: Znanje tujih jezikov 
Nujno je takojšnje intenzivno izobraževanje učiteljev tujih 
jezikov. Kot je razvidno iz tabele, je po variantnem predlogu 
sofinanciranju vavčerjev namenjen nekoliko manjši delež 
sredstev. 

Projekt 4: Zagotavljanje dostopnosti učbenikov In učnih 
gradiv 
Nujno je takojšnje vlaganje v založbo, odkup učbenikov se 
opravi v manjšem obsegu tako, da so učbeniki v knjižncah 
najprej dosegljivi socialno šibkejšim otrokom, večji del naku- 
pov za knjižnice se opravi v letih 1995, 1996 in 1997. 

Projekt 5: Zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok 
Nujno je zagotoviti nadomestilo za šolsko prehrano 15% soci- 
alno najbolj ogroženim otrokom in mladini, nadaljnjim 30% 
otrok in mladine, osnovnošolske in srednješolske populacije 
pa se šolska prehrana financira v višini 50% potrebnih sred- 
stev. Delno ali v celoti bi sofinanciranje šolske prehrane zajelo 
45% osnovnošolske in srednješolske populacije. 
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PREGLED OBREMENITEV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA IZVEDBO NEKATERIH NUJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (v mlo SIT) 

PROJEKT 

1. INVESTICIJE 
Predlog zakona 
Predvideno v pror. 

Leto 
1994 

3.500,0 
1.200.0* 

Leto 
1995 

3.738,0 
1.200,0 

Leto 
1996 

4.515,8 
1.200,0 

Leto 
1997 

4.270,8 
1.200,0 

Skupaj 
1994-97 

16.024,6 
4.800,0 

Razlika potrebnih sredstev 2.300,0 2.538,0 3.315,8 3.070,8 11.224,6 
2. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

Predlog zakona 
Predvideno v pror. 

806,0 1.972,0 1.972,0 1.165,0 5.915,0 

Razlika potrebnih sredstev 806,0 1.972,0 1.972,0 1.165,0 5.915,0 
TUJI JEZIKI 
Predlog zakona 
Predvideno v pror. 

360,0 360,0 360,0 360,0 1.440,0 

Razlika potrebnih sredstev 360,0 360,0 360,0 360,0 1.440,0 
4. PRIPRAVA IN ZALAGANJE UČBENIKOV 

Predlog zakona 
Predvideno v pror. 

900,0 790,0 1.140,0 1.218,0 4.048,0 

Razlika potrebnih sredstev 900,0 790,0 1.140,0 1.218,0 4.048,0 
5. PREHRANA 

Predlog zakona 
Predvideno v pror. 

1.540,0 
580,0 

1.540,0 
580,0 

3.080,0 
1.160,0 

Razlika potrebnih sredstev 960,0 960,0 1.920,0 
SKUPAJ PROJEKTI: 

- Predlog zakona 
- Predvideno v proračunu 

6.546,0 
1.780,0 

8.960,0 
1.780,0 

7.987,8 
1.200,0 

7.013,8 
1.200,0 

30.507,6 
5.960,0 

- Razlika potrebnih sredstev 5.326,0 6.620,0 6.787,8 5.813,8 24.547,6 
Delež v BDP (ocena) 0,33% 0,40% 0,40% 
Delež proračuna MSŠ (na oceni predvidenega proračuna 8,3% 10,3% 10,5% 

za leto 1994) 

0,32% 
9,0% 

0,36% 
9.5% 

(povprečno letno) 
* V primerjavi s sredstvi leta 1993 (in naslednjimi leti) je za leto 1994 v predlogu proračuna predviden celo realen padec investicij. 
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZACIJO 

TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE 

SLOVENIJE V LETIH 1994-2001 - EPA 340 - DRUGA OBRAVNAVA 

 «    i 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2001  

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. 12. 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA REALIZACIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 
OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 
1994-2001. 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in 
187 člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije za zasedanje Državnega zbora, ki bo 17. 12. 1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo 

- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo 

- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo. 

Za potrebe obravnave v Državnem zboru dovoljujemo 
razmnoževanje gradiva, ki je označeno s stopnjo zaupno- 
sti obramba, uradna skrivnost, strogo zaupno, pri čemer 
opozarjamo na to, da smo besedilo členov zakona ni 
zaupne narave. 

1.člen 

S tem zakonom se ureja zagotavljanje sredstev, potrebnih za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slove- 
nije na področju protiletalske in protioklepne obrambe, 
sistema nadzora zračnega prostora in zvez ter za obalno 
obrambo. 

2. člen 

Republika Slovenije bo za realizacijo programov iz prejšnjega 
člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1994 do 
vključno leta 2001 zagotovila sredstva od skupne višine naj- 
več 97.000 mio tolarjev s tem da v posameznem letu znesek 
praviloma ne bo presegel 12.125 mio tolarjev po cenah na dan, 
30. 11.1993. 

Vlada višino sredstev iz prejšnjega odstavka letno usklajuje 
z rastjo tečaja DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije. 

3. člen 

Potrebna sredstva za realizacijo temeljnih razvojnih progra- 
mov po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije s sredstvi iz najetih posojil. 

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča vlada, pogodbe 
o najetju posojil pa sklepa minister, pristojen za finance. 

Poraba in zadolžitve iz prejšnjega odstavka se knjižijo 
v breme državnega proračuna po času plačila anuitet in 
pripadajočih obresti, ne glede na čas in količino prevzetih 
sredstev in opreme za katero so bila posojila najeta. 

4. člen 

Dinamiko izvajanja in prednostne letne naloge uresničevanja 
temeljnih razvojnih programov po tem zakonu določa vlada. 
Vlada o izvajanju tega zakona poroča Državnemu zboru 
enkrat letno. 

5. člen 

Državni zbor opravlja nadzor nad izpolnjevanjem sklenjenih 
pogodb za izvajanje tega zakona. 

6-člen 

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

/ - 
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Predlog zakona o NACIONALNI KINEMATOGRAFIJI - EPA 114 

- DRUGA OBRAVNAVA 

Zmago JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne stranke 

* * * 

Na sestanku s predstavniki Društva slovenskih filmskih 
ustvarjalcev, dne 14. 12. 1993 so določili besedilo 

ZAKONA O NACIONALNI PRODUKTIVNI KINEMATOGRA- 
FIJI, 

ki ga poSiljamo za drugo branje, na podlagi 5. sklepa* 
prvega branja Zakona o nacionalni produktivni kinemato- 
grafiji, sprejetega na 15. seji državnega zbora, dne 6. 12. 
1993 in 174. ter 187. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

* Sklep: Zakon o kinematografiji se predloži v drugo 
obravnavo na januarsko zasedanje Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

i 

Predlog zakona o nacionalni kinematografiji 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
l.člen 

Ta zakon ureja način oblikovanja in financiranja nacional- 
nega filmskega programa, vsebino In načela za opravljanje 
filmske proizvodnje ter način sodelovanja filmskih ustvarjal- 
cev pri uresničevanju filmskega programa. 

II. NACIONALNI FILMSKI PROGRAM 

2. člen 

Republika Slovenija ustvarja pogoje in zagotavlja sredstva za 
uresničevanje nacionalnega filmskega programa, ki obsega 
zlasti: 

- letno proizvodnjo najmanj 600 minut kinematografskega 
filma; 
- promocijo slovenskega filma doma in v tujini; 
- vključevanje in sodelovanje z evropskimi filmskimi asocia- 
cijami; 
- krepitev gospodarske zmogljivosti slovenskega filma; 
- delovanje in razvoj nacionalnega filmskega studia, in 
- druge oblike in načine uveljavljanja slovenske produktivne 
kinematografije. 

3. člen 

Osnutek nacionalnega filmskega programa sprejme upravni 
odbor slovenskega filmskega sklada h kateremu da soglasje 
Vlada Republike Slovenije. 

4. člen 

Nacionalni filmski program po tem zakonu izvajajo: 

- Slovenski filmski sklad, 
- producenti, 
- slovenski filmski studio, 
- Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. 

Način izvajanja nacionalnega filmskega programa določa pra- 
vilnik, ki ga na predlog filmskega sklada sprejme minister 
pristojen za kulturo. 

III. SLOVENSKI FILMSKI SKLAD 

5. člen 
« 

Za oblikovanje in financiranje nacionalnega filmskega pro- 
grama Republika Slovenija ustanovi slovenski filmski sklad. 

Akt o ustanovitvi Slovenskega filmskega sklada sprejme 
Vlada Republike Slovenije. 

Kot ustanovitelji lahko pristopijo tudi druge pravne in fizične 
osebe. 

Slovenski filmski sklad je javna pravna oseba. 

6. člen 

Slovenski filmski sklad opravlja zlasti naslednje naloge: 

- zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje; 
- načrtuje in omogoča filmsko proizvodnjo zagotovljeno 
s slovenskim nacionalnim programom; 
- nadzoruje potek izvajanja nacionalnega filmskega pro- 
grama; 
- zagotavlja promocijo slovenskega filma v državi in tujini; 
- podpira prikazovanje slovenskega filma doma in v tujini; 
- razvija scenaristično filmsko dejavnost; 
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi 
asociacijami; 
- zagotavlja oblikovanje in izvedbo filmskega festivala; 
- zagotavlja sredstva za izvedbo nalog Društva slovenskih 
filmskih ustvarjalcev po tem zakonu, in 
- opravlja druge naloge, povezane s slovensko kinematogra- 
fijo. 

7. člen 

Z aktom o ustanovitvi Slovenskega filmskega sklada se dolo- 
čijo zlasti: 

- sredstva, ki so skladu zagotovljena za ustanovitev in zače- 
tek dela; 
- trajni viri, način in pogoji pridobivanja sredstev; 
- organi sklada, in 
- drugi pogoji, pomembni za delovanje sklada. 

S. člen 

Slovenski filmski sklad namenja sredstva v skladu z nacional- 
nim filmskim programom za namene iz 6. člena tega zakona 

9. člen 

Slovenski filmski sklad ima naslednje organe: 

- upravni odbor, 
- programski svet, 
- direktorja. 

10. člen 

Slovenski filmski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, 
ki ga sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljev, en pred- 
stavnik Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, en predstav- 
nik Slovenske filmskega studia in en predstavnik filmskih 
producentov. 

Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata 
in pristojnosti upravnega odbora se določajo z aktom o usta- 
novitvi in statutom sklada. 
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11. člen 18. člen 

Sklad ima programski svet. Naloge, sestavo in način oblikova- 
nja sveta določa statut sklada. 

12. člen 

Delo in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje in 
razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev. 

Direktor sklada mora imeti visoko izobrazbo in najmanj pet let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v filmski dejavnosti. 

Pristojnosti direktorja, njegovo odgovornost, način imenova- 
nja in njegove razrešitve določa statut sklada. 

Za izvajanje strokovnih nalog ima sklad najmanj 2 strokovni 
službi, ki jih vodi direktor. 

- pravno-finančno službo 
- filmski center, strokovno filmsko službo, ki zagotavlja izva- 
janje nalog iz 6. člena tega zakona. 

13. člen 

Nadzor nad delom sklada opravlja ministrstvo pristojno za 
kulturo. 

IV. FILMSKI PRODUCENTI 

14. člen 

Filmski producent je domača pravna oseba. Producent, ki 
izvaja nacionalni filmski program mora izpolnjevati pogoje, ki 
jih določi Slovenski filmski sklad v soglasju z ministrstvom za 
kulturo. Eden od pogojev je licenca za opravljanje dejavnosti, 
ki jo na predlog Slovenskega filmskega sklada podeljuje mini- 
strstvo za kulturo. 

15. člen 

Tuja pravna ali fizična oseba lahko opravlja filmsko produ- 
centsko dejavnost pod pogojem 

- da sodeluje z domačim producentom, ki ima pridobljeno 
licenco za' izvajanje nacionalnega filmskega programa; 
- da med napisi filma navede, da je film posnet v Republiki 
Sloveniji, po potrebi in v slučajih, ko lokalni organi to zahte- 
vajo pa še natančneje opredeljen kraj snemanja. 
Ministrstvo pristojno za kulturo ne izda dovoljenja v primeru, 
ko vsebina filma napeljuje k razpihovanju rasne in verske 
nestrpnosti ali k omejevanju človekovih pravic. 

V. VIBA FILM - SLOVENSKI FILMSKI STUDIO 

16. člen 

Za opravljanje filmskotehničnih in drugih filmskih proizvod- 
nih storitev ustanovi Vlada Republike Slovenije slovenski film- 
ski studio. 
Slovenski filmski studio se ustanovi kot javni zavod ali se 
njegove funkcije opravljajo kot koncesija. 
Sredstva za delovanje slovenskega filmskega studia zagotovi 
ustanovitelj. 

17. člen 

Slovenski filmski studio opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. zagotavlja filmskim producentom tehnične storitve za 
uresničevanje nalog pri izvajanju nacionalnega filmskega 
programa; 
2. upravlja s filmskim fondom, ki je javna lastnina in omgoča 
njegovo prezentacijo in eksploatacijo doma in v tujini; 
3. opravlja druge naloge in opravila, ki mu jih poveri Sloven- 
ski filmski sklad in 
4. opravlja druge dejavnosti, ki mu jih omogočajo proste 
kapacitete. 

Slovenski filmski studio se financira iz sredstev filmskega 
sklada, namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije in 
drugih prihodkov, ki jih ustvarja z lastno dejavnostjo. 

Nacionalni filmski studio gospodari s sredstvi iz prejšnjega 
odstavka tako, da se ohranja najmanj njihova realna vrednost. 

VI. DRUŠTVO SLOVENSKIH FILMSKIH USTVARJALCEV 

19. člen 

V Društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev se združujejo film- 
ski ustvarjalci, ki jim je filmska dejavnost poklic in ima zlasti 
naslednje naloge: 

1. zastopa interese poklicnih filmskih ustvarjalcev pri sklepa- 
nju pogodb s producenti; 
2. sodeluje pri pripravi predpisov in načrtov s področja film- 
ske dejavnosti; 
3. sodeluje pri oblikovanju programov izobraževanja za film- 
ske poklice; 
4. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolek- 
tivne pogodbe v imenu filmskih ustvarjalcev delodajalcev; 
5. daje soglasje za pridobitev delovnega dovoljenja tujcem, ki 
jih angažirajo filmski producenti in televizija; 
6. daje mnenje k podeljevanju dovoljenj za samostojno 
opravljanje filmske dejavnosti; 
7. daje mnenje k podelitvi pravice do delnega plačila prispev- 
kov za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
samostojnih kulturnih ustvarjalcev s področja filmske dejav- 
nosti; 
8. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

20. člen 

Naloge iz 5. točke 19. člena opravlja društvo kot javna poobla- 
stila; o dejavnostih iz 6. in 7. točke tega člena društvo vodi 
evidenco. 

VI. FILMSKI FESTIVAL 

21. člen 

Zaradi javnega letnega pregleda slovenske filmske proizvod- 
nje slovenski filmski sklad izvede filmski festival. 

VII. NAGRADE IN PRIZNANJA 

22. člen 

Za delo in uspehe na področju filmske dejavnosti Republika 
Slovenija podeljuje nagrade in priznanja za: 

- vrhunske dosežke na filmskem področju; 
- življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom 
bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma; 
- dosežke na področju filmske dejavnosti, s katerimi se pove- 
čuje mednarodna uveljavitev Republike Slovenije. 

Kriterije in postopek podeljevanja nagrad določa pravilnik, ki 
ga na predlog filmskega sklada sprejme minister pristojen za 
kulturo. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

23. člen % 
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba ki: 
1. opravlja producentsko dejavnost, ne da bi pridobil dovolje- 
nje iz 14. in 15. člena; 
2. brez soglasja iz 5. točke 19. člena angažira tuje filmske 
ustvarjalce. 

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za gospodarski 
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pestopek iz prejšnjega odstavka z najmanj 500.000,00 tolarjev 
denarne kazni. 

24. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje direktor ali koncesionar slovenskega filmskega stu- 
dia, če ne zagotovi varstva slovenske filmske dediščine iz 
drugega odstavka 28. člena tega zuakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje direktor Slovenskega filmskega sklada, če pri poslo- 
vanju sklada ne upošteva določila nacionalnega filmskega 
programa ali če v predpisanih rokih filmski sklad ne opravi 
zadev, ki jih mora opraviti. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Akt o ustanovitvi slovenkega filmskega sklada sprejme Vlada 
najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi zakona. 

Akt o ustanovitvi Viba filma - slovenskega filmskega studia 
oziroma sklep o podelitvi koncesije sprejme Vlada v roku 60 
dni po uveljavitvi zakona. 

26. člen 

Izvršilne predpise iz drugega odstavka 4. in 22. člena sprejme 
minister pristojen za kulturo v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

I. OCENA STANJA 

Veljavne sistemske rešitve glede organiziranosti slovenske 
kinematografije, kot so določene z zakonom o kulturnoumet- 
niških dejavnosti in posredovanju kulturnih vrednot (Ur. I. 
SRS štev. 10/84) zaradi spremenenjenih družbenih odnosov, 
nastalih z novo ustavno ureditvijo, neskladnostjo z drugimi 
predpisi (Npr. Zakon o zavodih, Ur. I. RS štev. 12/91) in novimi 
tendencami kulturne politike, niso več primerne za nemoteno 
in urejeno filmsko dejavnost. 

Z ukinitvijo delegatskega sistema in tzv. svobodne menjave 
dela, dokončno pa z uveljavitvijo zakona o zavodih je celotno 
II. poglavje zakona o kulturnih dejavnostih, zlasti pa 10. do 18. 
člen, postalo anahronizem. Že z liberalizacijo podjetništva oz. 
tzv. Markovičevo zakonodajo, so dotedanje delovne organiza- 
cije s spremembo v podjetje, pridobile pravico opravljati prak- 
tično vse vrste dejavnosti, tudi tiste, ki jih je veljavni zakon 
o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot predrževal samo za tzv. kulturne organizacije. 

Do sprejetja zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, 77/88, 40/89, 46/ 
90) je na področju produktivne kinematografije opravljala 
dejavnost proizvodnje filmov delovna organizacija Viba film, 
kot organizacija posebnega družbenega pomena, katere usta- 
noviteljstvo so od Društva slovenskih filmskih delavcev 
s samoupravnim sporazumom leta 1977 prevzele republiška, 
mestna in občinska kulturna skupnost. Kasneje so del izvršne 
produkcije prevzele nekatere tajne delovne skupnosti kultur- 
nih delavcev, ki so jih ustanovili posamezni filmski delavci 
v skladu z zakonom o samostojnih kulturnih delavcih (Ur. I. 
SRS, štev. 9/82). 

V procesu pluralizacije filmske proizvodnje, ki ga je začela 
država zaradi nekaterih pozitivnih rezultatov podpirati, je 
model dotakratne orgnaizirnosti filmske proizvodnje 
z delovno orgnaizacijo Viba film kot osrednjim državnim pro- 
ducentom, vpetim v stare sheme in strukture postal neustre- 
zen. Izvršni svet Republike Slovenije le leta 1990 predlagal 
začetek likvidacijskega postopka zoper Viba film in tako je 
slovenski film »izgubil« edino kulturno organizacijo^ ki je bila 
organizirana v skladu z zakonom o kulturnih dejavnostih. 
Hkrati pa so možnosti za organiziranost izvajalcev nacional- 

27. člen 

Do pričetka delovanja Slovenskega filmskega sklada, se film- 
ska proizvodnja financira in opravlja na dosedanji način. 

28. člen 

Na slovenski filmski studio se prenese premoženje preostalo 
po likvidaciji DO Viba filma in Vesna filma ali se s pogodbo 
preda v najem koncesionarju iz 16. člena tega zakona. 

S filmskim gradivom iz prešnjega odstavka je prevzemnik 
dolžan ravnati kot s kulturno dediščino. 

Ena petina idealnega deleža preostalega premoženja po likvi- 
daciji DO Viba film postane last Društva slovenskih filmskih 
ustvarjalcev. 

29. člen 

Določbe 1. do 11. člena, ki se nanašajo na produktivno kine- 
matografijo, prva alinea 1. odstavka 12. člena, 31. in 34. člen 
Zakona o kulturnih dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot (Ur. I. SRS, štev. 10/84) ter 67. člen zakona o naravni 
in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, štev. 1/81), prenehajo veljati 
z dnem uveljavitve tega zakona. 

30. člen 

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

nega filmskega programa postale popolnoma odprte. Suben- 
cioniranje programov je vsem filmskim izvajalcem zagotovilo 
enak izhodiščni položaj, Viba film v likvidaciji, pa od leta 1991 
ne podlagi obveze takratnega Republiškega sekretariata za 
kulturo o zagotavljanju kontinuitete slovenske filmske proiz- 
vodnje, opravlja tehnične in servisne storitve oziroma izvršno- 
producentske dolžnosti. 

S stališča likvidacijskega postopka, ki ga vodi sodišče je 
nujno prenesti zagotavljanje kontinuitete na nov subjekt, ker 
so vsi glavni postopki za likvidacijo pri kraju oziroma naj bi 
bili ti postopki končani do konca leta 1993. Vse večje težave 
nastopajo tudi zaradi dodatka »v likvidaciji* še zlasti v medna- 
rodnem poslovanju, kjer bi se mnogo lažje nacionalni filmski 
studio vključeval s svojo ponudbo in prodajo slovenskega 
filma. 
Ob taki nedorečeni organizirnosti filmske produktivne dejav- 
nosti pri izvajanju nacionalnega filmskega programa in zaradi 
neperspektivnih sistemskih možnostih, ki jih še vedno ponuja 
in določa veljavni zakon o kulturnoumetniških dejavnostih, 
zlasti pa način neposrednega odločanja o programu prek 
Ministrstva za kulturo ter preusmeritvi velikega dela sredstev 
na druge porabnike kulturnih dejavnosti, ki so bila namenjena 
za delovno organizacijo Viba film, je produktivna kinemato- 
grafija zašla v še težji materialni, organizacijski in kulturno- 
umetniški položaj. 

Z uvedbo likvidacije Viba filma je prenehal delovati tudi pro- 
gramski svet, ki je vsa leta delovanja delovne organizacije 
Viba film kot producenta, skrbel za usklajeno programsko 
politiko in s stalno zaposlenim dramaturgom oziroma umetni- 
škim direktorjem skrbel za razvoj scenaristične dejavnosti. 
Z neustrezno sistemsko rešitvijo, ki jo predpisuje zakon o kul- 
turnoumetniških dejavnostih, glede na dejansko stanje, so 
fizični in pravni subjekti svoje projekte - scenarije - predla- 
gali neposredno Ministrstvu za kulturo oziroma njegovi pro- 
gramski komisiji, katere strokovnost pa je bila večkrat dvom- 
ljiva. Trajne delovne skupnosti so sicer formalno imele svoje 
programske svete, ki pa so bili zgolj na papirju, predpisane 
zakonske dejavnosti pa v praksi niso opravljali, saj je tiha 
privatizacija trajnih delovnih skupnosti že kmalu po njihovi 
ustanovitvi in je o njihovi programski politiki v glavnem odlo- 
čala ena oseba - dejanski lastnik delovne skupnosti. 
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Prenos omenjenih funkcij na Ministrstvo za kulturo, se kaže 
za neustrezen in neučinkovit, poleg tega pa kot veliko breme 
referata za film, ki ga vodi en sam svetovalec. Razpis za 
programsko leta 1993 npr. ni spoštoval tretjega odstavka 31. 
člena zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Repu- 
blike Slovenije za leto 1993 (Ur. I. štev. 22/93) in odredbe 
o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih 
naročil (Ur. I. štev. 28/93), kar ima za posledico delno revizijo 
programa in prenos programa 1993 v programsko leto 1994. 
Posledica takih in podobnih anomalij je samo en posnet 
celovečerni film, ki bo pripravljen za predvajanje v prvi polo- 
vici prihodnjega leta. 

V drugih evropskih državah, kjer nacionalni film ne more 
v celoti uveljaviti tržnih mehanizmov, takšne ativnosti prevze- 
majo posebne institucije s področja kinematografije, ki so 
s strani države ustanovljeni in organizirani pravni subjekt. 
Tako organizirane evropske kinematografije se med seboj 
povezujejo sodelujejo na natečajih programskih, produkcij- 
skih in distribucijskih fondacijah in skrbijo za promocijo naci- 
onalnih kinematografij v evropskem prostoru. Republika Slo- 
venija je edina država Sveta Evrope, ki nima urejene naci- 
onalne kinematografije. 

II. CILJI IN NAČELA PREDLAGANEGA ZAKONA 

Z zakonsko ureditvijo področja kinematografije kot enega 
izmed segmentov slovenske kulture želimo zagotoviti stro- 
kovno, tehnično in materialno omogočanje in pospeševanje 
proizvodnje ter plasma slovenskega filma in prostih proizvod- 
nih kapacitet ter zlasti: 

- zagotoviti promocijo in trženje slovenskega filma doma in 
v tujini; 
- omogočiti sodelovanje in vključevanje v evropske filmske 
asociacije; 
- doseči tako organiziranost nacionalne produktivne kine- 
matografije da bo kompatibilna z organiziranostjo evropske 
kinematografije; 
- podpirati kulturne, gospodarske in mednarodne interese 
slovenske filmske dejavnosti; 
- zagotoviti nadaljnje poklicno izobraževanje oseb, delujo- 
čih pri filmu, bodisi na kulturnem, tehničnem ali komercial- 
nem področju; 
- izpolnjevati naloge na osnovi načel umetniškega ustvarja- 
nja gospodarnosti in smiselnosti. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Ministrstvo za kulturo kot državni in upravni organ ne more 
prevzemati strokovnih nalog oblikovanja programa filmske 
produkcije, ki je v javnem interesu in predstavljati slovenske 
filmske produkcije, zato naj bi vlogo programsko finančnega 
subjekta, ki naj bi skrbel za načrtovanje in finančno omogoča- 
nje ter nadziranje izvajanja produkcije nacionalnega film- 
skega programa subvencionirane iz proračunskih sredstev, 
opravljal Slovenski filmski sklad. Ker na področju kinemato- 
grafije ni producentov, ki bi imeli status javnega zavoda, kjer 
bi se lahko s potrebno strokovno distanco oblikoval predlog 
programa s področja filma, bo z ustanovitvijo Slovenskega 
filmskega sklada država področje produktivne kinematogra- 
fije prepustila strokovni javnosti (in predstavnikom civilne 
družbe). Za obstoj nacionalne kinematografije je torej 
potrebno zagotoviti obstoj ustreznih institucij, ki s svojo 
dejavnostjo skrbe za vitalnost in kontinuiranost nacionalne 
filmske proizvodnje. 

To pa sta prav slovenski filmski sklad in nacionalni filmski 
studio. Taka organiziranost je povsem primerljiva z nekate- 
rimi drugimi evropskimi državami (Avstrija, Danska, Švedska), 
ki so produktivno kinematografijo organizirale predvsem 
zato, ker so jo obravnavale kot enakovreden segment svoje 
kulture in ne kot blago, ki bo (prvenstveno) podrejeno trženju 
ali konkurenci z materialno bogatejšimi in številčnejšimi film- 
ski proizvodnjami. To pa ne pomeni zanikanje tudi stopnjeva- 
nja tržne naravnanosti nacionalne kinematografije in s tem 
večenje njenega obsega. 

1. Nacionalni filmski program 

Nacionalni filmski program osnutek zakona opredeljuje kot 
sestavni del slovenskega kulturnega programa, s katerim se 
za področje produktivne kinematografije podrobneje oprede- 
ljuje zlasti obseg letne proizvodnje slovenskih igranih, doku- 
mentarnih, risanih in drugih umetniških filmov; raven stro- 
škov potrebnih za njihovo realizacijo, promocijo in meda- 
rodno predstavitev; potrebna sredstva za delovanje nacional- 
nega filmskega studia in druga za delovanje produktivne 
kinematografije potrebna dejstva. 

Nacionalni filmski program oblikujejo in izvajajo slovenski 
filmski sklad, neodvisni filmski producenti, nacionalni filmski 
studio in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. 

2. Slovenski filmski sklad 

Izrazita potreba po alokaciji programskega in izvedbenega 
odločanja o slovenski produktivni kinematografiji s tem zako- 
nom omogoča prenos pristojnosti z države na stroko in 
civilno družbo. Država prenese na javni sklad s proračunom 
določena javna sredstva in tudi določene pristojnosti v zvezi 
z distribucijo teh sredstev. Poglavitna naloga slovenskega 
filmskega sklada je, skrbeti za skladen in celovit potek in 
izvedbo produktivne in delno reproduktivne kinematografije, 
ki niso zajete v njeni tehnično - produkcijski sferi, ki jo 
pokriva nacionalni filmski studio. Slovenski filmski sklad 
spremlja in usmerja filmsko produkcijo od razpisa scenari- 
stičnih in producentskih natečajev, do izbiranja in izbire pred- 
logov, prispelih na razpise finančna ovrednotenja in do dolo- 
čitve deležev za realizacijo posameznega projekta; daje stro- 
kovno pomoč avtorjem v vseh fazah priprav za realizacijo 
določenega projekta; nadzira programsko in finančno realiza- 
cijo programa; mnenjsko sodelovanje pri izdaji licenc produ- 
centom; skrbi za promocijo in trženje slovenskega filma doma 
in v tujini; sodeluje z drugimi (znanstvenimi, izobraževalnimi 
in strokovnimi) institucijami, ki se ukvarjajo s filmom ter 
pospešujejo sodelovanje z mednarodnimi filmskimi asociaci- 
jami. 

2.1. Financiranje slovenskega filmskega sklada 

Osnovni vir financiranja slovenskega filmskega sklada bo 
republiški proračun. V okviru proračunskih sredstev namenje- 
nih filmskemu skladu bi morala biti zagotovljena zlasti sred- 
stva za temeljno funkcioniranje sklada, sredstva za razvoj 
scenaristike, sredstva za subvencioniranje neposredne film- 
ske proizvodnje v dogovorjenem obsegu in sredstva za učin- 
kovito prezentacijo doseženega obsega slovenskih filmov. 

Proračunska sredstva seveda ne bodo mogla biti edini vir 
financiranja dejavnosti sklada, čeprav bodo brez dvoma 
poglaviten. Možnosti zagotavljanja dodatnih finančnih sred- 
stev so različne in so vezane prav na posamezne filmske 
sklope, zato je smotrno ohranjati prej omenjeno ločenost 
namenskih sredstev. 

Pri zagotavljanju finančnih sredstev za subvencioniranje film- 
ske proizvodnje so možni dodatni viri sredstev tudi v ustrez- 
nih mednarodnih finančnih aranžmajih, predvsem z ustrez- 
nimi evropskimi filmskimi asociacijami (še posebej, ko bo 
Slovenija njihova polnopravna članica) in tudi lastni prihodki 
od trženja s slovenskimi filmi, za katere si pridobi sklad 
pravice iz pogodbenih razmerij z neodvisnimi producenti in 
na osnovi prevzete dediščine Viba filma in Vesna filma; pri- 
hodki iz naslova prihodnjih aranžmajev s TV postajami in 
filmskimi družbami, kinematografsko mrežo in mrežo videoiz- 
posojevalnic; sredstva iz prihodnjih aranžmajev s tujimi pro-, 
ducenti, ki želijo snemati na območju Republike Slovenije in 
prihodki zbrani od donatorjev, sponzorjev in lokalnih skup- 
nosti. 

TV Slovenija lahko prispeva dodatna sredstva iz naslova pred- 
vajanja slovenskih filmov ter sredstva za »bogatitev« domače 
filmske proizvodnje iz deleža naročnine, in sicer kot vlaganje 
v produkcijo filmov, ne glede na to ali nastopa kot naročnik ali 
kot izvajalec. Gre za izražanje javnega interesa, pri katerem 
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TV Slovenija kot relativno močan (organizacijsko, kadrovsko 
tehnično in materialno) subjekt more (in mora) skrbeti za 
domačo filmsko ustvarjalnost, ki je že sedaj pomemben delež 
programa TV Slovenija. V tem prepričanju nas utrjujejo tudi 
izkušnje in praksa nekaterih drugih evropskih držav (npr. 
avstrijska televiozija ORF vlaga v nacionalni film 40% potreb- 
nih proračunskih sredstev): 

3. Filmski producenti 

Kot je omenjeno že v oceni stanja, so po uvedbi likvidacije DO 
Viba filma, kot osrednjega državnega producenta, njeno funk- 
cijo pričele opravljati nekatere trajne delovne skupnosti kul- 
turnih delavcev, ki so jih ustanovili posamezni filmski ustvar- 
jalci. Zaradi nedoročene zakonodaje pa so se z filmom ozi- 
roma s koprodukcijsko dejavnostjo pričela ukvarjati tudi novo 
nastajajoča podjetja, ki so med drugim imela registrirano tudi 
filmsko in video dejavnost, čeprav to ni bila njihova osnovna 
dejavnost. V teh primerih je šlo v glavnem za finančne trans- 
ferje in izigravanje 31. čl. zakona o kulturnoumetniških dejav- 
nostih in po posredovanju kulturnih vrednot. 

Osnutek zakona določa, da je filmski producent, ki izvaja 
nacionalni filmski program lahko vsaka domača pravna ozi- 
roma fizična oseba, ki pa mora izpolnjevati pogoje, ki jih 
predpiše ministrstvo pristojno za kulturo. Tuje pravne ali 
fizične osebe, ki bodo želele opravljati producentsko dejav- 
nost v Republiki Sloveniji bodo morale obvezno sodelovati 
z domačim producentom, dovoljenje oz. »licenco« ministr- 
stva pristojnega za kulturo na podlagi referenc dosedanjega 
dela v izvajanju nacionalnega filmskega programa ali po pred- 
hodnem ugotavljanju sposobnosti. 

Za zaščito slovenskih filmskih ustvarjalcev bo moral tudi 
producent v času snemanja v Republiki Sloveniji zaposliti 
v ekipi najmanj tretjino slovenskih filmskih ustvarjalcev. 

4. Nacionalni filmski studio 

Gre za ustanovitev novega izvajalca (po likvidaciji doseda- 
njega) na področju kulture; lahko pa tudi rečemo, da gre za 
dosedanjega izvajalca, ki se mu odvzame funkcija produ- 
centa. DO Viba film oziroma sedaj Viba film v likvidaciji, je 
namreč kontinuirano opravljala funkcije tehnične baze ozi- 
roma FS. Med likvidacijskim postopkom pa je razen produ- 
centskih funkcij opravljala tudi vse naloge servisnih tehnič- 
nih, finančnih in tržnih uslug. S pravnega vidika bo res 
potrebno ustanoviti nov pravni subjekt, vsebinsko bo pravza- 
prav šlo le za reorganizacijo prejšnje pravne osebe z novo 
vsebino njenega delovanja. Zato je smiselno, da novi subjekt 
ohrani ime VIBA film (FS VIBA FILM). 

4.1. Dejavnost 

Nacionalni filmski studio (filmska tehnična baza) naj ne bi 
opravljal funkcije filmskega producenta (konkuriral za filmski 
program oz. konkretni filmski projekt). Osredotočenje samo 
na servisno dejavnost (brez pravice konkuriranja za program 
oz. izbor filmov) ima določene prednosti. To potrjuje skoraj 
2 in polletno delo Viba filma v likvidaciji, ki je kot »servis« 
dosegel boljše tehnične in finančne rezultate kot prej. 

Producenti morajo biti »neodvisni« od volje tehnične baze. 
Potrebno pa je omogočiti, da s svojimi (prostimi) kapacitetami 
svobodno vstopa v koprodukcijsko odnose. Dosedanja praksa 
je pokazala, da je Viba film kot producent, zaradi programskih 
zmot, najedal svojo substanco, kar ga je končno pripeljalo 
v likvidacijo. Zaradi financiranja producentske dejavnosti so 
se namenska sredstva za nakup tehnike in celo amortizacijska 
sredstva uporabljala nenamensko, v škodo obnavljanja teh- 
nike. 

Opredelitev dejavnosti FS z jasno opredelitvijo tistih nalog, ki 
jih mora z vidika javnega interesa za zagotavljanje pogojev za 
stabilno in nemoteno filmsko produkcijo zagotavljati država 
oziroma nekdo v njenem imenu in za njen račun: 
- nuđenje tehničnih uslug v okviru obstoječe tehnične baze 
(kamere, svetlobni park, tonski studio, • mizarska delavnica, 

avtopark) in posodobitev omenjenih tehničnih segmentov 
v srednjeročnem obdobju; 
- servisiranje pravnih in finančnih uslug filmskega sklada 
neodvisnim producentom za izvajanjem nacionalnega film- 
skega programa; 
- izvajanje promocije nacionalnega filma po programu film- 
skega sklada; 

, - trženje s filmi, ki po preteku producentske licence posta- 
nejo last filmskega sklada in servis za trženje s filmi za 
potrebe neodvisnih producentov - izvajalcev nacionalnega 
programa. 

4.2. Obseg dejavnosti 

Obseg dejavnosti oziroma razpoložljive kapacitete v prvi fazi 
razvoja naj bi omogočala izdelavo 4 celovečernih filmov in 
8 kratkih filmov oziroma približno 600 minut dokončnega 
filma, kar je tudi dosedanja kapaciteta Viba filma (v likvida- 
ciji). 

4.3. Opredelitev kadrovskih In tehničnih pogojev 

Potrebni pogoji za obseg dejavnosti do 4 celovečernih in 
8 kratkih filmov, so glede na prostorske možnosti in trenutno 
kadrovsko zasedbo že v večini dane, seveda pri čez leto 
enakomerno odvijajoči se proizvodnji. 

a) Kadrovska zasedba 

- TEHNIČNI ODDELEK: 
tehnični vodja 
vodja produkcije 
organizator - fakturist 
vzdrževalec in spremljevalec scenske tehnike 
tehnolog tona 
tonski tehnik manipulant v studiu 
hišni električar 
dva osvetljača 
dva mizarja 
garderober - rekviziter v fundusu 
kinooperater in ekspedit filmskih trakov 
tehnični arhivar 
šofer agreratist 

- TRŽENJE IN PREZENTACIJA: 

vodja trženja (komercialist) 
plasma in promocije 

FINANČNA SLUŽBA: 

vodja 
računovodja 
blagajnik in materialni knjigovodja 
knjigovodja saldokontlst 

SPLOŠNE ZADEVE: 
vodja splošnih zadev in pravnik 
arhivar spisnega gradiva in administrator 
dva vratarja 
čistilka 
oskrbnik ateljeja Piran 
direktor 
tajnica direktorja 

b) Tehnična opremljenost 

Trenutna tehnična sredstva s katerimi razpolaga Viba film 
v likvidaciji sicer samo delno zagotavljajo tehnološki proces 
izdelave filma. Slovenija nima filmskega laboratorija in neka- 
terih segmentov tonskih aparatur in prostorov za izdelavo 
stereo tona, zato izvajalci filmskega programa iščejo labora- 
torijske usluge v sosednjih državah, Hrvaški, Madžarski, Nem- 
čiji in tam izdelujejo tudi končne tonske mikse. 
V investicijskem programu je potrebno ugotoviti ali je 
potrebna oziroma upravičeno laboratorijsko tehnologijo 35 
mm filma, tako za razvijanje negativa in za svetlobni zapis. 
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4.4. Finančna aaredatva 

Na osnovi podatkov iz leta 1991, ko je bila produkcija samo 
dveh CF, so fiksni stroški znašali cca 580.000 DEM. 

Potrebno je zagotoviti tri vrste financiranja: 

1. neposredno financiranje države za fiksne stroške 
2. financiranje s strani filmskega sklada za izvajanje pro- 
grama. ob pogoju, se upošteva avansiranje za fiksne stroške 
3. iz lastnih prihodkov na trgu 
4. investicijska sredstva pa bi se zagotavljala na podlagi 
investicijskega programa. 

4.5. Pedvideni obseg kapacitet 

Že prej smo omenili, da kadrovska in tehnična zasedba zago- 
tavljata enakomerno porazdeljeno letno proizvodnjo 4 celove- 
černih in 8 kratkih filmov. Eventualna rast proizvodnje bo tudi 
pokazala potrebo po širjenju kadrovske zasedbe in tehničnih 
sredstev. 

4.6. Odnoa med storitvami servisa in tržno ponudbo 

Prvenstvena naloga FS je servisiranje nacionalnega filmskega 
programa. Ob pravilnem planiranju omenjenega programa, 
pa bi ob •mrtvem teku« FS, njegove službe morale zagotoviti 
čim večjo zasedenost tehničnih in kadrovskih potencialov na 
trgu. Prav tako pa zagotoviti zunanjim naročnikom kadre in 
tehniko v primeru, ko bi se izvajal nacionalni program in ki bi 
bili notranji kadri zasedeni, s pogodbenimi sodelavci in najeto 
tehniko. Na področju filma je poleg same »proizvodnje' še 
cela vrsta aktivnosti, ki jih je potrebno voditi podjetniško. To 
je predvsem »usoda« trženja slovenskega filma. Brez 
ustrezno izobraženih in brez določene stimulacije kadrov ni 
uspeha. Zavod po sistemu države plače seveda ne omogoča 
primerne stimualcije, ta je mogoča le v donosnem podjetju. 

V prid koncesije pa govori tudi moralna razbremenitev države 
za poslovnost in uspeh. Pri tem pa država kot koncedent 
ohrani vse oblike nadzora nad poslovanjem in je zavarovana 
z instrumentom odvzema koncesije (še predno pride do kata- 
strofe izgube in podobno) in niso potrebni neprijetni postopki 
stečaja. 

Koncesionarja je mogoče tudi zavezati za eventualno dokapi- 
talizacijo. Predvidevamo, da bi v primeru koncesije v roku 
desetih let od petega leta dalje, lahko zmanjšali kvoto sofinan- 
ciranja proračunskih sredstev, saj bi se ob zavezi koncesi- 
onarja, da bo ohranil delež kapitala, ki ga je pridobil ob 
pričetku koncesije, da bo s sredstvi amortizacije gospodaril 
tako, da bo zagotavljal tehnični razvoj filmske baze. Seveda 
ob cenah, ki ne bodo višje od cen v sosednjih državah. 

5. Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev 

Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev je strokovno društvo 
v katerem se združujejo poklicni slovenski ustvarjalci, ki jim je 
filmska dejavnost (izključna) pridobitna dejavnost. Sedanje 
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev je tudi ustanovitelj 
Viba filma, ki je sedaj v likvidaciji. Viba film so ustanovili člani 
društva, sprva kot podružnico Beograjskega UFUS-a, .leta 
1956 pa kot samostojno podjetje filmskih delavcev Viba filma. 
Poudariti še velja, da je Viba film s svojim konceptom poslova- 
nja ustvarjala dohodek, s katerim je v trenutku, ko je šel 
Fiimservis leta 1966 v stečaj, odkupila tehnično bazo in nepre- 
mičnine (cerkev in samostan). Vsa sredstva so bila zbrana na 
krediten način, ki so ga filmski delavci odplačevali s sredstvi, 
ki so jih pridobili na naslednji način: 

- aktiviranje proizvodnje naročenih filmov 
- kompenzacija usluge RTV Ljubljana 
- soviaganje filmskih delavcev (tudi do 80% participacije od 
osnovnega honorarja) 
- intenzivna prodaja uslug in prostih kapacitet. 

Po prejemu ustave iz leta 1974, je postopek urejanja »prev- 
zema« ustanoviteljskih pravic potekal kar nekaj let, tja do 

1977. leta, ko je bilo vprašanje doktrinarno, žal pa nikoli 
vsebinsko in lastninsko rešeno. Tedanje razlage so bile, da 
ustanovitelj edinega filmskega podjetja v Sloveniji, ne more 
biti asociacija, ki je združevala filmske ustvarjalce, čeprav so 
ravno oni Vibo ustvarili, jo kupili in varno pripeljali preko 
dveh, gospodarsko hudo dvomljivih obdobij. 

Glede na omenjeno zgodovino Društva slovenskih filmskih 
ustvarjalcev in vpetost njegovih članov v nacionalni filmski 
program in da je ob prenosu ustanoviteljskih pravic na 
takratne Kulturne skupnosti DSFU pridobil s statutom DO 
Viba filma eno petino glasov v organih upravljanja naj bi to 
pravico zadržal tudi po ustanovitvenem aktu pravnega nasled- 
nika DO Viba film. Iz dokumentov sodnega registra gospodar- 
skih pravnih oseb je jasno razvidno, da je trditev o ustanovi- 
teljskem položaju pri pravnem predniku verodostojna. Eno od 
načel sodobne civilne družbe je prav gotovo nezastarijivost 
lastnine, saj je to bil tudi eden od motivov za sprejem Zakona 
o denacionalizaciji. Vsled tega Vlada Republike Slovenije 
prizna Društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev iz Ljubljane 
izločitveno pravico premoženja DO Viba film na dan zaključka 
likvidacijskega postopka v obsegu ene petine njegove vred- 
nosti, katerega Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev vloži 
kot soustanoviteijski delež v nacionalni filmski studio. Vse- 
bina tega člena se uvrsti v prehodne in končne določbe 
osnutka zakona. Društvo slovenskih filmskih ustvajaicev ima 
po osnutku zakona naslednje naloge: 
- zastopa interese filmskih ustvarjalcev, 
- sodeluje pri oblikovanju programov izobraževanja za film- 
ske poklice, 
- sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolek- 
tivne pogodbe v imenu filmskih ustvarjalcev kot delodajalcev, 
- daje mnenje k podeljevanju dovoljenj za samostojno oprav- 
ljanje filmske dejavnosti, 
- daje soglasje za pridobitev delovnega dovoljenja tujcem, ki 
jih angažirajo filmski producenti in televizijske družbe, 
- daje mnenje k podelitvi pravice do delnega plačila prispev- 
kov za zdravstveno in invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
samostojnih kulturnih delavcev s področja filmske dejavnosti, 
- organizira Slovenski filmski Maraton na podlagi programa 
in sredstev sklada, 
- organizira strokvone seminarje na podlagi lastnih progra- 
mov in programov sklada. 

Sredstva Društva so: 
- osnovno dejavnost financira sklad 
- akcije na podlagi sprejetih programov financira sklad 
- prihodki od članarine 
- prihodki od donatorjev in sponzorjev 
- prihodki od neto dobička na delež lastništva nacionalnega 
filmskega studia. 
Društvo ima statut in upravne organe, 
za opravljanje nalog društvo vodi register samostojnih film- 
skih ustvarjalcev. 

6. Filmski festival 

Festivalna filmska dejavnost je v Evropi zelo razvejana in od 
evropskih držav v tej dejavnosti prednjači prav gotovo Italija, 
ki ima letno preko 80 festivalov. Reubiika Slovenija se je 
v času, kb je bila še del Jugoslavije predvsem orientirala na 
Puljski festival, ki je imel oznako državnega filmskega festi- 
vala v Celju pa je potekal Teden domačega filma, ki j6 pred- 
vsem prikazal proizvodnjo slovenske proizvodnje zunaj kon- 
kurence pa prikazoval uspešnice jugoslovanske produkcije. 
Od leta 1991 v Portorožu poteka Slovenski filmski maraton 
v organizaciji in izvedbi Društva slovenskih filmskih ustvarjal- 
cev. Tako organiziran festival je samo trud in želja slovenskih 
filmskih ustvarjalcev po kontinuiteti predstavitve nacional- 
nega filmskega programa in podeljevanja Badjurinih nagrad, 
nikakor pa ne more zadostiti mednarodnim pravilom festivala, 
kar pomeni tudi, da je promocija na ta način namenjena samo 
domačemu gledalcu, novinarju in kritiku, ne udeležujejo pa se 
je tuji filmski ustvajralci in teoretiki. Prisotnost tujih poznaval- 
cev filma na festivalskih manifestacijah pa pomeni promocijo 
nacionalnega filmskega programa v tujih medijih in s tem 
zanimanje tujih distribucij za slovenski film. 
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Zato je naloga slovenskega filmskega sklada profesionarizi- 
rati Slovenski filmski maraton do tiste stopnje, da bo odgovar- 
jal vsem uzancam državnega - nacionalnega filmskega festi- 
vala. 

7. Nagrade In priznanja 

Do sedaj je za delo in uspehe na področju filmske dejavnosti 
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljevalo Badju- 
rine nagrade, ki pa so imele bolj interen značaj (avtor 
- avtorju ali kolega - kolegu). Opazno je tudi, da že nekaj let 
noben filmski avtor ni dobil največje slovenske kulturne 
nagrade (Prešernove nagrade) in da v drugih segmentih kul- 
turne dejavnosti obstojajo institucije, ki za vrhunske dosežke 
na posameznih področjih nagrajujejo svoje ustvarjalce. 

Pomen teh nagrad in priznanj dobiva dimenzije državnih 
nagrad, česar slovenski filmski ustvarjalec do danes ni bil 
deležen. Zato predlog zakona vsebuje, da za delo in uspehe 
na področju filmske dejavnosti Republika Slovenija prek film- 
skega sklada podeljuje nagrade in priznanja za: 

- vrhunske dosežke na filmskem področju 
- življenjsko delo filmskega delavca, ki je v svojim delom 
bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma 
- dosežke na področju filmske dejavnosti, s katerim se pove- 
čuje mednarodna uveljavitev Republike Slovenije. 

Kriterije in postopek podeljevanja nagrad določa pravilnik, ki 
ga na predlog filmskega sklada sprejme minister pristojen za 
kulturo. 
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Predlog zakona o VARSTVU POTROŠNIKOV - EPA 457 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavao na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

Predlog zakona o varstvu potrošnikov 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

I. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA BO UREJAL 
PREDLAGANI ZAKON 

1.1. Pregled pravne ureditve varstva potrošnikov 
v Republiki Sloveniji 

Pojem potrošnik je bil prvič omenjen v zvezni uredbi o trgova- 
nju, trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list SFRJ, št. 37/ 
55) iz leta 1955. Na podlagi te uredbe so se oblikovali potroš- 
niški sveti, z namenom da bi se s sodelovanjem potrošnikov 
krepil družbeni nadzor v trgovini. 

Ti sveti, ustanovljeni v posameznih trgovinah, niso mogli 
razvijati svoje dejavnosti, saj niso imeli jasnih smernic o svoji 
vlogi in pristojnostih. Položaj potrošnikov se do leta 1974 ni 
bistveno spreminjal, saj so pravni predpisi urejali predvsem 
družbenoekonomski položaj trgovine in le posredno varstvo 
potrošnikov. Leta 1974 je bila sprejeta republiška ustava, ki je 
v svojem 73. členu določala, da v krajevni skupnosti delovni 
jjudje in občani odločajo o uresničevanju svojih skupnih 
interesov in opravljanju nalog ter o zadovoljevanju skupnih 
potreb med drugim tudi pri varstvu interesov potrošnikov in 
uporabnikov. 

Da bi vključevanje potrošnikov v potrošniške svete močneje 
zaživelo, so leta 1976 SZDL in sindikati pozvali organizacije 
v občinah in krajevnih skupnostih na skupno akcijo za organi- 
ziranje potrošnikov v krajevnih skupnostih in za oblikovanje 
svetov potrošnikov kot njihovih delovnih teles. 

Potrošniški sveti niso delovali učinkovito. Njihov namen ni bil 
le izboljšanje oskrbe potrošnikov z določenimi dobrinami, 
ampak naj bi potrošniški sveti vplivali tudi na proizvodnjo 
dobrin in s tem povezanih dejavnosti. Vzporedno s tem naj bi 
sveti razvijali sistem obveščanja, vzgoje in izobraževanja 
potrošnikov na podlagi pogovorov s strokovnjaki, ki bi potroš- 
nike seznanjali z normativi, standardi. 

Analiza delovanja teh svetov je pokazala, da povezanosti teh 
svetov s potrošniki ni bilo, da so ti marsikje obstajali zgolj 
formalno in se v resnici niso sestajali, da potrošniki svojih 
pravic ne poznajo, niti ne vedo, kje bi jih uveljavili. 

Prav tako ni obrodilo sadov samoupravno dogovarjanje med 
potrošniki, trgovci in drugimi subjekti v prometu z blagom in 
storitvami o zadevah skupnega pomena, kot je to določal 
zadnji odstavek 45. člena republiške ustave iz leta 1974. 

Z ustavnimi amandmaji iz leta 1989 k ustavi iz leta 1974 je 
s črtanjem zadnjega odstavka 45. člena prenehala obveznost 
omenjenega samoupravnega dogovarjanja, s črtanjem 73. 
člena pa ni bilo več pravne podlage za oblikovanje potrošni- 
ških svetov v krajevnih skupnostih. Poseben amandma (LXI) 
je določal, da Republika Slovenija v skladu z ustavo in zakoni 
določenimi pravicami po republiških upravnih organih spod- 
buja varstvo potrošnikov. 

S konstituiranjem nove Vlade Republike Slovenje in Skupš- 
čine Republike Slovenije leta 1989 je bil ustanovljen poseben 
skupščinski odbor za varstvo potrošnikov, ki je obravnaval 
vse zadeve s področja varstva potrošnikov ter dajal mnenja in 
pobude za reševanje posameznih vprašanj s tega področja. 

Nova ustava Republike Slovenije izrecno ne govori o varstvu 
potrošnikov. Pri Državnem zboru Republike Slovenije ni več 
posebnega odbora za varstvo potrošnikov. 

Najpomembnejši zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov pri 
nas, so: 

a. Zakon o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90) je nadomestil 
zakon o temeljih poslovanja organizacij združenega dela na 
področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem pro- 
metu ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodko- 
pavanje enotnosti jugoslovanskega trga na tem področju iz 
leta 1976, ki je prenehal veljati 1.10.1989, in zakon o zatiranju 
nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov iz leta 
1974. Tako zakon o temeljih poslovanja ... kot tudi zakon 
o zatiranju nelojalne konkurence sta bila vrsto let temeljna 
zakonska podlaga za varstvo potrošnikov. 

Zakon o trgovini v posebnem poglavju določa pravice potroš- 
nika do varstva in obveznosti trgovca pri prodaji blaga na 
drobno. S sprejetjem novega Zakona o trgovini (Uradni list 
RS, štev. 18/93), in Zakona o varstvu konkurence (Uradni list 
RS, štev. 18/93) je ta zakon prenehal veljati v določbah, ki 
zadevajo področje trgovine in varstva konkurence, v veljavi pa 
ostaja tisti del tega zakona, ki se nanaša na varstvo potrošni- 
kov. Te določbe bodo razveljavljene s sprejetjem zakona 
o varstvu potrošnikov. 

b. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 
39/85, 57/89) v številnih poglavjih vsebuje določbe o varstvu 
potrošnikov (poglavje o odškodninski odgovornosti, odgovor- 
nosti za stvarne napake, pravne napake, garanciji za bre- 
zhibno delovanje stvari itd.) 

c. Najširše določbe o varstvu potrošnikov so vsebovane 
v zakonu o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91, 
55/91) in predpisih, sprejetih na podlagi tega zakona, kot so 
uredbe, pravilniki ter standardi, ki določajo ateste, certifikate, 
znake kakovosti, blagovne in storitvene znamke, tehnične 
normative, deklariranje izdelkov, garancije, roke uporabnosti 
izdelkov ter vrste norm kakovosti izdelkov. 

V pripravi je nov zakon o standardizaciji, ki bo skupaj s svo- 
jimi podzakonskimi predpisi uredil standardizacijo. 

č. Zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/ 
86) je vseboval posebno poglavje o dolžnostih prodajalca 
blaga. 

S sprejetjem novega zakona o trgovini je ta zakon prenehal 
veljati, razen 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30.člena, ki se 
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nanašajo na dolžnosti prodajalca blaga. Ti členi bodo razve- 
ljavljeni s sprejetjem zakona o varstvu potrošnikov. 

d. Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list SRS, št. 27/74) poo- 
blašča tržno inšpekcijo za nadzor nad uresničevanjem zako- 
nov in drugih predpisov o prometu z blagom in storitvami, 
merah, standardih in kakovosti blaga ter cenah in tarifah 
izdelkov in storitev. 

e. Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov v zunanjetrgovinskem prometu (Ur. I. SFRJ, št. 29/75, 70/ 
78, 54/86) določa kontrolo kmetijskih in živilskih proizvodov 
pri izvozu ali uvozu glede kakovosti, količine, pakiranja, ozna- 
čevanja, embalaže, prevoznih sredstev in prevoza. 

f. Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe (Uradni list SRS, št. 55/78, 59/85) ureja zdrav- 
stveno neoporečnost živil in predmetov za splošno uporabo, 
pri čemer pomeni zdravstvena neoporečnost higieno živil in 
neoporečnost njihove sestave. 

g. Zakon o zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list SRS, 
št. 17/75, 42/86) ureja zdravstveno nadzorstvo nad proizvod- 
njo in prometom z živili, z namenom da se prebivalstvu zago- 
tovi zdravstveno neoporečna prehrana in s tem zavaruje nje- 
govo zdravje. Zakon določa tudi ukrepe za varstvo zdravja 
potrošnikov živil, in sicer ukrepe prepovedi prometa in razpo- 
laganja z živili, odvzem oporečnih živil itd. 

h. Zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73, 29/ 
86) varuje kupca oziroma gosta v pogledu cen, količin in 
kakovosti storitev. 

Pripravlja se nov zakon o gostinski dejavnosti, ki bo nadome- 
stil sedanjega. 

i. Splošno združenje turističnega gospodarstva je konec leta 
1982 sprejelo Posebne uzance v gostinstvu (Uradni list SFRJ, 
št. 69/83), s katerimi so določeni dobri poslovni običaji pri 
opravljanju dejavnosti. 

j. Gospodarska zbornica Jugoslavije je leta 1978 sprejela 
Posebne uzance v prometu blaga na drobno (Uradni list 
SFRJ, št. 12/78). Z njimi so določena pravila lepega vedenja in 
pravila spodobnega obnašanja detajlistične trgovine do 
kupca potrošnika. 

Pravno varstvo je ena izmed pomembnih poti, da se zagotovi 
doseganje ciljev pri varstvu potrošnikov. Pravni sistem je 
nujno treba neprestano prilagajati spremembam družbeno- 
ekonomskega sistema in ga dopolnjevati. 

Pri nas je varstvo Rptrošnika zajeto v številnih predpisih, 
vendar nikjer ni urejeno celovito. Posledica razdrobljenosti 
predpisov na tem področju je, da večina potrošnikov nima 
pregleda in ne pozna svojih pravic in jih zato tudi ne zna 
uveljavljati. Drug problem, ki se pojavlja na tem področju, je 
da nimamo izdelanega ustreznega sistema sankcij, nimamo 
organa, ki bi aktivno deloval ob kršitvah potrošnikovih pravic, 
•n nimamo mesta, kjer bi se potrošniški spori reševali. K temu 
Pa lahko dodamo še to, da tudi obstoječe predpise uresniču- 
jemo nedosledno. 

Eden od najpomembnejših vzrokov za neučinkovitost prav- 
nega varstva potrošnikov je nedvomno ta, da zahtevamo od 
Potrošnikov preveč pravnega znanja. 

Tako potrošniki težko uveljavljajo svoje pravice: 
~ ker nimajo potrebnega pravnega znanja, 
~ ker se čutijo podrejene proizvajalcem in ponudnikom 
v finančnem in intelektualnem pogledu, 
~ ker se težko odločijo za uveljavljanje zahtevkov pred pri- 
stojnimi upravnimi, sodnimi in drugimi organi, 
~ ker je v večini primerov potrebno veliko volje, časa in 
denarja, kar vse presega njihove sposobnosti. 

Vse navedeno narekuje spremembe pri pravnem urejanju 
varstva potrošnikov, pri čemer bo treba upoštevati tudi zah- 
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teve za varstvo potrošnikov, ki so že oblikovane v programih 
Evrope 92. 

1.2. Delovanje potrošniških organizacij 

Poleg potrošniških svetov, ki so bili ustanovljeni v krajevnih 
skupnostih, je od leta 1952 deloval na področju varstva 
potrošnikov Centralni zavod za napredek gospodinjstva, ki ga 
je ustanovila tedanja vlada in njegovo delovanje tudi finančno 
omogočila. Centralni zavod za napredek gospodinjstva se je 
kasneje preimenoval v DOMUS, s samostojno organizacijsko 
enoto , Centrom za zaščito potrošnikov. Njegova osnovna 
dejavnost je varstvo potrošnikov preko različnih oblik sveto- 
vanja, informiranja, izobraževanja in zlasti primerjalnega 
testiranja proizvodov široke potrošnje. Tako so v zadnjih letih 
opravili številna testiranja proizvodov široke porabe, ki so bila 
predvidena v sprejetih programih varstva potrošnikov, in tudi 
druge aktivnosti, ki so jih vsebovali ti programi.V letu 1990 je 
bila ustanovljena Zveza potrošnikov Slovenije kot neodvisna, 
neprofitna in nevladna organizacija potrošnikov, ki je leto 
kasneje postala članica Mednarodne zveze potrošniških zvez 
(IOCU), ki združuje približno 170 organizacij iz 70 držav. Ta 
zveza deluje na področju informiranja, vzgoje in varstva 
potrošnikov, navezala pa je tudi številne mednarodne stike 
s potrošniškimi organizacijami, ki v Evropi delujejo na 
področju varstva potrošnikov. Pomembno je, da je ta organi- 
zacija začela izdajati posebno revijo, namenjeno obveščanju 
in vzgoji potrošnikov, VIP, pa tudi sicer je aktivno sodelovala 
pri izvajanju programov varstva potrošnikov v posameznih 
letih. 

Dejavnosti Zveze potrošnikov Slovenije in Domus-a oziroma 
Potrošniško informativnega centra je finančno podprla tudi 
država, ki je v proračunu leta 1989 prvič zagotovila za izvaja- 
nje dejavnosti s področja varstva potrošnikov tudi namenska 
sredstva za izvajanje programa varstva potrošnikov. 

1.3. Politika varstva potrošnikov v razvitih 
tržnih gospodarstvih in v Evropski skupnosti. 

V sodobnih razvitih državah varujejo interese potrošnikov na 
vseh področjih, kjer so njihovi interesi lahko ogroženi. Glavni 
problemi razvitih gospodarstev pri varstvu potrošnikov so, da 
proizvajalci in trgovina zlorabljajo svoj monopolni položaj, 
nezadostna izobraženost potrošnikov in nepoznavanje trga, 
podcenjevanje potrošnikov, nezadovoljstvo potrošnikov 
z reševanjem pritožb in njihovo oškodovanje. 

Večina držav ima vladne resorje, ki so meddrugim pristojni 
tudi za varstvo potrošnikov. Ponekod imajo potrošniki v vlad- 
nih telesih tudi svoje predstavnike, ki se ukvarjajo z gospodar- 
skimi in socialnimi vprašanji z vidika interesov potrošnikov in 
sodelujejo pri pripravi osnutkov zakonskih predpisov, ki se 
nanašajo na varstvo potrošnikov. 

Potrošniki so v teh državah zavarovani pred množico najra- 
zličnejših izdelkov s primerjalnimi testi, s katerimi so ocenjeni 
istovrstni izdelki in storitve po različnih lastnostih. S tem se 
v teh državah ukvarjajo državne institucije ali organizacije, ki 
se financirajo predvsem z nevtralnimi, proračunskimi sred- 
stvi. 

Večina razvitih držav oblikuje svetovalna mesta, ki potrošniku 
dajejo informacije in mu pomagajo z nasveti. 

V teh državah oblikujejo posebne institucije, kjer potrošnik 
lahko uveljavlja svoje pravice. Znana so t.i. »sodišča majhnih , 
zadev« kot sodišča, h katerim se zatekajo potrošniki na svojo 
pobudo ali na predlog svetovalnega centra. 

Tudi pri oblikovanju nove Evropske skupnosti se upošteva 
politika varstva potrošnikov. Osnovne naloge varstva potroš- 
nikov so bile opredeljene že v programih Evropske skupnosti 
iz let 1975 in 1981. Ta dva programa sta zahtevala predvsem 
varstvo potrošnikov pred nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo 
zdravje in varnost, zaščito njihovih gospodarskih interesov, 
izboljšanje njihovega pravnega položaja s pravno pomočjo in 
svetovanjem, izboljšanje izobraževanja in obveščanja potroš- 
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nikov, posvetovanja s predstavniki potrošnikov pri sprejema- 
nju vseh odločitev, ki zadevajo njihove interese. 

Sedanja aktivnost Evropske skupnosti na tem področju je 
nadaljevanje politike varstva potrošnikov, začrtane v omenje- 
nih programih. Politika varstva potrošnikov je pomemben del 
politike uresničevanja skupnega evropskega trga tako 
z vidika večje gospodarske učinkovitosti kot z vidika zagotav- 
ljanja blagostanja državljanov Evropske skupnosti. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN NJEGOVI CILJI 

Z gospodarskim razvojem se zaradi naraščanja količine in 
raznovrstnosti blaga zmanjšuje preglednost trga. Potrošnik 
se na trgu srečuje z velikim številom ponudnikov, ki jih ne 
pozna. Ti so običajno združeni v večje poslovne sisteme in 
bolje obveščeni o dogajanjih na trgu. Novi izdelki in novi 
proizvodni procesi potrošnikom ne omogočajo, da bi preso- 
dili o sestavinah in načinu njihove izdelave, kakor tudi ne 
morejo presoditi o nevarnostih za svoje življenje in zdravje, ki 
so povezane s temi izdelki. 

Potrošniki so največkrat prepuščeni sami sebi in svojim last- 
nim presojam, kar kaže na to, da današnji sistem varstva 
potrošnikov ni ustrezen. 

Z oblikovanjem novega pravnega sistema v naši državi in 
v skladu s prizadevanji, da bi se čim prej vključili v Evropsko 
skupnost, je nastopil čas, da se radikalno spremeni položaj 
potrošnikov v Sloveniji. 

Vsebinski razlogi za sprejem zakona o varstvu potrošnikov in 
njegovi cilji so naslednji: 

- zagotoviti učinkovito varstvo potrošnikov na vseh področ- 
jih, kjer so njihovi interesi ogroženi, 
- varovati temeljne človekove dobrine, to sta življenje in 
zdravje, 
- oblikovati organe, ki bodo potrošnika varovali, izobraževali 
in ga obveščali o dogajanjih na trgu, 
- zagotoviti potrošniku na trgu enakopraven položaj z dru- 
gimi gospodarskimi osebki in 
- dvigniti raven kakovosti ponudbe blaga in storitev v gospo- 
darstvu. 

III. UPORABLJENA DOMAČA IN TUJA LITERATURA 

Pri pripravi tez tega zakona je predlagatelj izhajal iz domače, 
predvsem pa iz tuje literature in virov. Zlasti je predlagatelj 
želel slediti usmeritvam Evropske skupnosti o politiki varstva 
potrošnikov. 

Pri oblikovanju vsebine zakona je bila uporabljena naslednja 
domača in tuja literatura: 

a) domača literatura in viri: 

1. Pravno varstvo potrošnika, Raziskovalni center pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, avgust 1993, 

2. Posebni pogledi na varstvo potrošnika, Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti, 2. zvezek, 1983, Ljubljana, 

3. dr. Marko llešič, Pravno varstvo potrošnikov, Zbornik znan- 
stvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, 1980, Ljubljana, 

4. dr. Marko llešič, Samoupravna sodišča - za učinkovitejše 
' varstvo potrošnikov, Občan, 10/80, Ljubljana, 

5. dr. Marko llešič in dr. Franc Pernek, Pravno varstvo potroš- 
nikov, 1980, Ljubljana, 

6. dr. Franc Pernek, Potrošnik in njegovo varstvo, EPOK, 
Založba obzorja Maribor, 1986, Maribor, 

7. Breda Kutin, Marko llešič idr.. Komparativna analiza primer- 
jalnega ocenjevanja v Veliki Britaniji, Zvezni republiki Nemčiji 
in na Švedskem, Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 
1987, Ljubljana, 

8. dr. Franc Pernek, Primernost posebnega zakona za varstvo 
potrošnikov (po zgledu zakona v Španiji), Podjetje in delo, 4/ 
XVI., 1990, Ljubljana, str. 255-274, 

9. dr. Franc Pernek, Obveščanje potrošnikov, Občan, štev. 3/ 
86, Ljubljana. 

10. dr. Franc Pernek, Organiziranost potrošnikov v Evropski 
skupnosti, Podjetje in delo 3/XVIII., 1992, Ljubljana, str. 
246-255, 
11. mag. Marija Karlovšek, Odgovornost za proizvod po zako- 
nodaji nekaterih članic EGS, direktivi EGS in pri nas, Pravnik, 
letnik 47, štev. 6-8,1992, Ljubljana, str. 225-244, 

12. Time share - časovni zakup, REI Concept International, 
1992, Ljubljana, 

13. Norme obnašanja dejavnikov direktne prodaje, AVEDISCO 
(Associazione Nazionale Vendite Servizio Consumatori), 

14. Evropski kodeks etike obnašanja v direktni prodaji, 
FEDSA (Federacija evropskih združenj direktne prodaje). 

b) tuja literatura in viri: 

1. Consumer Protection Act, Translation of Finish Legislation, 
Ministry of Justice, 1989, Helsinki, 

2. Konsumentenschutzgesetz, BGBI., 49. Stuck, 30 Marz 1979, 
Osterreich, 

3. Consumer Protection Act, 15. May 1987, Great Britain, 
4. Ley da defesa do consumidor, Ley no 29/81 de 22 de 
Agosto, Portugal, 

5. Loi du 25 aout 1983 relative a la protection juridique du 
consommateur, Luxembourg, 

6. Lui du 25 mai 1987 modifiant et completant certains articles 
du code civil et completant la loi du 25 aout 1983 relative a la 
protection juridique du consommateur, Luxembourg, 

7. Produktthaftungsgesetz, BGBI., 35. Stuck, 12. Feber 1988. 
Osterreich, 

8. Gesetz uber die Haftung fur fehlerhafte Produkte (Produkt- 
haftungsgesetz), BGBI., 15. Dezember 1989, Deutschland, 

9. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Gesc- 
haftsbedingugen, 1976, 1989, Deutschland, 

10. Gesetz uber den VViderruf von Hausturgeschaften, 1986, 
Deutschland, 

11. Consumer Ombudsman Act, Translations of Finish Legi- 
slation, Ministry of Justice, 1989, Helsinki, 

12. Advertising - are your interests protected?, Advertising 
Standards Authority, London, 

13. Handbook of Consumer Law, National Federation of Con- 
sumer Groups, Consumer Association, 1989, London, 

14. Synoptic Table of Consumer Policy in EFTA Countries, 
EFTA - Department of Specific Integration Affairs, 1990, 
Geneva, 

15. Council Directive relating to the approximation of the 
laws, regulations and administrative provisons of the Member 
states concerning misleading advertising, 84/450/EEC, 

16. Council Directive of the laws of the Member states concer- 
ning products which, appearing to be other than they are, 
endanger the health or safety of consumers, 87/357/EEC, 

17. Council Directive on the approximation of the laws, regu- 
lations and administrative provisions of the Member states 
concerning liability for defective products, 85/374/EEC, 
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18. Proposal for a Council Directive on the liability of suppli- 
ers of services, COM/90 482 final - SYN 308, 

19. Proposal for a Council Directive on unfair terms in consu- 
mer contracts, COM (90) 322 final - SYN 285, 

20. Council Directive to protect the consumer in respect of 
contracts negotiated away from business premises, 85/577/ 
EEC, 

21. Concil Directive on consumer protection in the indication 
of the prices of non-food products, 88/314/EEC, 

22. Council Directive on consumer protection in the indica- 
tion of the prices of foodstuffs, 79/581 /EEC, 88/315/EEC, 

23. Resolution of the Council and the Ministers of Education, 
meeting vvithin the Council on consumer education in primary 
and secondary schools, 86/C 184/07, 

24. Council Resolution on future priorities for relaunching 
consumer protection policy, 89/C 294/01, 

25. The Evropean Community and Consumers, Evropean File, 
12/1987, Brussels, 

26. A new impetus for consumer protection policy, Commi- 
sion of the European Communities, Document, 1985, Luxem- 
bourg. 

27. Commission Recommendation of 10 December 1987 on 
the involvement and improvement of consumer participation 
in standardization, 88/41/EEC. 

28. Council Resolution on future priorities for the develop- 
ment of consumer protection policy, 92/C 186/01, 

29. Andrevv Geddes, Product and Service Liability in the EEC, 
Sweet & Maxwell, 1992, 

30. Group Actions and Consumer Protection, Kluvver Lavv and 
Taxation Publishers, 1992, 

31. Guidelines for Consumer Protection, United Nations, 
Department of International Economic and Social Affairs, 
New York, 1986, 

32. The British Code of Sales Promotion Practice, Committe 
of Advertising Practice (CAP),1990 

33. International Law and Consumer Interest, International 
Organization of Consumer Unions, 1990, 

34. Small claims settelment: judical or non judical remedies? 
Experiences and assessment, Summer Programme in Euro- 
pean Law, Faculte de Droit, Centre de Droit de la Consomma- 
tion, 1992, 

35. Contract Law and Unfair Contract Terms, Summer Pro- 
gramme in European Law, Faculte de Droit, Centre de Droit 
de la Consommation, 1992, 

36. Unfair terms in contract concluded with consumers, Bulle- 
tin of the European Communities, Commission EC, S 1/84. 
37. National Federation of Consumers Groups, Annual Report 
1990-1991, London 1991, 

38. National Consumer Council, Strategy plan 1991, London 
1991, 

39. National Consumer Council, Annual Report 1990-1991, 
London 1991, 

40. The General Consumer Council for Northern Ireland, Sixth 
Report, Belfast 1991, 

41. Citizens Advice Scotland, Annual Review 1990-1991, 
1991, 

42. Welsh Consumer Council, Strategy Statement 1991,1991, 

43. EFTA, Contributions for the seminar on consumer protec- 
tion policy for Central and East European Countries - Pra- 
gue, 27 - 29 January 1992, Genova 1992 , 

44. Office of Fair Trading, Consumer Strategy, Consumer 
Affairs Devision, London 1991, 

45. Office of Fair Trading, Annual Report of the Director 
General of Fair Trading 1990, London 1991. 

IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLAGANI ZAKON 

Zakon temelji na načelih, ki pomenijo uresničevanje temeljnih 
potrošnikovih pravic, in sicer: 
- pravica do osnovnih dobrin in storitev, 
- pravica do zaščite pred trgovanjem z zdravju in življenju 
nevarnimi izdelki in storitvami, 
- pravica do zaščite pred nepoštenim reklamiranjem in ozna- 
čevanjem blaga in storitev, 
- pravica do izbire izdelkov in storitev ustrezne kakovosti po 
konkurenčnih cenah, 
- pravica do izražanja interesov potrošnikov pri oblikovanju 
in uresničevanju vladne politike, 
- pravica do nadomestila in odškodnine zaradi neustreznega 
prikazovanja, nakupa manjvrednega blaga in nezadovoljivih 
storitev, 
- pravica do ustreznega znanja in usposobljenosti kupca, da 
postane dobro obveščen, 
- pravica do življenja in dela v okolju, ki ne ogroža in ne 
škoduje človekovemu zdravju in omogoča dostojanstveno in 
zadovoljivo življenje. 

Predlagani zakon vsebuje splošna načela o varstvu potrošni- 
kov, njihovo organiziranje in izobraževanje, pa tista določila 
o neposrednem varstvu, ki jih v posebnih zakonih ni, oziroma 
tista, ki dopolnjujejo posebne zakone. 

V. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane zakonske rešitve bodo zahtevale proračunska 
sredstva, potrebna za uresničitev letnega programa varstva 
potrošnikov in za ustanovitev z zakonom predvidenih orga- 
nov, to je Urada za varstvo potrošnikov in varuha potrošniko- 
vih pravic kot tudi za njuno delo. 

Iz proračunskih sredstev se bosta financirala program in delo 
Urada za varstvo potrošnikov, kjer bo zaposlenih največ do 
5 delavcev. Urad bo opravljal tudi strokovna opravila za 
varuha potrošnikovih pravic. 

Predlagatelj meni, da bo treba, če želimo pri varstvu potrošni- 
kov doseči želene cilje, potrebna sredstva zagotoviti, sicer je 
učinkovito uresničevanje zakona nemogoče. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju 
in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in 
določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te 
pravice zagotavljajo. 

Po tem zakonu je potrošnik oseba, ki pridobiva blago in 
storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem 
gospodinjstvu. 

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki 
opravlja gospodarsko dejavnost na trgu, ne glede na njeno 
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost. 
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Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo 
tudi na zavode in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošni- 
kom javne storitve. 

II. ODGOVORNOST ZA IZDELEK 

2. člen 

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in 
s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je 
dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči 
smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar 
zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povr- 
niti nastalo škodo. 

Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če pre- 
sega vrednost 20.000,00 tolarjev, in to le tedaj, če je poškodo- 
vana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je 
oškodovanec uporabljal pretežno za lastno osebno uporabo. 

3. člen 

Proizvajalec je po tem zakonu oseba, ki izdeluje končne 
izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, ali 
oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim 
znakom razlikovanjana izdelku predstavlja kot njegov proiz- 
vajalec. 

Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik izdelka. 

Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se 
vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razum- 
nem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec 
oziroma uvoznik ali katera oseba mu je izdelek dobavila. 

4. člen 

Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar, tudi če 
je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično 
stvarjo, vključno z električno energijo. Za izdelek se ne štejejo 
pridelki s področja kmetijstva, ribištva, ribogojstva, lova in 
gozdarstva, dokler niso prvič predelani. 

5. člen 

Izdelek ima napako, kadar njegova varnost ni takšna, kot jo 
potrošnik lahko upravičeno pričakuje. Pri oceni, kakšno var- 
nost je potrošnik upravičen pričakovati, je treba upoštevati 
zlasti: 
1. predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost, 
2. predvidljivo uporabo izdelka na razumen način, 
3. čas, ko je bil izdelek dan v promet. 

Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je bil 
kasneje dan v promet boljši izdelek. 

6. člen 

Oškodovanec mora dokazati škodo, napako in vzročno zvezo 
med škodo in napako. 

7. člen 

Izdelek je dan v promet, kakor hitro ga je proizvajalec ne 
glede na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo oziroma 
odposlal. 

8. člen 

Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izdelek 
z napako, 10 let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za izdelke, ki imajo 
določen rok uporabnosti. 

9. člen 

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže: 
- da izdelka ni dal v promet; 

- da iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo, 
verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet; 
- da je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora 
izdelek ustrezati; 
- da je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil 
osnovno surovino ali dodatno surovino ali aditiv ter da je 
napaka nastala zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil 
sestavni del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena 
osnovna ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka 
nastala zaradi navodila proizvajalca tega izdelka; 
- da svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, 
ko je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno 
napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in anali- 
zami). 

10. člen 

Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni 
mogoče omejiti ali izključiti. 

III. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI 

11. člen 

Za tehnično zahtevno blago in stanovanje je podjetje (garant) 
dolžno dati končnemu kupcu garancijski list, tehnično navo- 
dilo oziroma navodilo za uporabo in seznam pooblaščenih 
servisov. 

Navedeni dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. 

Garant je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka 
tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o ser- 
visiranju z drugo osebo. 

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je podjetje 
dolžno končnemu kupcu zagotavljati vzdrževanje, nado- 
mestne dele in priklopne aparate. 

12. člen 

Garant iz prejšnjega člena je proizvajalec blaga, če je blago 
uvoženo, pa tudi uvoznik. 

Pravice iz garancije lahko končni kupec uveljavlja tudi proti 
prodajalcu. 

13. člen 

S predpisom, ki ga izda minister, pristojen za standardizacijo, 
se določi blago, za katero mora garant dati garancijo za 
kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka, tehnično 
navodilo oziroma navodilo za uporabo, zagotoviti servis za 
vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli 
in priklopnimi aparati. 

Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi: 
- najkrajši garancijski rok, 
- rok, v katerem mora garant ravnati po zahtevi končnega 
kupca in odpraviti okvare in pomanjkljivosti izdelka ali pa 
oporečni izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim 
izdelkom, 
- rok, v katerem je garant po poteku garancijskega roka 
dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in pri- 
klopne aparate. 

14. člen 

Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke: 
1. firma in sedež garanta, 
2. podatki, ki identificirajo blago, 
3. izjava, da garant jamči za kakovost oziroma za brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga končnemu kupcu, 
4. trajanje garancijskega roka, 
5. firma in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga konč- 
nemu kupcu. 
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Garant ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno 
v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list ni bil izdan ali ni 
bil izročen končnemu kupcu ali iz njegove vsebine ne izhajajo 
z zakonom predpisane obveznosti garanta. 

15. člen 

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz 
Izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri 
nadomestitvi Izdelka z novim na podlagi garancije, plača 
garant. 

16. člen 

Garant mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo 
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in 
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da 
napake pravočasno odpravijo. 

če izdelek ni bil popravljen v roku iz druge alinee drugega 
odstavka 13. člena, je garant kupcu na njegovo zahtevo dol- 
žan takoj izročiti v brezplačno uporabo podoben izdelek za 
čas do izročitve popravljenega oziroma novega izdelka. Če 
garant tega ne stori, ima kupec pravico, da si preskrbi upo- 
rabo podobnega izdelka sam na stroške garanta. 

17. člen 

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem 
zakonu ne štejejo za potrošnike. 

IV. POGODBENI POGOJI 
18. člen 

Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred 
sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim bese- 
dilom. 

šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom 
Pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozo- 
rilo in če so mu bili dostopni brez težav. 

19. člen 

Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepo- 
šteni do potrošnika. 

Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični. 

20. člen 

Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene: 
- če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje 
v pogodbenih pravicah in obveznostih strank; 
~ če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno 
v škodo potrošnika; 
- če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna 
°d tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval; 
ali 
~ če nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti. 

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi 
Pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima stran- 
kama. 

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje 
za nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba: 
~ Po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem 
Primeru; 
~ s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja dolo- 
čnih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti, 
n®izpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe); 
- Po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena; 
~ ki določa, da zapade v plačilo obveznost v celoti, če potroš- 
nik obrokov ne plača v določeni višini ali določenem roku; 
~ ki Izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali 
°seba, za kater« je podjetje odgovorno, povzročila name- 
n°ma ali iz malomarnosti; 

- s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpol- 
nitev potrošnikovega naročila; 
- s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni 
pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje; 
- po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobav- 
ljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe; 
- s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja; 
- s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obvezno- 
sti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu; 
- s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po 
veljavnem pravu nosi podjetje. 

V. PRODAJA BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV 

21. člen 

Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma opravljati 
storitve zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji. 

22. člen 

Podjetje mora za blago oziroma storitve vidno označiti ceno. 
Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolarjih. 
Podjetje mora upoštevati označene cene. 

Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označevanja 
cen blaga in storitev. 

23. člen 

Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način. 

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred 
znižanjem in z znižano ceno. 

Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji 
odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti 
vsega blaga, ki je v razprodaji. 

24. člen 

Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično 
ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, 
da gre za prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga 
posebej označiti. 

25. člen 

Podjetje je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se ohranijo 
vse lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti blaga 
z omejenim rokom uporabnosti. 

Če je za blago predpisan rok uporabnosti, mora biti ta rok na 
blagu vidno in čitljivo označen. 

Če blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno 
uporabo, ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora 
ustaviti njegovo prodajo ali na njem označiti, za katere 
namene je uporabno tudi s temi lastnostmi. 

26. člen 

Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujenega 
blaga, po katerem povprašuje. 

Na konkretnem kosu blaga mora podjetje potrošniku nazorno 
prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost. Če to ni 
mogoče, je podjetje dolžno kupcu dati podrobna navodila in 
pojasnila o prodanem blagu. 

27. člen 

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravljeno stori- 
tev potrošniku izdati račun. 

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravilnost 
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zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kuplje- 
nega blaga oziroma opravljene storitve. 

28. člen 

Prodajalec mora blago prodajati v običajni embalaži. 

Pri manjših pakiranjih blaga mora podjetje uporabljati takšno 
embalažo, da je njena teža primerna glede na težo pakiranega 
blaga. Na potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago 
posebej zaviti. Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku 
posebej zaračuna do višine dejanskih stroškov. 

Embalaža mora biti zdravju neškodljiva. 

29. člen 

Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob 
morebitni napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje 
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne 
plačani znesek ali odpravi napako na blagu ali vrne del plača- 
nega zneska v sorazmerju z napako. 

če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega 
, odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevzemu blaga. 

Določbe tega člena ne posegajo v pravice kupca po splošnih 
predpisih o obligacijskih razmerjih. 

30. člen 

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepra- 
vilno, od podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali 
vrne plačani znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni 
storitvi. 

Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni 
napaki v osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah 
pa v enem letu po opravljeni storitvi. 

31. člen 

Če v primerih iz 29. in 30. člena napaka ni sporna, mora 
podjetje takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi. 

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpoz- 
neje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. 

32. člen 

Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popra- 
vilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi 
izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj 
plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega pro- 
izvoda. 

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan 
v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne 
stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, 
kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proiz- 
voda. 

V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku 
pravica iz prvega odstavka. 

33. člen 

Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali oprav- 
ljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi 
blago ali opravi storitev več kot trideset dni po prejemu 
predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali opravi 
storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po 
kakršni se obrestujejo v kraju plačila hranilne vloge, vezane 
nad tri mesece. 

34. člen 

Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga 

v potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno, 
da potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovor- 
jeni količini in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati 
izroči vso pripadajočo dokumentacijo. 

Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puš- 
čanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja. 

35. člen 

Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v sedmih 
dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od 
pogodbe. 

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora 
blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati 
podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega od- 
stavka. 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v sedmih dneh po prejemu se 
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

Če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova 
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik 
ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe. 

36. člen 

Če je potrošnik podjetju sporočil, da od pogodbe odstopa, mu 
mora podjetje takoj vrniti že plačano kupnino. 
Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v petnaj- 
stih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora 
potrošniku poleg tega zneska z ustreznimi zamudnimi 
obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih dopolnje- 
nih trideset dni zamude pri vračilu 

37. člen 

Če podjetje pošlje potrošniku blago, ki ga ta ni naročil, se 
takšna pošiljka blaga šteje za reklamno darilo 

38. člen 

Pri prodaji od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da od 
pogodbe odstopi 

Pisno izjavo o odstopu mora potrošnik poslati podjetju po 
sklenitvi pogodbe, vendar najpozneje v sedmih dneh po pre- 
jemu blaga 

39. člen 

Določba prejšnjega člena se ne nanaša na: 
a) gradbene pogodbe, 
b) pogodbe v zvezi z nepremičninami, 
c) pogodbe o prodaji hrane in pijače za sprotno porabo 
v gospodinjstvu, 
č) zavarovalne pogodbe, 
d) pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev, 
e) pogodbe, po katerih potrošnik ni zavezan plačati več kot 
3000,00 tolarjev. 

40. člen 

Pogodba iz 38. člena tega zakona mora biti v pisni obliki in 
mora vsebovati firmo podjetja in ime potrošnika, vrsto in ceno 
blaga ter pravice potrošnika po določbah tega zakona 

41. člen 

Če je potrošnik blago že prejel, ima pravico, da odstopi od 
pogodbe, samo če je podjetju blago na voljo nespremenjeno 
in v nezmanjšani količini na kraju, kamor ga je to prej dosta- 
vilo ali od koder ga lahko brez težav prevzame 

Če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova 
količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, potrošnik 
ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe 
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Za vračilo 2e plačane kupnine se uporabljajo določbe 36. 
člena tega zakona 

42. člen 

V pogodbah o dobavi energije in vode potrošnikom je treba 
ceno obračunati po dejanski dobavi potrošniku 

Način merjenja dejanske dobave določi s posebnim predpi- 
som minister, pristojen za energetiko. 

43. člen 

Osebe, ki opravljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in 
naravnih znamenitosti ter spremljajo izletnike na potovanjih, 
in osebe, ki kot storitev poučujejo športne veščine, morajo 
imeti ustrezno izobrazbo in preverjeno usposobljenost 

Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za 
turizem, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport 

44. člen 

Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo 
potnike ustrezno zavarovati 

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov 
in potovanj ter z zavarovanjem potnikov predpiše minister, 
pristojen za turizem. 

45. člen 

Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov (timesha- 
ring) mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati firmo 
podjetja in ime potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta 
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona 

Od pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko potrošnik odstopi 
s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku sedem dni po 
sklenitvi pogodbe. 

VI. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV 

1. Varuh potrošnikov!!« pravic 

46. člen 

Za varstvo potrošnikovih pravic se v Republiki Sloveniji ime- 
nuje varuh oziroma varuhinja potrošnikovih pravic (v nadalj- 
nem besedilu: varuh) 

Sedež varuha je v Ljubljani. 

47. člen 

Varuha izvoli državni zbor na predlog Vlade Republike Slove- 
nije. Vlada Republike Slovenije izbere kandidata za varuha na 
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Repu- 
blike Slovenije 

Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen 

Svojo organiziranost in delo uredi varuh s poslovnikom in 
drugimi splošnimi akti. 

48. člen 

0 svojem delu varuh poroča državnemu zboru z rednimi 
letnimi in posebnimi poročili 

Sredstva za delo varuha določi državni zbor v državnem 
proračunu 

49. člen 

Varuh ima namestnika 

Namestnika imenuje na predlog varuha državni zbor. 

50. člen 

Varuh ima pravico do plače v višini, ki je določena za ministra 

Namestnik varuha ima pravico do plače v višini, ki je določena 
za državnega sekretarja. 

51. člen 

Varuh spremlja stanje varstva potrošnikov in na zahtevo 
potrošnikov ali na lastno pobudo presoja splošne pogoje 
poslovanja in ugotavlja, ali vsebujejo določbe, s katerimi je 
prizadeta enakovrednost položaja sopogodbenikov; analizira, 
predlaga in sodeluje pri reševanju vprašanj o varstvu potroš- 
nikov, zlasti glede kakovosti in cene blaga in storitev, izdelave 
in upoštevanja tehničnih predpisov in oglaševanja blaga in 
storitev 

Če v posamični zadevi začne varuh postopati na lastno 
pobudo ali jo vloži v imenu prizadetega potrošnika kdo drug, 
je potrebno za začetek postopka soglasje prizadetega. 

52. člen 

Podjetja, državni organi in organi lokalne skupnosti morajo 
varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informa- 
cije iz svojega področja delovanja ne glede na stopnjo zaup- 
nosti in mu omogočiti izvedbo preiskave. 

Vsi predstavniki podjetij in organov iz prvega odstavka tega 
člena se morajo odzvati varuhu na vabilo za sodelovanje 
v preiskavi ter zaradi dajanja pojasnil. 

Varuh lahko vabi vsakogar kot pričo ali izvedenca na razgovor 
v zadevi, ki jo obravnava. Vabljeni se je dolžan vabilu odzvati 

53. člen 

Varuh lahko naslovi podjetjem, državnim organom in orga- 
nom lokalne skupnosti predloge, mnenja, kritike ali priporo- 
čila, ki so jih dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki 
ga določi varuh. 

54. člen 

Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in za stranke 
brezplačen 

Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki 
zadevi pridobiti stališča prizadetih strani 

O svojih ugotovitvah in ukrepih varuh obvešča javnost in 
državni zbor. 

55. člen 

Če varuh ugotovi, da je podjetje kršilo pravice potrošnikov, si 
mora prizadevati, da to takšno ravnanje opupsti. 

V zvezi z oglaševanjem blaga in storitev se varuh lahko posve- 
tuje z zbornico oglaševalcev, ki je pravna oseba. Varuh lahko 
zahteva ukrepanje oglaševalskega razsodišča v skladu s spre- 
jetimi pravili oglaševanja. 

56. člen 

Glede izvolitve in položaja varuha in njegovega namestnika, 
postopka, pravic in službe varuha se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o varuhu človekovih pravic, razen če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

2. Organizacije potrošnikov 

57. člen 

Pri uresničevanju programa varstva potrošnikov lahko sode- 
lujejo tudi organizacije potrošnikov. 

poročevalec 41 



Za organizacije potrošnikov se štejejo neprofitne organiza- 
cije, ki jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic, in 
so vpisane v register pri Urardu za varstvo potrošnikov. 

Direktor Urada za varstvo potrošnikov predpiše v tridesetih 
dneh po uveljavitvi tega zakona pravilnik o načinu vpisa 
organizacij potrošnikov v register. 

3. Nosilci izobraževanje potrošnikov 

58. člen 

Vzgojno-izobraževalni programi osnovnega in srednjega šol- 
stva vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov. 

Urad za varstvo potrošnikov sodeluje z vzgojno-izobraževal- 
nimi inštitucijami pri pripravi izobraževalnih programov var- 
stva potrošnikov. 

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI 

59. člen 

Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzi- 
rajo uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu 
z zakonom. 

60. člen 

Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj 
mu blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne 
znesek za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu, izda 
pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov predlog 
odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi. 

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če 
med strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno 
dokazana. 

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za 
opravljanje storitev. 

VIII. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO 

61. člen 

Kdor v pravnoposlovnem prometu s fizičnimi osebami upo- 
rablja splošne pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vna- 
prej natisnjene pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja 
metode poslovanja, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali 
dobrim poslovnim običajem, je lahko tožen na opustitev nji- 
hove uporabe. 

62. člen 

Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija 
s svojstvom pravne osebe, ki je ustanovljena z namenom 
varovanja pravic in interesov potrošnikov in od katere ustano- 
vitve je do trenutka vložitve tožbe že preteklo najmanj eno 
leto. 

Tožbo iz predhodnega člena lahko vložita tudi varuh in zbor- 
nica ali poslovno združenje, katerega član je toženec. 

63. člen 

Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo, 
s katero zahtevajo ugotovitev neveljavnosti določenih 
pogodb, ki jih toženec sklepa s fizičnimi osebami, posamez- 
nih določil teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, vklju- 
čenih v te pogodbe. 

Ugodilna sodba učinkuje proti vsem, tako da se lahko vsakdo 
sklicuje na pravnomočno sodbo, s katero je na podlagi tožbe 
iz prejšnjega odstavka, ugotovljena neveljavnost določenih 

pogodb, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev 
poslovanja, vključenih v te pogodbe. 

Zavrnilna sodba učinkuje le med strankama in ne preprečuje 
vložitve nove tožbe z istim zahtevkom, bodisi s strani druge 
organizacije, upravičene za vložitev tožbe iz prvega odstavka 
tega člena bodisi oseb, ki imajo pravni interes za vložitev 
ugotovitvene tožbe. 

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova 
pravda med istima strankama ali med istim tožencem in drugo 
organizacijo, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega 
odstavka tega člena. 

Druga organizacija, ki je upravičena za vložitev tožbe iz 
prvega odstavka tega člena, se lahko v tekoči pravdi pridruži 
tožniku ves čas postopka do pravnomočnosti. V pravdi ima 
položaj stranskega intervenienta v skladu z določbami 
zakona, ki ureja pravdni postopek. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

64. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba: 

1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehnič- 
nega navodila oziroma navodila za uporabo in seznama poo- 
blaščenih servisov (prvi odstavek 11. člena); 
2) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklop- 
nih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega 
blaga (četrti odstavek 11. člena); 
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpola- 
gajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar 
in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo (prvi 
odstavek 16. člena); 
4) če blago, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred zniža- 
njem in z znižano ceno (drugi odstavek 23. člena); 5) če 
objavljeni odstotek znižanja v razponu, ne zajema najmanj 
ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je v razprodaji (tretji 
odstavek 23. člena) 
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhib- 
nega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter 
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (24. člen); 
7) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaga 
ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in 
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo (prvi 
odstavek 34. člena); 
8) če v primeru dostave na dom blago pusti pred vrati potroš- 
nikovega stanovanja (drugi odstavek 34. člena); 
9) če pri prodaji od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene 
pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in če pogodba ne 
vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga 
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona (40. člen); 
10) če pogodbe o časovnem zakupu zmogljivosti ne sklene 
v pisni obliki in če pogodba ne vsebuje firme podjetja, ime 
potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta ter pravice 
potrošnika po določbah tega zakona (45. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka. 

65. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 750.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem 
opravljanju dejavnosti; 

1) če končnemu kupcu ne izda garancijskega lista, tehnič- 
nega navodila oziroma navodila za uporabo in seznama poo- 
blaščenih servisov (prvi odstavek 11. člena); 
2) če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklop- 
nih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega 
blaga (četrti odstavek 11. člena); 
3) če kot garant ne zagotovi, da pooblaščeni servisi razpola- 
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gajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar 
in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo in 
da napake pravočasno odpravijo (prvi odstavek 16. člena); 
4) če blago, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred zniža- 
njem in z znižano ceno (drugi odstavek 23. člena); 
5) če objavljeni odstotek znižanja v razponu, ne zajema naj- 
manj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je v razprodaji 
(tretji odstavek 23. člena); 
6) če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhib- 
nega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter 
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (24. člen); 
7) če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje blaga 
ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in 
v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo (prvi 
odstavek 34. člena); 
8) če blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja (drugi 
odstavek 34. člena); 
9) če pri prodaji od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene 
pogodbe o nakupu blaga v pisni obliki in če pogodba ne 
vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga 
ter pravice potrošnika po določbah tega zakona (40. člen); 
10) če pogodbe o časovnem zakupu zmogljivosti ne sklene 
v pisni obliki in če pogodba ne vsebuje firme podjetja, ime 
potrošnika, vrsto in ceno turističnega objekta ter pravice 
potrošnika po določbah tega zakona (45. člen). 

66. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek: 

- odgovorna oseba podjetja, državnega organa ali organa 
lokalne skupnosti, ki varuhu na zahtevo ne posreduje zahte- 
vanih gradiv (prvi odstavek 52. člena); 

- kdor se neupravičeno ne odzove varuhu na razgovor (drugi 
in tretji odstavek 52. člena). 

67. člen 

Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj na 
kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki 
stori prekršek pri samostojnem opravljanju dejavnosti: 

1) če za blago, ki ga prodaja, vidno ne označi cene (prvi 
odstavek 22. člena); 
2) če cene blaga ali storitve ne označi v tolarjih (drugi odsta- 
vek 22. člena); 
3) če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 22. člena); 
4) če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki 
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, ali na 
njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s temi 
lastnostmi (tretji odstavek 25. člena); 

5) če ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno 
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost zara- 
čunane cene glede na kakovost in količino kupljenega blaga 
oziroma opravljene storitve (27. člen). 

Z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev, ki se izterja takoj na 
kraju prekrška, se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

68. člen 

Varuh potrošnikovih pravic se imenuje najpozneje v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona. Varuh začne opravljati svoje 
delo potem, ko so zagotovljeni potrebni kadri, prostori in 
drugi materialni pogoji za delo. 

69. člen 

Predpis o označevanju cen iz 22. člena, predpis o načinu 
urejanja dejanske dobave energije in vode potrošnikom iz 42. 
člena zakona, predpis o strokovni izobrazbi oseb, ki oprav- 
ljajo storitve vodenja ogledov kulturnih in naravnih znameni- 
tosti ter poučevanja športnih veščin iz 43. člena in predpis 
o organizaciji izletov in potovanj ter zavarovanju potnikov iz 
44. člena se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

70. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
določbe 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 36., 38. 
člena, točke 3 do 19 iz 46. člena in 47. člen Zakona o trgovini 
(Uradni list SFRJ, št. 46/90), 64. člen in 9. ter 10. točka 77. 
člena Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/ 
91 in 55/91) in 23., 24., 25., 26., 27.,28., 29. in 30. člen Zakona 
o blagovnem prometu (Uradni list SRS, štev. 21/77, 29/86). 

Akti, ki so na podlagi doslej veljavnih predpisov določali 
obveznost izdaje garancijskega lista za določene izdelke, in 
so bili v Republiki Sloveniji veljavni na dan 25.6.1991, se 
z uveljavitvijo tega zakona do sprejetja novih predpisov, šte- 
jejo za predpise po 13. členu tega zakona. 

Do ustanovitve zbornice oglaševalcev se določba drugega 
odstavka 55. člena na uporablja. 

71. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani zakon vsebuje splošna načela o varstvu potrošni- 
kov, njihovo organiziranje in izobraževanje, pa tista določila 
o neposrednem varstvu, ki jih v posebnih zakonih ni, oziroma 
tista, ki dopolnjujejo posebne zakone. 

Pr> oblikovanju zakona je predlagatelj upošteval ustrezne 
*ekone Finske (1979), Avstrije (1979), Portugalske (1981), Luk- 
semburga (1985), Velike Britanije (1987), Brazilije (1990). 

'■ SPLOŠNE DOLOČBE 
v splošnih določbah (1. člen) je opredeljeno področje, ki ga 
zakon ureja, in določena vsebina temeljnih pojmov (potroš- n'k, podjetje), na katere se nanašajo zakonske določbe. 

Ta zakon se nanaša na razmerja med potrošnikom, to je 
osebo, ki pridobiva potrošno blago in storitve predvsem za 
osebno uporabo ali uporabo v svojem gospodinjstvu, in prav- 
himi in fizičnimi osebami (podjetji), ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in lastnin- 
sko pripadnost. Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu 

podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije, ki 
zagotavljajo potrošnikom javne storitve. Predlagatelj je s tem 
zajel tudi negospodarske dejavnosti in javne službe. Takšna 
opredelitev velja tako za prodajo blaga kakor tudi za opravlja- 
nje storitev, zlasti tudi bančnih, zavarovalniških, gradbenih in 
drugih storitev. Če bi se pokazala potreba po podrobnejši 
ureditvi varstva potrošnikov pri tovrstnih storitvah, bi bilo 
primerno to urediti s posebnimi zakoni, kot je to običajno 
v tujih zakonodajah. 

II. ODGOVORNOST PROIZVAJALCA ZA IZDELEK 

Odgovornost proizvajalca za izdelek je deloma že urejena 
v 179. členu zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list 
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89). Predlagana ureditev v tem 
zakonu je zajeta v členih od 2 do 10 in je povzeta po smernici 
Evropske skupnosti o odgovornosti proizvajalca za izdelek, 
po kateri mora proizvajalec objektivno odgovarjati za škodo, 
ki nastane z uporabo njegovih izdelkov, če ti izdelki pomenijo 
nevarnost zaradi svojih napak, kolikor jih je oseba uporabila 
v normalne namene oziroma druge namene, s katerimi je 
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proizvajalec tudi moral računati in osebo na morebitne 
nevarne lastnosti opozoriti, čeprav te lastnosti ne pomenijo 
napake izdelka. 

Odgovornost nosi proizvajalec. Za proizvajalca se šteje tudi 
uvoznik izdelka. Če ni mogoče identificirati proizvajalca ozi- 
roma uvoznika, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizva- 
jalca, razen če oškodovanca v razumnem roku obvesti o tem, 
kdo je proizvajalec oziroma uvoznik ali dobavitelj (3. člen). 

Zakon v definicijo izdelka ne vključuje pridelkov s področja 
kmetijstva, ribištva, ribogojstva, lova in gozdarstva, dokler ti 
niso prvič predelani (4. člen). Zakoni o produktni odgovorno- 
sti držav članic Evropske skupnosti ne veljajo za te proizvode, 
izjemo od te ureditve predstavlja le Francija, kjer se za proiz- 
vode štejejo tudi proizvodi kmetijstva, lovstva in ribištva. 

Potrošnik ima vedno pravico do odškodnine, če škoda pre- 
sega v zakonu določeno vrednost (drugi odstavek 2. člena). 
Potrošnik mora samo dokazati napako, škodo in vzročno 
zvezo med njima, proizvajalec pa mora dokazati dejstva, ki 
izključujejo njegovo odgovornost (6. in 9. člen). 

Odgovornosti za škodo po tem zakonu ni možno omejiti ali 
izključiti (10. člen). 

Upoštevane pa so tudi rešitve iz avstrijskega in nemškega 
zakona o jamstvu za izdelke z napako. Nekatere države so to 
področje uredile v posebnih zakonih, npr. Finska, Avstrija, 
Nemčija, Francija, nekatere pa v zakonih o varstvu potrošni- 
kov, npr. Velika Britanija in Španija. 

Ker škoda, povzročena z napako na izdelku, najbolj prizadane 
potrošnika, je to področje tudi pri nas urejeno v tem zakonu. 
Predlagana ureditev naj razširila vsebino 179. člena zakona 
o obligacijskih razmerjih. Ni mogoče sprejeti stališča, da je 
treba vedno, kadar se pokaže potreba dodatnega oziroma 
podrobnejšega urejanja posameznih institutov obligacijskega 
prava, pristopiti k spremembam in dopolnitvam zakona o obli- 
gacijskih razmerjih, v tem primeru odgovornosti proizvajalca 
za izdelek. Na posameznih področjih namreč obstajajo speci- 
fičnosti, ki terjajo dodatno ureditev, tudi z nekaterimi drugač- 
nimi rešitvami, kot pa jih vsebuje zakon o obligacijskih raz- 
merjih. To velja tudi za odgovornost proizvajalca za izdelek, ki 
je namenjen končnemu potrošniku. Podrobno urejanje tega 
instituta v zakonu o obligacijskih razmerjih zato ni na mestu. 
V zakonu o obligacijskih razmerjih so tudi številni drugi inšti- 
tuti, ki jih bo dodatno urejala posebna zakonodaja (npr. pro- 
met z nepremičninami). 

Naš potrošnik se pogosto ne zaveda pravic, ki jih ima po 
zakonu o obligacijskih razmerjih in v večini primerov škodo 
trpi sam. Pravice oškodovancev bodo tu podrobneje dolo- 
čene, zato jih bodo potrošniki lažje uveljavljali in pogosteje' 
zahtevali povračilo škode od povzročitelja. 

Drug pomemben razlog za ureditev tega področja je vključe- 
vanje Slovenije v mednarodno trgovino, zlasti gospodarsko 
sodelovanje z državami Evropske skupnosti. Uvozniki v te 
države zahtevajo, da proizvajalec izdelka, ki ga uvažajo, 
ustrezno in samostojno odgovarja za napako na izdelku in da 
ima finančno pokritje, da bi se zoper njega lahko uveljavil 
regres. 

Teze zakona so upoštevale tudi predlog smernice Evropske 
skupnosti o odgovornosti izvajalca za opravljeno storitev, ki 
smiselno z že sprejeto smernico glede izdelkov predvideva 
tudi zaostreno odgovornost za storitve. 

Gre za predlog direktive, ki v Evropski skupnosti še ni spre- 
jeta. Ker so se ob njeni obravnavi pojavile številne strokovne 
dileme, zlasti pri dokazovanju škode in vzročne zveze med 
samo izvedbo storitve in nastalo škodo, je predlagatelj to 
poglavje iz predloga zakona izključil. Verjetno se bo do vpra- 

Pravno varstvo potrošnikov, Raziskovalni center pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, Odnos zakona o varstvu potrošnikov do druge 
zakonodaje, Ljubljana, avgust 1993, str. 1-2 

šanja, ali to ureditev morda le vnesti v ta zakon, treba oprede- 
liti pri nadaljnji obravnavi predloga zakona. 

III. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI 

V tem poglavju predlog zakona v členih od 11 do 17 ureja 
garancijo za brezhibno delovanje stvari, ki je sedaj urejena 
v zakonu o standardizaciji. Predlog novega zakona o standar- 
dizaciji garancije ne ureja, zato je to področje treba urediti 
v tem zakonu. V 17. členu je zato določeno, da pravice iz tega 
poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne 
štejejo za potrošnike. 

Tako predlog zakona v 11. členu določa, da mora za tehnično 
zahtevno blago, določeno s posebnim predpisom, proizvaja- 
lec (garant) dati končnemu kupcu garancijo za kakovost ozi- 
roma brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo oziroma 
navodilo za uporabo, zagotoviti servis za vzdrževanje in 
popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi 
aparati. Garant je tudi uvoznik, če je blago uvoženo (12. člen). 

Nova je določba drugega odstavka 16. člena, ki določa, da 
mora garant kupcu na njegovo zahtevo izročiti v brezplačno 
uporabo nadomestni izdelek za čas izročitve popravljenega 
izdelka oziroma novega izdelka, če tega ni popravil v zakonito 
določenem roku. Če garant tega ne stori, ima kupec pravico, 
da si preskrbi uporabo podobnega izdelka sam na stroške 
garanta. 

IV. POGODBENI POGOJI 

Pogodbeni pogoji, kijih določijo podjetja, so običajno taki, da 
niso v korist potrošnikov. Potrošniki dostikrat sklenejo 
pogodbo, ne da bi dejansko poznali pogoje oziroma nanje ne 
morejo vplivati. Da bi to preprečili, zakon določa, kateri 
pogodbeni pogoji so do potrošnikov nepošteni (20. člen), če 
pogodba takšne pogoje vključuje, so ti nični in brez pravnih 
posledic za potrošnike (19. člen). 

Najobsežnejše poglavje je V.poglavje, ki ureja prodajo blaga 
in storitev. Zakon določa, da mora podjetje prodajati blago 
oziroma opravljati storitve na način, ki ni v nasprotju 
z dobrimi poslovnimi običaji (21. člen). 

V. PRODAJA BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV 

Podjetje mora cene blaga oziroma storitev vidno označiti- 
Cene morajo biti izražene v tolarjih, podjetje pa se jih ie 

dolžno držati. Podrobneje bo način označevanja cen predpi- 
sal minister, pristojen za trgovino (22. člen). 

V členih 23 do 27 so vsebovane posamezne določbe, ki se 
nanašajo neposredno na opravljanje prodaje blaga oziroma 
storitev (razprodaje, prodaja blaga z napako, predstavitev 
blaga kupcu, pakiranje blaga). V 27. členu je določeno, da 
mora podjetje za prodano blago ali opravljeno storitev kupcu 
izročiti račun, prav tako pa mu mora omogočiti, da preveri 
pravilnost zaračunane cene. 

V 29. členu je določena pravica potrošnika do reklamacije 
blaga, če ima ta napako. Potrošnik ima pravico, da za blago 
z napako v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, zahteva 
zamenjavo, vrnitev plačanega zneska, odpravo napake aH 
vrnitev plačanega zneska v sorazmerju z napako. 

Pomembno je, da zakon pravico do reklamacije razširja na 
storitve (30. člen), kar doslej v slovenski zakonodaji ni bilo 
urejeno. Če je bila storitev opravljena nepravilno, ima potroš- 
nik pravico od podjetja zahtevati, da se storitev ponovno 
opravi ali da se mu vrne plačani znesek ali da se pomanjkljivo- 
sti pri opravljeni storitvi odpravijo. 

Če je napaka pri opravljeni storitvi očitna, velja enak rok kot 
za očitne napake na blagu, če pa gre za druge napake pri 
storitvi, mora svojo zahtevo potrošnik sporočiti podjetju 
v enem letu po opravljeni storitvi, (drugi odstavek 30. člena). 

Če je napaka na blagu očitna, mora potrošnik to podjetju 
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sporočili v osmih dneh, kar pomeni enak rok, kot je rok, ki ga 
pri očitnih napakah na blagu določa zakon o obligacijskih 
razmerjih. Če napaka na blagu ni sporna, mora podjetje 
potrošnikovi zahtevi ugoditi takoj oziroma pisno odgovoriti 
potrošniku v osmih dneh, če je napaka sporna (31. člen). 

V obravnavanem poglavju ureja predlagani zakon tudi dva 
novejša načina prodaje, to je prodajo po pošti in prodajo od 
vrat do vrat. 

Pri prodaji po pošti je v 35. členu določeno, da lahko potroš- 
nik v sedmih dneh po prejemu blaga od pogodbe odstopi, 
podjetje pa mu mora vrniti že plačano kupnino. Enak rok za 
odstop od pogodbe velja tudi, če se pogodba sklene pri 
prodaji od vrat do vrat (38. člen). Nekatere vrste pogodb pri 
tem zakon izključuje (gradbene, pogodbe v zvezi z nepremič- 
ninami itd.). 

Pri obeh načinih prodaje se potrošnik znajde v podrejenem 
položaju nasproti podjetju, saj nima možnosti, da bi kakovost 
in ceno ponudbe primerjal z drugimi ponudbami na trgu. 
Z določitvijo odstopnega roka potrošnik pridobi čas za razmi- 
slek o nakupu določenega blaga ali storitve in lahko presodi 
obveznosti, ki zanj izhajajo iz takšne pogodbe. 

Predlog zakona zajema v 43. in 44. členu tudi določbe o stro- 
kovni izobrazbi oseb, potrebni za opravljanje turističnih stori- 
tev, in o zavarovanju skupinskih izletov in potovanj. Pogoje za 
opravljanje določenih turističnih storitev predpiše minister, 
pristojen za turizem, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
šolstvo m šport, pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi 
^ organizacijo izletov in potovanj ter zavarovanjem potnikov 
pa minister, pristojen za turizem. 

V 45. členu zakona je določena pravica potrošnika do odstopa 
od pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov (times- 
haring) v roku sedmih dni od sklenitve pogodbe. Predlagatelj 
jo to določbo v zakon vnesel zato, ker na tem področju, ki je 
pri nas precej novo, v praksi že prihaja do številnih zlorab 
s strani ponudnikov teh zmogljivosti. Podobno je to področje 
urejeno tudi v drugih državah, nekatere so sprejele tudi 
posebne zakone o timesharingu (Anglija), v pripravi pa je tudi 
evropska smernica. 

VI. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV 

V tem poglavju zakon določa nosilce varstva potrošnikov. 
V skladu s pripombami Odbora za državno ureditev in javno 
upravo Vlade Republike Slovenije sta iz VI. poglavja črtana 
člena, ki sta določala ustanovitev in pristojnosti Urada za 
varstvo potrošnikov, ker so ta vprašanja urejena v predlogu 
zakona o organizaciji ministerstev. 

S tem zakonom se v prvi točki tega poglavja določa varuh 
potrošnikovih pravic po drugem odstavku 159. člena Ustave 
Republike Slovenije kot poseben varuh pravic državljanov 
- potrošnikov, zato vsebuje to poglavje nekatere posebne 
določbe v primerjavi s predlogom zakona o varuhu človekovih 
pravic, ki se nanašajo na izvolitev varuha potrošnikovih pra- 
yic, njegove prfstojnosti, na namestnika in višino plače varuha 
m namestnika. 

J* institucija izhaja iz skandinavskih držav (Švedska, Finska, 
Norveška, Islandija, Danska), kjer ima pravno varstvo potroš- 
nikov v rokah predvsem varuh potrošnikovih pravic. Ker se je 
'a način pravnega varstva potrošnikov izkazal kot zelo uspe- 
šen in ga strokovnjaki priporočajo zlasti v zgodnjih fazah 
urejanja sistema varstva potrošnikov, ga vključuje tudi predla- 
gani zakon. 

^ri tem se je bilo že postavljeno vprašanje, ali je možno 
institut varuha potrošnikov pravic širiti na druga področja, 
9lede na 159. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa 
varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po mnenju 
Raziskovalnega centra pri Pravni fakulteti v Ljubljani je usta- 
litev varuha potrošnikovih pravic možna, saj isti člen 
ustave v drugem odstavku predvideva posebne varuhe pravic 
oržavljanov. Tudi če se ustava razume tako, da naj bi bili ti 

varuhi pooblaščeni predvsem za temeljne pravice in svoboš- 
čine, to seveda ne bi onemogočalo z zakonom predvideti 
posebnega varuha za druge, npr. čiste premoženjskopravne 
pravice. Ustava določa le najnižjo raven varstva, ki pa jo 
zakonodajalec lahko tudi zviša. 

V tem zakonu so opredeljene temeljne norme glede položaja 
varuha potrošnikovih pravic in njegovega odnosa do drugih 
organov in državnega zbora, ki ga izvoli na predlog Vlade 
Republike Slovenije in kateremu je varuh tudi dolžan poro- 
čati. Sredstva za delo varuha določi državni zbor v proračunu. 
Varuh bo lahko, kot je določeno v četrtem odstavku 47. člena 
čati. Sredstva za delo varuha določi državni zbor v proračunu. 
Varuh bo lahko, ifot je določeno v četrtem odstavku 47. člena 
člena, s poslovnikom in drugimi splošnimi akti svoje delova- 
nje uredil tako, da bo prisoten tudi na drugih območjih Slove- 
nije, ne le v Ljubljani, kjer ima sedež. 

Naloga varuha je, da spremlja stanje na področju varstva 
potrošnikov in na zahtevo potrošnikov ali na lastno pobudo 
presoja splošne pogoje poslovanja, sodeluje pri reševanju 
vprašanj o varstvu potrošnikov, tako glede cen blaga in stori- 
tev kot tudi glede izdelave ter upoštevanja tehničnih predpi- 
sov in oglaševanja blaga in storitev (prvi odstavek 51. člena). 

Če varuh ugotovi, da je podjetje kršilo pravice potrošnikov, si 
mora prizadevati, da to takšno ravnanje opusti (55. člen). 

Glede izvolitve, položaja varuha in njegovih namestnikov, 
postopka, pravic in službe varuha se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o varuhu človekovih pravic, razen če je s tem 
zakonom drugače določeno. 

Zakon v nadaljevanju določa, da se za potrošniške organiza- 
cije štejejo neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo potroš- 
niki zaradi varstva svojih pravic, pri čemer morajo biti vpisane 
v register pri Uradu za varstvo potrošnikov (drugi odstavek 57. 
člena). Te organizacije lahko sodelujejo pri uresničevanju 
programa varstva potrošnikov. Organizacije potrošnikov po 
tem zakonu so lahko tudi organizacije turistov, porabnikov 
električne energije itd., če izpolnjujejo pogoje iz tega zakona. 

Direktor Urada za varstvo potrošnikov s pravilnikom določi 
način vpisa organizacij potrošnikov v register pri Uradu za 
varstvo potrošnikov. Z namenom da bi se izboljšala izobraže- 
nost potrošnikov, je v 58. členu predloga zakona določeno, da 
morajo vzgojno-izobraževalni programi v osnovnih in sred- 
njih šolah vsebovati tudi temeljna znanja o varstvu potrošni- 
kov. S tem zakon upošteva resolucijo Evropske skupnosti 
o potrošniškem izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah iz 
leta 1986. 

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI 

Uresničevanje tega zakona bodo nadzirali organi tržne 
inšpekcije. Ti lahko, če potrošnik reklamira blago, izdajo 
odločbo, s katero podjetju odredijo, da ugodi potrošnikovi 
zahtevi. Takšno odločbo izda pristojni organ le, če med stran- 
kama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno dokazana 
(60. člen). 

VIII. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO 

Poglavje o premoženjskopravnem varstvu vsebuje v členih od 
61 do 63 določbe o t. i. skupinski tožbi. Ker je takšna oblika 
tožbe v našem procesnem pravu novost, se je predlagatelj 
odločil to poglavje obrazložiti podrobneje, s primerjalno prav- 
nim pregledom ureditev skupinskih tožb v nekaterih državah 
( Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Švedska, ZDA, Brazilija) in 
utemeljitvijo predlagane rešitve v tem osnutku zakona 

Razmerje med potrošnikom in prodajalcem blaga oziroma 
storitev je pogodbeno razmerje, iz katerega lahko potrošnik 
uveljavlja vse tiste pravice, ki mu jih zakon priznava pri posa- 
mezni pogodbi. Prav na tem področju pa se običajne metode 
pravnega varstva pogosto pokažejo kot neučinkovite. To velja 
121 Pravno varstvo potrošnikov, Raziskovalni center pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, avgust 1993 
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še zlasti takrat, kadar gre za kršitve pravic potrošnikov v več- 
jem obsegu, vendar so negativne posledice, ki zadane jo posa- 
meznega potrošnika, sorazmerno majhne. Verjetnost, da bo 
vsak posameznik iskal pravno varstvo, je zaradi pomena posa- 
meznih zahtevkov sorazmerno majhna, v celoti pa je bila 
prizadejana velika škoda. Pa tudi takrat, kadar se posamezni 
potrošniki odločijo za pravdo in pravdo dobijo, to nima nobe- 
nih učinkov proti drugim, ki so bili prizadeti v svojih pravicah 
na enak način. Sodna odločba učinkuje samo med strankami, 
zato mora vsak posebej uveljavljati svoj zahtevek. To pa ima 
lahko za posledico, da sodišče osebe, ki so praktično v enaki 
situaciji, v različnih postopkih različno obravnava: zahtevku 
enega ugodi, zahtevek drugega pa zavrne. Zaradi vseh ome- 
njenih slabosti so se v primerjalnem prav J razvile posebne 
oblike tožb, s katerimi je mogoče uveljavljati »skupinsko« 
pravno varstvo pravic potrošnikov. 

Glede na to, komu se prizna aktivna legitimacija za vložitev 
take tožbe, ločimo tri vrste tožb: /parens patriael, organiza- 
cijsko in razredno tožbo. 

Pri »parens patriae* tožbi je aktivna legitimacija podeljena 
pristojnemu državnemu ali kvazi državnem organu, npr. 
potrošniškemu ombudsmanu. Takšno obliko tožbe poznajo 
na Švedskem, kjer sicer potrošniški ombudsman ni aktivno 
legitimiran, da nastopa kot stranka - varstvo potrošnikovih 
interesov lahko zahteva le potrošnik sam, je pa potrošniški 
ombudsman upravičen, da kot tožeča stranka nastopa pred 
posebnimi tržnimi sodišči (market courts). S tožbo lahko 
zahteva opustitev nedopustnih marketinških in oglaševalnih 
dejanj ali uporabe nedopustnih pogodbenih klavzul. 

Druge vrste tožba je t.i. organizacijska tožba. Aktivna legiti- 
macija za vložitev takšne tožbe je podeljena avtonomnim 
nedržavnim organizacijam. Ta tožba je uveljavljena v Avstriji. 
Avstrijski zakon o varstvu potrošnikov taksativno našteva šest 
organizacij (pravne osebe zasebnega prava), ki so aktivno 
legitimirane za vložitev organizacijske tožbe. Nobena od teh 
organizacij ni pravna oseba javnega prava ali državni organ, 
zato je V Avstriji organizacijske tožba uvedena v čisti obliki. 

Organizacijsko tožbo je mogoče vložiti le glede opustitvenih 
zahtevkov, npr. opustitev uporabe določenih splošnih pogo- 
jev poslovanja ali standardnih (formulamih) pogodb, na pa 
tudi glede ugotovitvenih ali dajatvenih zahtevkov. Sodba 
učinkuje le med strankama (per partes), torej le med tožečo 
organizacijo in toženim uporabnikom določenih spolšnih 
pogojev poslovanja. Sodba, izdana v pravdi na podlagi orga- 
nizacijske tožbe torej ne učinkuje tudi na druge organizacije. 
Prav tako taka sodba nima nobenih neposrednih učinkov 
proti potrošniku. Obsodilna sodba varuje potrošnika le 
posredno, saj je s to sodbo uporabnik splošnih pogodbenih 
pogojev poslovanja zavezan opustiti sklepanje nedopustnih 
pogodb. 

Podobna je oblika organizacijske tožbe v Nemčiji. Aktivna 
lagitimacija za vložitev tožbe je dana pravno sposobnim zdru- 
ženjem, katerih namen je varovanje interesov potrošnikov, 
pravno sposobnim združenjem za zaščito interesov trga ter 
industrijskim, obrtnim ter trgovskim zbornicam. Razlika je pri 
pravnomočnosti sodne odločbe, izdane na podlagi organiza- 
cijske tožbe. Učinek pravnomočnosti sodbe je v Nemčiji širši. 
Če obsojeni uporabnik splošnih pogodbenih pogojev ne 
ravna v skladu z opustitveno dolžnostjo in kljub izdani sodbi 
še naprej uporablja splošne pogoje poslovanja, katerih upo- 
rabo bi moral opustiti, se lahko druga stranka, ko uveljavlja 
nedopustnost splošnih poslovnih pogojev, pri tem sklicuje na 
sodbo, izdano na podlagi organizacijske tožbe, na kar je 
sodišče v novi pravdi vezano. 

Organizacijsko tožbo poznajo tudi na Nizozemskem, kjer ta 
oblika tožbe ni možna le glede opustitvenih oziroma prepo- 
vednih zahtevkov, ampak tudi glede ugotovitvenih zahtevkov, 
npr. zahtevek na ugotovitev, da je neka določba splošnih 
poslovnih pogojev nična. Ni pa mogoča ta tožba glede daja- 
tvenih zahtevkov (odškodninski zahtevki). 

Tretja oblika skupinske tožbe je t.i. razredna tožba (class 
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action). Ta oblika skupinske tožbe izhaja iz ZDA in predstavlja 
izdelan način varstva skupinskih interesov, ki omogoča posa- 
mezniku, da s tožbo, brez predhodnega soglasja ostalih čla- 
nov skupine, uveljavlja dajatveni zahtevek v imenu celotne 
skupine ljudi, ki so v podobni pravni ali dejanski situaciji, pri 
čemer učinkuje pravnomočnost sodbe, izdane na podlagi 
razredne tožbe, proti vsem članom tega razreda. Članu sku- 
pine pa je dana možnost, da si zagotovi, da se učinek pravno- 
močnosti sodbe nanj ne bo raztezal, če se iz skupine izloči 
(opt out). 
Med najbolj zapletena vprašanja v zvezi z odškodninsko 
razredno tožbo pa sodi vprašanje ugotavljanja višine škode in 
njene porazdelitve med člane razreda. V ta namen so v ZDA 
izdelali dva modela. V primeru sodbe, ki učinkuje proti vsem 
članom skupine (erga omnes) in reši ti. skupno vprašanje 
z ugotovitvijo toženčeve odškodninske odgovornosti, bo vsak 
član razreda z individualno tožbo uveljavljal odškodninski 
zahtevek, pri čemer pomeni sodba, izdana na podlagi 
razredne tožbe, pravnomočno rešitev prpdhodnega vpraša- 
njq, na kar je sodišče v novem postopku vezano. 

Drug primer je, ko je povzročena velika škoda, ki pa se razteza 
na veliko število posameznikov (razpršena škoda) ali primer, 
ko gre za odvzem protipravno pridobljenega zaslužka. Tedaj 
je nujno ugotavljanje škode, ki je nastala razredu kot celoti in 
ne z individualnimi zahtevki posameznikov. Po tem, ko se 
ugotovi skupna višina škode in obsodi toženca na plačilo 
ustreznega zneska v sodni fond, je razdelitev odškodnin med 
posamezne člane razreda možna v dveh temeljnih oblikah. 

Prva možnost je, da se v kvazi-administrativnem postopku na 
podlagi individualne zahteve in predloženih ustreznih doka- 
zov oškodovanca izplača iz skupnega fonda. Druga možnost 
pa je, da se tožencu naloži obveznost, da ta proizvod prodaja 
po ceni, ki je nižja od tržne, tako dolgo, dokler njegova izguba 
ne bo ustrezala višini fonda ali da se skupni fond prepusti 
državi, ki je namensko vezana, da sredstva porabi za cilj, ki 
najbolj ustreza interesom razreda. 

Zanimivo rešitev na področju skupinskih tožb pa predstavlja 
brazilski zakon o varstvu potrošnikov iz leta 1990. Ta zakon 
kombinira parens patriae tožbo in organizacijsko tožbo. 
Zakon podeljuje aktivno legitimacijo za vložitev skupinske 
tožbe javnemu tožilcu, Federaciji, zveznim državam, okrož- 
jem, občinam, javnopravnim ustanovam za varstvo potrošni- 
kov ter organizacijam potrošnikov. Skupinske tožbe pa ne 
more vložiti posameznik. Možno je uveljavljati tudi odškod- 
ninske zahtevke za povračilo individualnih škod. 

Brazilski zakon o varstvu potrošnikov določa, da sodba, ki se 
nanaša na homogene individualne interese (individualne inte- 
rese in pravice, ki izvirajo Iz skupnega temelja) učinkuje le 
med strankama v postopku (per partes), če je zavrnilna, in 
v korist vseh oseb, ki so do toženca v enakem pravnem 
razmerju kot tožnik (erga omnes), če je obsodilna. Ker zavr- 
nilna sodba učinkuje le med strankama in zato ne preprečuje 
ostalim članom razreda, da vlagajo individualne tožbe, ni 
potrebno, da se posameznik iz take skupine izloči. V primeru 
razredne tožbe v ZDA to posameznik mora stqfiti, če želi, da 
se nanj sodna odločba ne bo nanašala. 

Iz pregleda posameznih pravnih ureditev izhaja, da bi naši 
pravni ureditvi najbolj ustrezala organizacijska tožba v kombi- 
naciji s »parens patriae« tožbo, tako da bi poleg organizacij, 
ki so pooblaščene za vložitev organizacijske tožbe, to tožbo 
lahko vložil tudi varuh potrošnikovih pravic. To, da je za 
vložitev tožbe za varstvo pravic pooblaščen tudi določen 
državni ali kvazi-državni organ, ima nekatere prednosti, kajti 
tak organ je postopek dolžan sprožiti po načelu legalitete, 
financira se iz javnih sredstev, varstvo potrošnikov pa je 
zagotovljeno tudi tedaj, kadar ustrezne organizacije, ki naj bi 
ščitile varstvo potrošnikov, ne delujejo tako kot bi bilo treba. 
Nikakor pa ni mogoče v naš pravni sistem uvesti t.i. razredne 
tožbe, ki jo lahko vloži vsak posameznik. Uvedba te tožbe bi 
zahtevala globoke posege v temeljne institute in načela civil- 
nega procesnega prava. 

Predlog zakona tako uvaja kot temeljno obliko skupinske 
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tožbe organizacijsko tožbo. Za vložitev te tožbe je v 62. členu 
dana aktivna legitimacija avtonomnim, nedržavnim pravnim 
osebam zasebnega prava, predvsem organizacijam za varstvo 
potrošnikov, varuhu potrošnikovih pravic in zbornici ali 
poslovnim združenjem, katerega član je toženec. 

Zakon izrecno ne določa, katere potrošniške organizacije so 
legitimirane za vložitev tožbe, ampak jih opredeljuje na 
abstrakten način z generalno klavzulo (podobno tudi Nem- 
čija, Nizozemska), pri čemer sodišče v vsakem konkretnem 
primeru presoja, ali organizacija kot tožnik izpolnjuje zakon- 
ske pogoje za upravičenost vložitev tožbe. Prednost takšne 
opredelitve je, da omogoča razvoj različnih oblik avtonom - 
nega združevanja potrošnikov in preprečuje monopole na 
tem področju, na drugi strani pa je mogoče na ta način 
preprečiti, da bi se različne organizacije ustanavljale z name- 
nom, da si pridobijo zaslužek na konkretnem primeru. 

S predlagano obliko skupinske tožbe bo možno uveljavljati 
opustitvene oziroma prepovedne zahtevke. Sodba, izdana na 
podlagi takšne tožbe bi toženca zavezovala, da v bodoče 
opusti določeno ravnanje, npr. sklepanje pogodb z določe- 
nimi nedopustnimi pogodbenimi določili. Ker pa so opusti- 
tveni oziroma prepovedni zahtevki le preventivne narave 
(nanašajo se na dejanja v prihodnosti, ne omogočajo pa 
sankcij za že storjene kršitve), osnutek predvideva tudi uve- 
ljavljanje ugotovitvenih zahtevkov. S sodbo se v tem primeru 
ugotovi neveljavnost določenih pogodb, pogodbenih določil 
ali splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe. 
Tako uveljavljanje opustitvenih oziroma prepovednih vključi- 
tev instituta civilne tožbe v zakon o varstvu potrošnikov zato 
enostavna. 

Posebej je bilo treba v zakonu opredeliti le učinke ugotovi- 
tvene sodne odločbe. Tako predlog zakona določa, da ugo- 
dilna (ugotovitvena) sodba učinkuje proti vsem potrošnikom• 
(erga omnes), kar pomeni da učinkuje kot pravnomočna odlo- 
čitev o predhodnem vprašanju tudi v postopkih, ki bi jih proti 
toženi stranki začeli posamezni potrošniki. Zavrnilna sodba 
Pa učinkuje le med strankama (inter partes) in ne preprečuje 
vložitve novih (individualnih) tožb z istim zahtevkom drugim 
Hanom skupine (drugi in tretji odstavek 63. člena). 

Zaradi tega, ker zavrnilna sodba učinkuje le med strankama, 
ni potrebno določati, da se posamezni potrošnik izključi iz 
skupinske tožbe z namenom, da se učinki pravnomočnosti 
sodbe nanj ne bi raztezali (primer razredne tožbe v ZDA). 

Uveljavljanje dajatvenih zahtevkov z organizacijsko tožbo bi 
zahtevalo precejšne posege v materijo civilnega procesnega 
Prava, zato osntek zakona tega ne predvideva. Zapletenost 

uveljavljanja teh zahtevkov je mogoče ugotoviti iz.primera 
ZDA, ki smo ga že navedli.Individualne dajatvene zahtevke bo 
moral uveljavljati vsak potrošnik sam, pri čemer pa bo sodišče 
vezano na ugotovitev, vsebovano v izreku sodbe, izdane na 
podlagi ugotovitvene organizacijske tožbe. Takšna rešitev je 
možna, saj ugodilna ugotovitvena sodba učinkuje proti vsem 
potrošnikom - učinkuje kot pravnomočna odločitev o pred- 
hodnem vprašanju tudi v postopkih, ki jih proti toženi stranki 
pričnejo posamezni potrošniki. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

Zakon vsebuje v členih 64 do 67 kazenske določbe s sankci- 
jami za težje in lažje kršitve, za gospodarske prestopke, ki jih 
stori podjetje in prekrške, ki jih stori posameznik pri samo- 
stojnem opravljanju dejavnosti. Z denarno kaznijo se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba podjetja, državnega organa 
ali organa lokalne skupnosti, ki varuhu potrošnikovih pravic 
ne posreduje zahtevanih gradiv ali se neupravičeno ne 
odzove varuhu na razgovor. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Iz prehodnih določb izhaja, da se varuh potrošnikovih pravic 
imenuje v enem letu po uveljavitvi predlaganega zakona. 
Varuh prične opravljati svoje delo, ko so mu zanj zagotovljeni 
potrebni pogoji. 

Predlagani zakon bo razveljavil tiste člene iz zakona o trgovini 
(Uradni list SFRJ, št. 46/90), ki se nanašajo na varstvo potroš- 
nikov, medtem ko je bil zakon o blagovnem prometu (Uradni 
list SRS, št. 31/77, 29/86) razveljavljen z novim zakonom 
o trgovini, razen petega poglavja, ki se nanaša na dolžnosti 
prodajalca blaga in ga razveljavlja ta zakon. Prav tako je treba 
razveljaviti 64. člen zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, 
št. 37/88, 23/91, 55/91), ki se nanaša na vsebino garancijskega 
lista, servisiranje in zagotavljanje nadomestnih delov. 

Vseh vprašanj, povezanih z varstvom potrošnikov, ni mogoče 
urediti v enem samem zakonu. Tako predlagani zakon ne 
ureja potrošniških posojil, saj gre za problematiko, ki jo bo 
treba celovito urediti s posebnim zakonom, podobno kot je to 
storila tudi večina tujih držav (Velika Britanija, Avstralija, 
Norveška, Švedska). Enako velja za označevanje cen blaga in 
storitev, kar bo treba urediti s posebnim predpisom, izdanim 
na podlagi tega zakona (22. člen). S posebnim predpisom naj 
bi se določili tudi pogoji za opravljanje nekaterih turističnih 
storitev in pogoji za opravljanje dejavnosti v zvezi z organiza- 
cijo izletov in potovanj ter zavarovanjem potnikov (43. in 44. 
člen) in način merjenja dejanske dobave energije potrošni- 
kom iz 42. člena. 

* 
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Prectfzakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 448 

- PRVA OBRAVNAVA 

> V k t - 
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) spodaj podpisani poslanci SLS vlagajo: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 174. in 
183. člena poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list, št. 40/ 
93), za prvo naslednjo sejo državnega zbora. 

Na podlagi 176. člena poslovnika državnega zbora bo 
predstavnik predlagateljev g. Štefan Matuš, ki bo sodelo- 
val v obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora 
in matičnega delovnega telesa. 

Predlagatelji: 
Štefan MATUŠ l.r. 
Janez PODOBNIK l.r. 
Alojz METELKO l.r. 
Marjan PODOBNIK l.r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Repubike 
Slovenije  

1. člen 

»V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 
1/91-1, 30/91-1 in 38/92) se v 8. členu doda nov 1. odstavek, ki 
se glasi: 

»Za pridobitev državljanstva po 5. in 7. členu zakona se za 
otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.« 

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.« 

2. člen 

Prvi stavek prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po 
prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slove- 
nije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora 
oseba izpolnjevati naslednje pogoje:« 

Tretja točka prvega odstavka se spremeni in se glasi, »da 
dejansko živi v Sloveniji 15 let.« 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Šteje se, da je pogoj 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, 
če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu 
njene države izgubi s samo naturalizacijo. Če dokaže, da 
njena država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev 
tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcioni- 
rano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se odreka 
tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo Republike 
Slovenije. 

3. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim intere- 
som, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Repu- 
blike Slovenije slovenskega izseljenca in njegovega potomca 
do tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji 
neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 
6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena zakona. 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim intere- 
som po prostem preudarkom sprejme v državljanstvo Repu- 
blike Slovenije osebo, ki je že najmanj dve leti poročena 
z državljanom Republike Slovenije, če dejansko živi v Slove- 
niji neprekinjeno vsaj pet let in če izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 
5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena zakona. 

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izje- 
memoma pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav 
ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena zakona, če s tem 
soglaša Vlada Republike Slovenije.« 

4. člen 

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja 
pristojnega resornega organa predhodno ugotovi vlada 
Republike Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev 
enega ali več pogojev iz prvega odstavka 10. člena zakona.« 

5. člen 

Sedanji tretji odstavek 14. člena se črta. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Otrok, ki nima staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditelj- 
ska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Slove- 
niji, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na proš- 
njo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri kate- 
rem otrok živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu 
v državljanstvo da soglasje republiški upravni organ, pristojen 
za socialno varstvo.« 

6. člen 

Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta 
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuja 
države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta 
v državljanstvo republike Slovenije, če v roku, navedenem 
v odločbi o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, na 
predloži dokaza, da ji je prenehalo njeno prejšnje državljan- 
stvo.« 

7. člen 

V drugem odstavku 26. člena se dodata novi 3. in 4. točka, ki 
se glasita: 

»3. Če je pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti in prekrškov zoper javni red. 

4. Če nekdo kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolni- 
tev z Ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana 
republike Slovenije.« 
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Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima 
potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško 
dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v držav- 
nem organu ali v oboroženih silah tuje države.« 

8. člen 

Za 27. členom se doda nov 28. člen, ki se glasi: 

»Merila za ugotavljanja nacionalnega interesa pri sprejemu 
v državljanstvo Republike Slovenije po 10., 12. in 13. členu 
zakona ter za zavrnitev vloge za odpust iz državljanstva Repu- 
blike Slovenije po 4. odstavku 18. člena zakona določa Vlada 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije določa tudi 
merila za ugotavljanje pogoja iz tretje, četrte in osme točke 
prvega odstavka 10. člena zakona.« 

9. člen 

Za 39. členom se doda nov 39 a. člen, ki se glasi: 

»Za državljana Republike Slovenije velja oseba, ki je imela na 
dan 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji ali od tega dne dalje v Sloveniji neprekinjeno dejan- 
sko živi, če bi pridobila državljanstvo republike Slovenije po 
37. členu Zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ št. 
64/34 in Uradni list FLRJ št. 54/46, 104/47 in 105/48), pa je do 

21.12.1950 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje 
SFRJ, čeprav ni podala izjave po 3. odstavku Obvezne razlage 
prvega odstavka 37. člena Zakona o državljanstvu FLRJ z dne 
1. 7. 1946 (Uradni list FLRJ. št. 90/46). 

Oseba, ki uveljavlja priznanje državljanstva Republike Slove- 
nije po prejšnjem odstavku, mora predložiti dokaze o tem, na 
kakšni pravni podlagi je bil opravljen vpis v državljansko 
knjigo v drugi republiki nekdanje SFRJ. 

Izjava stranke se upošteva kot dokaz samo izjemoma, če 
stranka nesporno izkaže, da ni mogla pridobiti dokaza iz 
prejšnjega odstavka.« 

10. člen 

Za 40. členom se vstavi nov 41. člen, ki se glasi: 

»Za državljana Republike Slovenije se do dopolnjenega 23. 
leta lahko z izjavo opredeli tudi v Republiki Sloveniji rojena 
oseba, starejša od 18 let, če je eden od njenih staršev bil ob 
njenem rojstvu državljan Republike Slovenije, vendar so se 
starši kasneje sporazumeli za državljanstvo druge republike 
nekdanje SFRJ.« 

11. člen 

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
I. UVOD 

Področje državljanstva v Sloveniji ureja Zakon o državljanstvu 
(Ur. list št. 1/91, 30/91 in 38/92). 

Predlagatelji smo pripravili celovit predlog Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije. Pri tem smo upoštevali pripombe kot tudi potrebe 
Po drugačni rešitvi nekaterih odprtih vprašanj, na katere je 
opozorilo Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbama 
it. K-69/92-30 in št. K-l-98/91 z dne 10. 12. 1992 (Uradni list 
SRS št. 61/92). Upoštevali smo tudi Konvencijo o otrokovih 
Pravicah (Uradni list SFRJ-MP št. 15/90 in Uradni list RS-MP 
& 9/92) ter opozorila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
v posameznih sodbah, izdanih v konkretnih upravnih sporih. 

II. POGLA VITNE REŠITVE IN PRIPOMBE, MNENJA IN 
PREDLOGI, UPOŠTEVANI V PREDLOGU ZAKONA 

Predlagamo spremembo 3 točke prvega odstavka, zaradi vse v°čje zahteve javnega mnenja po potrebah reševanja tega 
Področja, v skladu s situacijo v kateri se nahaja Slovenija, to je 
"s® večji pritisk na pridobitev našega državljanstva. Iz statusa 
državljana izhajajo določene pravice, ki jih imajo samo držav- 
ljani: 
~ pravice na področju zaposlovanja 
~ pravica do izplačevanja akontacij vojaških pokojnin 
~ pravica do dodatka k pokojninam uveljavljenih v drugih 
ropubikah nekdanje države oz. novo nastalih državah 

, ~ pravica do nakupa zemljišč in nepremičnin,... 

Zakon smo dopolnili tako, da bi uskladili nekatere člene 
z navodeno konvencijo. 
p° Konvenciji o varstvu otrokovih pravic je potrebno vedno 
uP°$tevati voljo otroka, če je ta sposoben glede na svojo 
starost izraziti svojo voljo oziroma svoj interes. Zakon o držav- 
'janstvu Republike Slovenije to zahtevo upošteva v 14. in 24. 
Venu, pri izbiri državljanstva z izjavo pa tega ne upošteva. 

r°dlagana dopolnitev zato pomeni le uskladitev določbe 5. 
n '■ člena z navedeno konvencijo. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbama, s kate- 
rima je razveljavilo 13 a., 28. in 41. člen zakona opozorilo na 
•o. da mora zakon v vsaki določbi, ki daje pristojnemu organu 
možnost odločanja po prostem preudarku, to izrecno dolo- 

čati, hkrati pa tudi opredeliti namen in obseg diskrecijske 
pravice. Čeprav v navedenih odločbah Ustavno sodišče Repu- 
blike Slovenije sicer ugotavlja, da je namen in obseg diskrecij- 
ske pravice iz zakona ugotovljiv, pa je predlagatelj upošteval 
pripombe o nejasnosti 10., 12. in 13. člena. S spremembo teh 
členov predlaga natančno opredelitev obsega in namena dis- 
krecijske pravice tako, da bi bilo iz dikcije teh določb jasno 
razvidno, da državljanstvo ni pravica ampak status, ki ga 
država tujcu podeli glede na nacionalni interes. Hkrati je 
predlagana tudi sprememba drugega odstavka 10. člena tako, 
da ni več mogoče uveljavljati dvojnega državljanstva zaradi 
visoke takse, v tuji državi. Pri predlagani spemembi je upošte- 
vano dejstvo, da nobena država ne daje tujcu privilegijev 
v svoji državi zaradi predpisov ali prakse njegove države, 
temveč pogoje za naturalizacijo določa izključno glede na 
lastne interese. 

Predlagane spremembe naj bi uvedle olajševalne okoliščine 
za tujce, ki se poročijo z državljani R Slovenije. Predlagana 
dikcija vsebuje olajšave to je manjši čas bivanja v naši državi 
od časa, ki je predpisan z redno naturalizacijo in tudi mini- 
malno časovno obdobje to je dve leti zakonske zveze tujca 
z državljanom. S predlogom bi omejili avtomatično podeljeva- 
nje državljanstva R Slovenije, ko samo eden od zakoncev 
izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 10. člena Zakona 
o državljanstvu R Slovenije (Ur. list št. 1/91 - I, 30/91, 38/92). 
V teh primerih bi moral prisojni organ že naslednji dan po 
vročitvi odločbe o sprejemu v državljanstvo R Slovenije 
enemu od zakoncev pozitivno rešiti vlogo drugega zakonca, 
saj bi ta že po enem dnevu izpolnjeval pogoje 12. čl. omenje- 
nega Zakona. Namen določbe pa je predvsem preprečiti fik- 
tivne zakonske zveze, kar sedaj veljavna rešitev omogoča. 
Zlorabe je mogoče v precejšnji meri preprečiti in doseči 
namen te določbe samo s predpisanimi pogoji, da do pridobi- 
tve državljanstva ne pride skoraj avtomatično (ex lega). 

Možnost uveljavitve dvojnega državljanstva je le izjema in ob 
pogoju, da s tem soglaša Vlada Republike Slovenije, ki bo 
morala pri proučitvi posameznega primera ugotoviti ali za 
tako izjemo obstaja tudi nacionalni interes. Predlagatelji smo 
upoštevali tudi dosedanje težave, ki jih je imela Vlada repu- 
blike Slovenije pri obravnavanju prošenj za izredno naturali- 
zacijo. Dikcija sedanjega 13. člena ne omogoča Vladi Repu- 
blike Slovenije, da bi osebi, ki prosi za sprejem v slovensko 
državljanstvo (ne da bi izpolnjevala pogojev iz 10. člena) 
naložila predložitev oz. izpolnitev vsaj katerega izmed pogo- 
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je v, določenih v 10. členu, čeprav bi bilo to v posameznih 
primerih nujno. 

Tako Vlada Republike Slovenije od oseb, za katere je sicer 
obstajala državna korist na katerem od področij navedenih 
v 13. členu, ne more zahtevati na primer znanja slovenskega 
jezika, predložitve dokaza o tem, da niso v kazenskem' 
postopku ali o ne kaznovanju itd. Predlagana sprememba bi 
vladi omogočila, da ob presoji posameznega primera zahteva 
predložitev dokaza o izpolnjevanju enega ali več pogojev iz 
10. člena zakona ter tako omogočila naturalizacijo tudi tujcu, 
ki smo delno izpolnjuje pogoje 10. člena, pa bi bil njegov 
sprejem v korist državi. 

Sedanji 14. člen omogoča pridobitev državljanstva Republike 
Slovenije tudi otrokom do 18. leta starosti, ki sploh ne živijo 
v Sloveniji, pa je eden od staršev pridobil slovensko državljan- 
stvo ob liberalnih pogojih 40. člena. Ker sedanja določba 
drugega odstavka enakopravno ne upošteva državljanstva 
obeh staršev ter pristne zveze kot je rojstvo v Sloveniji ozi- 
roma državo prebivališča otroka, je predlagatelj upošteval 
proteste državljanov Republike Slovenije, da se s tem nači- 
nom omogoča »razprodaja slovenskega državljanstva« tudi 
osebem, ki živijo v tujini in nimajo s Slovenijo nobene pristne 
zveze. Zaradi tega je predlagano črtanje tretjega odstavka 14. 
člena. Hkrati pa je predlagatelj upošteval pristno zvezo s Slo- 
venijo v tistih primerih, ko je otrok rojen v Sloveniji, pa njegovi 
starši, ki so ves čas živeli oziroma še živijo v Sloveniji, zaradi 
smrti, odvzema poslovne sposobnosti ali odvzema roditeljske 
pravice ne morejo urediti pridobitve slovenskega državljan- 
stva za svojega otroka. Za to predlaga dopolnitev 14. člena 
z novim tretjim odstavkom, pri čemer je upoštevana Konven- 
cija o otrokovih pravicah, mnenje Vrhovnega sodišča Repu- 
blike Slovenije izraženo v posameznih sodbah, pa tudi 
potreba po sistemski rešitvi tega vprašanja, saj podobno 
rešitev vsebuje tudi 5. člen zakona. 

Zahtevo po preprečevanju dvojnega državljanstva smo zaradi 
njene dosledne realizacije predlagatelji upoštevali tudi pri 
dopolnitvi 16. člena. Doslej namreč tudi oseba, ki je pridobila 
državljanstvo po 10. členu, ni bila zavezana predložitvi 
dokončnega dokaza o prenehanju prejšnjega državljanstva. 
Pristojni organ glede na Konvencijo o pravnem položaju oseb 
brez državljanstva in Protokol, ki se nanaša na določene 
primere oseb brez državljanstva, od tujca ne sme zahtevati 
dokaza o prenehanju državljanstva že ob vložitvi vloge, saj 
izid postopka takrat še ni gotov in bi zato lahko povzročil 
nastanek apatridnosti. Pristojen organ za to zahteva le zago- 
tovilo, da bo oseba odpuščena iz prejšnjega državljanstva, 
z ničemer pa je ne zavezuje, da bi pri svoji državi resnično 
pokrenila postopek za realizacijo tega zagotovila. Dopolnitev 
16. člena bi zato zavezovala osebe, da po vročitvi odločbe 
o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije pokrene 
postopek pri svoji državi in dokaže dejansko prenehanje 
prejšnjega državljanstva. Pristojni organ pa bi zavezala, da 
v sami odločbi določi rok za predložitev tega dokaza ter 
osebo v skladu r načelom pouka neuki stranki, opozori na 
posledice, če tega ne bi storila. 

Glede na to, da v primerjavi z drugimi evropskimi državami 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije ne predpisuje 
avtomatičnega prenehanja državljanstva v primeru, ko je 
oseba dvojni državljan in živi v tujini, je prelagatelj pri pripravi 
zakona upošteval tudi številna mnenja, da je v 26. členu treba 
razširiti ravnanja, ki se štejejo za škodljiva interesom Repu- 
blike Slovenije tudi na ponavljanje kaznivih dejanj ter prekr- 
škov zoper javni red in mir in na ravnanja, ki na nedvoumen 
način kažejo na odklonitev izpolnjevanja dolžnosti državljana 
Republike Slovenije. To velja zlasti za osebe, ki služijo intere- 
som druge države, bodisi kot uslužbenci v njihovih pomemb- 
nih državnih organih, ali v oboroženih silah. Poleg tega pred- 
lagatelj tudi predlaga določitev presumpcije o tem, kdaj se 
šteje, da ima oseba tuje državljanstvo, saj tega podatka iz 
republik nekdanje SFRJ ni mogoče dobiti, ker z nekaterimi 
niso vzpostavljeni diplomatski odnosi (Srbija, Črna gora). 
S predlagano določbo bi bil omogočen odvzem državljanstva 

državljanom drugih republik, ki so ob liberalnih pogojih 40. 
člena pridobili slovensko državljanstvo, se takoj za tem izse- 
lile iz Slovenije in kot nekdanji pripadniki JLA ostale v oboro- 
ženih silah tako imenovane ZRJ ter dvojnim državljanstvom, 
ki so se po pridobitvi državljanstva izselili v tujino pa so 
storilci kaznivih dejanj ali prekrškov zoper javni red in mir in 
se v teh postopkih v tujini sklicujejo na slovensko državljan- 
stvo. 

Ne glede na to, da je po Zakonu o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS št. 4/93) za določitev politike pri izvajanju 
zakona pristojna Vlada Republike Slovenije, za zaradi sploš- 
nosti te določbe prihaja do težav pri presoji zakonitosti posa- 
meznih odločb v upravnih sporih. Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije namreč ne upošteva meril, ki jih je Vlada Republike 
Slovenije v okviru politike določila za ugotavljanje nacional- 
nega interesa za ugotavljanje višine trajnega vira preživljanja, 
okoliščin, ki ne pomenijo prekinitve dejanskega življenja 
v Sloveniji ter ravnanj, ki pomenijo nevarnost za javni red. Teh 
kriterijev ni mogoče določiti z zakonom, saj se razmere nepre- 
stano spreminjajo, za samo izvajanje zakona pa je določitev 
teh kriterijev potrebna zaradi preprečitve samovolje organa. 
V skladu s tem je potrebno posebej v samem zakonu določiti 
pravno podlago za ugotavljanje teh meril. 

Predlagatelji smo dopolnili zakon z novim 39 a in 41. členom. 
39 a člen naj bi omogočil ex lege brez vložitve prošnje, 
priznanje slovenskega državljanstva tistim Slovencem, ki so 
v času vzpostavitve državljanske knjige leta 1948 pridobili 
državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ, čeprav se za to 
državljanstvo niso nikoli opredelili. Glede na to, da Zakon 
o državljanstvu Republike Slovenije vzpostavlja pravno konti- 
nuiteto s pravnim redom veljavnim na območju Republike 
Slovenije pred njeno osamosvojitvijo, je po mnenju predlaga- 
telja ta pravni red nujno potrebno upoštevati, saj bi sicer svoj 
smisel in namen izgubil tudi sedanji 39. člen zakona. Nov 39 
a člen bi zato omogočil priznanje državljanstva Republike 
Slovenije samo osebam, ki po obvezni razlagi 37. člena 
Zakona o državljanstvu FLRJ iz leta 1946 in popredpisih 
o državljanstvu posameznih republik veljavnih do 1. 1. 1965, 
niso podale izrecne izjave za državljanstvo druge republike 
nekdanje SFRJ, pa so bile vpisane v državljansko knjigo 
v drugi republiki zgolj zaradi dejstva, ker so takrat tam prebi- 
vale ali ker so potrebovale potrdilo o državljanstvu in so bile 
v državljansko knjigo vpisane naknadno v kraju takratnega 
prebivališča. 

Z novim 41. členom naj bi bila dana v smislu predlaganih 
amandmajev možnost pridobitve državljanstva Republike Slo- 
venije avtomatično tudi osebam od 18. do 23. leta starosti, ki 
so rojene v Sloveniji, pa so se njihovi starši z izjavo opredelili 
za državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ. Izjava bi 
učinkovala ex tunc tako, da bi se te osebe štele za državljane 
Republike Slovenije od rojstva dalje. S tem bi bile te osebe po 
pravnem položaju izenačene z osebami rojenimi v tujini star- 
šem različnega državljanstva, ki se jim že po veljavnem 
zakonu daje možnost spremeniti voljo staršev in opredeliti 
lasten interes po tem, ko postanejo opravilno sposobne. 

Pri preprečevanju naraščanja števila oseb z dvojnim držav- 
ljanstvom izenačujemo vse tujce, ne glede na to iz katere 
države izhajajo. Pripombe, ki se nanašajo na nataliteto pa 
upošteva že veljavni 4. člen, ki določa ex lege pridobitev 
slovenskega državljanstva otrokom iz mešanih zakonov. 

Vse upravičene zahteve, ki se nanašajo na status oseb, ki so 
že pridobile državljanstvo Republike Slovenije pa bodo upo- 
števane v Zakonu o odpravi dvojnega državljanstva, ki ga je 
v skladu s sklepom Državnega predložila vlada RepubliK0 

Slovenije in je v obravnavi v državnem zboru. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predloženi zakon ne bo terjal izdajo novih podzakonskih 
predpisov in ne bo imel nobenih finančnih posledic. 
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^ Predlog zakona o SKLADU ZA DEKOMISIJO NUKLEARNE ELEKTRARNE 

KRŠKO - EPA 447 - PRVA OBRAVNAVA 

Skupina predlagateljev — '• L, 
Branko JANC, l.r. 
Jože LENIČ, l.r. 
Franc LIPOGLAVŠEK, l.r. 
Franc AVBERŠEK, l.r. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS 48/92) 
in 1. odst. 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. 
list RS 40/93) poslanci Branko Jane, Jože Lenič, Franc 
Lipoglavšek in Franc Avberšek, predlagajo 

- PREDLOG ZAKONA O SKLADU ZA DEKOMISIJO 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena v zvezi s 183. členom poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. list RS 40/93). 

Državnemu zboru RS predlagajo, da prvo obravnavo pred- 
loga zakona opravi na januarski seji državnega zbora. 

Hkrati spročajo, da bodo kot predlagatelji na sejah delov- 
nih teles in Državnega zbora RS sodelovali: 

Predlog zakona o Skladu za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Dekomisija nuklearnih objektov in shranjevanje srednje in 
nizkoradioaktivnih odpadkov ter iztrošenega goriva ni samo 
tehnično vprašanje marveč tudi ekonomsko. Dekomisija ozi- 
roma zapiranje nuklearne elektrarne se nanaša na dva 
različna med seboj tesno povezana procesa. Dekomisija 
pomeni dekontaminiranje, to je odstranitev radioaktivnosti in 
demontiranje, to je odstranitev vseh materialov, ki so radioak- 
tivni. Demontiranje se lahko izvede z ali brez dekontaminira- 
nja. Shranjevanje radioaktivnih odpadkov in iztrošenega 
goriva pomeni shranjevanje bodisi na lokaciji elektrarne (pre- 
hodno skladišče) bodisi na odlagališču. 

Način financiranja zapiranja nuklearnih elektrarn je po drža- 
vah različno urejen. Možnosti se gibljejo od tega, da je pro- 
blem skoraj popolnoma zanemarjen, do tega, da veljajo tako 
za sam tehnični postopek kot za način zbiranja in porabo 
strogo namenskih sredstev natančni predpisi. 

Ameriški predpisi zahtevajo sprotno oblikovanje sredstev, ki 
bodo omogočala financiranje zapiranja nuklearnih elektrarn. 
Za razliko od britanskih predpisov, kjer ni nujno, da se za to 
oblikujejo posebni namenski skladi, ki morajo biti izven 
dosega in upravljanja lastnikov samih elektrarn, ameriška 
zakonodaja točno določa, da morajo biti ob zapiranju nukle- 
arnih elektrarn na razpolago zadostna sredstva, tako da je 
mogoče dekomisijo izpeljati na varen in pravočasen način 
Pet let pred predvideno dekomisijo je potrebno izdelati 
natančne ocene stroškov dekomisije kakor tudi časovno raz- 
poreditev nastajanja stroškov in porabe sredstev: 

Sredstva za dekomisijo se lahko zagotavljajo na tri načine: 
- s takojšnjim pologom potrebne vsote, 
~ z zavarovanjem in 
~ z zunanjim amortizacijskim skladom. 

Prva možnost zahteva razpolaganje s potrebnimi sredstvi že 
°b začetku delovanja reaktorja in je za lastnike elektrarne 
očitno neugodna. Druga možnost za sedaj ne pride v poštev, 
kor še ni v komercialni uporabi. Tako ostane le še oblikovanje 
posebnih zunanjih amortizacijskih skladov, ki naj bi s sprot- 
nim vlaganjem na koncu obdobja zagotavljali potrebna sred- 
stva v zadostni višini. 

Višina stroškov dekomisije je poleg tega, kljub nekaterim 
izkušnjam, še vedno precejšnja neznanka. V svetu je bilo 
narejenih več poskusov, da bi izdelali kolikor toliko verodo- 
stojne ocene, vendar se že opravljene med seboj precej razli- 
kujejo tako glede tega, kaj vključujejo v stroške dekomisije, 
kot glede dobljenih rezultatov samih po sebi. 

Problem je namreč novejše narave, saj je zapiranje nuklearnih 
reaktorjev postala realnost šele v zadnjem času. 

II. TEMEUNA NAČELA ZAKONA 

V Republiki Sloveniji ni z nobenim predpisom urejeno financi- 
ranje stroškov dekomisije in shranjevanja radioaktivnih 
odpadkov ter iztrošenega goriva za Nuklearno elektrarno 
Krško. Tudi pogodba o združevanju sredstev zaradi skupne 
izgradnje in skupne eksploatacije NEK, ki so jo dne 22.3.1974 
sklenili slovenski in hrvaški investitorji in aneks k tej pogodbi 
z dne 16.4.1982, kakor tudi Samoupravni sporazum o ureditvi 
medsebojnih pravic in obveznosti ustanoviteljev in NEK, z dne 
16. 4. 1982 ne vsebujejo določil, ki bi urejela financiranje 
zapiranja nuklearne elektrarne. 

V to pa niso všteta sredstva za trajno odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov. 

Z namenom, da se še pravočasno začne z zagotavljanjem 
sredstev za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško naj bi se 
s predlaganim zakonom ustanovil sklad, v katerem se bodo 
zagotavljala sredstva iz cene električne energije proizvedene 
v NEK in to v višini 0,004 ECU za kWh. S takim načinom 
zagotavljanja sredstev bodo stroški enakomerno razporejeni 
med leti tako, da ne bodo prikrajšani ne uporabniki električne 
energije niti lastnik elektrarne v različnih obdobjih njenega 
obratovanja. 

III. PREDLOG REŠITEV IN CILJI ZAKONA 
Cilji predlaganega zakona se skoraj v celoti pokrivajo 
z razlogi za njegovo izdajo. Predlagatelje so v predlaganem 
zakonu vodila predvsem naslednja načela: 
- zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega zapiranja NEK, 
- zanesljivost zagotavljanja strogo namenskih sredstev za 
dekomisijo NEK, 
- v zbiranje sredstev v Skladu na katerega nima neposred- 
nega vpliva niti zgolj NEK niti nobena od investitorskih strani, 
- enakomerna razporeditev obveznosti med uporabnike 
preko več let, s čimer se izognemo narodno-gospodarskemu 
in medgeneracijskemu problemu, če bi se morala vsa 
potrebna sredstva zagotoviti naenkrat. 

Ob upoštevanju vseh naštetih načel pa se s predlaganim 
zakonom tudi zagotavlja zanesljivo upravljanje z zbranimi 
sredstvi in to tako, da bi bile dovoljene naložbe le v prvora- 
zredne državne vrednostne papirje in depozite. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

Dokončno višino sredstev potrebnih za dekomisijo NEK, ki jih 
bi bilo potrebno zagotoviti iz državnega proračuna, bo 
mogoče podati šele nekaj let pred začetkom zapiranja. Za 
izvajanje zakona pa ne bodo potrebna nobena proračunska 
sredstva. Vpliv na inflacijo bo minimalen, saj predlagan zne- 
sek dviga cene kVVh predstavlja le cca 2% prodajne cene 
električne energije. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1.člen 

Za financiranje dekomisije Nuklearne elektrarne Krško, shra- 
njevanje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov ter iztroše- 
nega goriva se ustanovi Sklad za dekomisijo Nuklearne elek- 
trarne Krško (v nadaljnem besedilu Sklad). 

2. člen 

Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj 
račun. 

Sklad posluje z imenom: Sklad za dekomisijo Nuklearne elek- 
trarne Krško. 

Sedež Sklada je v Krškem. 

3. člen 

Dejavnost Sklada je naslednja: 

- zagotavljanje sredstev za financiranje dekomisije Nukle- 
arne elektrarne Krško 

- zagotavljanje sredstev za shranjevanje srednje in nizko 
radioaktivnih odpadkov ter shranjevanje iztrošenega goriva. 

4. člen 

Sredstva za Sklad se zagotavljajo iz cene za proizvedeno 
električno energijo, energija na pragu iz Nuklearne elektrarne 
Krško, in to višin 0.004 ECU/KWh. 

5. člen 

Nuklearna elektrarna Krško obračunava in plačuje sredstva iz 
prejšnjega člena v Sklad mesečno. 

6. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, od katerih tri 
imenuje Vlada Republike Slovenije, enega Banka Slovenije, 
predsednika pa Državni zbor. 

7. člen 

Upravni odbor Sklada opravlja naslednje zadeve: 

- sprejema statut Sklada, ki ga mora potrditi Vlada RS, 

- sprejema finančni načrt, ki ga potrdi Vlada RS, 

- določa naložbeno politiko, 

- sprejema zaključni račun in letno poročilo, ki qa mora 
potrditi Vlada RS. 

' 8. člen 

Poslovanje Sklada vodi direktor Sklada. 
Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije. 

9. člen 

Sklad je omejen pri naložbah sredstev Sklada. 
Dovoljene so naložbe v prvorazredne državne vrednostne 
papirje in depozite. 

10. člen 

Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Sklada s soalas- 
jem Vlade Republike Slovenije. 

11. člen 

Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve 
tega zakona. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Iz poglavja Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona izhaja, da 
sredstva za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško, shranje- 
vanje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov ter iztrošenega 
goriva še niso zagotovljena, kakor tudi, da njihovo zagotavlja- 
nje ni urejeno z nobenim predpisom. 

Predlagani zakon v 1. členu določa ustanovitev Sklada za 
dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem bese- 
dilu: Sklad, v katerem se bodo zagotavljala sredstva za finan- 
ciranje dekomisije NEK, shranjevanje srednje in nizko radio- 
aktivnih odpadkov ter iztrošenega goriva. 

Sklad bo pravna oseba, ki bo poslovala v svojem imenu in za 
svoj račun, torej neodvisno od vpliva NEK in njenih investitor- 
jev. Sedež sklada bo v Krškem. 

V 3. in 4. členu sta opredeljena dejavnost Sklada in način 
zagotavljanja sredstev za Sklad. V Sklad se bodo zagotavljala 
sredstva iz cene električne energije proizvedene v NEK in to 
v višini 0,004 ECU/KWh, kar naj bi zneslo ob ocenjeni letni 

proizvodnji približno 4.000.000.000 KWh okoli 16.000.000 
ECU. Ta sredstva bo obračunavala in plačevala v Sklad NEK 
enkrat mesečno (5. člen) 

Sklad bo upravljal upravni odbor v katerega imenuje Vlada 
Republike Slovenije tri člane, Banka Slovenije enega člana. 
Državni zbor pa predsednika, njegovo poslovanje pa bo vodil 
direktor, ki ga naj bi imenovala Vlada Republike Slovenije (6., 
7. in 8. člen). 
V predlaganem zakonu je v 9. členu določena omejitev naložb 
sredstev Sklada. Sredstva sklada naj bi se plemenitila samo | 
z nerizičnimi naložbami v prvorazredne državne vrednostne 
papirje in depozite. 

Organizaćijo in poslovanje sklada bo podrobneje urejal nje- 
gov statut. 

Predlagani zakon je treba sprejeti čim hitreje, da se ne bi 
povečale obremenitve cene električne energije proizvodene 
v NEK. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPLOŠNEGA SPORAZUMA 
O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA EVROPE IN DODATNEGA 

/SPORAZUMA, KI DOPOLNJUJE NEKATERE DOLOČBE SPLOŠNEGA 

SPORAZUMA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA EVROPE , - 1 

- EPA 450 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji, dne 2. 12. 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPLOŠNEGA 
SPORAZUMA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA 
EVROPE IN DODATNEGA SPORAZUMA, KI DOPOLNJUJE 
NEKATERE DOLOČBE SPLOŠNEGA SPORAZUMA O PRI- 
VILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA EVROPE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbor Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta 
Evrope in dodatnega sporazuma, ki dopolnjuje nekatere določbe splošnega 
sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope  

1. člen 

Ratificirata se Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah 
Sveta Evrope z dne 2. septembra 1949 in Dodatni sporazum, 
ki dopolnjuje določbe splošnega sporazuma o privilegijih in 
imunitetah Sveta Evrope, z dne 18. marca 1951. 

2. člen 

Sporazum in dodatni sporazum se v angleškem izvirniku in 
slovenskem prevodu glasita: 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku 

SPLOŠNI SPORAZUM O PRIVILEGIJIH IN 
IMUNITETAH SVETA EVROPE 

Vlade Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Fran- 
cije, Kraljevine Grčije, Republike Irske, Republike Italije, Veli- 
kega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Kralje- 
vine Norveške, Kraljevine Švedske, Republike Turčije in Zdru- 
ženega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske so, 
9'ede na to da bodo po določilih odstavka a) 40. člena Statuta 
Predstavniki članic Sveta Evrope in Sekretariata uživali take 
privilegije in imunitete na ozemljih njegovih članic, kot so 
potrebni za izpolnjevanje njihovih dolžnosti, 
Slede na to da so se v skladu z določili odstavka b) omenje- 
nega čle/ia članice Sveta obvezale, da z namenom izpolnjeva- 
nja določil omenjenega člena sklenejo sporazum, 
9'ede na to da je v skladu z določili omenjenega odstavka b) 
Odbor ministrov priporočil vladam članicam sprejetje nasled- 
njih določil, 
sklenile: 

I; DEL 
PRAVNA OSEBNOST - PRISTOJNOST 

l.člen 

Svet Evrope je pravna oseba. Pristojen je za sklepanje 
Pogodb, za pridobivanje in razpolaganje s premičninami in 
nepremičninami ter za nastopanje pred sodiščem. 
* teh zadevah generalni sekretar deluje v imenu in za račun 
oveta Evrope. 

2. člen 

Generalni sekretar stalno sodeluje s pristojnimi organi članic, 
da omogoči pravilno uporabo in uresničevanje pravic, zago- 
tovi spoštovanje policijskih predpisov ter preprečuje kakršne 
koli zlorabe v zvezi s privilegiji, imunitetami, oprostitvami ter 
drugimi olajšavami, naštetimi v tem sporazumu. 

II. DEL 
PREMOŽENJE, SKLADI IN AKTIVA 

3. člen 

Svet, njegovo premoženje in aktiva, ne glede na to kje so in pri 
kom, uživajo imuniteto pred kakršno koli obliko sodnega 
postopka, razen če se je v kakšnem posameznem primeru 
Odbor ministrov imuniteti posebej odpovedal. Vendar pa se 
razume, da se nobena odpoved imuniteti ne sme razširiti na 
kakršen koli ukrep, ki bi pomenil izvršbo ali zaseg lastnine. 

4. člen 

Stavbe in objekti Sveta so nedotakljivi. Njegovo premoženje 
in aktiva - ne glede na to kje sta in pri kom - se ne smeta 
preiskovati, prisilno odvzeti, zapleniti, razlastiti ali vanju kako 
drugače posegati z administrativnimi, sodnimi ali zakonodaj- 
nimi aktivnostmi. 

5. člen 

Arhiv Sveta in na splošno vsi dokumenti, ki mu pripadajo ali 
jih ima v posesti, so nedotakljivi, ne glede na to kje so. 

POPRAVEK 
V 42. štev. Poročevalca smo na naslovnici objavili 
napačen naslov; na 12. strani Je namreč objavljen 
predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Repu- 
bliko Slovenijo In Zvezno Republiko Nemčijo 
o spodbujanju In vzajemni zaščiti investicij, s pro- 
tokolom — EPA 453 

Poročevalec 53 



6. člen 

Ne da bi ga omejevali finančni nadzor, predpisi ali finančni 
moratoriji kakršne koli vrste: 
a) ima lahko Svet katerokoli valuto in ima tudi račune v kateri 
koli valuti; 
b) Svet lahko prosto prenaša svoja finančna sredstva iz ene 
države v drugo ali znotraj ene države in lahko katero koli 
valuto, ki jo ima, zamenja v drugo valuto; 
c) pri uresničevanju svojih pravic iz pododstavkov a) in b) tega 
člena bo Svet upošteval kakršne koli izjave, ki jih je dala vlada 
članice in jih bo tudi spoštoval, če bo menilo, da to lahko stori 
brez škode za interese Sveta. 

7. člen 

Svet, njegova aktiva, dohodek in drugo premoženje so oproš- 
čeni: 

(e) enake ugodnosti pri deviznih omejitvah, kot jih imajo 
predstavniki primerljivega položaja v diplomatskih misijah; 

(f) enake imunitete in ugodnosti glede svoje osebne prtljage, 
kot jih imajo predstavniki primerljivega položaja v diplomat- 
skih misijah. 

10. člen 

Da se predstavnikom Odbora ministrov zagotovita popolna 
svoboda govora in popolna neodvisnost pri opravljanju njiho- 
vih dolžnosti, jim bo imuniteta pred sodnimi postopki zaradi 
izrečenega ali napisanega in zaradi vseh njihovih dejanj pri 
opravljanju dolžnosti še naprej zagotovljena tudi kasneje, ne 
glede na to da ne bodo več opravljali teh dolžnosti. 

11. člen 

Privilegiji in imunitete so dani predstavnikom članic ne zaradi 
osebne koristi posameznikov, ampak z namenom da bi zava- 
rovali neodvisnost pri opravljanju njihovih funkcij v zvezi 
z Odborom ministrov. Zato država članica nima samo pravice, 
ampak tudi dolžnost odvzeti imuniteto svojemu predstavniku 
v vsakem primeru, kadar bi imuniteta po mnenju države čla- 
nice ovirala uresničevanje načela zakonitosti in kadar se 
lahko odvzame brez škode za namen, za katerega je bila 
podeljena. 

12. člen 

(a) Določila iz 9., 10. in 11. člena se ne uporabljajo v zvezi 
z organi države, katere državljan je ta oseba in katere pred- 
stavnik je ali je bil. 

(b) V 9., 10., 11. in 12. (a) členu izraz »predstavniki« vključuje 
vse predstavnike, njihove namestnike, svetovalce, tehnične 
strokovnjake in sekretarje delegacij. 

V. DEL 
PREDSTAVNIKI V POSVETOVALNI SKUPŠČINI 

13. člen 

Prosto gibanje predstavnikov v Posvetovalni skupščini in nji- 
hovih namestnikov do kraja srečanja in nazaj se ne sme 
administrativno ali kako drugače omejevati. 

17. člen 

Generalni sekretar bo podrobno navedel kategorije funkci- 
onarjev, za katere veljajo določbe 18. člena. Sporočil jih bo 
vladam vseh članic. Imena funkcionarjev, ki spadajo v te 
kategorije, bodo od časa do časa do časa sporočali omenje- 
nim vladam. 

18. člen 

Funkcionarji Sveta Evrope uživajo: 
(a) imuniteto pred sodnim postopkom za izgovorjene ali napi- 

sane besede in vsa svoja dejanja, storjena v skladu z njihovimi 
uradnimi pristojnostmi in v mejah njihovih pooblastil; 
(b) oprostitev plačila davkov na plače in honorarje, ki jim jih 
izplačuje Svet Evrope; 
(c) izvzetje, skupaj s svojimi zakonci in sorodniki, ki so od njih 
odvisni, od omejitev preseljevanja in registriranja tujcev; 
(d) enake privilegije glede deviznih ugodnosti, kot so jih 
deležni funkcionarji primerljivega ranga v diplomatskih misi- 
jah pri zadevnih vladah; 
(e) skupaj s svojimi zakonci in sorodniki, ki so od njih odvisni 
ob mednarodnih krizah, enake olajšave pri vrnitvi v domovino 
kot diplomatski predstavniki; 
(f) pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete 
za osebno uporabo, ko prvič prevzemajo dolžnost v posa- 
mezni državi, in jih potem brez dajatev ponovno izvozijo 
v svojo državo. 

19. člen 

Privilegiji in imunitete so funkcionarjem zagotovljeni v inte- 
resu Sveta Evrope in ne zaradi osebnih koristi posameznikov. 
Generalni sekretar ima pravico in dolžnost odvzeti imuniteto 
vsakemu funkcionarju v vsakem primeru, kjer bi po njegovem 
mnenju imuniteta ovirala uresničevanje pravice in jo je 
mogoče odvzeti brez škode za interese Sveta Evrope. Odbor 
ministrov ima pravico odvzeti imuniteto generalnemu sekre- 
tarju in namestniku generalnega sekretarja. 

VII. DEL 
DOPOLNILNI SPORAZUMI 

20. člen 

Svet lahko s katero koli članico ali članicami sklene dopol- 
nilne sporazume, ki v zvezi s to članico ali članicami spremi- 
njajo določbe tega splošnega sporazuma. 

VIII. DEL 
SPORI 

21. člen 

Vsak spor med Svetom in posamezniki zaradi oskrbe, storitev 
ali nepremičnin, pridobljenih v imenu Sveta, bo reševala arbi- 
traža, kot je to določeno v odredbi, ki jo je izdal generalni 
sekretar z odobritvijo Odbora ministrov. 

IX. dEL 
KONČNE DOLOČBE 

22. člen 

Ta sporazum se ratificira. Ratifikacijske listine bodo deponi- 
rane pri generalnem sekretarju. Sporazum bo pričel veljati, ko 
bo sedem podpisnic deponiralo svoje ratifikacijske listine. 

Vendar pa se lahko podpisnice, dokler sporazum ne prične 
veljati v skladu z določbami prejšnejga odstavka, učinkovitem 
delovanju Sveta, da ga bodo začasno uporabljale od dneva 
podpisa, če je to mogoče glede na njihove ustavne določbe. 

V dokaz čOsar so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta 
splošni sporazum. 

Sestavljeno v Parizu 2. septembra 1949 v francoščini in 
angleščini; besedili sta enako verodostojni in v enem samem 
izvodu, ki bo ostal v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar 
bo posredoval overjene kopije vsaki od podpisnic. 
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DODATNI SPORAZUM, KI DOPOLNJUJE 
NEKATERE DOLOČBE SPLOŠNEGA 
SPORAZUMA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH 
SVETA EVROPE 

Svet Evrope in vlada Republike Francije, 

glede na to da je treba podrobneje določiti privilegije in 
imunitete, do katerih bo upravičen Svet Evrope na ozemlju 
Francije glede posrednih davkov, 

glede na to da želita skleniti dopolnilni sporazum k Sploš- 
nemu sporazumu o privilegijih in imutetah Sveta Evrope 
v skladu z 20. členom tega splošnega sporazuma, 

sta v ta namen določila svoja predstavnika: 
za Svet Evrope 
gospoda J. C. PARISA, generalnega sekretarja Sveta Evrope, 
in 
za vlado Republike Francije 
Njegovo Ekscelenco gospoda Roberta SCHUMANA, ministra 
za zunanje zadeve, 
ki sta se dogovorila: 

1.člen 

Kljub temu da Svet Evrope načeloma ne zahteva oprostitve 
posrednih dajatev in prometnih davkov, ki so vključeni v ceno 
pohištva in zemljišč, bo ob večjih nakupih za službeno upo- 
rabo francoska vlada poskušala, kjer bo le mogoče, z ustrez- 
nimi administrativnimi ukrepi zmanjšati ali vrniti te dajatve in 
davke. 

2. člen 
Ta sporazum bo pričel veljati z dnem podpisa. 
V dokaz česar sta spodaj podpisana predstavnika, ki sta imela 
vsa potrebna pooblastila, podpisala ta sporazum. 
Sestavljeno v Parizu 18. marca 1950 
J. C. PARIŠ SCHUMAN 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma in dodatnega sporazuma skrbita 
Minisdtrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S ciljem uresničitve 40. člena Statuta Sveta Evrope je Svet 
Evrope 2. 9. 1949 sprejel mednarodno pogodbo SE št. 
2 Splošni sporazum o imunitetah in privilegijih Sveta Evope (v 
nadaljevanju splošni sporazum), ki je bil kasneje dopolnjen 
2 Dodatnim sporazumom z dne 18. marca 1950 (mednarodne 
pogodbe SE št. 10), ki dopolnjuje nekatere določbe Sploš- 
nega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta (v nadalje- 
vanju dodatni sporazum). 

Po podatkih Sveta Evrope z dne 2. septembra 1993 so nasled- 
nje države pogodbenice splošnega sporazuma in dodatnega 
sporazuma: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, 
Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, 
Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica, 
Turčija in Velika Britanija. 
Gre torej za mednarodni pogodbi, ki spadata med temeljne 
akte Sveta Evrope in sta pomembni za izvajanje Statuta Sveta 
Evrope, ki ga je Republika Slovenija ratificirala in ki posebej 
Priporoča, da države članice k navedenem sporazumu čim 
Prej pristopijo. 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne 
odnose je 3. 11. 1993 potrdil pobudo za pristop k splošnemu 
sporazumu in dodatku. 

Splošni sporazum izpolnjuje 1. in 2. odstavek 40. člena Sta- 
tuta Sveta Evrope, da bodo predstavniki članic Sveta Evrope 
in sekretariata uživali take privilegije in imunitete na ozemlju 
članic, kot so potrebni za opravljanje njihovih dolžnosti. 
Dodatni sporazum, ki dopolnjuje Splošni sporazum o privile- 
gijih in imunitetah iz leta 1949, sta podpisala takratni gene- 
ralni sekretar g. J. C. Pariš in predstavnik vlade Republike 
Francije g. Robert Schuman z namenom dopolnitve nekaterih 
določb splošnega sporazuma. Dodatni sporazum določa, da 
kljub temu da Svet Evrope načeloma ne zahteva oprostitve 
posrednih dajatev in prometnih davkov, ki so vključeni v ceno 
pohištva in zemljišča, bo ob večjih nakupih za službeno upo- 
rabo francoska vlada poskušala zmanjšati ali vrniti te dajatve 
in davke. 
Ratifikacija splošnega sporazuma in dodatnega protokola 
o imunitetah in privilegijih ne bo vplivala na našo domačo 
zakonodajo. Pobuda je usklajena z Ministrstvom za pravo- 
sodje. 
Z ratifikacijo splošnega sporazuma in dodatnega sporazuma 
ne bodo nastale neposredne finančne obveznosti. 
Sporazum in dodatni sporazum Sveta Evrope na podlagi 
drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah zako- 
nom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija ne narekuje spremembe sednjih ali izdaje novih 
predpisov. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 

O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ r £PA 452 
 f. j  

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUD- 
SKE REPUBLIKE KITAJSKE O SPODBUJANJU IN VZA- 
JEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Ljudske Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij  

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni 
zaščiti investicij, podpisan v Ljubljani 13. septembra 1993. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na voljo v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

SPORAZUM 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in . 
vzajemni zaščiti investicij 

•i 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske 
sta se v želji, da bi spodbudili, zaščitili in ustvarili ugodne 
pogoje za investicije investitorjev ene države pogodbenice na 
ozemlju druge države pogodbenice, na načelih medseboj- 
nega spoštovanja suverenosti, enakosti in skupnih koristi 
z namenom, da bi razvijali gospodarsko sodelovanje med 
državama, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 

Za namene tega sporazuma: 

1. Izraz »investicije« pomeni vsakovrstna sredstva, ki jih inve- 
stitorji ene države pogodbenice investirajo v skladu z zakoni 
in predpisi druge države pogodbenice na ozemlju slednje in ki 
obsegajo predvsem: 

(a) premična in nepremična lastnina ter druga lastninska 
upravičenja; 

(b) delnice v podjetjih ali druge oblike udeležbe v takih po- 
djetjih; 

(c) denarne zahtevke ali zahtevke glede storitev, ki imajo 
ekonomsko vrednost; 

(d) avtorske pravice, industrijsko lastnino, know-how in teh- 
nološke procese; 

(e) zakonito dodeljene koncesije skupaj s koncesijami za 
iskanje in izkoriščanje naravnih virov. 

2. Izraz »investitorji« pomeni: 
na strani Republike Slovenije; 

(a) fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije; 

(b) gospodarske družbe ali druge pravne osebe ustanovljene 
v skladu z zakoni Republike Slovenije, 

na strani Ljudske republike Kitajske; 

(a) fizične osebe, ki so-državljani Ljudske republike Kitajske; 

(b) gospodarske družbe ustanovljene v skladu z zakoni Ljud- 
ske republike Kitajske s sedežem na ozemlju Ljudske repu- 
blike Kitajske. 

3. Izraz »dohodek« pomeni prihodke od investicij, kot so 
dobiček, dividende, obresti, pravice do deleža, licenčnine in 
drugi zakoniti dohodki. 

4. Izraz »ozemlje« pomeni ozemlje države, ki je opredeljeno 
z njeno zakonodajo, in vsa druga morebitna območja s suve- 
renim statusom, suverenim pravicami ali zakonito oblastjo 
v skladu z mednarodnim pravom. 

2. člen 

1. Vsaka država pogodbenica bo spodbujala investitorje 
druge države pogodbenice k investiranju na svojem ozemlju 
in dopuščala tako investiranje v skladu s svojimi zakoni in 
predpisi. 

2. Vsaka država pogodbenica bo v skladu s svojimi zakoni in 
predpisi na svojem ozemlju nudila pomoč in zagotovila mož- 
nosti za pridobitev viz in delovnih dovoljenj državljanom 
druge države pogodbenice v zvezi z dejavnostmi, ki so pove- 
zane s takimi investicijami. 

3. člen 

1. Investicijam in dejavnostim v zvezi z investicijami investitor- 
jev države pogodbenice bo zagotovljena poštena in nepri- 
stranska obravnava in bodo na ozemlju druge države pogod- 
benice uživale zaščito. 
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2. Vsaka pogodbenica mora, kolikor je mogoče, investicijam 
investitorjev iz druge pogodbenice zagotoviti v skladu 
z določbami svojih zakonov in predpisov enako obravnavo, 
kot jo zagotavlja svojim lastnim investitorjem. 

3. Obravnava in zaščita iz prvega odstavka tega člena ne 
smeta biti manj ugodni od obvravnave in zaščite, zagotovljene 
investicijam investitorjev iz kake tretje države in dejavnostim 
v zvezi z njimi. 

4. Obravnava in zaščita, omenjeni v prvem in tretjem 
odstavku tega člena ne smeta vsebovati preferencialne obrav- 
nave, ki jo druga država pogodbenica zagotavlja investicijam 
investitorjev kake tretje države na podlagi carinske unije, 
proste trgovinske cone, gospodarske unije, sporazuma o izo- 
gibanju dvojnem obdavčenju ali o olajšavah v maloobmejnem 
prometu. 

4. člen 

1. Nobena pogodbenica ne bo razlaščala ali nacionalizirala 
investicij investitorjev druge pogodbenice na svojem ozemlju 
ai proti njim sprejemala podobnih ukrepov (v nadaljevnaju 
označene kot »razlastitev«), razen pod naslednjimi pogoji: 
(a) zaradi javnega interesa; 
(b) po zakonitem postopku v tej državi; 
(c) brez diskriminacije; 
(d) proti odškodnini. 

2. Odškodnina bo izračunana na podlagi tržne vrednosti 
investicije neposredno pred trenutkom, ko je odločitev 
o razlastitvi objavljena ali posredovana javnosti. Če tržne 
vrendosti ni mogoče izračunati brez težav, bo odškodnina 
določena v skladu s splošno priznanimi načeli vrednotenja in 
nepristransko, pri čemer je treba med drugim upoštevati 
investirana sredstva, amortizacijo, že repatriirani kapital, 
vrednost zamenjave in druge pomembne dejavnike. 

3- Odškodnina mora vsebovati obresti po tekoči obrestni 
meri, ki velja za valuto, v kateri je bila prvotna investicija 
opravljena, obresti pa se obračunajo za obdobje med datu- 
mom razlastitve in datumom plačila. Končno določeno vsoto 
odškodnine je treba investitorjem plačati v prosto konvertibil- 
nih valutah in omogočiti njihovo repatriacijo brez nepotreb- 
nih zamud. 

5. člen 
1- Vsaka država pogodbenica jamči investitorjem druge 
države pogodbenice v skladu s svojimi zakoni in predpisi 
Pr«nos njihovih investicij in dohodkov iz investicij, ki jih imajo 
na ozemlju države pogodbenice, brez nepotrebnega odlaša- 
nja, če so izpolnjene vse zakonske predpisane finančne 
obveznosti, vključno: 
(a) dobičke, dividende, obresti in druge zakonite dohodke; 
(b) vsote, ki izhajajo iz popolne ali delne likvidacije investicij; 
(o) plačila, ki izhajajo iz pogodb o posojilu v zvezi z investicijo; 
(d) licenčnine iz točke d prvega odstavka 1. člena; 
(a) plačila za tehnično pomoč ali tehnične storitve ter uprav- — 
'Jalske storitve; 
O plačila v zvezi s pogodbenimi projekti; 
(9) zaslužka državljanov druge države pogodbenice, ki oprav- 
Ijajo dela v zvezi z neko investicijo na ozemlju ene države 
Pogodbenice. 

2- Predhodno omenjeni prenos je treba opraviti na podlagi 
menjalnega tečaja, ki velja na dan prenosa v državi pogodbe- 
nici, ki je investicijo sprejela. 

6. člen 

^e država pogodbenica ali njena agencija opravi plačilo inve- 
stitorju v skladu z garancijo, ki jo je dodelila za neko investi- 
cijo tega investitorja na ozemlju druge države pogodbenice, 
ntora slednja priznati prenos vsake morebitne pravice ali — 

zahtevka tega investitorja na prvo državo pogdobenico ali 
njeno agencijo in priznati upravičenost prve države pogodbe- 
nice ali njene agencije do take pravice ali zahtevka. Prene- 
sena pravica ali zahteveki ne sme biti večji od prvotne pravice 
ali zahtevka omenjenega investitorja. 

7. člen 

1. Vsak spor med državama pogodobenicama v zvezi 
z razlago ali uporabo tega sporazuma je treba, kolikor je 
mogoče, reševati s posvetovanji po diplomatskih kanalih. 

2. Ce spora na ta način ni mogoče rešiti v šestih mesecih, ga 
je treba na zahtevo katerekoli od držav pogdobenic predložiti 
v obravnavo v ta namen ustanovljenemu arbitražnemu razso- 
dišču. 
3. Tako razsodišče sestavljajo trije razsodniki. V roku dveh 
mesecev od datuma, ko ena država pogodbenica od druge 
dobi pisno obvestilo z zahtevo za arbitražo, mora vsaka 
država pogodbenica imenovati enega razsodnika. Dva tako 
imenovana razsodnika morata v naslednjih dveh mesecih 
izbrati še tretjega razsodnika, ki mora biti državljan kake tretje 
države, ki ima diplomatske odnose z obema državama pogod- 
benicama. Tretjega razsodnika državi pogdobenici imenujeta 
za predsednika arbitražnega razsodišča. 

4. Če arbitražno razsodišče ni ustanovljeno v roku štirih 
mesecev od datuma prejema pisnega obvestila o arbitraži, 
lahko katerakoli država pogdobenica brez vsakršnega druega 
dogovra prosi predsednika mednarodnega sodišča, da ime- 
nuje še neimenovanega razsodnika ali razsodnike. Če je pred- 
sednik državljan ene od držav pogodbenic ali zaradi kakih 
drugih razlogov ne more opraviti te naloge, je treba prositi po 
funckiji naslednjega najvišjega člana mednarodnega sodišča, 
ki ni državljan držav pogodbenic, da opravi potrebno imeno- 
vanje ali imenovanja. 
5. Arbitražno razsodišče mora določiti svoj postopek. Razso- 
dišče mora svojo odločitev sprejeti v skladu z določbami tega 
sporazuma in načeli mednarodnega prava, ki jih priznavata 
obe državi pogodbenici. 

6. Razsodišče odloča z večino glasov. Njegova odločitev je 
dokončna in obvezujoča za obe državi pogodbenici. V te 
namene ustanovljeno arbitražno razsodišče mora na zahtevo 
vsake države pogodbenice utemeljiti razloge za svojo odlo- 
čitev. 

7. Vsaka država pogodbenica nosi stroške za razsodnika, ki 
ga je imenovala, in za svojo zastopanost v arbitražnem 
postopku. Stroške, ki se nanašajo na predsednika razsodišča 
in razsodišče, nosita državi pogodbenici po enakih delih. 

8. člen 

1. Vsak spor med investitorjem ene države pogodbenice in 
drugo državo pogodbenico v zvezi z investicijo na ozemlju 
druge države pogodbenice je treba, kolikor je mogoče, reše- 
vati s prijateljskimi pogajanji med strankama, ki sta v sporu. 

2. Če spora ni mogoče rešiti s pogajanji v roku šestih mese- 
cev, lahko vsaka v spor vpletena stranka spor predloži 
v obravnavo pristojnemu sodišču države pogodbenice, ki je 
investicijo sprejela. 

3. Če spora glede višine odškodnine za razlastitev v skladu 
s prvim odstavkom tega člena ni mogoče razrešiti v roku 
šestih mesecev po začetku pogajanj, ga je mogoče na zahtevo 
ene ali druge stranke predložiti v obravnavo arbitražnemu 
razsodišču, ki je ustanovljeno v ta namen. Določbe tega 
odstavka pa ne veljajo, če se prizadeti investitor odloči za 
uporabo postopka, ki ga določa drugi odstavek tega člena. 

4. Takšno arbitražno razsodišče je treba ustanoviti za vsak 
posamezen primer na tale način: vsaka v spor vpletena 
stranka mora imenovati enega razsodnika, oba tako imeno- 
vana razsodnika pa skupaj izbereta predsednika, ki mora biti 
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državljan kake tretje države, ki ima diplomatske odnose 
z obema državama pogodbenicama. Prva dva razsodnika je 
treba imenovati v roku dveh mesecev od datuma, ko ena 
država pogodbenica drugi posreduje pisno obvestilo z zah- 
tevo za arbitražo, predsednika pa v roku štirih mesecev. Če 
v zgoraj navedenem roku razsodišče ni ustanovljeno, lahko 
vsaka v spor vpletena stranka prosi generalnega tajnika Med- 
narodnega centra za reševanje investicijskih sporov, da 
opravi potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno razsodišče določi svoj postopek. Pri določanju 
tega postopka pa lahko kot smernice uporablja Pravilnik 
o arbitraži Mednarodnega centra za reševanje investicijskih 
sporov. 

6. Razsodišče odloča z večino glasov. Njegova odločitev je 
dokončna in obvezujoča za obe v spor vpleteni stranki. Obe 
državi pogodbenici se morata obvezati, da bosta odločitev 
uveljavili v skladu s svojo državno zakonodajo. 

7. Razsodišče sprejema odločitve v skladu z zakonodajo 
v spor vpletene države pogodbenice, ki je sprejela investicijo 
vključno s pravili o koliziji zakonov, določbami tega spora- 
zuma ter splošno priznanimi načeli mednarodnega prava, ki 
jih sprejemata obe državi pogodbenici. 

8. Vsaka v spor vpletena stranka nosi stroške za člana razso- 
dišča, ki ga je imenovala, in za svojo zastopanost v postopku. 
Stroški, ki se nanašajo na imenovanega predsednika in ostale 
stroške nosita v spor vpleteni stranki po enakih delih. 

9. člen 
Če ena država pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in 
predpisi obravnava investicije investitorjev iz druge države 
pogodbenice ali dejavnosti v zvezi s takimi investicijami ugod- 
neje, kot jih predvideva ta sporazum, se uporablja ugodnejše 
obravnavanje. 

10. člen 

Ta sporazum se uporablja za obstoječe investicije, ki so jih 
investitorji ene države pogodbenice izvršili v skladu z zakoni 
in predpisi druge države pogodbenice na ozemlju slednje 
pred začetkom veljavnosti sporazuma, oziroma ria njihove 
investicije izvršene na tem ozemlju po njegovi uveljavitvi. 

d) posredovanja predlogov o pospeševanju investicij; 
e) preučevanja drugih zadev v zvezi z investicijami. 

2. Če ena od držav pogodbenic zahteva posvet glede katere- 
koli zadeve iz prvega odstavka tega člena, mora druga država 
pogodbenica brez odlašanja odgovoriti. Posvetovanja so ' 
izmenično v Ljubljani in Pekingu. 

12. člen 

1. Ta sporšzum začne veljati na prvi dan meseca, ki sledi 
datumu, ko državi pogodbenici druga drugo v pisni obliki 
obvestita o opravljenih ustreznih notranjih zakonskih postop- 
kih in velja pet let. 

2. Sporazum ostane v veljavi, če nobena država pogodbenica 
drugi eno leto pred pretekom roka, ki ga določa prvi odstavek 
tega člena, ne posreduje pisnega obvestila o odpovedi spora- 
zuma. 

3. Po preteku obdobja prvih petih let lahko vsaka država 
pogodbenica kadarkoli odpove ta sporazum, če vsaj eno leto 
pred tem drugi posreduje pisno obvestilo o tej svoji nameri. 

4. Glede investicij, opravljenih pred datumom prekinitve tega 
sporazuma, veljajo določbe 1. do 11. člena še v obdobju 
naslednjih desetih let po datumu prekinitve sporazuma. 

Ta sporazum sta s svojima podpisoma potrdila ustrezno poo- 
blaščena predstavnika obeh vlad. 

Sestavljeno v dvojniku v Ljubljani, dne 13. septembra 1993 
v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so 
enako verodostojna. 

V primeru razhajanj glede razlage besedila je merodajno 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije: 

Za Vlado Ljudske 
republike Kitajske; 

Lojze peterle I. r. Gu Jongjiang I. r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 
C 

3. člen 

11. člen 

1. Predstavniki obeh držav pogodbenic se občasno sestajajo 
zaradi: 
a) preverjanja izvajanja tega sporazuma; 
b) izmenjave informacij o pravnih zadevah in možnostih inve- 
stiranja; 
c) razreševanja sporov v zvezi z investicijami; 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomsk 
odnose in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum je bil podpisan 13. sopembra 1993 v Ljubljani, 
veljati pa začne, ko se pogodbenici obvestita o tem, da so 
izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki jih 
predvideva njuna zakonodaja. Sporazum je sklenjen za pet let 
in ostane v veljavi, če nobena država pogodbenica drugi eno 
leto pred potekom tega roka ne posreduje pismenega obve- 
stila o odpovedi. 

Sporazum vsebuje potrebne elemente za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama, posebno za investicije pravnih in 
fizičnih oseb ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbe- 
nice ter za spodbujanje in vzajemno zaščito investicij, ki 
temeljijo na mednarodnih sporazumih in bodo prispevale 

k pospeševanju poslovnih vezi in gospodarskega razvoja 
obeh držav. Vsebuje tudi določbe o nacionalnem tretmanu in 
tretmanu največjih ugodnosti, o kompenzaciji škode in izgub 
o razlastitvah, prenosih In subarogaciji, ter o reševanju spo- 
rov med investitorji in med pogodbenicama. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov in tudi ne dodatnih proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN 

P/TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

/IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE - EPA 463^ S Xj)M 

| Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUD- 
SKE REPUBLIKE KITAJSKE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. . 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 

- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 
med Vlado Repubike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sode- 
lovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske 
republike Kitajske, podpisan v Ljubljani, 13. septembra 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku 
glasi: 
* Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnpravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

SPORAZUM 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 
SODELOVANJU 
1ED 
LADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

N VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 

ada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske 
nadaljnjem besedilu: »pogodbenici«) sta se, 

v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama, spod- 
bujali in pospeševali razvoj sodelovanja na področju znanosti 

i in tehnologije, in ker se zavedata zahtev znanstvenega in 
tehnološkega razvoja in njegovega pomena za razvoj naci- 
onalnih gospodarstev obeh držav, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 
1 Pogodbenici bosta v duhu prijateljskega sodelovanja in na 
_ Podlagi medsebojnega spoštovanja suverenosti in neodvisno- 

sti, nevmešavanja v notranje zadeve, enakosti in obojestran- 
sko koristi razvijali z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov, znanstvenih raziskav in projektov znanstveno in 

'' tehnološko sodelovanje med državama zaradi ekonomskega 
razvoja in upoštevali pomen povezovanja znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja z gospodarstvom in trgovinskim 

^ sodelovanjem. 
2. člen 

V skladu s tem sporazumom bo znanstveno in tehnološko 
sodelovanje vključevalo: 

'• izmenjavo znanstvenikov in drugega tehničnega osebja 
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s ciljem, da bi posredovali znanstveno in tehnično znanje, 
izkušnje in predavanja; 

2. izmenjavo strokovnjakov in tehničnega osebja s ciljem 
seznanjanja z znanostjo in tehnologijo; 

3. izmenjavo znanstvenih informacij in podatkov, vzorcev 
izdelkov, materiala, opreme, instrumentov, pripomočkov, 
semen in sadik, itd.; 

4. organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpo- 
zijev, konferenc in drugih srečanj; 

5. uporaba skupnih raziskav, izdelkov in poskusov, kakor tudi 
rezultatov raziskav in izdelkov v okviru tem, ki so v obojestran- 
skem interesu; 

6. katerekoli druge oblike znanstvenega in tehničnega sode- 
lovanja, o katerih naj bi se pogodbenici dogovorili. 

3. člen 

Pogodbenici bosta podpisali protokole ali pogodbe v okvirih, 
ki jih dovoljuje ta sporazum, da bi pospeševali znanstveno in 
tehnološko sodelovanje- med organizacijami, enotami in po- 
djetji. 

4. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije In Vlada Ljudske republike 
Kitajske imenuje Državno komisijo za znanost in tehnologijo 
Ljudske republike Kitajske kot organizaciji, ki bosta skrbeli za 
izvajanje tega sporazuma. 

5. člen 

Strokovnjaki in druge osebe, poslane na podlagi tega spora- 
zuma, so dolžni spoštovati zakone in predpise, ki so v veljavi 
v državi, v katero so poslani. 

6. člen 

1. Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti 
sodelovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dogovorih 
o sodelovanju. 

2. Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega zna- 
čaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, 
bodo last obeh strani in bodo tajne; če bo potrebno, bodo na 
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razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno, 
metodo in postopek bodo obravnavale sodelujoče organiza- 
cije. 

7. člen 

O finančnih določilih za izvajanje tega sporazuma se bosta 
pogodbenici dogovorili posebej. 

8. člen 

Ta sporazum je lahko predmet sprememb ali dopolnitev s pri- 
volitvijo obeh pogodbenic. 

9. člen 

Ta sporazum bo začel veljati, ko pristojna organa obeh držav 
izmenjata obvestili o izpolnitvi zahtev internega postopka za 
njegovo uveljavitev. 

Ta sporazum bo v veljavi za obdobje petih let in se njegova 
veljavnost podaljšuje zatem za nadaljnja petletna obdobja, če 

katera od pogodbenic Sest mesecev pred iztekom pisno ne 
sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma. 

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani dne 13. septembra 1993 
v dveh izvodih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, 
pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob razlikah 
v razlagi velja angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE UUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 
Lojze Peterle l.r. Oian Oichen, l.r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV* 

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitaj- 
ske sta v Ljubljani 13. septembra 1993 podpisala minister za 
zunanje zadeve Republike Slovenije Lojze Peterle in minister 
za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske Qian Oichen. 
Hkrati je bil podpisan tudi Sporazum o sodelovanju v izobra- 
ževanju, kulturi in znanosti, ki kot krovni dokument predstav- 
lja osnovo za sklepanje posebnih podgodb o sodelovanju na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti, s tem tudi podpi- 
sanega sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju. 

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med 
državama v okviru naslednjih oblik: izmenjave znanstvenikov, 
strokovnjakov in tehničnega osebja, izmenjave znanstvenih 
informacij in podatkov, vzorcev izdelkov, materiala, opreme, 
instrumentov, itd., organizacijo znanstvenih in tehnoloških 
seminarjev, simpozijev in drugih srečanj, uporabo skupnih 
raziskav, rezultatov raziskav ter druge oblike sodelovanja po 
dogovoru. Posebej je opredeljeno tudi področje intelektualne 
lastnine ter lastništvo znanstvenih in tehnoloških informacij 
nelastninskega značaja. 

Sporazum predvideva sklepanje protokolov ali podgodb med 
podpisnicama zaradi pospeševanja znanstvenega in tehnolo- 
škega sodelovanja, kakor tudi, da naj bi se podpisnici 
o finančnih določilih posebej dogovorili. 

Sporazum bo v veljavi pet let. Njegova veljavnost se podalj- 
šuje za nadaljnja obdobja petih let, če katera od podpisnic ne 
sporoči svoje namere o prenehanju. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih, oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 

S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti 
zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo iz rednih 
sredstev za mednarodno dejavnost, tako da dodatnih sredstev 
ne bo potrebno zagotoviti. 

to 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU 
V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE - EPA 464^/S 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNA- 
NOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali: 
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 

- Borut MAHNIČ, vodja Službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in 
znanosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske - EPA 
464 

1.člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi 
in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske 
republike Kitajske, podpisan v Ljubljani 13. septembra 1993. 

2. člen 

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

Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na vpogled v Službi za 
Mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

SPORAZUM O SODELOVANJU V 
IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske 
v nadaljevanju:'pogodbenici) sta se, z namenom da bi pospe- 

sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti in v prepri- 
ju, da tako sodelovanje vodi k poglabljanju obojestran- 

ska razumevanja in odnosov na različnih ravneh med drža- 
ama, odločili, da skleneta ta sporazum pod naslednjimi po- 

I loji; 

1. člen 

ogodbenici se strinjata, da bosta pospeševali sodelovanje v 'zobraževanju, kulturi in znanosti in spodbujali neposredno 
sodelovanje med kuturnimi, izobraževalnimi, znanstvenimi in 
raziskovalnimi ustanovami. 

Pogodbenici bosta spodujaii izmenjavo profesorjev, študen- 
'°v, znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov. 

2. člen 

pogodbenici se strinjata, da si bosta po svojih zmožnostih in 
okviru razpoložljivih sredstev podeljevali štipendije za študij 

n strokovno usposabljanje. 

3. člen 

Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o možnosti za 
učenje jezika druge države in bosta v ta namen spodbujali 

svoje učitelje in študente, da bodo obiskovali poletne jezi- 
kovne tečaje v drugi državi. 

4. člen 

Pogodbenici soglašata, da bosta proučili možnost za skleni- 
tev sporazuma o medsebojnem priznavanju akademskih sto- 
penj, diplom in naslovov, ki jih je podelila druga država. 

5. člen 

Pogodbenici soglašata, da bosta izmenjave in sodelovanje 
v kulturi in umetnosti izvajali na naslednje načine: 
1. izmenjava obiskov pisateljev in umetnikov 
2. izmenjava gostovanj umetniških skupin 

3. organizacija kulturnih in umetniških razstav v državi druge 
pogodbenice. 

Pogodbenici soglašata, da bosta pospeševali izmenjave in 
sodelovanje med muzeji in knjižnicami obeh držav. 

Pogodbenici soglašata, da bosta po svojih zmožnostih izme- 
njavali knjige, revije in drugo gradivo o kulturi in umetnosti. 

6. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju 
naravne in kulturne dediščine. 

7. člen 

Pogodbenici soglašata, da bosta krepili stike in sodelovanje 
med športnimi organizacijami obeh držav ter da bosta 
v skladu s potrebami in možnostmi spodbujali navezavo 
neposrednih stikov, omogočali prijateljske obiske, tekmova- 
nja in izmenjavo športnih tehnik med atleti, trenerji in šport- 
nimi ekipami ter izmenjave na področju športa med mladimi 
obeh držav. 

8. člen 

Pogodbenici soglašata o izmenjavi in sodelovanju na 
področju novinarstva, založništva, radijskih in televizijskih 
oddaj in kinematografije. 
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9. člen 

Vsaka od pogodbenic bo v skladu z zakoni in predpisi, ki 
veljajo na njenem ozemlju, drugi pogodbenici podelila vse 
ugodnosti za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz gradiva 
in opreme, potrebne za izvajanje programov izmenjave, ki 
bodo dogovorjeni v skladu s tem sporazumom. 

10. člen 

Pogodbenici bosta sestavili letne in dvoletne programe za 
sodelovanje v izobraževanju in kulturi z namenom uresniče- 
vanja tega sporazuma ter določili finančne načrte za te pro- 
grame. Programe bodo izdelale pooblaščene ustanove obeh 
držav. 

11. člen 

Ta sporazum prične veljati potem, ko se pogodbenici medse- 
bojno obvestita, da so zaključeni njuni ustrezni pravni po- 
stopki. 

12. člen 

Ta sporazum velja pet let in se samodejno obnavlja za nadalj- 
nja petletna obdobja, če ga nobena od pogodbenic ne odpove 

po diplomatski poti s pisnim obvestilom drugi pogodbenici 
šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti. 

13. člen 

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v Ljubljani dne 13. 
septembra 1993 v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, 
pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. V primeru 
razlik v tolmačenju, velja angleško besedilo. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Lojze Peterle I. r. 
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku 

ZA VLADO 
LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 

Qian Oichen I. r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za znanost in tehnolo- 
gijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije in podpredsednik vlade ter minister za zunanje 
zadeve Ljudske republike Kitajske dne 13. septembra 1993 
v Ljubljani. ' 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti med obema državama. Sporazum 
o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti je podlaga 
za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slo- 
venije z Ljudsko republiko Kitajsko za posamezna področja 
sodelovanja. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slove- 
nijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Podrobnejši medsebojni 
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, spo- 

razumov in protokolov med obema državama med obema 
državama in med državnimi organi in drugimi subjekti obeh 
držav. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih podpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva 
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo 
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotav- 
ljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih mini- 
strstev. 

t 
Mnenje predsednika Republike Slovenije Milana Kučana o predlogu 

zakona o obrambi 

Na zahtevo državnega zbora, ki sem jo prejel 5. 11. 1993, 
pošiljam na podlagi 2. odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije svoje mnenje o predlogu Zakona o obrambi. 

Pri svojem mnenju izhajam iz ustavne določbe, da predsednik 
republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni povelj- 
nik njenih obrambnih sil. Podrobnejše opredelitve funkcije 
vrhovnega poveljnika in določitev pristojnosti, ki jih ima za, 
njeno uresničevanje ter pravice in obveznosti vlade in drugih 
organov, da mu omogočijo opravljanje te funkcije, ustava ne 
določa, ampak prepušča zakonski ureditvi. 

Zakon o obrambi mora torej povsem nedvoumno opredeliti 
pristojnosti predsednika republike kot vrhovnega poveljnika, 
pristojnosti vlade in ministrov, razmerja med njimi, odnose pri 
poveljevanju znotraj obrambnih sil in odnose do državnega 
zbora, še posebej njegovo nadzorno funkcijo in način nje- 
nega uresničevanja glede na ustavno določbo, da državni 
zbor nadzoruje izvajanje obrambe in vse njene nosilce, tako 
predsednika republike kot vrhovnega poveljnika, načelnika 
generalštaba, vlado in ministra za obrambo. 
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Vrhovno poveljstvo nad obrambnimi silami nima samo simbo- 
ličnega pomena, ampak mora skladno z ustavno določbo 
o tem da je predsednik republike vrhovni poveljnik, Zakon 
o obrambi opredeliti, kaj je vsebina funkcije vrhovnega povelj- 
nika in določiti take pristojnosti predsednika republike kot 
vrhovnega poveljnika, da bo pri opravljanju te funkcije mogel 
varovati ustavne vrednote, za kar mu daje podlago tudi nepo- 
sredna izvolitev. 

Zato, da bi predsednik republike mogel nositi odgovornost 
kot vrhovni poveljnik, mora imeti na razpolago potrebne infor' 
macije in pooblastila, seveda v skladu s parlamentarnim zna- 
čajem oblasti. V sistemu delitve oblasti mora imeti nepo- 
sredno izvoljeni predsednik republike na razpolago z zako- 
nom določene instrumente, s katerimi bo lahko zagotavljaj 
da bodo pri poveljevanju z obrambnimi silami spoštovana 
ustava, zakoni in vse druge odločitve državnega zbora ko 
najvišjega organa zakonodajne oblasti in nadzora nao 
obrambnimi silami. 

Predlagane določbe o vodenju in poveljevanju je potrebno 

poročevalec 



uskladiti z ustavno določeno funkcijo predsednika republike 
kot vrhovnega poveljnika. Ustava je nedvoumna. Vrhovni 
poveljnik je predsednik republike in mora biti zato celotna 
veriga poveljevanja opredeljena tako, da predsednik repu- 
blike lahko dejansko to funkcijo opravlja in nosi za to tudi 
polno odgovornost v okviru ustave in zakonov. Načelnik 
generalštaba mora biti odgovoren predsedniku republike kot 
vrhovnemu poveljniku za stanje, delo in bojno pripravljenost 
vseh poveljstev, enot in zavodov ter za uporabo obrambnih 
sil. Minister za obrambo na podlagi veljavne ustave ne more 
ukazovati vojski. 

V skladu z veljavno ustavo mora biti po zakonu predsednik 
republike kot vrhovni poveljnik pristojen za vse zadeve vrhov- 
nega vodenja in poveljevanja, kar mu bo omogočalo uresniče- 
vanje njegove ustavne vloge vrhovnega poveljnika slovenskih 
obrambnih sil. 

Zakon naj opredeli pristojnosti vrhovnega poveljnika in 
določi, kaj kdo dela v verigi poveljevanja in naj tudi omogoči, 
da bi lahko predsednik republike kot vrhovni poveljnik prene- 
sel opravljanje določenih zadev na načelnika generalštaba. 

Načelnik generalštaba in drugi poveljujoči častniki morajo 
imeti po zakonu izključno pristojnost za vojaško vodenje in 
poveljevanje znotraj slovenske vojske. To naj jim omogoči 
uresničevanje njihove celovite odgovornosti za spoštovanje 
predpisov in izvajanje ukazov, usmeritev in zahtev pristojnih 
državnih organov. 

Zakon naj določi, da vojaško poveljevanje v vojski uresničuje 
načelnik generalštaba in drugi poveljniki oziroma predstojniki 
vojaških poveljstev, enot in zavodov. Poveljujoči starešine 
uresničujejo vodenje in poveljevanje s podrejenimi enotami in 
posamezniki z izdajanjem organizacijskih in bojnih ukazov, 
povelj, odločitev in načrtov, izven poveljevanja pa z izdajo 
drugih ustreznih posamičnih aktov. Poveljujoči starešine voj- 
ske so svojim nadrejenim odgovorni za stanje, delo, bojno 
pripravljenost in uporabo podrejenih poveljstev, enot in zavo- 
dov ter za uporabo enot. Vojaške osebe so disciplinsko odgo- 
vorne nadrejenim. 
Zakon naj določi, da predsednik republike kot vrhovni povelj- 
nik na predlog načelnika generalštaba izdaja akte poveljeva- 
nja o načinu zagotavljanja potrebne bojne pripravljenosti ter 
izvajanja mobilizacije in bojne uporabe slovenskih obrambnih 
sil oziroma posameznih enot in bojnih sistemov. 

Dalje naj zakon določi, da predsednik republike kot vrhovni 
Poveljnik na predlog načelnika generalštaba odobrava načrt 
pripravljenosti, načrt mobilizacije in načrt uporabe slovenskih 
obrambnih sil ter po odločitvah državnega zbora odreja mobi- 
lizacijo in uporabo obrambnih sil oziroma kadar se državni 
zbor ne more sestati o tem odloča na predlog vlade, odločitve na mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta 

stane (92. člen ustave). 
Jalje naj zakon določi, da o vadbenih mobilizacijah povelj- 
stev, enot in zavodov slovenskih obrambnih sil odloča pred- 
sednik republike ali poveljujoči starešine, ki jih predsednik 
pooblasti. Preizkusne mobilizacije poveljstev, enot in zavodov 
slovenske vojske, ki jih izvaja inšpekcija obrambe, odreja 
9lavni inšpektor s predhodnim soglasjem predsednika repu- 
blike. 

Zakon naj določi, da generalštab slovenske vojske kot voja- 
ško strokovni organ v sestavi Ministrstva za obrambo opravlja 
Štabne vojaško-strokovne naloge neposredno za predsednika 
republike kot vrhovnega poveljnika. Načelnik generalštaba je 
vojaško, torej v verigi poveljevanja, podrejen predsedniku 
republike kot vrhovnemu poveljniku. Zato je v zakonu 
Potrebno jasno opredeliti, da je sestavni del funkcije vrhov- 

i n?9a poveljnika tudi njegova pristojnost za imenovanje načel- 
I n'ka generalštaba. Zakon bi to vprašanje lahko uredil tako, da 
I Predsednik republike kot vrhovni poveljnik imenuje načelnika 

generalštaba na predlog vlade. Zakon bi tudi lahko predvidel, 
da mora z nastopom funkcije predsednika republike načelnik 

i Seneralštaba ponuditi svoj odstop novemu predsedniku repu- 
blike. 

Podeljevanje prvega častniškega čina, torej podporočnika naj - 
bo v pristojnosti predsednika republike kot vrhovnega povelj- 
nika. 

Prav tako naj bo v pristojnosti predsednika republike poviše- 
vanje častnikov. Zakon naj predsednika republike pooblasti, 
da do določene stopnje pristojnost za poviševanje častnikov 
lahko prenese na ministra za obrambo. 

Predsednik republike naj bo pristojen tudi za imenovanje in 
razrešitev častnikov na z zakonom določene višje položaje, na 
primer na položaj čina polkovnika in višje. Častnike naj povi- 
šuje predsednik republike na predlog ministra za obrambo, 
imenuje in razrešuje na položaje pa na predlog načelnika 
generalštaba. 

Primeroma navajam, da zvezni predsednik v Nemčiji po ustavi 
ni vrhovni poveljnik, ampak v miru ukazuje in poveljuje oboro- 
ženim silam minister za obrambo, v neposredni vojni nevarno- 
sti in vojni pa predsednik vlade. Vendar je zvezni predsednik 
z ustavo pooblaščen, da imenuje in razrešuje poleg zveznih 
sodnikov in zveznih uradnikov tudi častnike in podčastnike. 

To svojo pravico lahko na podlagi ustavne določbe prenese 
na drugega in jo je v praksi glede imenovanja in razreševanja 
podčastnikov in častnikov do določene stopnje tudi prenesel 
na ministra za obrambo. 

Zakon naj določi, da predsednik republike uresničuje vrhovno 
vodenje in poveljevanje z izdajanjem organizacijskih in bojnih 
ukazov, direktiv, usmeritev, pravil, odlokov in navodil. 

Vladi in ministru za obrambo naj zakon določi vse potrebne 
pristojnosti za zagotavljanje organizacije, delovanja in razvoja 
slovenskih obrambnih sil na podlagi odločitev, ki jih sprejema 
državni zbor. 

Minister za obrambo naj skladno z zakonom, z odločitvami 
državnega zbora in odločitvami vlade usmerja razvoj in delo- 
vanje vojske in zaradi tega generalštabu odreja potrebne 
razvojne, organizacijske, tehnične in druge ukrepe in usmeri- 
tve. Načelnik generalštaba je ministru za obrambo odgovoren 
za uresničevanje teh ukrepov in usmeritev. 

Minister za obrambo naj po zakonski določbi uresničuje 
usmerjanje vojske z izdajanjem pravilnikov, navodil in drugih 
izvedbenih predpisov za izvajanje zakona ter z dajanjem 
usmeritev za razvoj, opremljanje, priprave, materialno in 
finančno poslovanje in za druge zadeve iz svoje pristojnosti. 

Zakon naj določi, da predsednik republike kot vrhovni povelj- 
nik lahko prenese določene zadeve vodenja na ministra za 
obrambo. Tudi taka ureditev bi se razlikovala od sedaj predlo- 
ženega zakona, ki vodenje v celoti prenaša na ministra za 
obrambo. Po sedanji ureditvi je bilo mogoče prenesti dolo- 
čene zadeve vodenja ne pa tudi poveljevanja na ministra za 
obrambo in je to predsedstvo republike tudi storilo. 

Inšpekcija za obrambo mora biti samostojna. Njen neodvisen 
položaj je nujen zato, da se onemogoči kakršenkoli vpliv na 
opravljanje nadzorstva. Tako bo na temelju objektivnih poro- 
čil inšpekcije omogočeno državnemu zboru, da bo lahko 
opravljal svojo ustavno določeno nadzorno funkcijo, predsed- 
niku republike in vladi pa opravljanje njunih nalog v okviru 
z zakonom določenih pristojnosti. 

V sklopu potrebe po usmerjanju varnostno-obveščevalnih in 
protiobveščevalnih dejavnosti je potrebno tudi splošno vode- 
nje in usmerjanje vojaške varnostne službe. Zato kaže čimprej 
izdelati koncept varnostno-obveščevalne in protiobvešče- 
valne zaščite države, kar bo omočoilo natančnejše določanje 
nalog in pristojnosti vojaške varnostne službe ter njenih raz- 
merij do civilne varnostno-obveščevalne službe. Pri tem kaže 
upoštevati tudi negativne izkušnje varnostno-obveščevalne 
službe nekdanje JLA (KOS). Na tej podlagi kaže predvideti 
tudi telo, Svet za nacionalno varnost, medministrsko komisijo 
ali dobro ali kakorkoli bi se že imenovalo. V okviru tega telesa 
naj bi se usmerjalo, usklajevalo in nadzorovalo celotno vai*- 
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nostno-obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost države 
ter vseh pristojnih služb, vključno z vojaško. Podrobnejše 
določbe o nalogah, sestavi, načinu dela tega telesa in pred- 
vsem o odgovornosti za delo varnostno-obveščevalnih služb 
in o nadzoru državnega zbora nad njihovim delom, mora 
določiti poseben zakon. Delavci in pripadniki vojaške var- 
nostne službe naj imajo v okviru svojega z zakonom določe- 
nega delovnega področja pravice in pooblastila kot jih imajo 
delavci civilne varnostno-obveščevalne službe. 

Ta mnenja, pripombe in predlogi so utemeljeni na ustavni 
določbi o predsedniku republike kot vrhovnemu poveljniku, 
na njegovi neposredni izvolitvi in njegovi ustavni odgovor- 
nosti. 

Mogoče je, da državni zbor odloči, da poveljevanje 
z obrambnimi silami In nadzor nad poveljevanjem in vode- 
njem obrambnih sil uredi tudi drugače. V primeru, da želi 
državni zbor drugače urediti to področje, je potrebno poprej 
spremeniti veljavno ustavo. 

Gre za takšne spremembe ustave, ki bi uveljavile ureditev, da 
kolikor predsednik republike po Zakonu o obrambi ne bi 
odločal o obrambnih silah, ki bi imel pravico odločanja o tem 
minister za obrambo v okviru pooblastil, ki mu jih da vlada in 
bi minister za obrambo ukazoval vojski. Tudi v tem primeru bi 
bilo potrebno razmerja, pristojnost in odgovornost pri vod- 
neju in poveljevanju povsem natančno določiti. To bi zahte- 
valo, da se razmerja med predsednikom republike kot vrhov- 
nim poveljnikom, ministrom za obrambo oziroma vlado in 
državnim zborom določijo že z ustavo kot temeljnim aktom. 

Zakonu o obrambi bi ostala konkretizacija in izpeljava že 
v ustavi določenih razmerij. Tudi v primeru, če bi spremenili 
ustavo, pa bi bilo potrebno ohraniti odločilno vlogo držav- 
nega zbora pri odločanju o vseh temeljnih vprašanjih 
obrambe in varnosti države in pri opravljanju nadzorstva. 

Na potrebo, da se jasno pravno uredijo vsi odnosi, pristojno- 
sti, pooblastila, razmerja nadrejenosti in podrejenosti in 
odgovornost vseh subjektov odločanja na področju obrambe, 
opozarjajo tudi izkušnje iz dosedanje prakse. Po Ustavnem 
zakonu za izvedbo ustave je ostal dosedanji Zakon o obrambi 
in zaščiti v veljavi in se mora z njo uskladiti najkasneje do 31. 
12.1993. Kljub temu je v praksi prihajalo do različnih interpre- 
tacij. 

Vlada je na primer sprejela Uredbo o činih in poviševanju 
v ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 26/ 
93). Vlada je s to uredbo, ki jo je sprejela na predlog ministra 
za obrambo in kljub opozorilu na njeno spornost, uredila 
materijo, ki se lahko ureja samo z zakonom. Določanje činov 
in predpisovanje pogojev za podelitev činov in poviševanje ter 
določanje pristojnega organa ne more biti predmet uredbe 
kot izvršilnega predpisa. Uredba lahko natančneje opredeli 
z zakonom že določene pogoje, ne more jih pa na novo 
predpisovati ali urejati zadeve celo v nasprotju z veljavnim 
zakonom. Uredba kot podzakonski predpis mora biti v skladu 
z ustavo in z zakoni. Vlada kot izvršilni organ nima pravice 
izdajati splošnih norm brez podlage v zakonu. 

Različne so bile tudi interpretacije o tem, ali je Zakon o Vladi 
Republike Slovenije spremenil določbe Zakona o obrambi in 
zaščiti, da načelnika Republiškega štaba Teritorialne 
obrambe imenuje predsedstvo republike oziroma po izvolitvi 
predsednik republike na predlog predstojnika republiškega 
upravnega organa za obrambne zadeve, sedaj ministra za 
obrambo. Vlada je na zahtevo ministra za obrambo dala 
soglasje k njegovemu predlogu za razrešitev načelnika Repu- 
bliškega štaba Teritorialne obrambe in imenovanje novega 

načelnika, čeprav veljavni zakon o obrambi in zaščiti takega 
soglasja ne določa. 

Pri podeljevanju priznanj je na podlagi odredbe ministra za 
obrambo o priznanjih (Ur. I. RS, št. 25/93) očitno prišlo do take 
uporabe Zakona o obrambi in zaščiti da se namesto priznanj 
dejansko podeljujejo odlikovanja, t. j. častni vojni znak, redi in 
medalje, za kar ne more biti pristojen minister za obrambo, 
ker je to po ustavi v pristojnosti predsednika republike. 

Očitno so tudi različne razlage, kaj pomeni ustavna določba, 
da poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti 
člani političnih strank. Po mojem mnenju to pomeni, da var- 
stvo ustavne ureditve zahteva politično nevtralnost poklicnih 
pripadnikov obrambnih sil in policije. Ta ustavna določba tudi 
ne posega v ustavno zagotovljeno svobodo izražanja. 

Praktične izkušnje na področju obrambe tudi kažejo, da pred- 
sednik republike in še prej predsedstvo republike kot vrhovni 
poveljnik nista bila tekoče, popolno in celovito informirana 
o dejanskih razmerah v obrambnih silah in njihovi bojni pri- 
pravljenosti. Tako ni bil izpolnjen temeljni pogoj, da bi pred- 
sedstvo oziroma predsednik lahko opravljala to funkcijo in 
nosila za njo tudi odgovornost. Zato je potrebno z zakonom 
urediti obveznosti za obveščanje in poročanje vrhovnemu 
poveljniku in posebej še opredeliti odgovornost za celovito 
poročanje. Tako bo predsedniku republike kot vrhovnemu 
poveljniku omogočeno, da spremlja stanje, delo in bojno 
pripravljenost slovenske vojske ter po potrebi ukrepa za njeno 
boljše delovanje. 

Obveščanje predsednika republike, ki je eden od pogojev za 
odgovorno opravljanje njegove ustavno določene funkcije, je 
potrebno ob priliki urediti tudi v zakonih, ki urejajo druga 
področja. 

Menim, da je potrebno ponovno pretehtati, ali ne bi kazalo 
z Zakonom o obrambi ustanoviti Svet za obrambo kot posve- 
tovalno telo pri predsedniku republike v skladu z njegovimi 
pristojnostmi in odgovornostjo na tem področju. 

Končno naj ugotovim, da bo vzpostavitev učinkovitega 
sistema kolektivne varnosti v Evropi in svetu in morebitna 
vključitev Republike Slovenije v NATO in Zahodnoevropsko 
unijo kot sestavi del vljučevanja Slovenije v evropske integra- 
cijske procese, zahtevala tudi ustrezne določbe v Zakonu 
o obrambi. Že sedaj pa je potrebno v Zakonu o obrambi 
določiti, na kakšen način bo Republika Slovenija z uporabo 
svojih obrambnih sil izpolnjevala že sprejete mednarodne 
obveznosti. 

Svoje mnenje naj končam z ugotovitvijo, da mora Zakon 
o vrsti, obsegu in organizaciicji obrambe, nedotakljivost in 
celovitosti državnega ozemlja razčleniti in operacionalizirati 
ustavne določbe o predsedniku republike kot vrhovnem 
poveljniku obrambnih sil, določiti pristojnosti in s tem odgo- 
vornost vrhovnega poveljnika na podlagi veljavnosti ustave al 
pa je treba najprej spremenit ustavo in na tej podlagi pripraviti 
ustrezen zakon. 

Spričo tega, da je predloženi Zakon o obrambi v osnovi 
pripravljen tako kot da bi bile že sprejete ustavne spremembe, 
ki bi ministra za obrambo pooblaščale, da ukazuje vojski, bi 
bil predloženi zakon v primeru, da bi se državni zbor odločil 
za takšno spremembo ustave, lahko dobra podlaga za nadalj- 
njo razpravo in bi bil s tem tudi upravičen nesporno velik trud, 
ki je bil vložen v njegovo pripravo. 

Milan Kučan, l.r 
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