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LOKALNE VOLITVE 
Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D) 19 
- EPA 430 - II - hitri postopek 

GOSPODARSKE DRUŽBE 
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D) 21 
- EPA 473 - II - skrajšani postopek 

RATIFIKACIJE 
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o 23 
ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO) 
- EPA 477 - II - 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o 27 
vzajemni odpravi vizumov (BLAOV) 
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POPRAVKA 
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Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim 
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-EPA479- II - 
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN 

STALIŠČA 8. REDNE SEJE 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi sklepa o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 

pridobitno dejavnostjo poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi sklepa o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo poslanca Državnega zbora, na 8. seji, dne 
24.4.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 

pridobitno dejavnostjo naj prouči potrebo po obvezni razlagi zakona 
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 
in zakona o poslancih, ki bi preprečila sedanja različna tolmačenja 
o njuni kršitvi in sankcijah zanjo.V primeru, da bo komisija ugotovila 
potrebo po obvezni razlagi, naj se do odločanja o njej v Državnem 
zboru odloži obravnava kršitev, glede katerih obstajajo različna 
tolmačenja. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za 

gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999  

državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
*akona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 
(ZNSGDT) - druga obravnava, na 8. seji, dne 23.4.1998, na 
Podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1- Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 

avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 
(ZNSGDT) za tretjo obravnavo pripravita predlagatelja zakona: 
Branko Jane in Rafael Kužnik, poslanca Državnega zbora. 

2. Tretja obravnava predloga zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije 
po letu 1999 (ZNSGDT) se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o deviznem poslovanju 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o deviznem poslovanju (ZDP) - prva obravnava, na 
8. seji, dne 22.4.1998, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o deviznem poslovanju (ZDP) - prva 
obravnava - je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi. 

stališči: 

1. Določbe, ki se nanašajo na začetek uporabe sporazuma o 
pridruženem članstvu Republike Slovenije v EU uvrsti med 
prehodne in končne določbe, pri čemer je mišljeno predvsem 
26., 27. in 30. člen zakona. 

2. V 60. členu predpiše in v posebnem odstavku podrobneje 
opredeli nujne primere. 

3. Vse določbe, v katerih je izraz Ministrstvo za finance, 
nadomesti z izrazom ministrstvo, pristojno za finance. 

4. V 20. členu, definicijo neposrednih naložb, dopolni z definicijo 
teh naložb iz 9. člena. 

5. V 26. členu dovoli nakupe vrednostnih papirjev, ki niso izdani 
s strani držav članic OECD in mednarodnih finančnih institucij 
ter niso prvovrstni vrednostni papirji, pod pogoji, ki jih bo 
opredeljeval podzakonski akt, ki ga predpiše predpiše Banka 
Slovenije. 

6. V 47. členu pred besedo nevarnost, doda besedi "verjetno 
izkazana". 

7. Vsebino tretjega odstavka 79. člena popravi glede na vsebino 
prvega in drugega odstavka istega člena. 

8. V 9. členu prouči višino deleža v osnovnem kapitalu, ki je 
pogoj za opredelitev neposredne naložbe. 

9. Določbo v tretjem odstavku 28. člena uskladi s predlogom 
zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in v drugem 
odstavku prouči ustreznost določbe, ki izključuje borzno- 
posredniške hiše. 

10. Predvidi način institucionaliziranega sodelovanja med Banko 
Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev v primeru 
ukrepanja na podlagi 28. člena zakona. 

11. Upošteva smernice Evropske unije in usmeritve za 
liberalizacijo ekonomskih odnosov s tujino vključno s 
področjem pretoka kapitala. 

12. Natančneje določi pogoje za opravljanje posameznih vrst 
deviznih poslov vključno s potrebnimi omejitvami. Predlagatelj 
naj tudi prouči možnost natančnejše opredelitve kriterijev, 
vrste in pogoje za uvedbo posebnih ukrepov na področju 
deviznega poslovanja (47. - 49. člen). 

13. Vgradi bolj pregleden mehanizem v zvezi z oblikovanjem 
deviznih tečajev in reagiranjem Banke Slovenije. 

14. Ponovno prouči ustreznost prenehanja veljavnosti 28., 29. in 
30. člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (člen 79. 
točka 2). Navedeni členi so pravna podlaga za zagotavljanje 
sredstev za gospodarsko in turistično promocijo, ki postaja 
vse pomembnejša ob opuščanju drugih izvoznih spodbud 
(obveza do WTO in EU). 

DODATNA SKLEPA 

1. Ministrstvo za finance in Banka Slovenije, do začetka tretje 
obravnave predloga zakona, seznanita državni zbor z vsebino 
podzakonskih aktov, ki so predvideni v predlogu zakona o 
deviznem poslovanju. 

2. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da ob 
predložitvi predloga zakona za drugo obravnavo dopolni 
obrazložitev finančnih posledic z bolj natančno oceno dodatnih 
sredstev v zvezi z vzpostavitvijo dodatnih registrov naložb. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o bančništvu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o bančništvu (ZBan) - prva obravnava, na 8. seji, dne 
22.4.1998, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o bančništvu - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predlog zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Predvidi določbe, ki bi predstavljale izjeme glede na splošni 
upravni postopek v skladu z zakonom o upravnem postopku 
in bi omogočile hitrejše ukrepanje Banke Slovenije v primeru 
stečaja ali likvidacije banke ter hkrati zagotavljale varstvo 
upnikov oziroma dolžnikov. 

2. Dodatno zaostri odgovornost uprav bank za poslovanje bank. 

3. Primerno skrajša roke za prilagoditev poslovanja hranilno 
kreditnih služb in rokovno uokviri določbo 158. člena predloga 
zakona v zvezi z združevanjem hranilno kreditnih služb. 

4. Predvidi rešitev, na podlagi katere naj se iz stečajne mase 
izločijo posli in premoženje, ki ga upravlja banka kot skrbnik. 

5. Opredeli kriterije za uporabo diskrecijskih pravic Banke 
Slovenije (npr. 104. člen). 

6. Prouči rešitev, ki bi razpolaganje z revalorizacijskim dobičkom 
opredelila v posebnem členu predloženega zakona. 

7. Podrobneje opredeli pojem "stopnje tržne koncentracije" v 
37. členu, ki se nanaša na dovoljenje za združitev banke. 
Glede predvidene rešitve v zvezi z višino skupnih naložb 
banke, ki jo opredeljuje 64. člen, naj predlagatelj prouči 
smiselnost morebitne opredelitve nižjega zneska naložb banke 
glede na višino kapitala banke. 

8. Prouči smiselnost rešitve, na podlagi katere bi bilo tudi 
hranilnicam omogočeno opravljati nočne depozite za pravne 
osebe. 

9. Prouči rešitev, na podlagi katere bi bile določbe predloga 
zakona, ki se nanašajo na Poštno banko Slovenije, v večji 
meri prilagojene hranilniškemu značaju poslovanja te banke. 

10. Prouči in ustrezno upošteva mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve ter pripombe Združenja bank 
Slovenije, Zveze hranilnic Slovenije g.i.z. in SKB banke d.d. 

11. Prouči ali oddajanje šefov sodi med izkjučno bančne posle in 
naj natančnejše opredeli posredovanje (3. člen). 

12. Omogoči, da tudi pravne osebe lahko postanejo solastniki 
bank do 5% kapitala (17. člen). 

13. Prouči možnost črtanja prvega odstavka oziroma zmanjšanja 
števila dovoljenj za povečanje solastniškega deleža v bankah 
ter podrobneje opredeli kriterije Banke Slovenije za izdajanje 
teh dovoljenj (18. člen). 

14. Uskladi besedilo 22. in 23. člena z direktivami EU. 

15. Skrajša predvideni enoletni rok za odločanje Banke Slovenije 
(33. člen). 

16. Natančneje opredeli kriterije določanja pomembnega vpliva 
(44. člen). 

17. Vključi določila, ki bankam, ki ne zbirajo hranilnih vlog občanov, 
ne bodo predpisovala drugih omejitev na področju kapitala, 
potrebnega za opravljanje posameznih storitev, kot je 
predpisana višina osvnovnega kapitala, ki je potreben za 
ustanovitev banke, prav tako pa naj predvidi znižanje 
potrebnega kapitala, potrebnega za polno licenco. 

18. Opredeli pojem "od banke odvisna oseba" (56. člen). 

19. Predvidi poleg poslovnih bank tudi delno jamstvo Banke 
Slovenije za izgubljene hranilne vloge (121. člen) in vključi 
določila, ki bodo banke, ki ne zbirajo hranilnih vlog prebivalstva 
in ne predstavljajo rizika za državni proračun, izključila iz 
sistema solidarnega jamstva za izplačilo zajamčenih vlog v 
primeru stečaja posamezne banke. 

20. Predvidi podaljšanje rokov v prehodnem obdobju (171. člen). 

21. Dopolni predlog zakona tako, da bo zagotovil razvoj 
hranilništva oziroma naj prouči možnost, da to področje uredi 
s posebnim zakonom. 

22. Prouči možnost, da se poglavje o zadružnih hranilno-kreditnih 
službah izloči iz predloga zakona o bančništvu in da se to 
področje uredi s posebnim zakonom. 

23. Prouči in smiselno upošteva pripombe Zveze hranilno- 
kreditnih služb Slovenije ob upoštevanju pozitivnih izkušenj 
iz tujine: 

a) pripravi poseben zakon o zadružnih hranilno-kreditnih 
službah ali 
b) ustrezno spremeni in dopolni poglavje zakona o hranilno- 
kreditnih službah. 

24. Prouči in smiselno upošteva pripombe in predloge 
Gospodarske zbornice Slovenije (stališča UO GZS z dne 
14.10.1997) in mnenje GZS k predlogu zakona o bančništvu 
(2.7.1997), zlasti: 

- čim natančneje je potrebno opredeliti bančne in finančne storitve: 
- omejiti izpostavljenost bank v odnosu do države; 
- odpreti možnosti za vstop tujega kapitala in tujih bank in tako 

omogočiti večjo konkurenco na bančnem in finančnem trgu 
(tudi pri privatiziranju državnih bank); 

- omejiti oblikovanje bančnih skupin in "monopolizacijo" bančnega 
trga; 

- opredeliti čimbolj pregledne kriterije in omejitve za poslovanje 
bank; 

- zagotoviti vpliv zakona na pocenitev finančnega posredništva 
bank; 

- zagotoviti prenos direktiv EU v bančni sistem Slovenije. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nematerializiranih vrednostnih 

papirjih    

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) - 
prva obravnava, na 8. seji, dne 22.4.1998, na podlagi 173. in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih 
(ZNVP) - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upoštevan naj pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Poskrbi za skladnost določb predloga zakona z določbami 
predloga obligacijskega zakonika, ki ga je vlada že predložila 
v zakonodajni postopek. 

3. Prouči rešitev, na podlagi katere bi se predpisal enoten način 
vodenja delniške knjige za vse delniške družbe in hkrati 
predvidi daljše časovno obdobje, v katerem bi te družbe 
zavezali za spoštovanje takšne določbe. 

4. Določbo 45. člena preoblikuje tako, da bodo podatki o delničarjih 
javnih delniških družb dostopni na način, primerljiv z načinom 
pridobivanja podatkov iz sodnega registra. Ob tem naj ustrezno 
dopolni tudi določbo 50. člena, v kateri naj predvidi predpis 
tarife za določitev nadomestila iz naslova pokrivanja stroškov 
za tovrstne vpoglede v delniško knjigo. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pospeševanju turizma 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - druga obravnava, 
na 8. seji, dne 22.4.1998, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona o pospeševanju turizma 
se opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika 
Državnega zbora. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prostih carinskih conah in o prostih 

conah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o prostih carinskih conah In o prostih conah (ZPCPC) 
• druga obravnava, na 8. seji, dne 22.4.1998, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah 
(ZPCPC) za tretjo obravnavo pripravljajo predlagatelji zakona: 

Anton Anderlič, Rudolf Moge, Boris Sovič, Aurelio Juri, Franc 
Kangler, Anton Partljič, Mario Gasparini in Štefan Kline, poslanci 
Državnega zbora. 

2. Tretja obravnava predloga zakona o prostih carinskih conah 
in prostih conah se opravi v skladu z drugim odstavkom 194. 
člena poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 2.4.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o varnosti cestnega prometa 
(2VCP) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj prouči obstoječe razmere, ki 
izhajajo iz statističnih podatkov o obravnavi in stanju nerešenih 

zadev ter še pred uveljavitvijo zakona o varnosti cestnega 
prometa sprejme ustrezne ukrepe za vzpostavitev možnosti 
za ažurno reševanje zadev o prekrških ter dosledno izvajanje 
določb novo sprejetega zakona. 

2. Ministrstvo za notranje zadeve naj pri pripravi novega pravilnika 
o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o 
registrskih tablicah prouči možnost o uporabi grbov občine 
stalnega bivališča vsem lastnikom registrskih tablic, ki to želijo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji 

Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene 
s kaznivim dejanjem  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 2.4.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji 
Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem 
(MKPKKD-A), na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije 
in Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne 
odnose, da v roku štirinajstih dni predložita v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije celovito poročilo o vzrokih 
in odgovornosti za nastanek tekstovne spremembe v predlogu 
zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem, 
EPA 116-11. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi 

referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo 

njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 19.3.1998 ob 
obravnavi predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi 
referendumskih območij za ustanovitev občin ter za 
določitev oziroma spremembo njihovih območij In razpisu 
referenduma za spremembo imen in sedežev občin, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pred izvedbo 
referenduma zainteresirano območje seznani z obstoječim 
sistemom in načrtovanimi spremembami sistema financiranja občin 
in z učinki, ki jih bodo v primeru če bodo sprejete, le-te imele na 
obseg financ vsake posamične novoustanovljene občine. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi 

referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo 

njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 19.3.1998 ob 
obravnavi predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi 
referendumskih območij za ustanovitev občin ter za 
določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu 
referenduma za spremembo imen in sedežev občin, na podlagi 
13. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) ter 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor je ob obravnavi predlogov za ustanovitev novih 
občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij, ki 
so jih vložili z ustavo in zakonom določeni predlagatelji na podlagi 
6., 7. in 8. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij, po proučitvi mnenja in predloga Vlade 
Republike Slovenije ter poročila in mnenja Komisije za lokalno 
samoupravo Državnega zbora ocenil, da posamezni predlogi ne 
izpolnjujejo z ustavo in zakonom določenih pogojev za ustanovitev 
občin oziroma za spremembo območij. 

Državni zbor je ugotovil, da z ustavo in zakonom določenih pogojev 
za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij, 
ne izpolnjujejo naslednji predlogi: 

1. za ustanovitev občin: 
- predlog za ustanovitev občine Vransko z razdelitvijo občine 

Žalec 
- predlog za ustanovitev občine Tabor z razdelitvijo občine Žalec 
- predlog za ustanovitev občine Griže z razdelitvijo občine Žalec 
- predlog za ustanovitev občine Žalec z razdelitvijo občine Žalec 

(ožje območje) 
- predlog za ustanovitev občine Horjul z izločitvijo dela občine 

Dobrava-Horjul-Polhov Gradec 
- predlog za ustanovitev občine Destrnik z izločitvijo dela občine 

Desternik-Trnovska vas 
- predlog za ustanovitev občine Trnovska vas z izločitvijo dela 

občine Desternik-Trnovska vas 
- predlog za ustanovitev občine Sv. Andraž z izločitvijo dela občine 

Destrnik-Trnovska vas 
- predlog za ustanovitev občine Mirna Peč z izločitvijo dela občine 

Novo mesto 
- predlog za ustanovitev občine Šmarjeta z izločitvijo dela občine 

Novo mesto 
- predlog za ustanovitev občine Cerkvenjak v Slovenskih goricah 

z izločitvijo dela občine Lenart 
- predlog za ustanovitev občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah 

z izločitvijo dela občine Lenart 

- predlog za ustanovitev občine Benedikt z izločitvijo dela občine 
Lenart 

- predlog za ustanovitev občine Sv. Ana v Slovenskih goricah z 
izločitvijo dela občine Lenart 

- predlog za ustanovitev občine Voličina z izločitvijo dela občine 
Lenart 

- predlog za ustanovitev občine Lenart z izločitvijo dela občine 
Lenart (ožje območje) 

- predlog za ustanovitev občine Sv. Jurij v Slčvenskih goricah z 
izločitvijo dela občine Lenart 

- predlog za ustanovitev občine Hoče - Pohorje z izločitvijo dela 
občine Maribor 

- predlog za ustanovitev občine Slivnica z izločitvijo dela občine 
Maribor 

- predlog za ustanovitev občine Senovo (ožje območje) z izločitvijo 
dela občine Krško 

- predlog za ustanovitev občine Senovo (širše območje) z 
izločitvijo dela občine Krško 

- predlog za ustanovitev občine Trzin z izločitvijo dela občine 
Domžale 

- predlog za ustanovitev občine Jevnica - Kresnice z izločitvijo 
dela občine Litija 

- predlog za ustanovitev občine Šmartno z izločitvijo dela občine 
Litija 

- predlog za ustanovitev občine Dole z izločitvijo dela občine Litija 
- predlog za ustanovitev občine Litija z izločitvijo dela občine Litija 

(ožje območje) 
- predlog za ustanovitev občine Kočevska Reka z izločitvijo dela 

občine Kočevje 
- predlog za ustanovitev občine Podnanos z izločitvijo dela občine 

Vipava 
- predlog za ustanovitev občine Dobova z izločitvijo dela občine 

Brežice 
- predlog za ustanovitev občine Čatež ob Savi z izločitvijo dela 

občine Brežice 
- predlog za ustanovitev občine Velika Polana z izločitvijo dela 

občine Črenšovci 

2. za spremembe območij občin: 
- predlog za izločitev naselja Velika vas iz občine Moravče ter 

njegovo priključitev k sosednji občini Dol pri Ljubljani 
- predlog za izločitev naselja Erzelj iz občine Vipava ter njegovo 

priključitev k sosednji občini Ajdovščina 
- predlog za izločitev naselja Veliki Cirnik iz občine Sevnica ter 

njegovo priključitev k sosednji občini Trebnje 
- predlog za izločitev naselja Prihova iz občine Mozirje in priključitev 

k sosednji občini Nazarje 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o strokovnih In znanstvenih 
naslovih (ZSZN) - druga obravnava, na podlagi 173. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zbirkah podatkov s področja 

zdravstva 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstva (ZZPPZ) - prva obravnava, na podlagi 173.in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva - 

prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga 
besedila za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Upošteva mnenje Državnega sveta Republike Slovenije. 

3. Odpravi neskladje med 1. in 2. členom predloga zakona tako, 
da bosta določbi medsebojno usklajeni. Iz vsebine 2. člena 
naj bo razvidno, na katere zbirke podatkov s področja 
zdravstvenega varstva se navedena določba nanaša. 

4. Prouči in v vseh členih predloga zakona dosledno uporablja 
določbe zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma opredeli, 
za katere primere s tem zakonom ni drugače določeno. 

5. Prouči določbo 4. člena glede posrednega zbiranja osebnih 
podatkov od drugih upravljalcev zbirk podatkov tako, da bo 
jasno določeno, da posredno zbiranje podatkov opredeli vsak 
posamezen upravljalec zbirke podatkov v prilogi zakona. 

6. V 5. členu naj medsebojno natančneje razmeji posamezne 
zbirke podatkov, ter jih strukturno preglednejše označi. 

7. V 7. členu odpravi neskladje med obrazložitvijo in vsebino 
člena. 

8. Prouči in natančneje definira 3. člen predloga zakona s stališča 
izvajalcev zdravstvene politike. 

9. Prouči in opredeli, kaj pomeni v 15. členu pojem "velika 
malomarnost". 

10. Prouči možnost, da se denarne kazni, ki jih določa 14. člen, 
ustrezno povečajo. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v železniškem 

prometu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v 
železniškem prometu (ZPPŽP) - prva obravnava, na podlagi 
173.in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je predlog 

zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu 
(ZPPŽP) - prva obravnava, primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi besedila zakona za drugo 
obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o policiji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o policiji (ZPol) - druga 
obravnava, na podlagi 173. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o policiji (ZPol) za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o plovbi po notranjih vodah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o plovbi po notranjih vodah 
(ZPNV)- prva obravnava, na podlagi 173. in 180. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o plovbi po notranjih vodah (ZPNV) - prva 
obravnava - EPA 765, se umakne iz zakonodajnega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o železniškem prometu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 12.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o železniškem prometu (ZZelP) - 
prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP) - prva obravnava 
- EPA 353, se ne sprejme. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 

nujne programe Republike Slovenije v kulturi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 5.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
(ZZSNPK) - druga obravnava, na podlagi 173. in 195. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSNPK) za tretjo 

obravnavo pripravijo predlagatelji zakona, poslanci in poslanke: 
Samo Bevk, Anton Delak, Vincencij Demšar, Polonca Dobrajc, 
Roman Jakič, Zmago Jelinčič, Mirko Kaplja, Štefan Kline, 
Rafael Kužnik, Maksimiljan Lavrinc, Darja Lavtižar Bebler, 
Zoran Lešnik, Aleksander Merlo, Janez Mežan, Rudolf Moge, 
Anton Partljič, Janez Per, Peter Petrovič, Janez Podobnik, Franc 
Potočnik, Miran Potrč in Eda Okretič Salmič. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kemikalijah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 5.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o kemikalijah (ZKem) - prva 
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o kemikalijah je primerna podlaga za pripravo 
predloga besedila za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Bolj jasno precizira prvi odstavek 43. člena, in sicer v kakšnem 
primeru lahko Vlada Republike Slovenije trajno prepove ali 
omeji promet, proizvodnjo ali uporabo določene kemikalije. 

3. V 58. členu natančneje opredeli kriterije in postopek za 
prepoved proizvodnje. Prouči naj tudi možnost za predhodno 
začasno prepoved proizvodnje. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zračnem prometu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 5.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o zračnem prometu (ZZPro) - 
prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o zračnem prometu (ZZPro) - prva obravnava, 
se ne sprejme. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici 

Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 5.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (ZKGZ) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - 
prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

stališča: 

1. Predlagatelj naj v prvem in drugem členu prouči predlog, da 
se ustanovijo zbornice po posameznih regijah na sedanjih 
sedežih območnih kmetijsko živinorejskih zavodov s tem, da 
so območne zbornice pravne osebe (vzor naj bi bile obrtne 
zbornice). Na ravni države pa imamo krovno državno KGZ, 
ki jih združuje in usmerja. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči možnost, da bi bil lahko sedež Kmetijsko 
gozdarske zbornice izven Ljubljane. 

3. Predlagatelj naj v 5. členu (organizacijske enote) opredeli 
sedež območnih enot, ki se ustanovijo za območje sedanjih 
območnih zavodov za kmetijstvo ali območnih zavodov za 
gozdove. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči pravico Kmetijsko gozdarske zbornice do 
vpogleda in uporabe podatkov in evidenc za vodenje seznama 
članov. 

5. Za fizične osebe, ki sestavljajo prvo volilno skupino, naj 
predlagatelj prouči spremembo višine v letu 1996 doseženega 
katastrskega dohodka, ki jo dosegajo lastniki, zakupniki, 
uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih 
zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije, če za 
svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost, 
in sicer od predvidenih 16.800 tolarjev na najmanj 20.000 
tolarjev katastrskega dohodka. 

6. Predlagatelj naj pri opredelitvi volilne pravice prouči možnost, 
po kateri bo imel volilno pravico samo en predstavnik kmetije 
ali pravne osebe, ne pa tudi osebe, ki so navedene v četrti in 
peti alinei 9. člena. Osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo 
edini ali glavni poklic, pa pridobijo volilno pravico v primeru, ko 
nimajo naslednika, ki bi spadal v prvo, drugo ali tretjo alineo 
prvega odstavka 9. člena. 

7. Predlagatelj naj v poglavju II ponovno prouči obvezno članstvo 
s tem, da se prouči povečanje minimuma na Evropsko 
primerljivo velikost kmetije (vsaj težnje k temu). 

8- Predlagatelj naj v 2. odstavku 35. člena opusti (črta) možnost, 
da tudi politične stranke predlagajo liste kandidatov. 

9. Predlagatelj naj ponovno prouči primernost proporcionalnega 
volilnega sistema v Svet zbornice in možnost uvedbe 
večinskega sistema. 

10. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi prve volitve v Svet 
zbornice razpisal in vodil začasni upravni odbor zbornice, ki 
bi ga imenovala Vlada Republike Slovenije. 

11. V prehodnih in končnih določbah naj predlagatelj prouči 
možnost črtanja 45. člena, ki določa ukinitev Uprave RS za 
pospeševanje kmetijstva ter prevzem ustanoviteljskih pravic 
kmetijskih zavodov. Status dosedanjih kmetijskih zavodov, 
njihovih služb in premoženja naj predlagatelj skuša urediti s 
posebnim zakonom. 

12. Predlagatelj naj v členu 45. ponovno prouči ustanoviteljske 
pravice, ker se s predlagano rešitvijo v nekaterih primerih 
izvrši nacionalizacija premoženja lokalnih skupnosti. 

13. Predlagatelj naj ponovno prouči in razmeji pristojnosti med 
zavodom za gozdove in kmetijsko gozdarsko zbornico. 

14. Predlagatelj naj prouči umestnost prehoda dela delavcev iz 
Zavoda za gozdove Slovenije v kmetijsko gozdarsko zbornico 
in predvidi tako rešitev, da se sedanji status Zavoda za 
gozdove ne spremeni. 

15. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve. 
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SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč In gozdov Republike 
Slovenije (ZSKZ-B) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - prva 
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči 

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo spremeni predvidene roke za vpis prenosa 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Republiko Slovenijo, 
za predložitev dokazil o olastninjeni vrednosti odplačno 
pridobljenih zemljišč ter za gozdno gospodarske načrte, 
upoštevajoč predvideno uveljavitev sprememb in dopolnitev 

zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 

2. Predlagatelj naj prouči možnost, po kateri bi se tista nezazidana 
stavbna zemljišča v lasti Republike Slovenije, ki izpolnjujejo 
pogoje iz točke a) prvega odstavka 4. člena in niso bila v 
upravljanju občin, lahko prenesla v last občin na njihov predlog 
in z jasno opredelitvijo pogojev in postopka prenosa. 

3. Predlagatelj naj prouči in upošteva mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

4. Predlagatelj naj prouči mnenje Odbora D2 za infrastrukturo in 
okolje ter pripombe Splošnega združenja gozdarstva Slovenije. 

5. Predlagatelj zakona naj prouči umestnost rešitve, s katero 
skrajšuje sedanje koncesijsko obdobje 20 let na obdobje 10 
let; pri tem naj upošteva Ustavno odločbo U-l-78/93, z dne 
18.10.1995 in mnenje Sekretariata Državnega zbora Republike 
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve. 

6. Predlagatelj naj za drugo obravnavo zakona prouči možnost 
in predvidi tako rešitev, ki bi omogočala vračanje ustvarjenih 
sredstev iz zakupnin in rent nazaj na območja, kjer so bila 
ustvarjena in to vsaj v višini 70 %. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku 
(ZPD-E) - prva obravnava - EPA 386-11, na podlagi 173. in 180. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-E) - prva 
obravnava - EPA 386-II se umakne iz zakonodajnega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV-B) - hitri postopek, na podlagi 173. in 
180. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B) 
- hitri postopek - EPA 385-II se umakne iz zakonodajnega 
postopka. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave o sumu 

zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem 

trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih 

papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 4.3.1998 ob 
obravnavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave o sumu 
zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice 
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju 
zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v 
obdobju 1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi, na 
podlagi četrte alinee prvega odstavka 132. in 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se 
zadolži, da še za to sejo zbora, v skladu z vsebino opredeljene 
parlamentarne preiskave, pripravi predlog odloka o ustanovitvi in 
sestavi preiskovalne komisije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

sodniški službi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 4.3.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o sodniški službi (ZSS-B) - druga obravnava, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški 

službi (ZSS-B) za tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji 
zakona: Franc /Feri/ Horvat, Maria Pozsonec, Geza Džuban, 
Andrej Gerenčer, Ciril Pucko in Jože Špindler, poslanci 
Državnega zbora. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvih Republike Slovenije za 

zadolževanje za potrebe financiranja izvoza  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.2.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o poroštvih Republike Slovenije 
za zadolževanje za potrebe financiranja Izvoza (ZPRSFI) - 
hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v 30 dneh po sprejemu zakona o 
poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe 
financiranje izvoza pripravi poročilo o obsegu kreditiranja 
izvoznega gospodarstva s strani Slovenske izvozne družbe in 
bank in z njim seznani Državni zbor. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o Ustavnem 

sodišču 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.2.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o 
Ustavnem sodišču (ZUstS-A) - hitri postopek, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o Ustavnem sodišču 
(ZUstS-A) - hitri postopek se ne sprejme. 

13. maj 1998 13 poročevalec, št. 31 



SKLEP, STALIŠČE IN DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o Radioteleviziji Slovenija  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.2.1998 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - prva 
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - prva obravnava je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Predlagatelja Janez Janša in Ivo Hvalica naj pripravita predlog 
zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjim 

stališčem 

1. Prouči in upošteva naj se mnenje in konkretna opozorila 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

DODATNI SKLEPI 

1. Ustanovi se mešana komisija iz pooblaščenih zastopnikov 
parlamenta, vodij poslanskih Skupin, sveta RTV ter vodstva 
RTV, ki skupno izdelajo projekt, ki naj omogoča s tehnične in 
finančne strani direkten prenos sej državnega zbora v okviru 
obstoječega programa in v obstoječih informacijskih oddajah. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, naj v 
proračunu za leto 1998 zagotovi sredstva in dokončno poravna 
dolgove do RTV, ki so nastali v času vojne za samostojno 
Slovenijo, ko je sovražna JLA napadla in uničila znaten del 
oddajnikov RTV. 

3. Državni zbor predlaga Računskemu sodišču Republike 
Slovenije, da preveri vse finančno poslovanje projekta RTV 
Slovenije na satelitu. 

SKLEPI IN STALIŠČA TER DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi Strategije Republike Slovenije za vključevanje v 

Evropsko unijo  

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji dne, 26/2-1998, ob 
obravnavi Strategije Republike Slovenije za vključevanje v 
Evropsko unijo na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednje 

sklepe in stališča 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s Strategijo 
Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko zvezo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj čimprej predloži Državnemu 
zboru Republike Slovenije projekt koordiniranega delovanja 
med njo in Državnim zborom Republike Slovenije glede 
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko zvezo, ki naj 
zajema tudi pogajanja za polnopravno članstvo. 

3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da prouči stališča in pripombe, oblikovane v delovnih 
telesih Državnega zbora Republike Slovenije in jih upošteva 
pri izdelavi državnega programa za prevzem "acquis 
communautaire", zakonodajni del državnega programa pa 
vključi v Program Vlade za tekoče leto skladno s 105. členom 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. O njenih 
opredelitvah in o njenih pripravah glede imenovanja pogajalcev 
in njihovih mandatov naj Vlada Republike Slovenije do 31. marca 
1998 seznani Državni zbor Republike Slovenije. 

4. V strategiji je potrebno z vidika uspešnosti reforme javne uprave 
poudariti zelo pomembno vlogo vertikalne in horizontalne 
koordinacije med ministrstvi. 

5. O izvajanju vladnega programa obveščanja slovenske javnosti, 
je potrebno o tem redno obveščati tudi Državni zbor Republike 
Slovenije. 

dodatna sklepa 

1. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije predloži v obravnavo izhodišča za pogajanja o odprtih 
vprašanjih z Republiko Hrvaško in pri tem upošteva sklepe, ki 
sta jih s tem v zvezi že sprejela Državni zbor in Odbor za 
mednarodne odnose. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi Zakon o geodetski 
dejavnosti in ga do konca aprila pošlje v Državni zbor Republike 
Slovenije. Državni zbor Republike Slovenije v skladu s 
Programom usklajevanja zakonov Republike Slovenije glede 
na Evropski sporazum in priporočila Bele knjige zakon 
obravnava prednostno. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih 
ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 

državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi spremembe 
poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za 
katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi 
podjetji in javnimi zavodi, na 8. seji, dne 19.2.1998, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu 
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/ 
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 
35/97, 64/97, 67/97 (popr.) in 72/97). 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo prvega 

odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za 
začetek postopka za spremembo prvega odstavka 82. člena 
Ustave Republike Slovenije (URS/I) na 8. seji, dne 18.2.1998, 
na podlagi 168. člena Ustave Republike Slovenije in 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor ne sprejema predloga več kot 40.000 volilk in volilcev 
za začetek postopka za spremembo prvega odstavka 82. člena 
Ustave Republike Slovenije (URS/I). 

SKLEPI 21. IZREDNE SEJE 

SKLEPI IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi "Ocene stanja in gibanj v slovenskem gospodarstvu" 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 21/4- 
1998, ob obravnavi "Ocene stanja in gibanj v slovenskem 
gospodarstvu" na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednje 

sklepe in stališča: 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je ob obravnavi "Ocene 
stanja in gibanj v slovenskem gospodarstvu" seznanil z 
naslednjimi gradivi: 

- Jesensko poročilo 1997 (Ocena gospodarskih gibanj v letu 
1997 in možnosti razvoja v letu 1998), Ekonomsko ogledalo 
(Februar 1998), Tekoča makroekonomska gibanja, Ekonomsko 
ogledalo - Leto 1997 (delovna verzija) in Ekonomsko ogledalo 
(Marec 1998) Urada RS za makroekonomske analize in razvoj; 

- Konjunkturna gibanja - Ocena konjunkturnih gibanj za Slovenijo 

(Februar 1998) Službe za konjunkturo in ekonomsko politiko 
Gospodarske zbornice Slovenije; 

- Informacija "Likvidnostne težave v letu 1997" Agencije RS za 
plačilni promet; 

- poročilo Odbora za gospodarstvo o obravnavi "Ocene stanja in 
gibanj v slovenskem gospodarstvu". 

2. Državni zbor meni, da je kljub relativno ugodnim gibanjem 
makroekonomskih kazalcev ob koncu leta 1997 mogoče 
ugotoviti, daje stopnja gospodarske rasti stabilna, a na nekoliko 
nižji ravni kot v nekaterih primerljivih tranzicijskih državah. 

Temeljni problemi, s katerimi se srečuje gospodarstvo, so zlasti 
finančne in strukturne narave in zajemajo tako pomanjkanje 
lastnega kapitala za razvoj in tekoče poslovanje, s čimer je 
povezana visoka stopnja zadolženosti in vse pogostejša 
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nelikvidnost gospodarskih subjektov, kot tudi nedokončane 
procese lastninskega in programskega prestrukturiranja v 
posameznih gospodarskih družbah in panogah. Poseben prob- 
lem predstavljajo gospodarske družbe v večinski lasti Slovenske 
razvojne družbe in državna podjetja, saj se zanje namenjajo velika 
proračunska sredstva, medtem ko se posamezna podjetja le 
zelo počasi prilagajajo pogojem tržnega gospodarstva. 
Gospodarstvo je še vedno soočeno s previsokimi obrestnimi 
merami in z visokimi stroški dela kljub zmanjšanju skupne 
prispevne stopnje, kar zmanjšuje njegovo konkurenčnost na 
svetovnih trgih. Polega tega tudi tečaj tolarja negativno vpliva na 
zmožnost gospodarstva, da si izboljša pozicijo v izvozu, hkrati 
pa povečuje pritiske na uvoz in s tem posredno omogoča delo in 
zaslužek konkurenčnim gospodarstvom drugih držav. Slovensko 
izvozno gospodarstvo je zato prisiljeno sprejemati najrazličnejše 
ukrepe, s katerimi nevtralizira te negativne učinke. Zelo pogost 
ukrep je zmanjševanje števila zaposlenih in nizke plače. Potrebno 
je tako več usklajevanja politike tečaja in drugih makroekonomskih 
politik. Vsa podjetja niso uspešna v konkurenčnem boju in zato se 
vse pogosteje pojavljajo velike težave in stečaji. To velja tudi za 
nekatere panoge v celoti (napr. tekstilna in usnjarska, kovinsko 
predelovalna). Poleg vsega pa je letošnji državni proračun 
naravnan nerazvojno, zaskrbljujoče je zlasti njegovo povečanje 
in tudi struktura, kar deluje v nasprotju z interesi gospodarstva. 

Državni zbor ugotavlja, da je nezaposlenost strukturni problem in 
da je dosežena stopnja vse bolj problem zaradi svoje trdoživosti. 
Zaskrbljujoče je zlasti ponovno povečevanje skupnega števila 
brezposelnih in še zlasti upadanje števila samozaposlenih. 

Državni zbor z zaskrbljenostjo tudi ugotavlja, da v zadnjem času 
ponovno naraščajo razlike v razvitosti med regijami, kar potrjujejo 
tako podatki o likvidnostnih težavah kot tudi podatki o številu 
brezposelnih po regijah. 

Nedokončane strukturne reforme vse naštete probleme le še 
podaljšujejo in zaostrujejo. 

3. Državni zbor ugotavlja, da stanje in gibanja v slovenskem 
gospodarstvu zahtevajo pospešitev aktivnosti za nadaljno 
stabilizacijo gospodarstva in izboljšanje pogojev gospodarjenja 
ter za vključitev Slovenije v Evropsko unijo, zato predlaga 
Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti pospeši 
aktivnosti za čimprejšnjo izvedbo vseh potrebnih ukrepov in 
reform, in sicer naj predvsem: 

- posebno pozornost posveti oblikovanju ustreznih ukrepov 
ekonomske politike za korenitejše znižanje inflacije, pri čemer 
naj upošteva tudi vpliv uvedbe davka na dodano vrednost na 
inflacijo, ki ga je potrebno omejiti v največji možni meri; 

- že v letu 1998 izvaja aktivnosti za reformo davčnega sistema, 
zlasti pa pravočasno realizira vsa opravila, potrebna za uvedbo 
davka na dodano vrednost; 

- takoj začne s pospešnim izvajanjem pokojninske reforme, 
priprave za vse potrebne spremembe v okviru prvega stebra 
pa izvede že v letošnjem letu; 

- z reformo na področju finančnega sektorja, katere eden izmed 
ključnih ciljev je bistveno znižanje obrestnih mer, zlasti razširi in 
poglobi kapitalski trg ter odpravi omejitve na tem trgu, pospeši 

proces združevanja bank, odpravi omejitve za odpiranje trga 
podružnicam tujih bank, izvede privatizacijo bank v državni 
lasti, uvede nov plačilni sistem, pospeši proces lastninskega 
preoblikovanja zavarovalnic, odpravi metodo indeksacije s 
temeljno obrestno mero; 

- na področju javnih gospodarskih služb začne proces privatizacije 
in pospeši proces racionalizacije, 

- na področju liberalizacije cen sicer pospešeno, vendar 
nadzorovano, nadaljuje z odpravljanjem cenovnih nesorazmerij; 

- na področju reforme podjetniškega sektorja pospeši proces 
privatizacije podjetij v državni lasti ter nadaljuje s sanacijo in 
privatizacijo preko Slovenske razvojne družbe, vzpostavi 
sistema nadzora nad subvencijami, subvencij v največji možni 
meri nadomesti s transparentnimi ukrepi ter spodbudi 
neposredne tuje investicije; 

- pripravi program ukrepov za zmanjšanje javne porabe, 
- pospeši sprejem aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje novih 

delovnih mest ter pospeši urajanje razmer na trgu delovne 
sile; 

- izboljša sistem ukrepov in politike za spodbujanje izvoza; 
- da večji poudarek spodbujanju gospodarske rasti in naložbam; 
- da večji poudarek vlaganjem v tehnološki razvoj; 
- pospeši aktivnosti za celovit razvoj podeželja. 

4. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj vodi 
aktivnejšo politiko na področju ekonomskih odnosov s tujino. 
Vlada naj pospeši tudi aktivnosti za razrešitev vseh odprtih 
problemov z Republiko Hrvaško, zlasti aktivnosti za čimprejšno 
sklenitev sporazuma o premoženjsko pravnih odnosih. 

5. Vlada naj državnemu zboru do konca prvega polletja 1998 
predloži prikaz stanja po posameznih gospodarskih panogah 
in program ukrepov, ki jih bo v okviru svojih pristojnosti 
oblikovala in sprejela za razreševanje temeljnih problemov 
posameznih panog. Posebno pozornost naj vlada takoj posveti 
razreševanju problemov v delovno intenzivnih panogah in 
sprejme ustrezne ukrepe iz svoje pristojnosti, s katerimi bo 
pripomogla k njihovemu prestrukturiranju. 

6. Vlada naj državnemu zboru čimprej v drugo obravnavo predloži 
predlog zakona o spodobujanju skladnejšega regionalnega 
razvoja, strategijo skladnejšega regionalnega razvoja in 
predlog organiziranosti za spodbujanje regionalnega razvoja. 

7. Vlada naj zagotovi učinkovitejše usklajevanje in boljšo 
organiziranost dejavnosti (in sredstev) za spodbujanje razvoja 
in prestrukturiranje gospodarstva na državni in regionalni ravni. 

8. Državni zbor predlaga Vladi RS, da diplomatska predstavništva 
usposobi tudi za usklajevanje gospodarskih poslov, hkrati pa 
tudi racionalizira diplomatsko mrežo. 

9. Vlada Republike Slovenije naj pospeši aktivnosti za učinkovito 
in racionalno organiziranost države (lokalne samouprave in 
uprave), upoštevajoč predloge stroke in evropske usmeritve 
in pri tem zagotovi večjo sočasno usklajenost procesa 
ustanavljanja novih občin, reorganizacije uprave in 
organiziranja pokrajin. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji  

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 15/4- 
1998 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju In likvidaciji 
■ prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

I. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

II. Druga obravnava predloga zakona se opravi na 21. izredni 
seji v besedilu predloženem za prvo obravnavo. Rok za vlaganje 
amandmajev je do vključno 17/4-1998. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvršbi in zavarovanju 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 15/4- 
1998 ob obravnavi predloga zakona o Izvršbi In zavarovanju 
■ druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

dodatni sklep 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 16/4- 
1998 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o Izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve, da pred oblikovanjem končnega 
besedila zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije ustrezno popravi 
sklicevanje na določbe veljavnega zakona o izvrševanju 
proračuna. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi okvirnega programa dela Državnega zbora do konca 

leta 1998  

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 16/4- 
1998 ob obravnavi okvirnega programa dela Državnega zbora 
do konca leta 1998, na podlagi 104. in 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1 • Državni zbor bo v letu 1998 prioritetno obravnaval in uvrščal 
na dnevne rede sej Državnega zbora predloge zakonov na 
podlagi naslednjih kriterijev: 

" dokončanje in zaokrožitev oziroma uskladitev pravnega reda 
Republike Slovenije z ustavo, 

- uskladitev posameznih zakonov oziroma njihovih posameznih 
določb z odločbami Ustavnega sodišča, 

- približevanje oziroma usklajevanje pravnega reda Republike 
Slovenije s pravnimi akti Evropske Unije, 

- izvedba lokalnih volitev v letu 1998, 

- zaščita oziroma varovanje javnega interesa Republike Slovenije, 

- izboljšanje socialnega in gospodarskega stanja v Republiki 
Sloveniji in 
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- sprememba poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

2. Državni zbor bo do konca leta 1998 pri določanju terminov za 
delo na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter 
drugih delovnih obveznosti upošteval naslednji mesečni 
razpored: 

- prvi teden v mesecu je namenjen delu delovnih teles Državnega 
zbora, 

zadnja dva tedna v mesecu sta namenjena zasedanju 
Državnega zbora, 

čas med prvim in zadnjima tednoma v mesecu je namenjen kot 
rezervni termin za delo delovnih teles Državnega zbora in za 
druge obveznosti. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 in 

dopolnjenega predloga proračuna  

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 9/4- 
1998 ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije 
za leto 1998 in dopolnjenega predloga proračuna (DP98), na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za fi- 
nance in poslance Državnega zbora mag. Janeza Kopača, Vilija 
Trofenika in Franca (Ferija) Horvata, da po sprejemu proračuna 
Republike Slovenije za leto 1998 v skladu s sprejetimi amandmaji 
ter s sprejetim predlogom za uskladitev državnega proračuna in 
ob sodelovanju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, 
pripravijo končno redakcijo proračuna. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 LOKALNIH 

VOLITVAH (ZLV-D) 

- EPA 430 - II - hitri postopek 

Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
Poslanska skupina 
Slovenske Ljudske stranke 

Dne 18/3-1998, je podpisani poslanec vložil 

-PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
LOKALNIH VOLITVAH 

in ga poslal v obravnavo in sprejem po hitrem postopku na 
podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS. 

Vloženi Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih 
volitvah nadomešča z nekoliko skrajšanim tekstom Predloga, 

ki naj ga Državni zbor RS obravnava in sprejme po hitrem 
postopku. 

Pri tem ponovno navaja razlog za hitri postopek, ki ga 
utemeljuje z dejstvom, da je spremembo potrebno uveljaviti 
pred razpisom volitvev za župane in člane občinskih svetov 
in na ta način smiselno oblikovati volilne enote, da bi zagotovili 
večjo zastopanost vseh lokalnih interesov v občinskem svetu, 
ker po sedaj veljavnem zakonu v občinskem svetu niso 
zastopani niti interesi vseh delov občine in je zato pogost 
razlog za odločitev, da se posamezne krajevne skupnosti 
želijo izločiti iz občine in predlagajo ustanovitev svoje občine. 

Janez Kramberger, dr. vet. med., I.r. 

I. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
sprememb zakona 

Posebna težava v zvezi z izvedbo volitev v občinske svete se 
Pojavi v tistih občinah, ki imajo v svoji sestavi krajevne skupnosti, 
Pa te ne štejejo takšnega števila prebivalcev, da bi lahko v svoji 
krajevni skupnosti oblikovale volilno enoto. 

Spremembo zakona je potebno uveljaviti pred razpisom volitev 
županov in članov občinskih svetov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom je potrebno zagotoviti večjo zastopanost vseh lokalnih 
interesov v občinskem svetu, ker po sedaj veljavnem zakonu v 
občinskem svetu niso zastopani niti interesi vseh delov občine. 
Cilj spremembe zakona je kvalitetnejša zastopanost interesov 
posameznih okolij. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Zakonska sprememba ne bo povzočala novih obremenitev za 
državni proračun in proračun občin. 
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II. ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O 
LOKALNIH VOLITVAH 

l.člen 2. člen 

V Zakonu o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
70/95) se v drugem odstavku 22. člena besede "voli najmanj pet Republike Slovenije, 
članov" nadomestijo z besedami "volijo najmanj trije člani". 

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Predlagana sprememba bi omogočala, da bi v občinah, ki so 
razdeljene na krajevne skupnosti, tudi v primeru proporcionalnih 
volitev, lahko smiselneje oblikovali volilne enote. Dosedanja 
ureditev danes sili krajevne skupnosti oz. občine, da oblikujejo 

volilne enote iz več krajevnih skupnosti, tako da prihaja pri 
oblikovanju do nenaravnih povezovanj. Z zmanjšanjem števila 
kandidatov iz posameznih volilnih enot, bi lahko tudi pri 
proporcioanalnih volitvah dosegli kvalitetnejšo zastopanost 
interesov posameznih okolij. Pri tem pa velja poudariti, da se s to 
spremembo ne bo povečalo število svetnikov v občinskem svetu. 

III. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA 

22. člen 

Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini 
lahko oblikujejo volilne enote. 

Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20. 
členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj 
pet članov občinskega sveta. 

Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto šteje 
območje občine. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 

GOSPODARSKIH DRUŽDAH (ZGD-D) 

- EPA 473 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 10. seji, dne 22.4.1998, 
določil besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GOSPO- 
DARSKIH DRUŽBAH 

in ga na podlagi 204. člena poslovnika državnega zbora pošilja 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevno dopolnitev zakona. 

Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega 

svetnika Boruta Meha kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi 
predloga zakona. 

Prosi, da državni svet In poročevalca Boruta Meha 
obvestite en dan pred obravnavo točke na seji državnega 
zbora. 

Predsednik Državnega sveta prosi, da se ga na podlagi 2. 
odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora obvesti o 
odločitvah državnega zbora v zvezi s predlogom državnega 
sveta. 

Predsednik 
Tone Horvat, l.r. 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je Državni 
svet Republike Slovenije na 10. seji, dne 22.4.1998, določil besedilo 
predloga zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah in 
ga na podlagi 204.a člena poslovnika državnega zbora pošilja 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
Postopku, ker gre za manj zahtevno dopolnitev zakona. 

Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 
176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega 
svetnika Boruta Meha kot predstavnika državnega sveta na sejah 
državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga 
zakona. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

S spremembo zakona o gospodarskih družbah je bila dne 3. 3. 
1998 sprejeta odločitev državnega zbora o določitvi odpravnine 
odpoklicanega predsednika oziroma člana uprave v višini 
šestkratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 
dvanajstih mesecih, namesto odpravnine v višini najmanj 24- 
kratne njegove zadnje mesečne plače. 

I 
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S četrtim odstavkom 41. člena veljavnega zakona pa je določeno, 
da družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji 
komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno 
odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta delniške družbe 
in prokuristi, ki izgubijo lastnost takšne osebe, ne smejo sodelovati 
v nobeni od teh vlog, ki bi bila v konkurenčnem razmerju z 
dejavnostjo prve družbe, pri čemer traja prepoved vsaj dve leti. 
Nesprejemljivo je, da nekdo, ki ga nadzorni svet odpokliče brez 
utemeljenega razloga, ne more opravljati podobnih del ali se 
zaposliti v konkurenčni družbi tudi do dveh let, ob tem pa prejme 
odpravnino, ki je v bistvu tudi kompenzacija za sprejeto 
konkurenčno klavzulo, samo za pol leta. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Državni svet predlaga, da se dopolni četrti odstavek 41. člena 
zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 
in 20/98) ter s tem uskladi višina odpravnine, ki je šestkratnik 
mesečne plače odpoklicanega z možnostjo uveljavljanja t.i. 
konkurenčne klavzule. Tako prepoved ne bi trajala dve leti, pač 
pa v primerih iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega 
odstavka 449. člena tega zakona, ne več kot šest mesecev. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Za izvedbo zakona ne bodo potrebna proračunska sredstva. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V zakonu o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/ 
94 in 20/98) se četrti odstavek 41. člena dopolni tako, da se glasi: 

"(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja prepoved 
tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz prvega odstavka 
tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot dve leti, razen v 
primerih iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega 
odstavka 449. člena tega zakona, ko prepoved ne sme trajati več 
kot šest mesecev." 

2. člen 

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

Obrazložitev: 

Z dopolnitvijo četrtega odstavka 41. člena se na novo opredeljuje 
čas trajanja t.i. konkurenčne klavzule. Trajanje prepovedi 
sodelovanja v družbi, ki je v konkurenčnem razmerju z 
dejavnostjo družbe odpoklicanega člana ali predsednika uprave, 
se v primerih iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega 
odstavka 449. člena zakona o gospodarskih družbah skrajša na 
največ šest mesecev. 

III. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE 

SPREMINJA 

41. člen 

(1) Družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplemen- 
tarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z 
omejeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta delniške 
družbe in prokuristi ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa 
tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z 
dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z 
dejavnostjo prve družbe. 

(2) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi omejitve iz prejšnjega 
odstavka tudi za komanditiste v komanditni družbi ali za delničarje 
v delniški družbi in komanditni delniški družbi ali za člane 
gospodarskega interesnega združenja. 

(3) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi pogoje, ob katerih je 
osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati v 
konkurenčni družbi. 

(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja prepoved 
tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz prvega odstavka 
tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot dve leti. 

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena ne posegajo 
v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE LATVIJE 0 

PONOVNEM SPREJEMU OSER 

(RLAPSO) 

- EPA 477 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23. aprila 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
LATVIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 

teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec ministra v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

I.člen 2. člen 
v 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 
Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb, podpisan v Ljubljani 
dne 5. marca 1998.   

" Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

13. maj 1998 23 poročevalec, št. 31 



SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O 

PONOVNEM SPREJEMU OSEB 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (nadaljnjem 
besedilu pogodbenici) 

sta se z željo, da v duhu dobrega sodelovanja na podlagi 
vzajemnosti olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v 
državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom, 

dogovorili naslednje: 

I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC 

1. člen 

(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in 
brez formalnosti ponovno sprejeti na svoje ozemlje vsako osebo, 
ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki 
veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi ali 
utemeljeno domneva, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene 
pogodbenice. Enako velja za osebe , ki jim je bilo, odkar so vstopile 
na ozemlje pogodbenice prosilke, odvzeto državljanstvo 
zaprošene pogodbenice, in niso dobile državljanstva nobene 
države. 

(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na 
podlagi potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, 
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali če je njihova 
veljavnost potekla pred manj kot tremi leti. Državljanstvo se lahko 
domneva tudi na podlagi drugih podatkov. 

(3) Pogodbenica prosilka mora osebo pod istimi pogoji ponovno 
sprejeti, tudi če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v 
trenutku, ko je zapustila ozemlje pogodbenice prosilke, ni imela 
državljanstva zaprošene pogodbenice in zato določbe 2. člena 
tega sporazuma za to osebo ne veljajo. 

II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH 
DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA 

2. člen 

(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in 
brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo 
brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev 
za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, 
če se ugotovi, da je taka oseba vstopila na ozemlje pogodbenice 
prosilke neposredno po bivanju na ozemlju zaprošene 
pogodbenice ali potovanju čezenj. 

(2) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in 
brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo 
brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev 
za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, 
če ima taka oseba veljaven vizum, razen neuporabljenega 
tranzitnega vizuma, ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, 
ki ga je izdala zaprošena pogodbenica. 

3. člen 

(1) Obveznost ponovnega sprejema, predpisana v 2. členu, ne 
velja, kadar gre za: 

a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo s pogodbenico 
prosilko; 

b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po 
zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na 
ozemlje pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali 
dovoljenje za bivanje; 

c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju pogodbenice prosilke; 

d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je 
pogodbenica prosilka priznala bodisi status begunca na 
podlagi določil Ženevske konvencije o statusu beguncev z 
dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu 
beguncev z dne 31. januarja 1967, ali status osebe brez 
državljanstva na podlagi Newyorške konvencije o statusu 
oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954; 

e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je 
zaprošena pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično 
državo ali v kako tretjo državo. 

4. člen 

Pogodbenica prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje 
ozemlje tistih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, 
za katere bi zaprošena pogodbenica po ustreznem preverjanju 
ugotovila, da v času odhoda z ozemlja pogodbenice prosilke ne 
ustrezajo določbam 2. in 3. člena tega sporazuma. 

III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA 

5. člen 

(1) Zaprošena pogodbenica je dolžna brez odlašanja oziroma 
najkasneje v petnajstih dneh pisno odgovoriti na prošnjo za 
ponoven sprejem. Vsako zavrnitev ponovnega sprejema je treba 
utemeljiti. 

(2) Zaprošena pogodbenica mora najpozneje v enem mesecu 
ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. 
To obdobje se lahko podaljša na zahtevo pogodbenice prosilke. 

6. člen 

Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki izdati potrdilo 
o ponovnem sprejemu, vključno z identifikacijskimi podatki osebe, 
za katero se zahteva ponoven sprejem, in z morebitnimi dokumenti 
take osebe. 
% 

7. člen 

Pogodbenica prosilka krije stroške prevoza oseb, ki jih je treba 
ponovno sprejeti, do meje zaprošene pogodbenice, kot tudi, po 
potrebi, stroške prevoza oseb ob vračanju nazaj v pogodbenico 
prosilko. 
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IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE 

8. člen 

(1) Vsaka pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli 
vstop na svoje ozemlje in tranzit čezenj državljanom tretjih držav 
ali osebam brez državljanstva, ki jih je pogodbenica prosilka 
zavrnila na meji. Tranzit se lahko opravi po cesti, železnici ali z 
letalom. 

(2) Pogodbenica prosilka prevzame polno odgovornost za 
nadaljevanje potovanja take osebe v namembno državo in bo 
tako osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kateregakoli 
razloga ne bi mogel izvesti. 

(3) Pogodbenica prosilka zaprošeni pogodbenici potrdi, da ima 
oseba, za katero je bil odobren tranzit, dokument za prevoz v 
namembno državo. 

9. člen 

(1) Pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, mora obvestiti 
zaprošeno pogodbenico, ali zavrnjena oseba potrebuje 
spremstvo. Zaprošena pogodbenica se v zvezi s tranzitom lahko: 

- odloči, da bo sama določila spremstvo; 
■ odloči, da bo določila spremstvo skupaj s pogodbenico, ki je 

uporabila ukrep izgona. 

(2) Če se tranzit opravi z letalsko družbo pogodbenice, ki je 
uporabila ukrep izgona, in s policijskim spremstvom, to lahko 
opravi pogodbenica sama, pod pogojem, da ne zapustijo 
mednarodnega pasu na letališču zaprošene pogodbenice. 

(3) Če se tranzit opravi z letalsko družbo zaprošene pogodbenice 
in s policijskim spremstvom, tedaj to opravi zaprošena 
pogodbenica pod pogojem, da pogodbenica, ki je uporabila ukrep 
izgona, krije vse nastale stroške. 

(4) Če se mora tranzit izjemoma opraviti po cesti ali železnici, se 
Pogodbenici dogovorita o nujnosti in izvedbi spremstva. 

10. člen 

Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa 
Pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti 
in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v 
tranzitno državo ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, 
vključno z vsemi podatki uradnih oseb, če spremljajo tako osebo. 

11. člen 

Tranzit se lahko zavrne, če osebi v njeni namembni državi grozi 
kazenski pregon zaradi njene rase, veroizpovedi, narodnosti ali 
Pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi njenega političnega 
Prepričanja. 

12. člen 

Pogodbenica prosilka mora kriti vse stroške tranzita kot tudi vse 
stroške, ki bi nastali pri vračanju. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE 

13. člen 

Pogodbenici bosta po diplomatski poti določili: 

- letališča, ki se bodo uporabljala za ponoven sprejem ali za vstop 
oseb, ki so v tranzitu; 

- državne organe, odgovorne za obravnavo prošenj za ponoven 
sprejem ali tranzit. 

14. člen 

Če je treba za izvajanje tega sporazuma sporočati osebne 
podatke, naj taka informacija vsebuje le: 

a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in če je to potrebno, še o 
njenih družinskih članih, kot so priimek, ime, vsako prejšnje 
ime, vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, 
sedanje in vsa prejšnja državljanstva; 

b) potni list, potni dokument, prepustnica ali kakršenkoli drug 
identifikacijski dokument; 

c) ostale podatke, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo 
premeščena; 

d) načrt potovanja, in 

e) dovoljenje za vstop v državo, ki ga je izdala ena od pogodbenih 
držav ali tretja država, njihove opise. 

15. člen 

(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti 
ponovnega sprejemanja ali vračanja tujih državljanov, ki izhajajo 
iz drugih mednarodnih sporazumov veljavnih za pogodbenici. 

(2) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb 
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, 
dopolnjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne 
31. januarja 1967, in Newyorške konvencije o statusu oseb brez 
državljanstva z dne 28. septembra 1954. 

(3) Določila tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin z dne 4. novembra 1950. 

16. člen 

(1) Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati z dnem prejema kasnejše od not, s katerima se pogodbenici 
medsebojno uradno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih 
postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. 

(2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali deloma preneha 
izvajati sporazum, z izjemo 2. člena tega sporazuma, zaradi 
razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja ljudi 
z uradnim obvestilom drugi državi pogodbenici. Prenehanje 
izvajanja sporazuma prične veljati takoj. 

(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od 
pogodbenic lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom 
drugi državi pogodbenici. Odpoved sporazuma začne veljati prvi 
dan drugega meseca po mesecu, v katerem je druga država 
prejela uradno obvestilo. 
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Da bi to potrdila, sta predstavnika pogodbenic, pravilno 
pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum*. 

sporazuma prevlada angleško besedilo. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 5. marca 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri 
besedila enako verodostojna. Ob sporu ali razlikah v razlagi tega 

ZA VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Boris Frlec, I. r. 

ZA VLADO REPUBLIKE 
LATVIJE 

Valdis Birkavs, I. r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije 
o ponovnem sprejemu oseb sta minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Boris Frlec in minister za zunanje zadeve 
Republike Latvije dr. Valdis Birkavs podpisala v Ljubljani 5. marca 
1998. 

Sporazum ureja vprašanja ponovnega sprejema državljanov 
pogodbenic, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za 
vstop ali bivanje na ozemlju pogodbenice prosilke in vprašanja 
ponovnega sprejema teh oseb, če se izkaže, da niso bili državljani 
zaprošene države pogodbenice. Sporazum ureja tudi vprašanja 
ponovnega sprejema državljanov tretjih držav in oseb brez 
državljanstva, postopek tranzita v primeru zavrnitve in splošne 
določbe. 

Sporazum se začasno uporablja od dne podpisa. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije 
o ponovnem sprejemu oseb ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za 
odstranitev tujcev iz območja Republike Slovenije se že sedaj, če 
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE LATVIJE 0 

VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV (RLAOV) 

- EPA 476 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23. aprila 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
LATVIJE O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV. 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 

teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec ministra v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov, podpisan v Ljubljani 
dne 5. marca 1998. 

2. člen 

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

* Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 
VLADO REPUBLIKE LATVIJE 

O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljevanju 
pogodbenici), 

sta se v želji, da olajšata potovanja in razvijata prijateljske odnose 
med državama, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne listine, 
določene v prilogi k temu sporazumu, lahko vstopijo na ozemlje 
druge pogodbenice na vsakem za to določenem mejnem prehodu 
in tam bivajo manj kot devetdeset dni v enem koledarskem letu, 
ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum. 

2. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki želijo vstopiti na ozemlje druge 
pogodbenice za obdobje, daljše od devetdeset dni v enem 
koledarskem letu, ali z namenom zaposlitve, si morajo pridobiti 
potrebno dovoljenje pristojnih organov druge pogodbenice. 

3. člen 

1. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne diplomatske 
ali službene potne listine, ki izpolnjujejo uradne dolžnosti kot 
člani diplomatskega ali konzularnega predstavništva na 
ozemlju druge pogodbenice, so oproščeni vizumov za vstop 
in bivanje med opravljanjem svojih dolžnosti. 

2. Iste določbe se uporabijo tudi za družinske člane oseb, ki so 
omenjene v prvem odstavku tega člena, če imajo veljavne 
diplomatske ali službene potne liste. 

4. člen 

Ta sporazum ne odvezuje državljanov vsake pogodbenice 
obveznosti, da spoštujejo veljavne zakone in predpise druge 
pogodbenice. 

5. člen 

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da nezaželenim osebam 
zavrne pravico do vstopa ali bivanja v državi. 

6. člen 

Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo nazaj na 
svoje ozemlje svoje državljane. 

7. člen 

1. Pogodbenici si izmenjata vzorce svojih veljavnih potnih listin 
po diplomatski poti najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti 
tega sporazuma. 

2. Če ena od pogodbenic spremeni svoje potne listine ali uvede 
nove potne listine po začetku veljavnosti tega sporazuma, 
pošlje drugi pogodbenici po diplomatski poti vzorce teh listin 
najmanj 30 dni pred njihovo uvedbo. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica lahko iz razlogov javnega reda ali državne 
varnosti začasno preneha izvajati predhodne določbe v celoti ali 
deloma, razen 6. člena. Tako prenehanje izvajanja se mora 
nemudoma sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

9. člen 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadar koli odpove s predhodnim 30 dnevnim pisnim 
obvestilom po diplomatski poti. 

10. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnje od not, s katerima 
se pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh 
notranjepravnih zahtev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 5. marca 1998 v 
slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Latvije 

Boris Frlec, l.r. Valdis Birkavs, l.r. 
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PRILOGA 

k Sporazumu med Vlado Republike 
Slovenije 

in Vlado Republike Latvije o vzajemni 

odpravi vizumov 

Potne listine Republike Slovenije so: 

- diplomatski potni list, 

- službeni potni list, 

- navadni potni list, 

- pomorska knjižica, 

- potni list za vrnitev. 

Potne listine Republike Latvije so: 

- diplomatski potni list, 

- navadni potni list, 

- pomorska knjižica, 

- potrdilo za vrnitev. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije 
o vzajemni odpravi vizumov sta v Ljubljani 5. marca 1998 podpisala 
dr. Boris Frlec, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
dr. Valdis Birkavs, minister za zunanje zadeve Republike Latvije. 

Sporazum omogoča državljanom obeh držav pogodbenic, da 
vstopajo na ozemlje druge pogodbenice in tam ostanejo največ 
90 dni v obdobju šest mesecev, na da bi za to potrebovali vizum, 
imetnikom diplomatskih oz. službenih potnih listov držav 
Pogodbenic pa sporazum omogoča vstop in bivanje v državi 
sprejema za čas opravljanja njihovih dolžnosti. Sporazum določa 
še obveznost držav pogodbenic, da brez formalnosti sprejmeta 
nazaj na svoje ozemlje svoje državljane. Podrobna določila v 
zvezi s tem vsebuje sporazum o vračanju oseb, ki je bil istočasno 

podpisan. Sporazum se lahko, razen določbe o obveznem 
sprejemu svojih državljanov, iz razlogov javnega reda ali varnosti 
začasno preneha izvajati. Sporazum se lahko odpove s 30 
dnevnim odpovednim rokom. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih oz. 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna dodatna sredstva iz 
proračuna. 
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Popravka k predlogu akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z 

ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN ZDRUŽENIM 

KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN 

SEVERNE IRSKE (BGBNSNJ) 

- EPA 442 - II - 

-POPRAVKA K PREDLOGU AKTA O NASLEDSTVU 
SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIM 
KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVE- 
NIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE 
IN SEVERNE IRSKE 

Glede na pripombi Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije pošilja Vlada Republike 
Slovenije popravka k predlogu akta o nasledstvu sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske. 

1. Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske 

(namesto Severne Irske), London, 12.5.1927, objavljena v 
Službenih novinah Kraljevine SHS (dodano Kraljevine), št. 46/ 
28. 

Istovrstna napaka v naslovu Pogodbe o trgovini in plovbi se 
popravi v obrazložitvi predloga akta v VI. odstavku: 
"Dogovorjeno je bilo, da ostajajo v veljavi tiste določbe Pogodbe 
o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske (namesto 
Severne Irske) z dne 12.5.1927, ki niso neskladne z začasnim 
sporazumom in Evropskim sporazumom med Republiko 
Slovenijo in Evropsko unijo." 

Popravka sta tehnične narave. 

Prilagamo čistopis predloga akta o nasledstvu sporazumov in 
vas prosimo, da z njim- nadomestite prejšnje gradivo, ki smo 
vam ga poslali z dopisom št. 320-02/97-1 (T) dne 15.4.1998. 
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AKT likvidacije (z izmenjavo not), London, 23.12.1948, objavljen v 
Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Ur.l. RS, št. 34/97); 

O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z 

ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, KI NAJ 
OSTANEJO V VELJAVI MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 
BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije 
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede 
naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske: 

1. Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske, 
London, 12.5.1927, objavljena v Službenih novinah Kraljevine 
SHS, št. 46/28; 

2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko 
Britanijo o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka 
v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči 
pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27.2.1936, 
objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1937/ 
116-XXXV; 

3. Trgovinski sporazum, London, 27.11.1936, objavljen v 
Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1936/303-LXXVII, 
popravek v 1937/283-LXXXI; 

4. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za 
britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli 
jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in 

5. Konvencija o socialnem zavarovanju med Vlado FLR J in Vlado 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Lon- 
don, 24.5.1958, objavljena v Ur.l. FLRJ-MP, št. 7/58; 

6. Sporazum o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju z 
dne 24.5.1958, Beograd, 20.11.1959, objavljen v Ur.l. FLRJ- 
MP, št. 12/60; 

7. Popravek konvencije o socialnem zavarovanju z dne 
24.5.1958, izmenjava pisem 6.1.1960, objavljen v Ur.l. FLRJ- 
MP, št. 10/60; 

8. Konzularna konvencija med SFRJ in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske, Beograd, 21.4.1965, 
objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 10/66; 

9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem 
prevozu blaga, London, 3.2.1969, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, 
št. 35/70; 

10. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 
Beograd, izmenjava pisem, 29.4.1969, objavljen v Ur.l. SFRJ- 
MP št. 38/70; 

11. Dopolnilni sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske o odpravi vizumov, Beograd, 
izmenjava pisem, 19.2.1970 in 4.S.1970, objavljen v Ur.l. 
SFRJ-MP, št. 16/71; 

12. Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o odpravi 
vizumov med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske z dne 29.4.1969, s spremembami in 
dopolnitvami z dne 19.2. in 4.3. 1970, Beograd, izmenjava 
pisem, 3.2. in 16.6.1988, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/90; 

13. Sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka, London, 6.11.1981, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 7/ 
82. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
trinajstih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med 
nekdanjo SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in 
Severne Irske, ki naj še naprej ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske. 

Pogovori o nasledstvu pogodb SFRJ - Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske so potekali v Ljubljani, 10.2.1997, 
dokončno pa je usklajen seznam sporazumov, ki veljajo naprej, 
po diplomatski poti. 

Slovenska in britanska stran sta se strinjali, da med Republiko 
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske ostane še naprej v veljavi trinajst pogodb. 

Pogodba med Srbijo in Kraljevino Veliko Britanijo o medsebojnem 
izročanju storilcev kaznivih dejanj, 6.12.1900, se ne nasledi, ker 
sta Slovenija in Velika Britanija pogodbenici multilateralne Evropske 
konvencije o izročitvi, sestavljene v Strasbourgu 21.3.1983. 

Sporazum med SFRJ in Veliko Britanijo o recipročni ukinitvi»Stamp 
duty« na pogodbe o zakupu ali prenosu lastništva na 
nepremičninah, ki se kupijo ali zakupijo za potrebe veleposlaništev 
in diplomatskega osebja, London, izmenjava not, 20.9.1962 in 
28.3.1963 derogirata Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih 
in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih. 

Dogovorjeno je bilo, da ostajajo v veljavi tiste določbe Pogodbe o 
trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske z dne 12.5.1927, 
ki niso neskladne z začasnim sporazumom in Evropskim 
sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko Unijo. 
Trgovinski sporazum z dne 27.11.1936 se nasledi, ker je 
vsebinsko povezan s Sporazumom o trgovini in_plovbi z dne 
12.5.1927. . 

Glede sporazumov med SFRJ in VB o dolgovih v okviru Pariškega 
kluba je bilo dogovorjeno, da se v izmenjanih notah (s katerima 
bo potrjeno nasledstvo pogodb) vključi odstavek, ki vsebuje 
pojasnilo, da se bodo tovrstni sporazumi obravnavali ločeno na 
podlagi bilateralnih pogajanj. 

Mnogi sporazumi nekdanje SFRJ so nadomeščeni z novimi 
sporazumi. 
Zaradi zastarelosti in neuporabljivosti med Slovenijo in Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ne veljata naslednji 
pogodbi: 

1. Sporazum o jugoslovanskih beguncih, Bled, 8.9.1947; 

2. Sporazum o revidiranju definicij uradnih, neuradnih in delovnih 
obiskov jugoslovanskih vojnih ladij in vojnih ladij držav 
Commonwealtha v tujih lukah, Beograd, izmenjava not, 10.2., 
17. in 30. 4. ter25.6.1954. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih 
trinajstih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije o tem obvestilo britansko stran. 

« 
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Odlok o 

NAČINU IZVAJANJA NADZORA 

j DRŽAVNEGA ZDORA REPUDLIKE 

SLOVENIJE NAD POSLOVANJEM 

DANKE SLOVENIJE (OdNPDS) 

■ EPA 479 - II - 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Odbor za finance in monetarno politiko pošilja predlog Odloka 
o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike 
Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije, ki ga je Odbor za 
finance in monetarno politiko, kot matično delovno telo, oblikoval 
na svoji 34. seji dne 22.04.1998. Odbor je sklenil, da predlagani 
odlok posreduje v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Hkrati pošilja tudi poročilo odbora k 
predlogu odloka. 

Prosi, da se obravnavo priloženega odloka uvrsti na 9. redno 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Predsednik 
Janez Kopač, l.r. 

PRILOGA: 
- odlok 
- poročilo odbora 

Številka: 450-03/94-14/2 

Na podlagi 86. člena zakona o Banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91- 
11. člena odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov 

Državnega zbora (Ur.l. RS, št. 5/97 in 29/97) in 172. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 27/97) je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne  1998 sprejel 

ODLOK 

O NAČINU IZVAJANJA NADZORA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 
SLOVENIJE NAD POSLOVANJEM 

BANKE SLOVENIJE (OdNPBS) 

1. člen 

Ta odlok določa način izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke 
Slovenije. 

Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena izvaja Državni zbor 
Republike Slovenije in odbor, pristojen za finance in monetarno 
politiko (v nadaljevanju: odbor). 

2. člen 

Banka Slovenije je za zagotovitev nadzora nad poslovanjem 
dolžna Državnemu zboru Republike Slovenije: 

- predložiti poročilo o svojem delu dvakrat letno, praviloma v 
septembru in aprilu; 

- poročati o opravljenih kontrolah nad bankami in hranilnicami 
dvakrat letno, hkrati s poročilom o svojem delu; 
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- poročati o pomembnih gibanjih na področju denarne politike 
med dvema poročiloma o svojem delu; 

- poročati o kratkoročnih kreditih, odobrenih Republiki Sloveniji. 

3. člen 

Banka Slovenije je dolžna Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložiti v potrditev finančni načrt za tekoče leto in letni obračun 
Banke Slovenije za prejšnje leto, praviloma v aprilu, a najkasneje 
do začetka julija, ob hkratni predložitvi poročila pooblaščenega 
revizorja. 

Če Državni zbor ne potrdi finančnega načrta, lahko v okviru 
izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije zahteva, da 
Banka Slovenije finančni načrt spremeni v skladu z njegovimi 
stališči in ga tako spremenjenega predloži v potrditev. 

Skupaj s finančnim načrtom za tekoče leto in letnim obračunom 
Banke Slovenije za preteklo leto, je Banka Slovenije dolžna 
predložiti tudi poročilo o izvajanju denarne in devizne politike. 

4. člen 

Banka Slovenije mora pridobiti soglasje odbora k imenovanju 
revizorja, pooblaščenega za revizijo njenega letnega obračuna. 

Da bi pridobila soglasje iz prejšnjega odstavka, je Banka Slovenije 
dolžna seznaniti odbor z nameravanim razpisom in postopkom 
izbire revizorja ter predložiti odboru dokumentacijo z odgovori 
kandidatov, kot tudi predlog izbire pooblaščenega revizorja. 

Če odbor v roku 90 dni po sprejemu prošnje za soglasje ne 
nasprotuje izbiri Banke Slovenije se šteje, da je takšno soglasje 
dano. 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja za izbiro 
revizorja po izteku pogodbe za tekoče triletno obdobje 1997- 
1999. 

5. člen 

Banka Slovenije je dolžna odbor obveščati o rednih sejah in 
dnevnem redu Sveta Banke Slovenije, na katere je vabljen tudi 
predsednik odbora oziroma od njega pooblaščeni član odbora. 

Banka Slovenije mora odbor najmanj mesečno seznanjati s 
pregledom monetarnih gibanj (Bilten BS, Prikazi in analize 
pomembnejših desetdnevnih podatkov). 

6. člen 

V primeru zahteve odbora je Banka Slovenije dolžna posredovati 
podatke, s katerimi izvirno razpolaga, ob upoštevanju načela 
tajnosti podatkov. 

Gradivo, analize in poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je 
Banka Slovenije dolžna posredovati odboru v tridesetih dneh od 
vložitve zahteve. 

7. člen 

Odbor lahko skliče tematsko sejo, na kateri obravnava in proučuje 
problematiko, ki se nanaša na nadzor nad poslovanjem Banke 
Slovenije. 

Odbor je na sejo dolžan vabiti predstavnika Banke Slovenije, ki 
ima pravico sodelovati v razpravi. 

8. člen 

Po končani obravnavi problematike, ki se nanaša na nadzor nad 
poslovanjem Banke Slovenije, odbor sprejme poročilo, ki vsebuje 
stališča in predloge odločitev in ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije v sprejem ter v vednost Banki Slovenije. 

V primeru zaupnosti gradiv, odbor ravna v skladu z aktom, ki 
predpisuje način ravnanja z zaupnimi dokumenti. 

9. člen 

V primeru, da se v odboru pri obravnavi poslovanja Banke 
Slovenije pojavijo vprašanja odgovornosti funkcionarjev Banke 
Slovenije, ki jih je imenoval Državni zbor, odbor ta vprašanja 
obravnava in svoje predloge in stališča posreduje Državnemu 
zboru. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Odbor za finance in monetarno politiko 
Številka: 450-03/94-14-2 
Ljubljana: 22.04.1998 

POROČILO 

K PREDLOGU ODLOKA 

O NAČINU IZVAJANJA NADZORA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
NAD POSLOVANJEM BANKE 

SLOVENIJE (OdNPBS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
monetarno politiko je na 34. seji, dne 22.04.1998, kot matično 
delovno telo, določil predlog odloka o načinu izvajanja nadzora 
Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke 
Slovenije ob upoštevanju mnenja Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

Zakon o Banki Slovenije (Ur.l.RS, št. 1/91) v 86. členu določa, da 
nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije opravlja Državni zbor 
Republike Slovenije. Način nadzora nad poslovanjem Banke 
Slovenije predpiše Državni zbor Republike Slovenije. 

S predlaganim odlokom se določa način izvajanja nadzora nad 
poslovanjem Banke Slovenije, ki ga izvaja Državni zbor Republike 
Slovenije in odbor, pristojen za finance in monetarno politiko. 

Po 11. členu Odloka o ustanovitvi in naloga komisij in odborov 
Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 5/97 in 29/97) Odbor za finance in 
monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in 
problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za 
finance in proučuje problematiko izvajanja kreditno-monetarne 
politike, pri čemer sodeluje s predstavniki Banke Slovenije. 

Na tej podlagi Odbor za finance in monetarno politiko predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 172. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

sprejme 

Odlok o načinu Izvajanja nadzora Državnega zbora 
Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Iva Sajko, l.r. mag. Janez Kopač, l.r. 
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