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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 NAJETJU KREDITA 

REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EVROPSKI 

BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA 

PROJEKT PRENOVE OBSTOJEČIH 

MAGISTRALNIH CEST (ZNKEB-A) 

- EPA 519 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 65. seji dne 11/6-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NAJETJU KREDITA REPUBLIKE SLOVENIJE 
PRI EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA 
PROJEKT PRENOVE OBSTOJEČIH MAGISTRALNIH CEST, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki 
za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih 
cest obravnava po hitrem postopku. 

Program dela DRSC d.d. za leto 1998, ki ga je s sprejetjem 
proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS, št. 
34/98) potrdil tudi Državni zbor, med drugim vsebuje obnovo 
vozišč na odsekih, ki so predmet sofinanciranja iz kredita EBRD, 
v skladu s predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
ter dodatkom o spremembah Kreditne pogodbe. V proračunu 
za leto 1998 je v ta namen pod postavko "2603 Obnova vozišč 
po spisku (EBRD)" predvidenih nekaj nad 2.1 mlrd sredstev, 
od česar naj bi jih bila polovica zagotovljenih iz sredstev kredita 

EBRD. Da bi se program zastavljene obnove navedenih vozišč 
v letu 1998 lahko izvedel, je treba pravočasno zagotoviti 
finančna sredstva in izvesti postopke v zvezi z oddajo del in 
izbiro najbolj ugodnih izvajalcev. Glede na to, da to ne bi bilo 
mogoče brez zagotovitve sredstev iz kredita EBRD in ker je 
tudi črpanje kredita podaljšano le do sredine prihodnjega leta, 
je treba čimprej skleniti dodatek o spremembah Kreditne 
pogodbe med Republiko Slovenije kot kreditojemalcem in EBRD 
kot kreditodajalcem. To bo omogočil predlagani Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike 
Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt 
prenove obstoječih magistralnih cest, zato ga je treba sprejeti 
po hitrem postopku, da bi se izognili eventualni gospodarski 
škodi, ki bi lahko nastala, če kredita EBRD ne bi bilo mogoče 
črpati in posledično ne bi bila mogoča obnova predvidenih 
vozišč. 

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

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA 

Republika Slovenija (RS, Slovenija) je dne 10. junija 1994, z 
Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD, Banka) sklenila 
kreditno pogodbo za sofinanciranje obnove magistralnih cest v 
znesku 30 mio USD, za dobo 15 let, ki vkjlučuje 4-letni moratorij 
na odplačilo glavnice. V ta namen je bil sprejet Zakon o najetju 
kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj 
za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (UL RS št. 32/ 
94), ki določa, da naj bi bila sredstva kredita porabljena prvenstveno 
za rekonstrukcijo cest Počehova-Lendava, Slovenska Bistrica- 
Ptuj in za razširitev ceste Črnuče-Domžale. 

Dela v zvezi z rekonstrukcijo cest, za katera je bil najet kredit, so 
na podlagi programa dela Direkcije Republike Slovenije za ceste 
(DRSC) stekla proti koncu leta 1994, tako da so bila do sedaj 
dokončana dela pri rekonstrukciji ceste Počehova-Lendava, 
zgrajen je bil podvoz v Ptuju, prav tako pa so v polnem teku dela 
v zvezi s cesto črnuče-Domžale. Zaradi težav pri pridobivanju 
zemljišč, sprememb prioritet pri gradnji posameznih smeri cest 
ter zagotavljanju tehnične in druge dokumentacije, realizacija 
obnove načrtovanih cest zaostaja za predvidevanji, prav tako pa 
poraba kredita EBRD. 

Zaradi navedenih razlogov je bilo maja 1997 skupno z EBRD 
ugotovljeno, da kredita ne bo mogoče počrpati do 30.06.1998, 
kot predvideva kreditna pogodba. To se je pokazalo že pri realizaciji 
ceste Črnuče-Domžale, še posebej pa v zvezi z realizacijo 
programa del na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj. Z Banko je bilo 
dogovorjeno, da se zaradi tega doba črpanja kredita, v skladu s 
členom 2.03 kreditne pogodbe, podaljša za eno leto, t.j. do 
30.06.1999, ter da se namesto financiranja obnove ceste 
Slovenska Bistrica-Ptuj, kjer je bil zgrajen le podvoz v Ptuju, 
razpoložljiva sredstva uporabijo za obnovo drugih odsekov 
magistralnih cest v Sloveniji, za katere se bosta dogovorili obe 
strani. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju 
kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj 
za projekt prenove obstoječih magistralnih cest narekuje ocena, 
da sredstev kredita EBRD na odseku Slovenska Bistrica-Ptuj ne 
bi bilo mogoče uporabiti do izteka podaljšanega roka črpanja 

kredita (t.j. do 30.06.1999), zaradi česar se v določilih o porabi 
kredita v kreditni pogodbi med RS in EBRD, in posledično v zakonu 
o najetju kredita, v skladu z dodatkom o spremembah k omenjeni 
kreditni pogodbi, obnova ceste Slovenska Bistrica-Ptuj, nadomesti 
z navedbo že zgrajenega podvoza v Ptuju in obnovitvenimi deli 
na 10 odsekih državnih cest v dolžini okoli 178 km, v skladu z 
dogovorom med Banko in RS. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita 
Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za 
projekt prenove obstoječih magistralnih cest bo omogočil, da se 
namesto financiranja obnove ceste Slovenska Bistrica-Ptuj, 
razpoložljiva sredstva kredita uporabijo za preplastitev okoli 178 
km državnih cest v Sloveniji, na odsekih, ki so navedeni v prilogi 
k spremembam kreditne pogodbe, s tem da so glede posameznih 
odsekov možne modifikacije s katerimi se strinjata obe strani t j 
RS in EBRD. 

Spremembo cestnega odseka, ki je predmet financiranja iz 
sredstev kredita EBRD, bo omogočila ustrezna spremeba drugega 
odstavka 1. člena obstoječega Zakona o najetju kredita Republike 
Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove 
obstoječih magistralnih cest. Izvedbo te spremebe pa bo omogočil 
podpis dodatka med RS in EBRD o spremembah kreditne 
pogodbe, za kar bo ta zakon pooblastil ministra pristojnega za 
finance. 

Predlaga se, da se predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki 
za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih 
cest sprejme v skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora, 
po hitrem postopku. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita 
Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za 
projekt prenove obstoječih magistralnih cest, omogoča le 
spremembo dela projekta, ki se financira iz kredita EBRD. Sama 
namembnost kredita, t.j. prenova obstoječih magistralnih cest, 
kot tudi znesek kredita (30 mio USD) in drugi pogoji ostajajo 
nespremenjeni, zato zakon nima finančnih posledic. Drugih posledic 
zaradi spremembe zakona in kreditne pogodbe med RS in EBRD 
ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki 
za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih 
cest (Uradni list RS, št. 32/94) se v drugem odstavku 1. člena 
črta besedilo "Slovenska Bistrica - Ptuj" in se nadomesti z 
besedilom "cestni podvoz Ptuj, preplastitev desetih odsekov 
magistralnih in regionalnih cest v predvideni dolžini 178 km, ki jih 
je možno spremeniti na podlagi dogovora med Vlado Republike 
Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj,". 

2. člen 

Dodatek o spremembah kreditne pogodbe (Projekt slovenskih 
avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko 
banko za obnovo in razvoj, sklenjeni 10. junija 1994, podpiše v 
imenu Republike Slovenije minister pristojen za finance ali njegov 
pooblaščenec. 

3. člen 

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

'■ Republika Slovenija (RS, Slovenija) in Evropska banka za 
obnovo in razvoj (EBRD, Banka) sta dne 10. junija 1994, sklenili 
"Kreditno pogodbo (Projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) 
med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in 
razvoj" (Kreditna pogodba) za sofinanciranje obnove 
magistralnih cest, v znesku 30 mio USD. EBRD je Sloveniji 
odobrila kredit za dobo 15 let, s 4-letnim moratorijem na 
odplačilo glavnice, pri čemer naj bi bil kredit počrpan do konca 
junija 1998. V ta namen je bil sprejet "Zakon o najetju kredita 
Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za 
projekt prenove obstoječih magistralnih cest" (Zakon o najetju 
kredita)(UL RS št. 32/94), ki določa, da naj bi bila sredstva 
kredita porabljena prvenstveno za rekonstrukcijo cest 
Počehova-Lendava, Slovenska Bistrica-Ptuj in za razširitev 
ceste Črnuče-Domžale. 

2. Kreditna pogodba je bila ratificirana avgusta 1994 (Zakon o 
ratifikaciji kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest 
vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za 
obnovo in razvoj, UL RS, št. 48/94), Direkcija Republike 
Slovenije za ceste (DRSC) pa je začela z deli na projektu proti 
koncu tega leta. Do sedaj so bila dokončana dela pri 
rekonstrukciji ceste Počehova-Lendava, zgrajen je bil podvoz 
v Ptuju kot edini del sklopa obnove ceste Slovenska Bistrica- 
Ptuj, prav tako pa so v polnem teku dela v zvezi s cesto 
Črnuče-Domžale. Zaradi sprememb prioritet pri gradnji 
posameznih smeri cest, težav pri pridobivanju zemljišč ter 
zagotavljanju tehnične in druge dokumentacije, realizacija 
obnove načrtovanih cest zaostaja za predvidevanji, prav tako 
pa poraba kredita EBRD. 

3. Zaradi zgoraj navedenih razlogov je bilo v začetku maja 1997 
skupno z EBRD ugotovljeno, da kredita ne bo mogoče počrpati 
do 30.06.1998, kot predvideva Kreditna pogodba (kar se je 
izkazalo za utemeljeno, saj je bilo do konca leta 1997 
počrpanega le 6.5 mio USD kredita). Velike zamude so nastale 
že pri realizaciji ceste Črnuče-Domžale (predvsem zaradi 
težav pri pridobitvi potrebnih zemljišč in težav pri zagotavljanju 
proračunskih sredstev), še posebej pa v zvezi z realizacijo 
programa del na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj, kjer so bile z 
določitvijo prioritetne smeri poteka avtoceste po severnem 
koridorju še večje težave pri zagotavljanju proračunskih 
sredstev, potencirane s težavami pri pridobitvi potrebnih 
zemljišč. Banka je pristala, da se zaradi tega doba črpanja 
kredita, v skladu s členom 2.03 Kreditne pogodbe, podaljša 
največ za eno leto, t.j. do 30.06.1999, kar je na zaprosilo 
Ministrstva za finance, storila s pismom z dne 27. aprila 1998. 

4. Glede na oceno, da sredstev kredita za dela na cestnem 
odseku Slovenska Bistrica-Ptuj ne bi bilo mogoče uporabiti do 
izteka podaljšanega roka črpanja ter dejstvo, da je cesta 
Slovenska Bistrica-Ptuj, ki vrši funkcijo navezave na avtocesto, 
sicer sestavni del Nacionalnega programa gradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji iz leta 1995 (UL RS, št. 13/96) kot tudi 
Sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa gradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 41/98) je bilo z Banko 
dogovorjeno, da se s sklenitvijo ankesa h kreditni pogodbi 
financiranje obnove ceste Slovenska Bistrica-Ptuj, nadomesti 
z navedbo že zgrajenega podvoza v Ptuju in obnovitvenimi 
deli na naslednjih 10 odsekih magistralnih in regionalnih cest v 
Sloveniji, v skupni dolžini okoli 178 km: Mestinje-Čatež, Dmovo- 
Mokrice, Šentjakob-Zidani most, Trojane-Domžale, Robič- 
Kalce-Logatec, Slovenj Gradec-Petrovče, Petrovče-Celje, 
Celje-Drnovo, Dravograd-Maribor in Dravograd-Slovenj 
Gradec; s tem, da so glede posameznih odsekov možne 
modifikacije, s katerimi se strinjata obe strani, t.j. RS in EBRD. 

5. Medtem ko za podaljšanje roka črpanja ni potrebno nobenih 
sprememb Kreditne pogodbe in posledično Zakona o najetju 
kredita, pa bo sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki 
za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih 
cest (Zakon o spremembah in dopolnitvah) omogočil sklenitev 
dodatka o spremembah Kreditne pogodbe (katerega vsebina 
je bila na ekspertni ravni že usklajena z Banko), s čimer bo dal 
podlago za to, da se sredstva EBRD kredita namesto 
financiranja obnove ceste Slovenska Bistrica-Ptuj uporabijo 
za preplastitev zgoraj navedenih cestnih odsekov. S 1. členom 
omenjenega Zakona o spremembah in dopolnitvah se tako 
spreminja drugi odstavek prvega člena Zakona o najetju kredita 
tako, da se namesto obnove odseka Slovenska Bistrica-Ptuj 
nadomesti z z navedbo že zgrajenega podvoza v Ptuju in 
obnovo 178 km magistralnih in regionalnih cest v Sloveniji, pri 
čemer so glede posameznih odsekov možne modifikacije, s 
katerimi soglašata RS in EBRD. Konkretni odseki v zakonu 
niso navajani, so pa sestavni del priloge k spremembam 
Kreditne pogodbe. Drugi člen Zakona o spremembah in 
dopolnitvah pooblašča ministra pristojnega za finance, da v 
imenu RS podpiše dodatek o spremembah Kreditne pogodbe. 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah je potrebno sprejeti po 
hitrem postopku, da bo na tej podlagi možno skleniti dodatek o 
spremembah kreditne pogodbe. Možnost začasne uporabe 
dodatka o spremembah Kreditne pogodbe od dneva njegove 
sklenitve do ratifikacije, ki jo na podlagi dovoljenja Odbora 
Državnega zbora RS za mednarodne odnose, omogoča 60. 
člen Zakona o zunanjih zadevah, bo omogočila pravočasno 
izvedbo postopkov v zvezi z oddajo del in izbiro najbolj ugodnih 
izvajalcev za zastavljene obnove vozišč v letu 1998. 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita 
Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za 
projekt prenove obstoječih magistralnih cest nima finančnih 
posledic, saj z delno spremembo projekta v ničemer ne 
spreminja zneska in pogojev najetega kredita, opredeljenih v 
kreditni pogodbi med RS in EBRD, sklenjeni dne 10. junija 
1994. Sprejem zakona bo omogočil sklenitev dodatka o 
spremembah Kreditne pogodbe med RS in EBRD, drugih 
posledic zaradi spremembe zakona pa ni. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-D) 

- EPA 521 - II - skrajšani postopek 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo 
podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVST- 
VENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

in ga pošiljajo Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava in sprejme po skralšanem postopku, ter na isti 

seji opravi vse tri obravnave predloga zakona saj gre za izredno 
pomembno in manj zahtevno dopolnitev zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora 
sodelovali predlagatelji. 

Predlagatelji: 
Ciril Pucko, l.r. 

Mario Gasparini, l.r. 
Benjamin Henigman, l.r. 

Maria Pozsonec, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 
30. členu določa, da pravica do nadomestila zaradi nege ožjega 
družinskega člana, s katerim zavarovanec živi v skupnem 
gospodinjstvu, traja v posameznem primeru največ do sedem 
delovnih dni, za otroke do sedem let starosti ali starejšega 

zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa 
do 15 delovnih dni. 
Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko 
pristojna zdravniška komisija izjemoma podaljša trajanje pravice 
do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok 
do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno 
in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego 
drugih ožjih družinskih članov. 
Po tem času to ni več pravica, četudi zdravstveno stanje še ni 
zadovoljivo, torej ne gre za po trajanju neomejeno pravico ves 
čas zdravljenja do ozdravitve. 
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V letu 1993 je bila sprejeta novela Zakona, ki omogoča daljšo 
prisotnost enega od staršev zaradi nege otroka, če je prišlo do 
hudih zdravstvenih težav. Tako tretji odstavek 30. člena sedaj 
določa , da na predlog zdravniške komisije I. stopnje lahko 
zdravniška komisija II. stopnje izjemoma podaljša trajanje pravice 
do nadomestila osebnega dohodka za nego otroka, in sicer v 
primerih, ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega 
poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih 
izjemnih primerih.Taka odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev. 

Poleg zakonske ureditve je Zavod določil še dodatne možnosti 
odsotnosti z dela v primerih, ki jih določa 40. člen Pravil: 
- Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali 

hrbtenjače, pri katerih je potrebno usposabljanje staršev za 
poznejšo rehabilitacijo na domu, ima eden od staršev pravico 
do bivanja v bolnišnici. Dolžina usposabljanja je odvisna od 
programa, vendar traja lahko v posameznem primeru največ 
30 dni. 

- Pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami ima eden od 
staršev v času usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka 
na domu pravico do bivanja v bolnišnici, vendar največ 14 dni v 
posameznem primeru. 

Po pregledu pravne ureditve, ki velja v naši državi, lahko ugotovimo, 
da imajo starši iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico 
od 7 do 15 dni oziroma od 15 do 30 delovnih dni odsotnosti z dela 
zaradi nege otroka. Izjemoma je ta odsotnost daljša, vendar v 
primerih, ko starši otroka negujejo, ko je v domači oskrbi. V vseh 
teh primerih in če ne zadostujejo zgoraj določeni časovni okviri, 
zdravniška komisija II. stopnje na podlagi mnenja zdravniške 
komisije I. stopnje podaljša to odsotnost tudi preko 15 oziroma 30 
delovnih dni. Kot je že navedeno, je to možno v primerih, ko je 

odsotnost potrebna zaradi hudega nenadnega poslabšanja 
zdravstvenega stanja otroka in s tem povezane nega otroka 
doma. V primeri malignih rakastih obolenj, levkemije, težkih 
poškodb je zdravniška komisija II. stopnje odobrila takšno 
odsotnost in sicer glede na zahtevnost posameznega primera od 
30 dni do največ 6 mesecev. V nobenem primeru pa ni mogoče 
odsotnosti z dela zaradi nege oziroma nadomestila plače odobriti 
za več kot 6 mesecev. Pri možganskih okvarah in rakastih 
obolenjih pa zahteva narava zdravljenja in teža bolezni, da je 
eden od staršev ves čas hospitalizacije pri otroku. Nedvomno je 
v procesu zdravljenja to za otroka, pa naj bo zelo resno bolan ali 
pa gre za npr. potreben poseg dobrodošlo da je eden ali oba 
roditelja pri njem. To priporočajo tudi zdravniki odvisno od stanja 
otroka in tudi siceršnje navezanosti otroka na starše oziroma 
druge okoliščine ter zmožnosti posamezne bolnišnice. O tem 
govori tudi konvencija o otrokovih pravicah in te pravice zakon 
ne sme omejevati. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagatelji smo prepričani, da bi predlagana rešitev bistveno 
pripomogla k uspešnejšemu zdravljenju otrok s težkimi 
možganskimi okvarami in otrok z rakastimi obolenji, kar pomeni 
bistveno pomoč pri zdravljenju približno sto na novo, letno odkritih 
takšnih obolenj pri otrocih v R Sloveniji. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Za izvedbo dopolnitve zakona ne bodo potrebna dodatna 
proračunska sredstva. 

II. BESEDILO ČLENA 

1. člen 

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98) se za tretjim 
odstavkom 30. člena doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 

"Kadar otrok zboli za težko možgansko okvaro in v primerih 

rakastih obolenj, se lahko za nego takega otroka podaljša 
odsotnost z dela za enega izmed staršev do dopolnjenega 18. 
leta starosti bolnega otroka. Takšno odsotnost z dela odobri 
zdravstvena komisija II. stopnje na predlog zdravniškega konzilija. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlagano rešitvijo iz novega četrtega odstavka 30. člena do pravice uveljavljanja odsotnosti z dela, da so starši v teh 
bodo starši in njihovi težko bolni otroci dobili zakonsko možnost primerih pri otroku. 
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ČLEN, KI SE DOPOLNJUJE: 

30. člen 

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, s 
katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, traja v 
posameznem primeru največ do sedem delovnih dni, za otroke 
do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno 
in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni. 

Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko 
pristojna zdravniška komisija izjemoma podaljša trajanje pravice 

do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok 
do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno 
in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego 
drugih ožjih družinskih članov. 

Na predlog zdravniške komisije I. stopnje lahko zdravniška komisija 
II. stopnje izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila 
osebnega dohodka za nego otroka, in sicer v primerih, ko je taka 
odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstve- 
nega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih primerih. Taka 
odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev. 

i 

3. julij 1998 9 poročevalec, št. 42 



* 

s 

. 

. 

poročevalec št 42 10 3 julij 1998 
  



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LOKALNI SAMOUPRAVI 

(ZLS-J) 

- EPA 345 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 18/6-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 22. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14/5- 
1998 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije s predlogom, da se obravnava skupaj s predlogom 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območjih - skrajšani postopek na 

izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije določila, da bosta kot njena 
predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovala: 

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren 
za področje lokalne samouprave, 

- Vesna JUVAN GOTOVAC, državna podsekretarka v Službi 
Vlade Republike Slovenije za lokalo samoupravo. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93,6/94 - odločba 
US, 45/94 - odločba US, št. 57/94,14/95, 20/95 - odločba US, 63/ 
95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/ 
96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) se v celotnem zakonu 
besedilo "lokalne samoupravne skupnosti" nadomesti z besedilom 
"samoupravne lokalne skupnosti" v ustreznih sklonih. 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev 
javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu 
z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne 

občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, 
javna oziroma druga podjetja in ustanove ter se povezujejo v 
skupnosti, zveze in združenja. 

Samoupravne lokalne skupnosti, njihove skupnosti, zveze in 
združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih 
držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti." 

3. člen 

V drugem odstavku 8. člena se za besedo "slabše" doda beseda 
"gospodarske". 

3.a člen 

V 13.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če 
gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin." 
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Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

4. člen 

V 16. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti, peti in šesti 
odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 

4.a člen 

V drugem odstavku 21. člena se: 

V drugi alinei za besedo "občine" doda besedilo "in v skladu z 
zakonom izvaja naloge s področja gostinstva, turizma in 
kmetijstva". 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom izvaja naloge 

na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja 
javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;" 

Sedanje tretja do sedma alinea postanejo četrta do osma alinea. 

V sedanji osmi alinei, ki postane deveta alinea se črtata besedi 
"turistično, kulturno". 

Za deveto alineo se doda nova deseta alinea, ki se glasi: 
pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča 

dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno- 
izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi 
za kulturno dediščino na svojem območju;" 

Dosedanje deveta do devetnajsta alinea postanejo enajsta do 
enaindvajseta alinea. 

- v dvanajsti alinei se za besedo "površine" doda besedilo: "v 
skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge 
občinskega redarstva;" 

- v osemnajsti alinei se za besedo "občine" doda besedilo "in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti;" 

5. člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi 
in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje 
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. V tem okviru mestna 
občina zlasti: 
- ureja javni primestni promet; 
- ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju; 
- izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov 

na svojem območju; 
- izvaja naloge na področju geodetske službe; 
- zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol 

na svojem območju; 
- zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na 

svojem območju." 

6. člen 

V prvem odstavku 24. člena ZLS se besedi "z občino" nadomestita 
z besedo "občine", beseda" izvajanje" pa se nadomesti z besedo 
"opravljanje". 

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 
"Na občino se lahko prenese opravljanje posameznih nalog iz 

državne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in učinkovito 
opravljajo v občini, zlasti na področjih urejanja javnega primestnega 
prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja nalog 
na področju posegov v prostor in graditve objektov ter geodetske 
službe in zagotavljanja javne mreže gimnazij, srednjih in poklicnih 
šol ter javne zdravstvene službe na sekundarni ravni. 

Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog 
iz državne pristojnosti prenese na vse občine, na mestne občine, 
na občine na določenem območju ali na posamezno občino. 
Razloge in pogoje za opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti v občini določi zakon. 

Zakon lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti prenese na občine ob pogoju, da s tem soglašajo vse 
občine v Republiki Sloveniji ali da s tem soglašajo vse mestne 
občine aii da s tam soglašajo vse občine na določenem območju 
Šteje se, da je občina dala predhodno soglasje, če je vložila pobudo 
za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti. 

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se občini 
v opravljanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti, 
pridobiti predhodno soglasje občine." 

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek. 

7. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 30. člena se za besedo 
"občanov" namesto pike postavi vejica in doda besedilo "vendar 
največ eno tretjino članov." 

Za drugim stavkom drugega odstavka 30. člena se dodata dva 
nova stavka, ki se glasita: 
"Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. 
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s 
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski 
upravi." 

8. člen 

V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega 
sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v 
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog 
župana." 

9. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Župan predstavlja in zastopa občino. 

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega 
sveta, nima pa pravice glasovanja. 

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in 
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega 
sveta. 

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine. 

Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je 
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem 
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti 
razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, 
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se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču 
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da 
je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim 
aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno 
odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za 
zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta 
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve, 
če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan 
začne postopek pri upravnem sodišču. 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z 
zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve." 

10. člen 

33. a člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje 
občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta. 

2 aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog 
župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema 
sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih 
volitev do izvolitve novega župana. 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti. 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana 
tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
Podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče 
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti. 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta 
opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega 
sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član 
občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega 
sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana." 

11. člen 

34. a člen se spremeni tako, da se glasi: 
"člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski 
funkcionarji. 

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan 
se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z 
županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno." 

12. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov 
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih 
večina članov občinskega sveta. 

Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za 
vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega 
člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more 
voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa 
tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega 
sveta. 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta 
občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj 
štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to 
zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora 
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za 
sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku 
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani 
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje 
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati 
na dnevni red predlagane točke, lahko pa dopolni dnevni red še z 
novimi točkami. 

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta 
opravlja občinska uprava." 

13. člen 

V 37. a členu se v prvi vrsti prvega odstavka, v četrti in v peti 
alinei za besedo "sveta" doda vejica in besedi "županu in 
podžupanu". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat 
z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za 
prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka". 

14. člen 

Prvi odstavek 37. b člena se spremeni in se glasi: 
"Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta 
in podžupana, članstvom v nadzornem odboru občine in z delom 
v občinski upravi ter s funkcijami, za katere je tako določeno v 
zakonu." 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s 
funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru občine in z 
delom v občinski upravi ter s funkcijami, za katere je tako določeno 
v zakonu." 

V tretjem odstavku se za besedo "sveta" doda vejica in besedi 
"župana in podžupana". 

15. člen 

Tretji odstavek 42. člena se črta. 

16. člen 

Črta se 43. člen. 

17. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine 
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo 
predloge, pobude in mnenja ali odločajo. 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen 
del. 

Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z 
zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet 
odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, 
lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega 
sveta ali sveta ožjega dela občine. 

S statutom občine se predpišejo: 
- zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo 
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svoja stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali o njih 
odločajo, 

- način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora 
občanov, če sklic zahtevajo volivci, 

- način sklica zbora občanov, 
- število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, 

predlogi, pobude in mnenja ali odločitve veljavno sprejete, 
- kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve 

zavezujejo občinske organe in 
- druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter 

uveljavljanje njihovih stališč in odločitev." 

18. člen 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Občani lahko odločajo na lokalnem referendumu o vprašanjih, ki 
so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem 
računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referen- 
dum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani 
potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove 
posamezne določbe. Občani lahko odločajo na referendumu o 
samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon. 
Referendum se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja 
referendum. 

Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali 
člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referen- 
dum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če 
tako določa zakon ali statut občine. 

Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski 
svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu. 

Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na 
referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne 
določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob 
upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na 
referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega man- 
data. 

Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o 
posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni 
referendum. Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 
za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 
zavezuje občinskih organov." 

19. člen 

47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega 
dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis 
referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj 
bo predmet referenduma, in obrazložitev. Statut občine lahko 
določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila 
volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: 
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča. 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma obvesti občinski svet in pobudo predloži županu. 
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s 
predhodnim odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in s statutom 

občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika 
in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi in predloži 
novo pobudo v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, 
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti 
pobudnika in občinski svet. 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega 
odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno 
sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemel- 
jena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh. 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s 
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O 
načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi 
obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpiso- 
vanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati 
jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno 
podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za 
vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za 
vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise volivcev na 
seznamu. 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v 
določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število 
volivcev." 

20. člen 

Za 47. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita: 

"47.a člen 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu 
odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za 
razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi 
občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na 
referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, 
referendumsko območje in dan glasovanja. 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s 
statutom občine za objavo splošnih aktov občine. 

47.b člen 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico 
voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. 
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne 
volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora 
odloča občinska volilna komisija. Podrobneje določi postopek za 
izvedbo referenduma statut občine v skladu z zakonom. 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je 
sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini 
oziroma v delu občine, za katega se bo samoprispevek uvedel. 

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna 
komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu 
občine določen za objavo splošnih aktov občine." 

21. člen 

V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega 
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe 
47. člena tega zakona." 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 
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22. člen 

za 49.Č členom se doda nov 49.d člen, ki se glasi: 
"S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju organov 
občinske uprave oziroma z aktom o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave ter v sistemizaciji delovnih mest se določi 
izobrazba tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske 
uprave. 

Pri določanju izobrazbe tajnika občine in predstojnika organa 
skupne občinske uprave v aktih iz prejšnjega odstavka je treba 
upoštevati, da je za odločanje o upravnih stvareh lahko 
pooblaščen, kdor izpolnjuje tudi predpisane pogoje glede 
izobrazbe uradnih oseb upravnega organa za opravljanje dejanj 
v upravnem postopku in za odločanje o upravnih stvareh." 

23. člen 

V.51. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali 
zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo 
državnega premoženja." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

Za 51. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo: 

"51 .a člen 

Ce se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, postane 
z dnem ustanovitve nove občine njihovo premoženje v celoti 
premoženje nove občine. 

51. b člen 

Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin ali 
se njen del izloči in se ustanovi nova občina, se razdeli 
sporazumno. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve 
Premoženja sprejmejo občinski sveti v treh mesecih po 
konstituiranju. Sporazum o razdelitvi premoženja sklenejo župani. 
Sporazum je podlaga za vpis lastninske pravice občine v zemljiško 
knjigo. 

če občine v roku iz prejšnjega odstavka ne sklenejo sporazuma, 
se z dnem ustanovitve novih oziroma nove občine razdeli 
premoženje občine tako, da: 
■ nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo 

premoženje občine, na območju katere ležijo; . 
- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine 

ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo 
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina; 

• vsaka občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, 
javnih podjetjih in skladih s sedežem na svojem območju. 

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji 
je pripadlo. Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa 
ugotovi premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za 
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni 
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje 
ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee drugega odstavka 
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na 
območju posamezne občine. Župani sprejmejo in izvršijo sklep o 
razdelitvi. 

Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in 
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo 

dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v 
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine 
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za 
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če 
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov 
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali 
sklad med prebivalci posamezne občine. Nepremičnih in premičnih 
stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja 
javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti. Sodelovanje 
pri upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je 
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle 
ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine 
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo 
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom, 
javnim podjetjem ali skladom. 

Če občine v roku, ki je določen za predložitev zaključnega računa 
občinskega proračuna in premoženjske bilance pristojnemu 
ministrstvu, ne uredijo premoženjskih razmerij v skladu z 
določbami četrtega in petega odstavka tega člena, lahko vsaka 
od njih zahteva meritorno odločitev upravnega sodišča. 

Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še 
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere 
območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež 
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada. 

51.c člen 

Premoženje občine, iz katere se del območja izloči in priključi k 
sosednji občini, se razdeli sporazumno. Odločitev o načinu 
sporazumne razdelitve premoženja sprejmeta občinska sveta v 
treh mesecih po izločitvi oziroma priključitvi. Sporazum o razdelitvi 
premoženja skleneta župana. Sporazum je podlaga za vpis 
lastninske pravice občine v zemljiško knjigo. 

Če občini v roku iz prejšnjega odstavka ne skleneta sporazuma, 
se premoženje občine razdeli tako, da: 
- nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura, ki leži na 

priključenem delu občine, postanejo premoženje občine, h kateri 
se je del priključil; 

- premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine 
ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo 
premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina; 

- občina, h kateri se je del priključil, prevzame ustanoviteljske 
pravice v javnih zavodih, javnih podjetjih in skladih s sedežem 
na priključenem območju. 

Občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo. 
Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi popisa ugotovi 
premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni 
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje 
ali pridobitve premoženja iz prve in druge alinee drugega odstavka, 
se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev ostanka občine 
in številom prebivalcev izločenega dela občine. Sklep o razdelitvi 
sprejmeta in izvršita župana. 

Občine imajo pravico sodelovati pri upravljanju javnih zavodov in 
javnih podjetij ter skladov, ki izvajajo javne službe oziroma drugo 
dejavnost lokalnega javnega pomena na njihovem območju v 
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine 
na nepremičnem in premičnem premoženju, namenjenem za 
izvajanje dejavnosti zavoda, podjetja ali sklada oziroma, če 
takšnega premoženja ni, v sorazmerju z deležem uporabnikov 
storitev ali dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod, javno podjetje ali 
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sklad med prebivalci posamezne občine. Nepremičnih in premičnih 
stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja 
javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti. Sodelovanje 
pri upravljanju javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada je 
upravičenim občinam dolžna zagotoviti občina, ki so ji pripadle 
ustanoviteljske pravice. Pravice in obveznosti posamezne občine 
v zvezi z izvajanjem javne službe ali druge dejavnosti se določijo 
s pogodbo med občino, občino ustanoviteljico in javnim zavodom, 
javnim podjetjem ali skladom. 

Če občine v roku, ki je določen za predložitev zaključnega računa 
občinskega proračuna in premoženjske bilance pristojnemu 
ministrstvu, ne uredijo premoženjskih razmerij v skladu z 
določbami četrtega in petega odstavka tega člena, lahko vsaka 
od njih zahteva meritorno odločitev upravnega sodišča. 

Dokler občinska sveta občin ne skleneta sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še 
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere 
območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež 
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada." 

24. člen 

Tretji odstavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi: 
"Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev 
javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. 
Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon." 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter 
sodelovanja občin in ustanovitev občine z združitvijo dveh ali več 
občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo takih občin z 
večjimi občinami." 

25. člen 

58. člen se črta. 

26. člen 

Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 
- neposredno v okviru občinske uprave; 
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij; 
- z dajanjem koncesij; 
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 

prava." 

Dodajo se novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 
"Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in 
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni 
zavod ali javno podjetje. 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o 
ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja iz 
predhodnega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb lahko občinski sveti udeleženih 
občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o 
ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, 
organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in 
delitev stroškov med občinami. 

Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki 
so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež 
javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni 
organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež. 

Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva. Dve 
ali več občin lahko ustanovi skupni organ občinskega 
pravobranilstva. Občinska pravobranilstva zastopajo pred sodišči 
in drugimi državnimi organi občine, njihove organe in ožje dele, ki 
so pravne osebe. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo 
zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine. Za 
občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja državno pravobranilstvo." 

27. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine se lahko zaradi urejanja posameznih lokalnih zadev 
širšega pomena, uveljavljanja skupnih interesov ter zagotavljanja 
položaja samoupravnih lokalnih skupnosti povezujejo v skupnosti, 
zveze ali združenja občin. 

Z ustanovnim aktom skupnosti, zveze ali združenja se določijo 
njihove naloge, organi in financiranje. 

Združenje občin lahko pridobi status nacionalnega združenja. 
Status združenju podeli vlada, po predhodni ugotovitvi, da je v 
združenju najmanj dve tretjini občin v Republiki Sloveniji in da 
združenje v skladu z aktom o ustanovitvi opravlja naloge 
predstavljanja in sodelovanja občin z državnimi organi, v 
mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in 
mednarodnih organih. 

Združenje iz prejšnjega odstavka je pravna oseba javnega prava, 
ki deluje v javnem interesu. Sredstva za sodelovanje nacionalnega 
združenja občin Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah 
in organih nacionalnih združenj lokalnih skupnosti, se zagotovijo 
v državnem proračunu." 

28. člen 

Za 88. členom se doda novi 88.a člen, ki se glasi: 

"88.a člen 

Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin 
v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na 
svojem področju. 

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo 
dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno 
obveščanje in strokovno pomoč organom občin. 

Ministrstvo mora opozoriti organ občine, ki je izdal akt, ki ni v 
skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve. 
Ministrstvo mora opozoriti pristojni občinski organ tudi, če ugotovi, 
da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim 
predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe. 

Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali 
zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek 
postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega 
akta občine z ustavo in zakonom. 

Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da 
zadrži izvrševanje splošnega akta občine, za katerega ministrstvo 
oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje 
motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive 
posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, 
ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in 
zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov." 
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29. člen 

Za 90. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita: 

"90.a člen 

če občina ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti v skladu z 
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev 
naloge. Če občina v določenem roku naloge ne izvrši, mora 
ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti občine na stroške 
občine neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile nastati 
škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma 
življenjsko okolje ali premoženje. 

90.b člen 

Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti občinski svet: 
- če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali 

zakonom ali ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje 
svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače 
krši zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne 
odpravi; 

- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za 
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob 
začetku leta, ali 

- če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta v obdobju 
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji. 

Državni zbor lahko na predlog vlade razreši župana, če ne izvršuje 
zakonitih odločitev občinskega sveta ali ne izpolnjuje svojih 
zakonitih nalog oziroma s svojimi odločitvami drugače krši zakone 
in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi. V primeru 
razrešitve župana se uporabljajo določbe zakona o predčasnem 
prenehanju mandata župana. 

V primeru razpustitve občinskega sveta lahko državni zbor na 
predlog vlade razreši tudi župana, če ugotovi, da so podani razlogi 
iz prejšnjega odstavka. V primeru razrešitve občinskega sveta in 
župana imenuje državni zbor začasnega upravitelja. Začasni 
upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja naloge, ki jih 
v skladu z zakonom opravlja župan. Ob razpustitvi občinskega 
sveta državni zbor razpiše predčasne volitve občinskega sveta, 
če razreši tudi župana, pa še nadomestne volitve župana. 

30. člen 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, 
ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na 
posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene 
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred 
njegovim sprejemom." 

PREHODNE iN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Prvi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z Zakonom o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/ 
94) na območju posameznih prejšnjih občin, morajo v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 
30.11.1998, opraviti delitev premoženja, ki je ob ustanovitvi prešlo 
v njihovo skupno lastnino in urediti vsa druga medsebojna 
premoženjskopravna razmerja." 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni 
bilo mogoče oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu 
meritorno." 

Dodajo se nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 
"Če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj med 
občinami ter delitev premoženja ni zaključena v roku iz prvega 
odstavka tega člena, se premoženje razdeli v skladu z določbami 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 51.b člena tega zakona. 

Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še 
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere 
območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež 
javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada. 

Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij 
ter delitve premoženja med občinami po tem zakonu se ne 
obračunava in ne plačuje prometnega davka." 

32. člen 

100.a člen se črta. 

33. člen 

100.b člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač 
in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list 
SRS, št 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-1, 4/93) in 
določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 
36/96). 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico 
do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, 
če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v 
občini je funkcija župana. 

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni 
skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno 
funkcijo: 
- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0 
- v drugi skupini občin, ki imajo od 20 001 do 100 000 prebivalcev 8,5 
- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 20 000 prebivalcev 8,0 
- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5 
- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0 
- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0 
- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,0 

Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) 
Mestne občine Ljubljana je 100 %, v občinah iz prve skupine 
85%, iz druge skupine do vključno četrte skupine 70 % in iz pete 
skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo. Če župan 
opravlja funkcijo nepoklicno, mu v šesti in sedmi skupini pripada 
plača kot bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, v prvi do 
vključno peti skupini pa del plače v višini 50% plače, ki bi jo dobil 
če bi funkcijo opravljal poklicno. 

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po Zakonu 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96) ter po Uredbi 
o količnikih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah 
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, 
št. 35/96, 5/98), razen dodatka za delovno dobo. 
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Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 
80% plače oziroma dela plače župana, del plače članov 
občinskega sveta pa največ do višine 10% plače župana. Višina 
plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana 
občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. 

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine 
(krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je oseba javnega prava in 
ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se 
uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za 
delavce v državni upravi. 

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne 
občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z 
49.d členom tega zakona, je količnik za določitev osnovne plače 
tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z 
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine 
do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
6.00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik 
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 
3,00. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa 
skupne občinske uprave se smiselno uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih 
enot, v kolikor ni s tem zakonom drugače določeno." 

33.a člen 

Zakone, ki urejajo naloge, ki se nanašajo na razvoj mest, je treba 
uskladiti s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Če uskladitev zakonov iz prejšnjega odstavka ne bo opravljena, 
prevzamejo mestne občine v nadaljnih šestih mesecih po preteku 
roka naslednje naloge: 
- naloge iz 10. in 11. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu 

(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95-popravek- in 54/96), kolikor se 
nanašajo na primestni promet; 

- naloge iz tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5.člena 
in tretjega odstavka 6. člena Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Uradni list SRS, št.5/80 in 42/86; Uradni list RS, št. 8/90); 

- naloge iz zakona o katastru komunalnih naprav (Uradni list 
SRS, št. 26/74); 

- upravne naloge iz Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, 
št.26/90, 3/91 - odločba US, 13/93 - odločba US, 18/93, 47/93 in 
71/93) ter Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 
in 29/86; Uradni list RS, št. 40/94 - odločba US in 69/94 - odločba 
US), katerih opravljanje so po Zakonu o prevzemu funkcij, ki so 
jih do 31.12.1994 opravljali občinski organi (Uradni list RS, št.29/ 
95) prevzele upravne enote; 

- naloge iz drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o 
gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95). 

Z dnem uveljavitve tega zakona pridobijo mestne občine pravico 
ustanavljati javne zavode na področju: 
- poklicnega izobraževanja, srednjega in višjega izobraževanja 

ter poklicnih tečajev v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96): 

- sekundarne ravni javne zdravstvene službe v skladu z Zakonom 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92). 

Pred začetkom opravljanja nalog iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena sklenejo mestne občine in pristojna 
ministrstva sporazum o prevzemu in prerazporeditvi ustreznega 
števila zaposlenih iz upravnih enot in Geodetske uprave Republike 
Slovenije v mestne uprave ter o prevzemu dokumentarnega 
gradiva in arhiva, ki se nanaša na prevzete naloge. Če do 
sporazuma ne pride, odloči o prerazporeditvi in prevzemu Vlada 
Republike Slovenije. Sporazum oziroma odločitev vlade izvedejo 
župani in načelniki upravnih enot ter direktor Geodetske uprave 
Republike Slovenije. 

34. člen 

Občinski sveti morajo uskladiti statute in druge splošne akte občin 
s tem zakonom do 31.3.1999. 

Določbe tega zakona, na podlagi katerih: 
- občinski svet predstavlja, ga sklicuje in vodi njegove seje župan, 
- se imenujejo podžupani, 
- se oblikujejo delovna telesa občinskega sveta, 
- se določa nepoklicno opravljanje občinskih funkcij in pravica 

župana ter podžupana, da se odločita za poklicno opravljanje 
svoje funkcije, 

- se oblikujejo in izplačujejo plače občinskih funkcionarjev, 
se začno uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov in 
s prevzemom funkcij občinskih funkcionarjev po rednih lokalnih 
volitvah v letu 1998. 

34.a člen 

Tajniki občin, ki jim z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
funkcija, nadaljujejo z delom kot vodje občinskih uprav, če s tem 
soglašajo. Z aktom o imenovanju se ugotovi prenehanje funkcije 
in opravi razporeditev na delovno mesto vodje občinske uprave, 
za katerega se poleg naziva tajnik občine lahko uporabljata še 
naziva direktor oziroma direktorica občinske uprave. 

Če tajnik občine ne nadaljuje z delom kot vodja občinske uprave, 
ima pravico, da se v tridesetih dneh po prenehanju funkcije vrne 
na delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in ga je opravljal 
pred imenovanjem za tajnika občine oziroma pravico do 
razporeditve na delovno mesto v občinski upravi, ki ustreza 
njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z zakonom. 

Če se tajnik občine ne vrne na prejšnje delovno mesto, ne sprejme 
razporeditve oziroma ga ni mogoče razporediti ker ni prostega 
delovnega mesta, ima pravico do nadomestila plače v višini, ki bi 
jo prejemal, če bi opravljal delo vodje občinske uprave, vendar 
najdlje tri mesece od vročitve sklepa o razrešitvi. 

Z dnem uveljavitve tega zakona se ukinejo delovna mesta 
dosedanjih sekretarjev občinskih svetov. Če je sekretar 
občinskega sveta delavec občinske uprave, se delavca razporedi 
na drugo delovno mesto v občinski upravi, ki ustreza njegovi 
izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z zakonom. 

35. člen 

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

Državni zbor je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) - prva obravnava, 
obravnaval na 22. izredni seji dne 14. in 15. 5.1998. Ob obravnavi 
predloga zakona je državni zbor upošteval tudi mnenja, pripombe 
in predloge, ki so jih k predlogu zakona podale občine na podlagi 
94. člena zakona o lokalni samoupravi ter poročilo Komisije za 
lokalno samoupravo državnega zbora. Državni zbor je sklenil 
prvo obravnavo z ugotovitvijo, da je predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) - prva 
obravnava primerna podlaga za pripravo predloga zakona za 
drugo obravnavo. Ob tej ugotovitvi je državni zbor sprejel naslednja 
stališča: 

1 ■ Predlagatelj naj prouči pripombe in predloge, ki so jih k predlogu 
zakona podale občine na podlagi 94. člena zakona o lokalni 
samoupravi in se nanašajo zlasti na: 
a) opredelitev državnih nalog, ki jih kot svoje na podlagi 22. člena 
zakona o lokalni samoupravi opravljajo mestne občine. Pri tem 
naj upošteva ugotovitve Inštituta za javno upravo Pravne fakultete 
v Ljubljani. 
b) večinsko mnenje za ohranitev 30. člena zakona o lokalni 
samoupravi, ki omogoča, da občinski svet člane komisij in odborov 
kot svojih delovnih teles imenuje izmed članov občinskega sveta, 
lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ eno tretjino 
članov. Pri tem naj pri določanju članov delovnih teles smiselno 
upošteva določbe zakona o nezdružljivosti funkcije člana 
občinskega sveta. Delovno telo občinskega sveta lahko vodi le 
član občinskega sveta. Strokovni delavci občinsko upravnih 
organov ne morejo biti člani delovnih teles občinskega sveta. 

2. Državni zbor podpira predlagane zakonske rešitve glede 
razmejitve pristojnosti med občinskim svetom in županom, s 
katerimi naj bi odpravili nepovezano delovanje obeh organov, 
zagotovili večjo koordinacijo delovanja občinskih organov ter 
natančneje opredelili pravice in dolžnosti posameznih občinskih 
funkcionarjev. Državni zbor meni, da so funkcije lokalne 
samouprave sicer podobne državnim funkcijam, vendar jih lahko 
z njimi primerjamo le pogojno. V manjših občinah je upravljanje 
enostavnejše in je zato možno nekatere funkcije združiti v 
Posameznih organih ali celo osebah. Upravljanje velikih lokalnih 
skupnosti pa zahteva večje število in razvejanost organov, ki je 
primerljivo z državno organizacijo. V občini sprejema najpomemb- 
nejše odločitve predstavniško telo, to je občinski svet kot tisti 
organ, ki je izvoljen s strani prebivalcev. Poleg predstavniškega 
telesa pa opravljajo funkcije lokalne samouprave še izvršilni in 
upravni organi. 

Modela državne organizacije zaradi narave lokalne skupnosti in 
načina odločanja v njej ni mogoče neposredno prenašati na raven 
lokalne samouprave. V tem smiselu državni zbor tudi ne podpira 
mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki izraža v 
zvezi s predlagano rešitvijo, da župan preko svoje funkcije opravlja 
tudi funkcijo člana občinskega sveta, resne zadržke pravno 
sistemske in načelne narave na podlagi 3. člena Ustave, ki govori 
o delitvi oblasti. Preveč ostra ločitev na organe, ki sprejemajo 
temeljne odločitve in na tiste, ki jih izvršujejo, ni primerna za lokalno 
samoupravo. Občinski svet ni organ lokalne oblasti, pač pa 
njegovo predstavniško telo oziroma organ demokratičnega 
odločanja, preko katerega imajo občani neposreden vpliv na 
oblikovanje njegovih organov in preko katerega uresničujejo svojo 
pravico do lokalne samouprave. 

Državni zbor podpira predlagano zakonsko ureditev, da župan 
opravlja funkcijo vodenja občinskega sveta. Po funkciji je tudi član 
občinskega sveta brez pravice glasovanja. Predlagatelj naj prouči 
utemeljenost strokovnih pomislekov v zvezi s primernostjo take 

ureditve z vidika izkušenj in prakse delovanja podobnih ureditev 
v razvitih evropskih državah. Predlagatelj naj v predlogu zakona 
črta določbo, da kandidat za župana ne more na istih lokalnih 
volitvah kandidirati za člana občinskega sveta. 

3.1/ zvezi z ureditvijo referenduma v lokalni skupnosti v 18. členu 
predloga zakona meni, da naj predlagatelj medsebojno uskladi 
določbe o lokalnem referendumu in jih precizira tako, da bodo 
razumljive oziroma, da ne bodo vodile v različna razumevanja in 
razlage. Glede na to, da je postopek urejen v zakonu o 
referendumu in ljudski iniciativi, ni smiselno njegovo prepodrobno 
urejanje v zakonu o lokalni samoupravi. 

4. Državni zbor opozarja na perečo problematiko urejanja 
medsebojnih premoženjskih razmerij v primeru spremembe 
območij občin oziroma nastajanja novih občin. V zakonu o lokalni 
samoupravi bi morali v smislu hitrejšega razreševanja teh razmerij 
in preprečevanja nastajanja sporov med občinskimi sveti 
precizirati določbe, ki določajo urejanje te problematike. Predlagatelj 
naj določbe dopolni z opredelitvijo izvedbe postopka za delitev 
premoženja, elementov za delitev premoženja in presojo pravnega 
nasledstva organa kot tudi pristojnosti župana oziroma občinskega 
sveta v tem postopku. Rok za izvedbo postopka delitve 
premoženja v občinah, ki naj ga določi zakon, je 30.11.1998. 

5. V 11. členu predloga zakona, ki določa občinske funkcionarje, 
naj bi zakon določil tudi možnosti načina opravljanja teh funkcij, to 
je profesionalno ali neprofesionalno. Predlagana rešitev, da občina 
s statutom določi, ali župan opravlja svojo funkcijo poklicno ali 
nepoklicno ni ustrezna. Upoštevati je potrebno, da so občine 
različne tako po velikosti kot po svojem materialnem položaju. 

V zakonu je potrebno določiti, da so vse funkcije v občinskih 
organih nepoklicne, da pa lahko župan in podžupan opravljata 
funkcijo tudi poklicno, če se tako odločita. Višina nadomestila 
osebnega dohodka naj bi bila tako v primeru poklicnega kot 
nepoklicnega opravljanja funkcije ista, razlikovala naj bi se le na 
velikost občine. 

6. Predlagane rešitve v predlogu zakona, ki urejajo postopek 
prenosa posameznih nalog iz državne pristojnosti v izvajanje 
občinam, naj predlagatelj prouči tudi z vidika, ali ustava dopušča 
možnost prenosa državnih nalog v izvajanje občinam ali občini 
na njihovo zahtevo. 

7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
prouči možnost vključitve določb, s katerimi bodo na občine 
prenešene večje pristojnosti države, predvsem s področja 
urejanja prostora, gospodarstva, kmetijstva in sociale. 

Na občine naj bi prenesli kot izvirne pristojnosti tudi naloge upravne 
narave s področja trgovine in gostinstva, urejanje prostora in 
graditve objektov, odmere in izterjave občinskih pristojbin, 
prometa, inšpekcijskega nadzora ter varovanja naravne in 
kulturne dediščine. 

Na mestno občino naj bi prenesli pristojnosti s področja 
prostorskega načrtovanja (tudi za potrebe republiškega 
prostorskega plana) ter pristojnosti s področja poklicnega, 
srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, bolnišničnega 
sistema, geodezije in evidence občanov. 

V zakonu bi morali tudi določiti, da lahko država župana na podlagi 
njegovega soglasja pooblasti, da jo zastopa pri matičnih, vojaških 
in določenih političnih zadevah v skladu s prakso razvitih 
evropskih demokracij. 
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8.V13.a členu zakona o lokalni samoupravi je potrebno precizirati 
posebne razloge za ustanovitev občin z manj kot 5000 prebivalci 
z določitvijo objektiviziranih kriterijev. 

9. V 83. členu zakona o lokalni samoupravi naj bi črtali prvi 
odstavek, ki določa, da ima vsaka občina v pokrajinskem svetu 
enako število predstavnikov. Navedena določba bi namreč lahko 
predstavljala zakonsko oviro pri pripravi zakona o pokrajinah. 

10. Predlagatelj naj v prehodnih določbah uredi plače oziroma 
nadomestila in nagrade občinskih funkcionarjev in tajnikov do 
ureditve navedene problematike v posebnem zakonu. 

Pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o lokalni samoupravi je predlagatelj upošteval stališča državnega 
zbora, proučil mnenja, pripombe in predloge občin ter Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora. 

K 3. a členu 
V novem, 3. a členu predlagatelj predlaga, da lahko ima občina 
manj kot 5000 prebivalcev v primeru, če gre za ustanovitev nove 
občine z združitvijo dveh ali več občin. Takšna določba sledi 
stališčem državnega zbora (8. točka), da je treba v 13.a členu 
ZLS precizirati razloge za ustanovitev občin z manj kot 5000 
prebivalci z določitvijo objektiviziranih kriterijev. Glede na dejansko 
število prebivalcev v občinah (že obstoječih) razlogov, ki jih 
vsebuje drugi odstavek 13.a člena, drugače ni mogoče nadalje 
objektivizirati. Določba drugega odstavka 13.a člena je bila 
uveljavljena v razmerah, ko občine še niso bile ustanovljene. 
Namen takšne določbe je bil omogočiti zakonodajalcu, da v skladu 
s takrat veljavnim zakonom o referendumu za ustanovitev občin, 
na ustrezen način oblikuje območja občin tako, da bo ob 
siceršnjem pogoju 5000 prebivalcev lahko upošteval tudi vse 
posebnosti posameznih območij in v utemeljenih izjemnih primerih 
ustanovil tudi občino, ki ne bo imela 5000 prebivalcev. Pri 
oblikovanju prve mreže občin v letu 1994 in pri izvedbi postopka 
usklajevanja ter ustanavljanja novih občin v skladu z ZPUODO 
se je pokazalo, da določba omogoča preveč arbitrarnosti tudi v 
škodo izvrševanja ustavne pravice državljanov do lokalne 
samouprave, po drugi strani pa je povzročila, da so izjeme postale 
pravilo. Sistem izjem ogroža tako funkcionalno kot finančno 
komponento Jokatne samouprave. Zato je stališče državnega zbora 
sicer razumljivo, vendar je treba določbo presoditi tudi s stališča 
obstoječih občin. Sprememba določbe drugega odstavka 13.a 
člena bi omogočila ponovno presojo pogojev za ustanovitev 
oziroma celo obstoj vseh občin z manj kot 5000 prebivalcev. 
Predlagatelj zato ne predlaga spremembe te določbe. Ob presoji 
možnosti konkretizacije razlogov za izjeme od splošnih pogojev 
za ustanovitev občin, ki jih vsebujeta določbi 13. in prvega odstavka 
13. a člena, pa je predlagatelj ugotovil, daje določbo treba prilagoditi 
dejstvu, da so občine v Republiki Sloveniji ustanovljene in da 
njihovi organi delujejo. Do ustanovitve nove občine lahko pride le 
tako, da se spremeni območje sedanjih občin na način in po 
postopku, ki ga urejata 15.člen ZLS in ZPUODO. Predlagatelj 
meni, da so v dosedanjem postopku že bile uveljavljene vse 
posebnosti, ki lahko vplivajo na oblikovanje območja občine ter 
da je v morebitnih nadaljnjih postopkih spreminjanja območij občin 
ter ustanavljanja novih občin treba zasledovati vsebinske cilje 
lokalne samouprave, predvsem pa zagotoviti izvajanje nalog in 
pristojnosti občin (funkcionalno komponento) pretežno z lastnimi 
viri financiranja in manj v odvisnosti od pomoči države. 

K 4.a členu 
V novem, 4.a členu, v skladu s stališčem državnega zbora (7. 
točka)), predlagatelj predlaga dopolnitev alinej drugega odstavka 
21.člena z načelno opredeljenimi nalogami. Predlagatelj poudarja, 
da so naloge v 21. členu opredeljene primeroma in na splošen 
način. Takšna opredelitev ne pomeni, da so to že konkretne naloge, 
ki so v skladu z veljavno zakonodajo v izvirni pristojnosti občin, 

so pa to naloge s teh področij, ki so kot izvirne naloge občin 
opredeljene v posameznih področnih zakonih. Nova deveta alinea 
je oblikovana tudi v skladu s stališčem Ministrstva za kulturo, ki je 
predlagalo spremembo te določbe, ki je skladna s stališčem 
Državnega zbora v tistem delu, ki opredeljuje naloge občin na 
področju varovanja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je 
svoje stališče utemeljilo tudi z ugotovitvami, ki izhajajo iz dejanskih 
nalog občin po veljavni zakonodaji, predvsem po Zakonu o 
varovanju naravne in kulturne dediščine in vsebino novega zakona 
o varstvu kulturne dediščine, ki je v pripravi. 

K 5. in 33.a členu 
V skladu s stališči državnega zbora (1.a točka in 7. točka) je 
predlagatelj spremenil vsebino 5. člena predloga zakona in v 
prehodne določbe dodal nov 33. a člen. Predlagani določbi 
načeloma sledita predlogu, ki ga je po opravljeni analizi z naslovom 
"NALOGE, POMEMBNE ZA, RAZVOJ MEST" (DRUGI 
ODSTAVEK 141. ČLENA USTAVE), pripravil Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Naloge, ki se 
nanašajo na razvoj mest, so izvirno državne naloge, vendar jih 
mestna občina opravlja kot svoje, če tako določi zakon. Glede na 
to, da je 22. člen ZLS (podobno kot 21.člen) deklarativnega 
pomena, je neposredna podlaga za opravljanje državnih nalog, ki 
jih opravlja mestna občina, področna zakonodaja. V 22. členu so 
tako naloge opredeljene širše. Pomenijo lahko tako prenos urejanja 
(normativnega dela) kot izvajanja (vodenje upravnih postopkov 
in odločanja o posamičnih pravicah). Glede na stališče državnega 
zbora, ki je zahteval, da se v zakonu zagotovi možnost prenosa 
nekaterih nalog in opravil v izvirno pristojnost vsake občine (v 
21. členu) in mnenj, ki so jih v skladu s 94. členom ZLS Državnemu 
zboru posredovale mestne občine, je bilo treba v prehodnih 
določbah določiti naloge, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje 
kot državne naloge, za katere pa je primerno, da jih opravljajo 
mestne občine. Glede na to, da navedene naloge v zakonodaji 
niso primemo opredeljene, je nujno potrebno uskladiti področne 
zakone. Določeni rok enega leta je sorazmerno kratek, vendar 
daje možnost za primerno zakonsko uskladitev in zagotovitev 
primernega financiranja. Neposredni prevzem v opravljanje, pa 
daje mestnim občinam zagotovilo, da bodo naloge, ki so 
pomembne za njihov razvoj, vendarle lahko pričele opravljati. 

K 6. členu 
Določba 6. člena je usklajena s pripombami Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki je predlagatelja opozoril na 
uskladitev z ustavo, ki pravi, da se občinam lahko prenesejo 
posamezne naloge v opravljanje in ne v izvajanje, kakor je bilo 
zapisano. V skladu s stališčem državnega zbora, ki je predlagatelju 
naložil naj prouči možnost, da država prenese občini v upravljanje 
posamezne naloge iz svoje pristojnosti na njeno zahtevo (6. 
točka), je predlagatelj ugotovil, da ustava tega ne dopušča. V 
skladu z drugim odstavkom 140. člena Ustave RS lahko država 
z zakonom, po predhodnem soglasju občine, prenese na občino 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to 
zagotovi tudi sredstva. Sam postopek prenosa nalog občinam v 
opravljanje je podrobno opredeljen v predlogu novega poslovnika 
državnega zbora. V njem so opredeljene tako predhodne 
aktivnosti oziroma mnenja občin, kot z ustavo zahtevano 
predhodno soglasje. 

K 7. členu 
Določbo 7. člena predloga zakona je predlagatelj uskladil s 
stališčem državnega zbora (1.b točka) in mnenjem državnega 
sveta (mnenje DS tč.9). 

K 9. členu 
Določba 9. člena predloga zakona je oblikovana na podlagi stališča 
državnega zbora (2. točka). Po proučitvi utemeljenosti strokovnih 
pomislekov, da se s predlagano ureditvijo krši ustavno načelo 
delitve oblasti je določeno, da župan predstavlja občinski svet, ga 
sklicuje in vodi njegovo delo, nima pa pravice glasovanja. To 
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dejansko pomeni, da je župan vstopil v naloge predsednika 
občinskega sveta, ni pa pridobil pravice odločanja kot član 
občinskega sveta oziroma ostalih nalog člana občinskega sveta 
(dajanje predlogov, članstvo v delovnih telesih občinskega sveta, 
vlaganje zahtev za sklic seje, pravice do nagrade itd), ki so 
sestavni del mandata člana občinskega sveta in so za župana v 
zakonu drugače urejene. Z vidika primerjalno pravnega pregleda 
so v Evropi znane različne ureditve vodenja občinskega sveta. 
Podobne ureditve kot jo uvaja predlog zakona, imajo običajno tudi 
drugače izpeljane volitve za župana. V veliki večini evropskih 
držav se na novo uveljavljajo neposredne volitve županov, ki pa 
so urejene tako, da ima župan v občinskem svetu tudi primerno 
podporo. Predlagatelj meni, da bo v nadaljnjem usklajevanju 
normativne podlage lokalne samouprave potrebno proučiti tudi 
primernost volilnega sistema, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah. 
Stališča državnega zbora, da bi morali v zakonu določiti, da lahko 
država župana na podlagi njegovega soglasja pooblasti, da jo 
zastopa pri matičnih, vojaških in določenih političnih zadevah v 
skladu s prakso razvitih evropskih demokracij, ni mogoče 
upoštevati. Takšna določba bi bila v nasprotju z ustavo, ki v 
drugem odstavku 140. člena določa, da lahko država po 
predhodnem soglasju občine posamezne naloge iz državne 
pristojnosti z zakonom prenese v opravljanje občini in ne 
posameznemu občinskemu organu. Predlagatelju so znane 
ureditve, v katerih je župan tudi državni organ ali uradnik, vendar 
te uredive temeljijo na drugačnih ustavnih določbah. 

K10. členu 
Določba 10. člena predloga zakona je usklajena s pripombami 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora, 
ki so se nanašale na natančnejšo določitev časa, v katerem 
opravlja funkcijo župana podžupan (predčasno prenehanje man- 
data) ter obseg in vrsta nalog, ki se opravljajo v rednem 
nadomeščanju župana, ki je odsoten ali zadržan. 

K11. členu 
Določba 11. člena je oblikovana v skladu s 5. točko stališča 
državnega zbora ter upošteva zahtevo, da se z zakonom opredeli, 
da so vse občinske funkcije nepoklicne ter da se lahko župan in 
podžupan odločita, da bosta svojo funkcijo opravljala poklicno. 

K 12. in 13. členu 
Določbi 12. in 13. člena sta usklajeni s pripombami Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora, ki so se 
nanašale na njuno nomotehnično oblikovanje. 

K 14. členu 
V določbi 14. člena je predlagatelj upošteval pripombe in mnenja, 
ki so jih na podlagi 94. člena zakona o lokalni samoupravi v državni 
zbor poslale občine, in na novo opredelil nezdružljivost občinskih 
funkcij. Pri tej opredelitvi je izhajal tako iz načelne ugotovitve, da 
gre pri določanju nezdružljivosti posameznih funkcij za omejevanje 
državljanskih pravic, kar je dopustno le v skladu z načelom 
sorazmernosti, kakor tudi iz dejanskih ugotovitev. Dejansko stanje 
v občinah namreč kaže na to, da bi preširoko opredeljevanje 
nezdružljivosti funkcij pomenilo, da v nekaterih občinah 
preprečimo kandidiranje tudi takšnim kandidatom za občinske 
funkcionarje, za katere to ni utemeljeno in ni v skladu z načelom 
sorazmernosti. 

K 17., 18., 19., 20. in 21. členu 
V določbah 17., 18., 19., 20. in 21. člena so upoštevana tako 
stališča državnega zbora (3. točka), mnenje državnega sveta 
(mnenje DS tč. 11), kot mnenja in pripombe občin, ki so jih 
posredovale državnemu zboru na podlagi 94. člena zakona o 
lokalni samoupravi. Pripombe Sekretariata državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki se tičejo nomotehničnega 
oblikovanja določb so v celoti upoštevane, ni pa bilo mogoče 
upoštevati splošne pripombe, da so zadeve, ki jih urejajo določbe 

v zvezi z referendumom, že urejene v zakonu o referendumu in 
ljudski iniciativi. V skladu z določbami zakona o referendumu in 
ljudski iniciativi veljajo za lokalni referendum le določbe njegovega 
tretjega poglavja, ki urejajo postopek za izvedbo referenduma. 

K 23. in 31.členu 
Glede na stališče državnega zbora (4. točka) je predlagatelj 
preoblikoval določbe 23. in 31. člena predloga zakona tako, da je 
natančno določil pristojnosti občinskih organov v zvezi z 
razdelitvijo premoženja, kriterije za razdelite v premoženja ter način 
izvedbe. V 23. člen je dodana določba, ki v primeru, da z zakonom 
(zakon o stavbnih zemljiščih, zakon o kmetijskih zemljiščih itd.) ni 
drugače določeno, zavezuje občine, da pri odprodaji ali zamenjavi 
nepremičnih ali premičnih stvari, ki so njena lastnina, smiselno 
upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo to področje pravnega 
prometa z državnim premoženjem. 

K 24. členu 
V povezavi s stališčem državnega zbora, s katerim je zahteval 
natančnejšo določitev kriterijev za ustanovitev občin po 13.a členu, 
je predlagatelj dopolnil 24. člen predloga zakona z določbo, s 
katero je omogočeno spodbujanje povezovanja in sodelovanja 
občin, predvsem pa ustanavljanje večjih občin z združitvijo dveh 
ali več manjših ali z združitvijo male občine z veliko. V predlogu je 
upoštevano tudi mnenje državnega sveta, da mora država 
ustanavljanje skupnih organov občin, kot primerno racionalizacijo, 
spodbujati (mnenje DS tč.8). 

K 26. členu 
V določbo 26. člena je predlagatelj dodal novi šesti odstavek, v 
katerem je omogočeno občinam ustanavljati skupne organe 
občinskega pravobranilstva. Enako možnost imajo tudi 
posamezne mestne občine. Predlagatelj je pri oblikovanju te 
določbe upošteval mnenja in predloge občin, ki so jih te 
posredovale državnemu zboru na podlagi 94. člena zakona o 
lokalni samoupravi ter predlog Stalne konference lokalnih 
skupnosti, ki ga je podprlo Ministrstvo za pravosodje. Zahteva je 
temeljila predvsem na dejstvu, da je bila z zakonom o državnem 
pravobranilstvu občinam odvzeta možnost, da za pravno 
zastopanje pooblastijo državnega pravobranilca. To je za občine 
neugodno tako z vidika primerne stopnje strokovnosti pravnega 
zastopanja občin, kot s finančnega vidika. 

K 27. členu 
Predlagatelj predlaga, da se v 27. členu opredeli možnost 
oblikovanja nacionalnega združenja občin, ki bi opravljalo 
predvsem reprezentativno funkcijo doma in navzven, kot je to 
običajno v drugih evropskih državah. Država je za organizirano 
predstavljanje lokalne samouprave v mednarodnih organizacijah 
in organih zainteresirana in to dejavnost lahko tudi podpre s 
finančnimi sredstvi. 

K 28. členu 
l/ določbo 28. člena - 90. b člen je predlagatelj v skladu z večinskim 
mnenjem občin, ki so ga posredovale državnemu zboru v 
postopku pred prvo obravnavo predloga zakona, dodal določbo, 
ki omogoča državnemu zboru, da na predlog Vlade RS razreši 
župana, če ne izvršuje zakonitih odločitev občinskega sveta ali 
ne izpolnjuje svojih zakonitih nalog oziroma kako drugače krši 
zakone, pa nezakonitosti kljub opozorilom ministrstev ne odpravi. 

K 33. členu 
V skladu s stališčem državnega zbora (10. točka) je predlagatelj 
na novo oblikoval določbo 33. člena predloga zakona ter v njej 
začasno, do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za 
občinske funkcionarje, uredil plače in nagrade funkcionarjev. 
Stališče državnega zbora, da naj bi bila višina nadomestila 
osebnega dohodka (5. točka)), tako v primeru poklicnega kot 
nepoklicnega opravljanja funkcije enaka, razlikovala naj bi se le 
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glede na velikost občine, je predlagatelj upošteval tako, da je 
izenačil plačo za poklicno ter nagrado za nepoklicno opravljanje 
županske in podžupanske funkcije v občinah z manj kot 5000 
prebivalcev. Ob tem je določen takšen količnik za najvišje 
vrednoteno funkcijo v teh občinah, ki bo deloval destimulativno 
na odločanje o poklicnem opravljanju funkcije. Glede na veljavno 
pravno ureditev, ki razlikuje med poklicnim in nepoklicnim 
opravljanjem funkcije in ugotovitev, da je praviloma z zakonom 
določeno, katere javne funkcije se opravljajo poklicno in katere 
ne, je pravica župana in z njegovim soglasjem podžupana, da se 
sam odloči za poklicno oziroma nepoklicno opravljanje funkcije, 
izjema. Sicer so plače županov z višino količnikov in funkcijskimi 
dodatki oblikovane tako, da bodo kljub razlikovanju plače za 
poklicno in nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije spodbujale 
k odločitvam za nepoklicno opravljanje funkcij županov, če bodo 
v občini ustvarjeni pogoji, ki bodo to dopuščali. V isti določbi je 
predlagatelj uredil tudi plačo tajnika občine. Iz tabele, ki je priložena 
obrazložitvi, je razvidno kolikšna so v skladu z 20. členom Zakona 
o financiranju občin -ZFO (Uradni list RS, št.80/94) sredstva 
zagotovljene porabe za delovanje županov. Ta sredstva mesečno 
znašajo 62,4 milijona tolarjev, glede na dejansko izplačilo plač (za 
poklicno oziroma nepoklicno opravljanje funkcije) je ocenjena 
mesečna poraba občin 40,3 milijona tolarjev mesečno. Po predlogu 
zakona bi ta poraba znašala 41,7 milijona tolarjev mesečno. 
Lestvica osnovnih količnikov in funkcijskih dodatkov v povezavi 
s povečanim deležem plače za nepoklicno opravljanje županske 
funkcije (podobno so urejena razmerja med poklicnim in 
nepoklicnim opravljanjem funkcije župana v državah, ki imajo 
vgrajeno to razlikovanje npr. v Italiji 70%, v Avstriji pa 100%), pa 
je naravnana k povečevanju nepoklicnega opravljanja funkcije, 
kar bo imelo pozitivne posledice tako na odločanje za kandidiranje 
na volitvah kot po izvedenih volitvah na dejansko porabo sredstev 
občin za zagotavljanje dela županov. Manjša kot dosedaj bo 
dejanska poraba sredstev za delo tajnikov občin. Dosedaj so bili 
za plače tajnikov upoštevani količniki 6,7, 6,3 in 5,9 z do 50% 
dodatkom za delovno uspešnost in dodaten obseg dela. Novi 
količniki so 6,4, 6,0,5,3 in 3,0 in ostali dodatki v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki veljajo za delavce državne uprave - konkretno 

načelnike upravnih enot. Tajniki občin so v predlogu zakona 
opredeljeni kot višji upravni delavci. V primeru, da ne bodo imeli 
univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe, je to izjema od 
splošno veljavnih določb zakona o delavcih v državnih organih. 

K 34. členu 
Prehodna določba 34. člena je usklajena s spremenjenim 
predlogom zakona. Vsebuje rok za uskladitev občinskih statutov 
z zakonom, ki je prilagojen dejstvu, da bodo v jeseni 1998 lokalne 
volitve. Ker v času izvedbe volitev ni pričakovati usklajevanja 
statutov, je predpisana neposredna uporaba tistih določb, ki 
pomenijo izvedbo sprememb sistemske narave in so na podlagi 
64. člena ZLS predmet ureditve v statutu občine (oblikovanje in 
pristojnosti občinskih organov) šele s konstituiranjem 
novoizvoljenih organov in ne ob uveljavitvi zakona, ko prično 
veljati določbe, ki niso predmet neposrednega urejanja v statutu. 

K 34.a členu 
Predlagatelj predlaga, da se doda novi 34.a člen, s katerim bo 
urejen položaj dosedanjih tajnikov občin, ki jim bo z uveljavitvijo 
zakona prenehala funkcija ter dosedanjih sekretarjev občinskih 
svetov, ki se jim z dnem uveljavitve zakona ukinejo delovna mesta. 

Stališča državnega zbora, naj se v 83. členu zakona črta prvi 
odstavek, ki določa, da ima vsaka občina v pokrajinskem svetu 
enako število predstavnikov (točka 9), predlagatelj ni upošteval. 
Razlog je v tem, da se predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZLS ni spustil v obravnavo določb zakona, s katerimi 
so urejene pokrajine, ker so v predhodni obravnavi teze za zakon 
o pokrajinah, v katerih je vrsta določb, ki niso v skladu z veljavnimi 
določbami ZLS. Predlagatelj bo na podlagi ugotovitev iz predhodne 
obravnave pripravil poseben zakon o pokrajinah, s katerim bo 
razveljavil tiste določbe ZLS, ki z njim ne bodo v skladu oziroma 
bo nadomestil celotno ureditev pokrajin. Vzporedno bodo 
vzpostavljeni tudi pogoji za preoblikovanje zakona o lokalni 
samoupravi v zakon o občinah. Predlagatelj meni, da delne rešitve 
v zvezi z določbami o pokrajinah, niso potrebne. 
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Predlog zakona o 

GORSKIH VODNIKIH (ZGV) 

- EPA 518 ■ II - prva obravnava 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo podpisani 
poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O GORSKIH VODNIKIH 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bodo kot predlagatelji sodelovali na 

sejah DZ in na sejah delovnih teles DZ. 

Rudi MOGE, l.r. 
Štefan KLINC, l.r. 

Janez MEŽAN, l.r. 
Samo BEVK, l.r. 

Miroslav MOZETIČ, l.r. 
Peter LEŠNIK, l.r. 

Zoran LEŠNIK, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Slovenija spada glede na splošno uveljavljena merila med alpske 
države. Julijske, Kamniške in Savinjske Alpe ter Karavanke s 
predgorjem pa tudi ostali hriboviti predeli so idealna območja za 
razvoj gorskega turizma, ki je v vseh alpskih deželah pomemben 
sestavni del turistične ponudbe. Pri gorskem turizmu pa imajo 
pomembno vlogo gorski vodniki. To velja zlasti glede varnosti 
turistov v gorah, ki jo v največji možni meri lahko zagotavljajo le 
strokovno usposobljeni gorski vodniki. 

V Sloveniji že več kot 100 let delujejo usposobljeni, strokovno 
preverjeni in od oblasti registrirani ali potrjeni gorski vodniki. Prvi 
tečaj za usposabljanje za poklic gorskega vodnika v Sloveniji je 
bil že leta 1896, organiziralo pa gaje Nemško-avstrijsko planinsko 
društvo. Vsi tako izšolani gorski vodniki so imeli tudi potrdilo oblasti. 

V Avstroogrski monarhiji in stari Jugoslaviji so dejavnost gorskih 
vodnikov na ozemlju današnje Republike Slovenije urejali posebni 
predpisi. Nazadnje je pred drugo svetovno vojno veljala Naredba 

o gorskih vodnikih iz leta 1929, ki jo je izdala Kraljeva banska 
uprava za Dravsko banovino. 

Ta ureditev dejavnosti gorskih vodnikov je bila v Jugoslaviji po 
drugi svetovni vojni opuščena. Služenje denarja z gorskim 
vodništvom je med gorniškimi ideologi veljalo celo za nečastno. 
Štelo se je, da bodo gorski vodniki vodili turiste v gore le kot 
prostovoljci v okviru Planinske zveze Slovenije. 

V okviru Planinske zveze Slovenije so gorski vodniki do leta 1993 
delovali v podkomisiji za gorsko vodništvo. Podkomisija je skrbela 
za pripravo na izpite, organizacijo in opravljanje izpitov in 
vsakoletno registracijo gorskih vodnikov. Ta organiziranost je 
omogočala dejavnost gorskih vodnikov v okviru društev, le redki 
posamezniki pa so svoje delo občasno opravljali poklicno. Tako 
organizirani gorski vodniki niso imeli možnosti za članstvo v 
mednarodni vodniški organizaciji in zato tudi niso imeli možnosti 
za mednarodno priznanje svoje dejavnosti. 

V letu 1993 je bilo ustanovljeno Združenje gorskih vodnikov 
Slovenije (ZGVS), ki kot nacionalno društvo deluje na celotnem 
območju Republike Slovenije in je član Planinske zveze Slovenije. 
Temeljni cilj združenja je pospeševanje poklicne dejavnosti gorskih 
vodnikov v Sloveniji. Da bi ta cilj v celoti dosegli, je potrebno 
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prilagoditi ureditev poklicne dejavnosti sedanjim razmeram doma 
in v tujini. 

Za slovenske gorske vodnike je izjemno pomembno tudi članstvo 
v Mednarodni zvezi združenj gorskih vodnikov (IFMGA), ki 
omogoča neposredno izmenjavo izkušenj in znanja med gorskimi 
vodniki, 2GVS si je prizadevalo pridobiti mednarodno priznan 
status z včlanjenjem v IFMGA že od ustanovitve dalje. Temeljni 
pogoj za včlanitev je bil ustrezen program izobraževanja in 
usposabljanja gorskih vodnikov v skladu s smernicami IFMGA. 
ZGVS je program izobraževanja in usposabljanja prilagodilo 
smernicam IFMGA v letih 1994-1997. Pri tem je slovenskim 
gorskim vodnikom pomagalo kot opazovalec in mentor združenje 
gorskih vodnikov iz Južne Tirolske ob sodelovanju držav 
opazovalk Avstrije in Švice. ZGVS je postalo član IFMGA 22. 
novembra 1997. 

Članstvo ZGVS v IFMGA zagotavlja slovenskim gorskim 
vodnikom enakopravnost z drugimi gorskimi vodniki ne samo 
doma in v drugih evropskih državah, ampak tudi drugod po svetu. 

Ker se v Sloveniji poleg aktivnih registriranih gorskih vodnikov, 
članov ZGVS, ki jih je trenutno okoli 70, s poklicnim gorskim 
vodništvom ukvarja še nekaj nepopolno usposobljenih 
posameznikov, je treba dejavnost gorskih vodnikov v Republiki 
Sloveniji urediti s predpisi tako, kot imajo to urejeno v primerljivih 
alpskih državah. Tako bo po pravni strani zagotovljena varnost 
turistov, zadovoljeni pa bodo tudi poklicni interesi gorskih vodnikov; 
kar je nujno za obstoj in razvoj tega poklica. 

Na območjih, ki so pred prvo svetovno vojno bila v Avstroogrski 
monarhiji, so se predpisi do danes ves čas posodabljali. V vseh 
sosednjih državah so v nekaj zadnjih letih sprejeli prenovljene 
deželne zakone o gorskih vodnikih. Glede na velikost Slovenije je 
smiselno sprejeti en sam zakon za celotno državo. 

Slovenski alpinisti so v preteklih desetletjih dosegli vrsto zavidljivih 
uspehov v vseh svetovnih gorstvih. Že s temi dejanji so veliko 
prispevali k promociji naše države. Bila bi velika škoda, če bi tega 
znanja in izkušenj ne oplemenitili z veščinami gorskega vodništva 
in jih ne uporabili za preživljanje. 

Sprejem zakona bo spodbudil razvoj dejavnosti gorskih vodnikov 
zlasti v krajih pod gorami, med katerimi jih je večina demografsko 
ogroženih. V nekaj letih bo omogočil neposredno zaposlitev nekaj 
sto bodočih gorskih vodnikov in posredno delo nekajkrat večjemu 
številu zaposlenih na področjih, ki imajo pogoje za razvoj pravega 
gorskega turizma. Avstrija in Švica imata npr. vsaka po tisoč 
tristo gorskih vodnikov. V vseh alpskih državah pa se zavedajo, 
da turisti, ki obiskujejo njihove gore, nekajkrat toliko časa prežive 
še v njihovih dolinah. 

Večkrat je slišati, da so naše gore tako dobro opremljene s potmi 
in kočami, da gorski vodniki pri nas niso potrebni. To pa ne drži, 
saj ni nobena posebnost, če v naših gorah srečate avstrijskega, 
nemškega ali italijanskega gorskega vodnika s tujimi turisti, ki 
sicer preživljajo dopust pri nas ali pa, kar je še slabše, tik za mejo. 

Ena izmed najpomembnejših dejavnosti naše države v naslednjih 
letih je prilagajanje naše pravne ureditve evropski. Predlagani 
zakon o gorskih vodnikih bo uredil njihovo dejavnost na podoben 
način, kot jo imajo urejeno v drugih alpskih državah. Tako bo 
prispeval k skladnosti naših predpisov z evropskimi tudi na tem 
področju. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji zakona so zlasti: 

• spodbujati razvoj gorskega turizma z razvojem dejavnosti 
gorskih vodnikov, 

• razviti nove možnosti za zaposlovanje v demografsko ogroženih 
gorskih območjih, 

• omogočiti slovenskim gorskim vodnikom enakopraven položaj 
doma in v svetu. 

Temeljna načela v zakonu so: 
• zagotavljanje varnosti turistov, ki se odločijo za obisk gora v 

spremstvu gorskega vodnika, 
• zagotavljanje strokovne usposobljenosti gorskih vodnikov, 
• določitev pogojev za opravljanje dejavnosti gorskih vodnikov, 
• opredelitev odgovornosti gorskih vodnikov, 
• prilagoditev ureditve dejavnosti gorskih vodnikov primerljivim 

evropskim. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN 
DRUGIH POSLEDIC 

Iz državnega proračuna bi bilo treba letno nameniti vsaj tri milijone 
SIT za usposabljanje novih in stalno usposabljanje že izšolanih 
gorskih vodnikov. Ta sredstva pa se bodo v nekaj letih začela 
večkratno vračati preko davkov na dejavnost gorskih vodnikov 
in dejavnosti, ki se bodo razvile kot posledica dejavnosti gorskih 
vodnikov. 

Gorski svet v Sloveniji ponuja številne možnosti za gospodarske 
dejavnosti. Vodenje turistov po gorah, pomeni najbolj sonaravno 
izkoriščanje teh danosti. Razvoj dejavnosti gorskih vodnikov bo 
prispeval k gospodarskemu razvoju demografsko ogroženih 
področij v gorskem svetu Slovenije, kar bo prispevalo k 
enakomernejšemu razvoju. 

Naš gorski svet je eden izmed redkih otokov v Alpah, ki ga ljudem 
še ni uspelo v celoti stehnizirati. Dejavnost gorskih vodnikov, ki 
bodo vodili turiste tudi v manj obiskane predele, bo prispevala tudi 
k razbremenitvi najbolj ogroženih delov naših gora in s tem k 
zmanjšanju potrebnih proračunskih sredstev za sanacijo posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(namen zakona) 

Zakon o gorskih vodnikih določa poklic gorskega vodnika, pogoje 
za pristop k usposabljanju, program usposabljanja, pogoje za 
opravljanje poklica, pogoje za ustanovitev in delovanje gorniških 
šol in državno podporo usposabljanju gorskih vodnikov v Republiki 
Sloveniji. 

2. člen 
(poklic gorskega vodnika) 

Gorski vodnik po tem zakonu je, kdor je vpisan v imenik iz 5. 
člena tega zakona in trajno ali občasno za plačilo izvaja eno ali 
več naslednjih dejavnosti: 

a. vodenje oseb na gorskih turah in vzponih, 
b. vodenje oseb na turnih smukih, 
c. strokovni pouk iz gorništva. 

Poklic gorskega vodnika je svoboden poklic. 

Pravne osebe lahko opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena le z gorskimi vodniki po tem zakonu. 
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3. člen 
(poklicne stopnje in strokovna usposobljenost) 

Usposabljanje za poklic gorskega vodnika je specializacija, pri 
kateri pripravnik za gorskega vodnika po uspešno opravljenem 
usposabljanju iz 10. člena pridobi srednjo strokovno izobrazbo 
za ta poklic. 

Poklicni stopnji sta: 

a. pripravnik za gorskega vodnika, 
b. gorski vodnik. 

Pripravnik za gorskega vodnika lahko samostojno izvaja 
dejavnosti iz 2. člena pod točkama a) in b), dejavnosti pod točko 
c) pa le pod vodstvom in nadzorom gorskega vodnika. 

Poklicno stopnjo pripravnika za gorskega vodnika pridobi, kdor 
se udeleži vseh tečajev in opravi vse izpite, predpisane za 
usposabljanje kandidatov za gorske vodnike. 

Poklicno stopnjo gorskega vodnika pridobi pripravnik za gorskega 
vodnika, ko uspešno opravi najmanj enoletno pripravniško dobo 
in opravi usposabljanje pripravnikov za gorske vodnike iz 10. 
člena. 

Pripravnik za gorskega vodnika se lahko usposabljanja 
pripravnikov za gorske vodnike udeleži najkasneje v desetih letih 
po opravljenih izpitih za kandidate za gorske vodnike. 

4. člen 
(pogoji za opravljanje poklica gorskega vodnika) 

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji lahko opravlja, kdor je opravil 
vse s tem zakonom predpisane izpite in je vpisan v imenik aktivnih 
gorskih vodnikov Slovenije iz 5. člena tega zakona. 

Tuji gorski vodnik, ki je član tujega združenja gorskih vodnikov, ki 
je član Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), 
lahko občasno opravlja poklic gorskega vodnika v Sloveniji, če je 
v svoji državi vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov. Vodi 
lahko le turiste, ki jih je pripeljal s seboj iz tujine. 

5. člen 
(imenik aktivnih gorskih vodnikov) 

Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZGVS) vodi 
imenik aktivnih gorskih vodnikov po pooblastilu ministrstva, 
pristojnega za turizem (v nadaljevanju ministrstvo). 

Imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije je sestavljen iz dveh 
delov. V prvem so vpisani gorski vodniki, v drugem pa pripravniki 
za gorske vodnike. 

V imeniku so naslednji podatki: 

a. tekoča številka, 
b. ime in priimek, 
c. datum in kraj rojstva, 
d. naslov stalnega bivališča v Sloveniji, 
e. EMŠO, 
f. datum vpisa v imenik, 
g. podatki o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju 

odgovornosti, 
h. datum izdaje, obnove ali odvzema vodniške izkaznice, 
i. datum izbrisa iz imenika, 
j. gorniška šola, v kateri deluje vodnik ali pripravnik. 

Vse spremembe podatkov iz prvega odstavka so vpisani v imenik 
dolžni v roku 30 dni po nastanku sprememb sporočiti ZGVS. 

V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko vpiše gorski 
vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je član ZGVS, 
državljan Republike Slovenije in ima zavarovano svojo 
odgovornost proti tretjim osebam. Vpis v imenik se obnovi vsako 
leto do 1. marca. 

Gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki ni državljan 
Republike Slovenije in ki je izpite opravil pri enem izmed združenj, 
ki je član Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (IFMGA), 
se lahko vpiše v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije, če 
ima stalno bivališče na območju Republike Slovenije. Vlogo za 
vpis v imenik mora skupaj z dokazili o opravljenem usposabljanju 
nasloviti na ZGVS. 

Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki žele opravljati 
poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za prvi vpis v imenik, 
vsakoletno podaljšanje vpisa in morebitno obnovitev vpisa. Rok 
za priglasitev določi vsako leto ZGVS. 

Gorski vodnik in pripravnik za gorskega vodnika se izbriše iz 
imenika v primerih, ki jih predvideva statut ZGVS. 

O vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v imenik 
aktivnih gorskih vodnikov odloča ZGVS v skladu s statutom. 

ZGVS vsako leto do konca marca sporoči ministrstvu imenik 
aktivnih gorskih vodnikov za tekoče leto. 

6. člen 
(poklicno usposabljanje gorskih vodnikov) 

ZGVS organizira po pooblastilu ministrstva teoretično in praktično 
usposabljanje kandidatov za pripravnike za gorskega vodnika, 
pripravnikov za gorske vodnike, stalno usposabljanje gorskih 
vodnikov in specializirano usposabljanje gorskih vodnikov. 

Na predlog ZGVS imenuje ministrstvo stalne člane izpitne komisije 
ZGVS, ki preverja znanje udeležencev vseh vrst poklicnega 
usposabljanja iz prvega odstavka. Komisijo pri posameznem izpitu 
sestavljajo najmanj trije člani. 

7. člen 
(pogoji za pristop k usposabljanju za pripravnika za 

gorskega vodnika) 

Kdor se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora izpolnjevati 
naslednje začetne pogoje: 

a. Biti mora član planinskega društva ali alpinističnega kluba, ki 
je včlanjen v Planinski zvezi Slovenije. 

b. Imeti mora najmanj 18 let. 
c. Imeti mora najmanj srednjo izobrazbo. 
d. Biti mora primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika. 
e. Imeti mora z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične 

sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika. 
f. Imeti mora alpinistične izkušnje, ki jih predpiše ministrstvo na 

predlog ZGVS. 

8. člen 
(ugotavljanje primernosti za usposabljanje) 

Komisija, sestavljena iz treh članov izpitne komisije ZGVS in 
predstavnika ministrstva, ki mora biti najmanj podsekretar v 
ministrstvu, pred začetkom usposabljanja pregleda prijave vseh 
kandidatov. Vse kandidate, ki izpolnjujejo začetne pogoje, preskusi 
in za vsakega posebej ugotovi, ali je primeren za usposabljanje. 

Vsak kandidat mora pred začetkom usposabljanja pred izpitno 
komisijo dokazati, da ima sposobnosti, ki jih predpiše ministrstvo 
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na predlog ZGVS. 

Komisija na podlagi rezultatov preskusa predlaga ministrstvu 
začetek usposabljanja in pripravi načrt pokrivanja stroškov za 
celotno obdobje usposabljanja po letih. Ko ministrstvo odobri 
začetek usposabljanja in načrt pokrivanja stroškov, se obveže 
za plačilo razlike med celotnimi stroški in pristojbinami 
udeležencev. ZGVS sporoči vsem kandidatom sklep o začetku 
usposabljanja. 

Preskus kandidatov se šteje kot del usposabljanja. 

9. člen 
(program usposabljanja kandidatov za pripravnike za 

gorske vodnike) 

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj 
s preskusom iz 7. člena 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od 
katerih vsak posebej traja štirinajst dni: 

a. Tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in 
dva dodatna dneva za izpite. 

b. Tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite. 
c. Tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet dodatnih 

dni za izpite. 
d. Tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite. 

Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in 
praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili obdelani v prvem 
tečaju. 

Tečaji se lahko izvajajo v več delih. Vsebina posameznega dela 
se določi glede na razmere na terenu, kjer se izvaja del tečaja. 
Znanje se ocenjuje na vsakem delu tečaja posebej. Posameznih 
delov tečajev se lahko udeleži kandidat, ki je uspešno opravil vse 
prejšnje dele. 

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti 
zaključen v treh letih. 

Vsebino tečajev iz prvega odstavka ter način preskusa uspešnosti 
usposabljanja kandidatov predpiše ministrstvo. 

10. člen 
(usposabljanje pripravnikov za gorske vodnike) 

Usposabljanje pripravnikov za gorske vodnike traja skupaj pet 
dni in obsega tridnevno ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih 
tečajev s poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje in 
poučevanju gorništva ter dvodnevni izpit iz te snovi. Usposabljanja 
se lahko udeležijo pripravniki po zaključeni pripravniški dobi. Izpit 
se opravi pred komisijo, sestavljeno v skladu s prvim odstavkom 
8. člena. 

11. člen 
(ocenjevanje uspešnosti usposabljanja kandidatov za 

pripravnike za gorske vodnike in pripravnikov za 
gorske vodnike) 

Ob koncu vsakega delnega tečaja vodja tečaja in inštruktorji 
ocenijo uspeh vsakega udeleženca posebej z eno izmed treh 
ocen: zelo uspešno, uspešno, neuspešno. 

Udeleženec, ki ni opravil delnega tečaja, lahko enkrat ponovi izpit 
za ta tečaj. To mora opraviti pred naslednjim delom tečaja. V primeru 
neuspeha pri popravnem izpitu, lahko nadaljuje z določeno vrsto 
usposabljanja le tako, da tega začne znova. 

Po uspešno opravljenem preskusu usposobljenosti izda ZGVS 
po pooblastilu ministrstva pripravnikom za gorske vodnike potrdilo, 

ki je javna listina. Vsebino potrdila predpiše ministrstvo. 

12. člen 
(razpis za začetek usposabljanja za gorskega 

vodnika) 

ZGVS po pooblastilu ministrstva najmanj vsaki dve leti razpiše 
začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika. V razpisu se 
navede najmanjše število ustreznih kandidatov, ki je potrebno za 
začetek usposabljanja. Vlogo, katere podrobno vsebino predpiše 
ministrstvo, je treba poslati na ZGVS. 

13. člen 
(program stalnega usposabljanja gorskih vodnikov) 

Stalno usposabljanje gorskih vodnikov poteka na dvodnevnih 
tečajih, ki jih po pooblastilu ministrstva organizira ZGVS. Vsebina 
tečajev so novosti, ki se pojavljajo pri opravljanju poklica gorskega 
vodnika. Vodja vsakokratnega usposabljanja in inštruktorji vodijo 
imenik udeležencev in ocenijo njihovo sodelovanje. 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so se dolžni najmanj 
enkrat na tri leta udeležiti stalnega usposabljanja. Tega so 
oproščeni gorski vodniki, ki se v teh treh letih udeležijo 
specializiranega usposabljanja in pripravniki za gorske vodnike, 
ki v teh treh letih opravijo izpit za gorskega vodnika. 

14. člen 
(specializirano usposabljanje gorskih vodnikov) 

Specializirano usposabljanje gorskih vodnikov je namenjeno 
usposabljanju tistih gorskih vodnikov, ki sodelujejo kot inštruktorji 
pri drugih vrstah usposabljanja. Specializirano usposabljanje 
organizira ZGVS po pooblastilu ministrstva v skladu s potrebami 
in razvojem vodniškega poklica. 

15. člen 
(pristojbina za udeležbo pri usposabljanju za poklic 

gorskega vodnika) 

Udeleženci usposabljanja morajo v desetih dneh po prejemu 
sklepa ministrstva o začetku usposabljanja vplačati pristojbino, 
ki je določena s sklepom. Podlaga za določitev pristojbine so 
veljavne vodniške tarife za gorske vodnike, ki poučujejo in vodijo 
tečaje ter višina subvencije, ki jo za posamezno vrsto 
usposabljanja prispeva ministrstvo. Pristojbina se vplačuje na 
račun ZGVS. 

16. člen 
(znak in izkaznica gorskih vodnikov) 

Med opravljanjem svojega poklica morajo gorski vodniki in 
pripravniki za gorske vodnike nositi na vidnem mestu znak in 
imeti pri sebi izkaznico. 

Znak in izkaznico gorskih vodnikov izdaja ZGVS po pooblastilu 
ministrstva 

Ministrstvo predpiše obliko znaka in vsebino izkaznice na predlog 
ZGVS. 

Znak in izkaznica sta javni listini. 

17. člen 
(oprema gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike morajo pri 
opravljanju svojega poklica uporabljati brezhibno opremo in z 
njeno pravilno uporabo v vseh primerih zagotavljati največjo možno 
varnost vodenih. 
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18. člen 
(dolžnosti in pravice gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so pri opravljanju 
svojega poklica dolžni: 

a. odločati, kdaj je potrebna uporaba vrvi in drugih pripomočkov 
za varovanje; 

b. voditi naenkrat toliko vodenih, da je zagotovljena njihova 
varnost, pri čemer morajo upoštevati trajanje, težavnost in 
vrsto nameravane ture, vremenske razmere, letni čas in 
sposobnosti vodenih. 

Gorski vodniki in pripravniki imajo pravico ukazovati vodenim, 
oni pa morajo ukaze ubogati, če so ukazi povezani z njihovo 
varnostjo. Če vodeni vodnika ne ubogajo, lahko vodniki turo 
prekinejo. Pri tem morajo poskrbeti za varno vrnitev vodenih na 
izhodišče. V tem primeru imajo pravico zaračunati polno tarifo. 

Ce je tura prekinjena zaradi višje sile ali zaradi nesposobnosti 
vodenih, imajo vodniki pravico zaračunati polno tarifo. 

V primeru nesreče so gorski vodniki in pripravniki za gorske 
vodnike dolžni pomagati pomoči potrebnim, pri čemer pa ne smejo 
opustiti skrbi za varnost vodenih. 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike niso dolžni nositi 
prtljage vodenih ali tistih, ki jih spremljajo. 

19. člen 
(gorniške šole) 

Kot gorniška šola šteje vsaka usklajena skupna poklicna 
dejavnost več gorskih vodnikov in pripravnikov za gorske 
vodnike. Sem ne spada pridobivanje vodenih. Dejavnost gorniške 
šole je predvsem poučevanje gorniških veščin vseh vrst v vseh 
letnih časih. 

Poklicna dejavnost obsega tudi vse stranske dejavnosti kot so 
prevoz in izposoja opreme, če so te dejavnosti podrejene glavni 
dejavnosti. 

Oznaka gorniške šole se mora od oznak drugih gorniških šol 
jasno razlikovati in mora vsebovati besede "Gorniška šola". Gorski 
vodniki lahko delujejo istočasno samo v eni gorniški šoli. 

Gorniška šola se lahko ustanovi, če da zanjo pobudo najmanj en 
gorski vodnik, ki ima za delovanje šole zagotovljeno sodelovanje 
še najmanj dveh gorskih vodnikov. 

Vlogo z vsebino, ki jo predpiše ministrstvo, mora gorski vodnik 
poslati na ministrstvo. 

Dovoljenje za ustanovitev gorniške šole izda ministrstvo po 
pridobitvi mnenja ZGVS in velja neomejen čas ob pogoju, da se 
ne spremeni vodstvo šole in da so sodelujoči gorski vodniki in 
pripravniki za gorske vodnike ves čas vpisani v imeniku iz 5. 
člena. Dovoljenje vsebuje imena in priimke vodstva šole, imena in 
priimke sodelujočih gorskih vodnikov, oznako gorniške šole, 
območje delovanja in sedež šole. 

Poučevanje v gorniški šoli izvajajo gorski vodniki in pripravniki za 
gorske vodnike. Število slednjih ne sme presegati števila gorskih 
vodnikov. 

Šolanje, ki se izvaja v organizaciji planinskih društev, včlanjenih v 
Planinski zvezi Slovenije in drugih gorniških društev za njihove 
člane, in pri katerem inštruktorji svoje delo opravljajo nepoklicno 
in zanj ne prejemajo plačila, se ne šteje kot dejavnost gorniških 
šol. 

20. člen 
(vodniške tarife) 

Tarife za vodenje ureja splošni akt, ki ga sprejme ZGVS in določa 
najmanjše zneske tarif za posamezne vrste tur. 

21. člen 
(združenje gorskih vodnikov Slovenije) 

Za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa pri 
opravljanju poklica gorskega vodnika ter varstva tretjih oseb se 
Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike združujejo v ZGVS. 

Združenje je pravna oseba. 

Najvišji organ ZGVS je Zbor gorskih vodnikov. Zbor gorskih 
vodnikov sprejme statut združenja, v katerem se podrobneje 
določijo naloge in organizacija združenja ter pristojnosti organov 
združenja. 

ZGVS je organizirano kot poklicno združenje in predstavlja gorske 
vodnike Slovenije v Sloveniji in mednarodnih vodniških 
organizacijah. 

ZGVS, ki je bilo ob ustanovitvi organizirano kot društvo, se kot 
poklicno združenje organizira v roku enega leta po sprejemu 
tega zakona in v šestih mesecih po ustanovitvi sprejme vse akte, 
potrebne za ureditev svojega delovanja. 

ZGVS pridobiva sredstva za delovanje od obvezne članarine in 
dotacij. 

22. člen 
(zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov) 

Gorski vodniki in pripravniki ter drugi udeleženci pri izvajanju 
programov usposabljanja morajo imeti zavarovano svojo 
odgovornost proti tretjim osebam in morajo biti nezgodno 
zavarovani. Najmanjše zavarovalne vsote predpiše ministrstvo 
na predlog ZGVS. 

23. člen 
(državna finančna podpora usposabljanju gorskih 

vodnikov) 

Z namenom spodbujanja gorskega turizma nasploh in posebej 
gorskega vodništva namenja ministrstvo vsako leto sredstva za 
usposabljanje kandidatov za gorske vodnike, pripravnikov za 
gorske vodnike, gorskih vodnikov in inštruktorjev, članov izpitne 
komisije ZGVS. 

Predlog za obseg finančne podpore pripravlja ZGVS na podlagi 
načrta usposabljanja za prihodnje leto. 

24. člen 
(kazenske določbe) 

Kdor stalno opravlja poklic gorskega vodnika v Sloveniji v nasprotju 
s 4. členom in ni vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov iz 5. 
člena, se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 tolarjev. 

Kdor organizira in vodi gorniško šolo brez dovoljenja iz šestega 
odstavka 19. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 400.000 tolarjev. 

Kdor zaračunava vodniške usluge nižje od predpisanih tarif po 
splošnem aktu iz 20. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 
tolarjev. 

Kdor za svojo dejavnost neupravičeno uporablja nazive gorski 
vodnik, gorniška šola ali podobne, pa za to nima potrdila iz tretjega 
odstavka 11. člena oziroma dovoljenja iz šestega odstavka 19. 
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člena, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 tolarjev 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike, ki svoje dejavnosti 
ne zavarujejo v skladu z 22. členom, se kaznujejo z denarno 
kaznijo 200.000 tolarjev in s suspenzom od najmanj enega meseca 
do največ enega leta. 

25. člen 
(podzakonski akt) 

Ministrstvo v šestih mesecih po sprejetju tega zakona izda 
Pravilnik o gorskih vodnikih in z njim uredi podrobnosti iz 
7.,8.,9.,11.,12., in 16. člena tega zakona. 

26. člen 
(prehodna določba) 

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike PZS, ki so to 
postali pred letom 1993, se štejejo kot gorski vodniki in pripravniki 
za gorske vodnike po tem zakonu, če so člani ZGVS. 

Kandidati za gorske vodnike, ki se že usposabljajo po programu 
ZGVS, zaključijo usposabljanje po tem programu. 

Gorniške šole morajo svoje delo prilagoditi temu zakonu in 
pravilniku iz 15. člena v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati v 15 dneh po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon vsebuje le tiste nujne določbe, ki v skladu z 
evropskim standardom in primerljivimi predpisi v dnigih alpskih 
državah zagotavljajo sodobno ureditev dejavnosti gorskih 
vodnikov. Podrobnosti so urejene v pravilniku o gorskih vodnikih. 

V 1. členu zakona je določeno, da zakon ureja dejavnost gorskih 
vodnikov, ki za svoje delo prejemajo plačilo. 

2. člen določa dejavnosti gorskih vodnikov in vsebuje pomembno 
določilo, da je poklic gorskega vodnika svoboden in da se lahko 
opravlja tudi kot dopolnilna dejavnost. To je nujno, ker je delo 
gorskega vodnika vezano na vremenske razmere in ni mogoče 
računati, da bi jih večina bila polno zaposlena v tej dejavnosti. Ker 
so potrebe izrazito sezonske in ker je treba dejavnost gorskih 
vodnikov vsaj še nekaj let spodbujati, je treba dopustiti tudi 
dopolnilno opravljanje te dejavnosti tudi tistim gorskim vodnikom, 
ki so sicer že zaposleni. 

V 3. členu je določena vrsta izobrazbe v skladu z ZPSI. V skladu 
z evropskim vodniškim standardom je predpisano pripravništvo. 

V 4. členu je predpisano vodenje evidence gorskih vodnikov, ki je 
tudi v drugih alpskih državah zaupano združenjem gorskih 
vodnikov. 

V členih 5-14 je predpisano usposabljanje gorskih vodnikov, ki je 
v celoti usklajeno z evropskim vodniškim standardom in je pogoj 
za mednarodno priznanje slovenskih gorskih vodnikov. 

Predvideno je, da bo večji del stroškov izobrževanja gorskih 
vodnikov prevzela država (28. člen), tako kot pri izobraževanju 
za druge poklice. V 15. členu predvideni prispevek je zato le 
simboličen in je namenjen zagotavljanju resnosti prijav. 

V16. členu predpisana izkaznica in znak sta enaka dosedanjim, 

ki jih zaradi tradicije in uveljavljenosti ni smiselno menjati. 

V 17. in18. členu so določbe, ki predpisujejo opremo, dolžnosti in 
pravice gorskih vodnikov. Te določbe v skladu z našimi in tujimi 
izkušnjami zadoščajo za presojo ustreznosti ravnanja gorskih 
vodnikov v spornih primerih. 

Problematiko gorniških šol kot eno izmed najpomembnejših 
dejavnosti gorskih vodnikov ureja 19. člen. Pri tem so izvzete 
dejavnosti, ki jih društva prirejajo z vodniki volonterji. Ta rešitev je 
usklajena tudi s stališči mednarodne organizacije planinskih zvez 
UIAA. 

Združenju gorskih vodnikov je v 20. členu naložen sprejem 
splošnega akta o najnižjih vodniških tarifah. Izjemno iskani vodniki 
bodo torej lahko svojim gostom zaračunali tudi višje zneske. 

V 21. členu je ZGVS določena kot edina vsedržavna poklicna 
organizacija gorskih vodnikov, kar je bil tudi pogoj za vključitev v 
mednarodno združenje IFMGA in s tem za mednarodno priznanje. 
Predvideno je, da se ZGVS v roku enega leta iz društva 
reorganizira v poklicno združenje. 

Kazenske določbe v 24. členu določajo denarne kazni v skladu s 
težo prekrškov glede na škodo, ki jo neupoštevanje zakona 
povzroča registriranim gorskim vodnikom. 

26. člen omogoča vsem, ki se sedaj ukvarjajo z dejavnostjo 
gorskih vodnikov, pa zato nimajo pogojev, da jih izpolnijo v roku, 
predpisanem v zakonu. 

Pravilnik o gorskih vodnikih pa bo vseboval tiste podrobnosti, ki 
se zaradi razvoja vodniškega poklica stalno spreminjajo in jih 
zato ni smotrno urejati z zakonom. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

PREPOVEDI OPORARE, KOPIČENJA 

ZALOG, PROIZVODNJE IN PRENOSA 

PROTIPEHOTNIH MIN IN O NJIHOVEM 

UNIČENJU (DPUKZP) 

- EPA 524 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 18. junija 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PREPOVEDI UPORABE, KOPIČENJA ZALOG, PROIZ- 
VODNJE IN PRENOSA PROTIPEHOTNIH MIN IN O 
NJIHOVEM UNIČENJU, 

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; 
- Alojz KRAPEŽ, minister za obrambo; 
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- polkovnik Tomislav DROLC, načelnik Odseka za inženirstvo 

v Generalštabu Slovenske vojske; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, Konvencija se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu 
proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju, glasi: 
sklenjena v Oslu 18. septembra 1997. 
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KONVENCIJA O PREPOVEDI 

UPORABE, KOPIČENJA ZALOG, 
PROIZVODNJE IN PRENOSA 

PROTIPEHOTNIH MIN IN O NJIHOVEM 
UNIČENJU 

Preambula 

Države pogodbenice so se, 

odločene, da končajo trpljenje in preprečijo žrtve, ki jih povzročijo 
protipehotne mine, ki ubijajo ali pohabljajo na stotine ljudi vsak 
teden, predvsem nedolžne in nemočne civiliste in še posebej 
otroke, ovirajo gospodarski razvoj in obnovo, preprečujejo vrnitev 
beguncev in po državi razseljenih oseb in imajo druge resne 
posledice še leta po postavitvi, 

prepričane, da je treba storiti vse, kar je v njihovi moči, z namenom 
da se učinkovito in usklajeno soočijo z izzivom odstranjevanja 
protipehotnih min, postavljenih po vsem svetu, ter zagotovijo 
njihovo uničenje, 

v želji storiti vse, kar je v njihovi moči za zagotavljanje pomoči pri 
negi in rehabilitaciji žrtev min kakor tudi pri njihovi družbeni in 
ekonomski reintegraciji, 

ker se zavedajo, da bi bila popolna prepoved protipehotnih min 
tudi pomemben ukrep za krepitev zaupanja, 

ker pozdravljajo sprejetje Protokola o prepovedi ali omejitvah 
uporabe min, min presenečenja in drugih sredstev, kot je bil 
spremenjen 3. maja 1996 in dodan Konvenciji o prepovedi ali 
omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se 
lahko šteje, da imajo čezmerno travmatične učinke ali da glede 
ciljev delujejo enako, in pozivajo države, ki protokola še niso 
ratificirale, da to čim prej storijo, 

ker pozdravljalo tudi resolucijo Generalne skupščine Združenih 
narodov št. 51/45 S z dne 10. decembra 1996, ki terja od vseh 
držav, da odločno sledijo učinkovitemu, pravno obvezujočemu 
mednarodnemu sporazumu, ki bo prepovedoval uporabo, 
kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min, 

ker nadalie pozdravljajo v zadnjih letih enostransko in 
mnogostransko sprejete ukrepe z namenom prepovedi, omejitve 
ali začasnega prenehanja uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje 
in prenosa protipehotnih min, 

ker poudarjajo vloao iavne vesti pri uveljavljanju načel človečnosti, 
ki se je izrazila v zahtevi za popolno prepoved protipehotnih min, 
in ker priznavajo prizadevanja Mednarodnega Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca, Mednarodne kampanje za prepoved 
protipehotnih min in številnih drugih nevladnih organizacij po vsem 
svetu za dosego tega cilja, 

ob sklicevanju na Ottavvsko deklaracijo z dne 5. oktobra 1996 in 
Bruseljsko deklaracijo z dne 27. junija 1997, ki pozivata 
mednarodno skupnost k pogajanjem za sklenitev mednarodnega 
in pravno obvezujočega sporazuma, ki bo prepovedoval uporabo, 
kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min, 

ker poudarjajo, da je zaželeno k tej konvenciji pritegniti vse države, 
in ker so odločene, da si bodo prizadevale spodbujati njeno splošno 
razširjenost na vseh ustreznih mestih, med drugim v Združenih 
narodih, na Konferenci o razorožitvi, v regionalnih organizacijah 
in skupinah in na preglednih konferencah Konvencije o prepovedi 
ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere 
se lahko šteje, da imajo čezmerno travmatične učinke ali da glede 
ciljev delujejo enako, in 

ker se opiraio na načelo mednarodnega humanitarnega prava, 
da pravica strani v oboroženem spopadu do izbire načinov in 
sredstev vojskovanja ni neomejena, na načelo, ki v oboroženih 
spopadih prepoveduje uporabo orožja, izstrelkov in sredstev ter 
načinov vojskovanja, ki so take narave, da povzročajo odvečne 
poškodbe in nepotrebno trpljenje, in na načelo, da je treba 
razlikovati med civilisti in borci, 

dogovorile: 

1. člen 
Splošne obveznosti 

1. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da nikoli v nobenih 
okoliščinah ne bo: 

a) uporabljala protipehotnih min; 

b) razvijala, proizvajala, drugače pridobivala, kopičila zalog, 
obdržala ali neposredno ali posredno komur koli prenesla 
protipehotnih min; 

c) komur koli kakor koli pomagala, ga spodbujala ali navajala k 
temu, da se vključuje v kakršno koli dejavnost, ki je državi 
pogodbenici po tej konvenciji prepovedana. 

2. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo uničila ali 
zagotovila uničenje vseh protipehotnih min v skladu z 
določbami te konvencije. 

2. člen 
Opredelitev pojmov 

1. "Protipehotna mina" pomeni mino, ki je zasnovana tako, da 
eksplodira zaradi prisotnosti ali bližine kake osebe oziroma 
stika z njo, in ki tako onesposobi, rani ali ubije eno ali več oseb. 
Mine, zasnovane tako, da se sprožijo zaradi prisotnosti ali 
bližine vozila in ne osebe oziroma zaradi stika z vozilom, in so 
opremljene z napravami za zaščito mine, se zaradi take 
opreme ne štejejo za protipehotne mine. 

2. "Mina" pomeni strelivo, zasnovano tako, da se postavi v tla, 
na tla ali blizu tal ali pod drugo površino, nanjo ali blizu nje in da 
eksplodira zaradi prisotnosti ali bližine osebe ali vozila oziroma 
zaradi stika z osebo ali vozilom. 

3. "Naprava za zaščito mine" pomeni napravo, namenjeno za 
zaščito mine in je njen del, je z njo povezana, nanjo pritrjena ali 
pod njo nameščena in se sproži ob kakršnem koli poskusu 
razorožitve ali drugačne namerne onesposobitve mine. 

4. "Prenos" vključuje poleg fizičnega premikanja protipehotnih 
min na ozemlje neke države ali z njega tudi prenos lastninske 
pravice in nadzora nad minami, ne vključuje pa prenosa 
ozemlja, na katerem so postavljene protipehotne mine. 

5. "Minirano območje" pomeni območje, ki je nevarno zaradi 
prisotnosti ali zaradi suma prisotnosti min. 

3. člen 
Izjeme 

1. Ne glede na splošne obveznosti iz 1. člena je dovoljeno obdržati 
ali prenesti določeno število protipehotnih min za razvoj tehnike 
odkrivanja, odstranjevanja ali uničevanja min in za 
usposabljanje v ta namen. Količina teh min ne sme presegati 
najmanjšega števila min, nujno potrebnega za te namene. 
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2. Prenos protipehotnih min zaradi njihovega uničenja je dovoljen. 

4. člen 
Uničenje nakopičenih zalog protipehotnih min 

Ob upoštevanju izjem iz 3. člena se vsaka država pogodbenica 
obvezuje, da bo uničila ali zagotovila uničenje vseh nakopičenih 
zalog protipehotnih min, ki jih ima v lasti ali posesti ali so pod njeno 
jurisdikcijo ali nadzorom, in sicer takoj ko je mogoče, najkasneje 
pa štiri leta po tem, ko bo ta konvencija začela zanjo veljati. 

5. člen 
Uničenje protipehotnih min na miniranih območjih 

1. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo uničila ali 
zagotovila uničenje vseh protipehotnih min na miniranih 
območjih, ki so pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom, in sicer 
takoj ko je mogoče, najkasneje pa deset let po tem, ko bo ta 
konvencija začela zanjo veljati. 

2. Vsaka država pogodbenica si po svojih najboljših močeh 
prizadeva, da določi vsa območja pod svojo jurisdikcijo ali 
nadzorom, za katera se ve ali sumi, da so na njih postavljene 
protipehotne mine, in čim prej zagotovi, da so vsa območja, 
minirana s protipehotnimi minami, ki so pod njeno jurisdikcijo 
ali nadzorom, označena po zunanji meji, nadzorovana in 
zaščitena z ograjo ali kako drugače, tako da civilisti res ne 
morejo zaiti nanje, dokler niso uničene vse protipehotne mine 
na miniranih območjih. Označuje se najmanj po standardih, 
določenih v Protokolu o prepovedi ali omejitvi uporabe min, 
min presenečenja in drugih sredstev, kot je bil spremenjen 3. 
maja 1996 in dodan Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe 
nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da 
imajo čezmerno travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo 
enako. 

3. Če država pogodbenica meni, da ne bo mogla uničiti ali 
zagotoviti uničenja vseh protipehotnih min iz prvega odstavka 
v navedenem roku, lahko zaprosi na sestanku držav 
pogodbenic ali pregledni konferenci za podaljšanje roka za 
uničenje protipehotnih min za obdobje do deset let. 

4. Vsaka prošnja vsebuje: 

a) trajanje predlaganega podaljšanja roka; 

b) podrobno obrazložitev razlogov za predlagano podaljšanje 
roka, ki vključuje: 

i) pripravo in stanje del, ki potekajo po državnih programih za 
razminiranje; 

ii) finančna in tehnična sredstva, ki jih ima država pogodbenica 
na voljo za uničenje vseh protipehotnih min, in 

iii) okoliščine, zaradi katerih država pogodbenica ne more 
pravočasno uničiti vseh protipehotnih min na miniranih območjih; 

c) humanitarne, družbene, gospodarske in okoljske posledice 
podaljšanja roka in 

d) katere koli druge pomembne informacije v zvezi s prošnjo za 
predlagano podaljšanje roka. 

5. Na sestanku držav pogodbenic ali na pregledni konferenci se 
ob upoštevanju dejavnikov iz 4. odstavka prošnja oceni in na 
podlagi večine glasov držav pogodbenic, ki so prisotne in 
glasujejo, odloči, ali se prošnji za podaljšanje roka ugodi. 

6. Tako podaljšanje roka je lahko obnovljeno na podlagi nove 
prošnje skladno s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega 
člena. V prošnji za nadaljnje podaljšanje roka predloži država 
pogodbenica ustrezne dodatne informacije o tem, kaj vse je 
storila v prejšnjem obdobju podaljšanja na podlagi tega člena. 

6. člen 
Mednarodno sodelovanje in pomoč 

1. Pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tej konvenciji ima vsaka 
država pogodbenica pravico zaprositi za pomoč druge države 
pogodbenice in jo od njih v možnem obsegu prejeti, kjer je to 
izvedljivo. 

2. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo v največji 
možni meri olajševala izmenjavo opreme, sredstev in 
znanstveno-tehnoloških informacij za izvajanje te konvencije 
ter ima pravico pri tem sodelovati. Države pogodbenice ne 
smejo uvesti nepotrebnih omejitev v zvezi z nabavo opreme 
za čiščenje miniranih območij in s tem povezanimi tehnološkimi 
informacijami za humanitarne namene. 

3. Vsaka država pogodbenica, ki to lahko stori, zagotavlja pomoč 
pri negi in rehabilitaciji ter pri družbeni in ekonomski reintegraciji 
žrtev min ter pri programih za ozaveščanje ljudi o nevarnosti 
min.Taka pomoč se med drugim lahko zagotavlja prek sistema 
Združenih narodov, mednarodnih, regionalnih ali državnih 
organizacij ali ustanov ali Mednarodnega odbora Rdečega 
križa, nacionalnih organizacij Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca in njihove mednarodne zveze, nevladnih organizacij 
ali na dvostranski podlagi. 

4. Vsaka država pogodbenica, ki to lahko stori, zagotavlja pomoč 
pri odstranjevanju min in s tem povezanimi dejavnostmi. Taka 
pomoč se lahko med drugim zagotavlja prek sistema 
Združenih narodov, mednarodnih ali regionalnih organizacij ali 
ustanov, nevladnih organizacij ali ustanov ali na dvostranski 
podlagi ali s prispevki v prostovoljni sklad Združenih narodov 
za pomoč pri odstranjevanju min ali v druge regionalne sklade, 
ki se ukvarjajo z razminiranjem. 

5. Vsaka država pogodbenica, ki to lahko stori, zagotavlja pomoč 
pri uničevanju nakopičenih zalog protipehotnih min. 

6. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo zagotovila 
podatke v bazo podatkov o odstranjevanju min, vzpostavljeno 
v okviru sistema Združenih narodov, še posebej pa informacije 
o različnih sredstvih in tehnologijah za odstranjevanja min in 
sezname strokovnjakov, strokovnih organizacij ali državnih 
organov za stike v zvezi z odstranjevanjem min. 

7. Države pogodbenice lahko Združene narode, regionalne 
organizacije, druge države pogodbenice ali druge pristojne 
medvladne ali nevladne organizacije zaprosijo, da njihovim 
organom pomagajo pri izdelavi državnega programa za 
razminiranje, da bi med drugim določile: 

a) obseg in področje problematike protipehotnih min; 

b) finančne, tehnološke in človeške vire, potrebne za izvajanje 
programa; 

c) predvideno število let, potrebnih za uničenje vseh protipehotnih 
min na miniranih območjih, ki so pod jurisdikcijo ali nadzorom 
določene države pogodbenice; 

d) dejavnosti za ozaveščanje o nevarnosti min, da se zmanjša 
pogostost poškodb ali smrti zaradi min; 
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e) pomoč žrtvam min; 

f) odnos med vlado določene države pogodbenice in ustreznimi 
vladnimi, medvladnimi ali nevladnimi organizacijami, ki bodo 
sodelovale pri izvajanju programa. 

8. Vsaka država pogodbenica, ki daje in prejema pomoč po 
določbah tega člena, pri tem sodeluje z namenom zagotavljati 
polno in takojšnje izvajanje dogovorjenih programov pomoči. 

7. člen 
Ukrepi za boljšo preglednost 

1. Vsaka država pogodbenica poroča generalnemu sekretarju 
Združenih narodov, kakor hitro je to izvedljivo, v vsakem 
primeru pa najkasneje 180 dni po začetku veljavnosti te 
konvencije za to državo pogodbenico, o: 

a) državnih ukrepih za izvajanje konvencije, navedenih v 9. členu; 

b) skupnem številu vseh nakopičenih zalog protipehotnih min, ki 
jih ima v lasti ali posesti ali ki so pod njeno jurisdikcijo ali 
nadzorom, vključno s specifikacijo glede na tip, količino, in če 
je mogoče, glede na številke serij vsakega tipa protipehotnih 
min, ki jih ima na zalogi; 

c) kolikor je to le mogoče, o tem, kje so vsa minirana območja 
pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom, na katerih so ali se sumi, 
da so protipehotne mine, in podrobnosti o posameznih tipih in 
količini vsakega tipa protipehotnih min, postavljenih na vsakem 
miniranem območju, in kdaj so bile postavljene; 

d) tipih, količinah, in če je mogoče, o številkah serij vseh 
protipehotnih min, ki so bile obdržane ali prenesene za razvoj 
tehnike odkrivanja, odstranjevanja ali uničevanja min in za 
usposabljanje v ta namen ali prenesene zaradi uničenja, kakor 
tudi o ustanovah, ki jih je država pogodbenica skladno s 3. 
členom pooblastila, da obdržijo ali prenesejo protipehotne mine; 

e) stanju programov za preureditev ali razgraditev objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo protipehotnih min; 

f) stanju programov za uničenje protipehotnih min skladno s 4. in 
5. členom, vključno s podrobnostmi o metodah, ki bodo 
uporabljene za uničenje, o vseh mestih, kjer poteka uničevanje, 
in o veljavnih varnostnih in okoljskih standardih, ki jih je treba 
upoštevati; 

g) tipih in količinah vseh uničenih protipehotnih min po tem, ko je 
ta konvencija za državo pogodbenico začela veljati, vključno 
s specifikacijo količine vsakega tipa uničenih protipehotnih 
min, skladno s 4. oziroma 5. členom, in če je mogoče, skupaj 
s številkami serij vsakega tipa protipehotnih min v primeru 
uničenja skladno s 4. členom; 

h) tehničnih značilnostih vsakega tipa proizvedenih protipehotnih 
min, kolikor so znane, in vseh min, ki jih država pogodbenica 
trenutno ima v lasti ali posesti, in kjer je to razumno mogoče, 
navaja take vrste informacij, ki lahko pospešujejo odkrivanje 
in odstranjevanje protipehotnih min; te informacije morajo 
vključevati vsaj podatke o dimenzijah, načinu aktiviranja, 
vsebnosti razstreliva, vsebnosti kovin, barvne fotografije in 
druge informacije, ki lahko olajšajo odstranjevanje min, in 

i) sprejetih ukrepih za takojšnje in učinkovito opozarjanje 
prebivalstva v zvezi z območji, določenimi na podlagi drugega 
odstavka 5. člena. 

2. Informacije, zagotovljene v skladu s tem členom, države 

pogodbenice dopolnjujejo vsako leto za zadnje koledarsko 
leto in o njih poročajo generalnemu sekretarju Združenih 
narodov najkasneje do 30. aprila vsakega leta. 

3. Generalni sekretar Združenih narodov pošilja vsa ta prejeta 
poročila državam pogodbenicam. 

8. člen 
Pomoč in razjasnjevanje za ravnanje skladno z 

določbami 

1. Države pogodbenice se strinjajo, da se medsebojno 
posvetujejo in sodelujejo v zvezi z izvajanjem določb te 
konvencije in da v duhu sodelovanja olajšujejo državam 
pogodbenicam ravnati skladno z njihovimi obveznostmi po tej 
konvenciji. 

2. Če ena ali več držav pogodbenic želi razjasniti in razrešiti 
vprašanja v zvezi z ravanjem druge države pogodbenice 
skladno z določbami te konvencije, lahko tej državi pogodbenici 
prek generalnega sekretarja Združenih narodov pošlje 
zaprosilo za pojasnilo o tej zadevi. Takemu zaprosilu je treba 
priložiti vse ustrezne informacije. Vsaka država pogodbenica 
se vzdrži neutemeljenih zaprosil za pojasnilo in poskrbi, da se 
izogne zlorabi. Država pogodbenica, ki je prejela zaprosilo za 
pojasnilo, v 28 dneh prek generalnega sekretarja Združenih 
narodov državi pogodbenici, ki je zaprosila za pojasnilo, 
preskrbi vse informacije, ki bi pomagale pri razjasnitvi te 
zadeve. 

3. Če država pogodbenica, ki je zaprosila za pojasnilo, prek 
generalnega sekretarja Združenih narodov ne prejme odgovora 
v določenem roku ali meni, da odgovor na njeno zaprosilo za 
pojasnilo ni zadovoljiv, lahko prek generalnega sekretarja 
Združenih narodov predloži zadevo v obravnavo na 
naslednjem sestanku držav pogodbenic. Generalni sekretar 
Združenih narodov pošlje zadevo skupaj z ustreznimi 
informacijami, ki se nanašajo na zaprosilo za pojasnilo, vsem 
državam pogodbenicam. Vse te informacije je treba predložiti 
državi pogodbenici, od katere se zahteva pojasnilo, ta pa ima 
pravico do odgovora. 

4. Dokler ni sklican sestanek držav pogodbenic, lahko katera 
koli od držav pogodbenic, ki jih to zadeva, zaprosi generalnega 
sekretarja Združenih narodov za posredovanje pri čim hitrejši 
razjasnitvi. 

5. Država pogodbenica, ki je zaprosila za pojasnilo, lahko prek 
generalnega sekretarja Združenih narodov predlaga sklic 
posebnega sestanka držav pogodbenic za obravnavo te 
zadeve. Nato generalni sekretar Združenih narodov sporoči 
ta predlog in vse informacije, ki so jih dale države pogodbenice, 
ki jih to zadeva, vsem državam pogodbenicam s prošnjo, da 
povedo, ali se strinjajo s posebnim sestankom držav 
pogodbenic za proučitev te zadeve. Če se v 14 dneh od datuma 
takega sporočila vsaj ena tretjina držav pogodbenic strinja s 
posebnim sestankom, generalni sekretar Združenih narodov 
v naslednjih 14 dneh skliče tak posebni sestanek držav 
pogodbenic. Za sklepčnost takega sestanka je potrebna večina 
držav pogodbenic. 

6. Na sestanku oziroma posebnem sestanku se države 
pogodbenice najprej odločijo, ali bodo zadevo še naprej 
obravnavale, pri čemer upoštevajo vse informacije, ki so jih 
dale države pogodbenice, ki jih to zadeva. Na sestanku ali 
posebnem sestanku si države pogodbenice kar najbolj 
prizadevajo doseči odločitev s konsenzom. Če kljub vsem 
prizadevanjem dogovor ni bil dosežen, se odločitev sprejme z 
večino držav pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo. 
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7. Vse države pogodbenice na sestanku držav pogodbenic ali 
posebnem sestanku držav pogodbenic v polni meri sodelujejo 
pri pregledovanju zadeve, vključno s katerimi koli misijami za 
ugotavljanje dejstev, ki so pooblaščene skladno z osmim 
odstavkom. 

8. Če je potrebno nadaljnje razjasnjevanje, lahko države 
pogodbenice na sestanku ali posebnem sestanku pooblastijo 
misijo za ugotavljanje dejstev in sprejmejo odločitev o njenem 
mandatu z večino držav pogodbenic, ki so prisotne in 
glasujejo. Država pogodbenica, za katero se zahteva misija, 
lahko kadar koli povabi misijo za ugotavljanje dejstev na svoje 
ozemlje. Taka misija lahko poteka brez pooblastila, sprejetega 
na sestanku držav pogodbenic ali posebnem sestanku držav 
pogodbenic. Misija, ki jo sestavlja do 9 strokovnjakov, 
imenovanih in pooblaščenih v skladu z devetim in desetim 
odstavkom, lahko zbira dodatne informacije na kraju samem 
ali na drugih krajih, ki so pod jurisdikcijo ali nadzorom države 
pogodbenice, za katero se zahteva misija, in so neposredno 
povezani z vprašanjem domnevnega neskladnega ravnanja 
s konvencijo. 

9. Generalni sekretar Združenih narodov pripravi in sproti 
dopolnjuje seznam imen izbranih strokovnjakov, ki jih priskrbijo 
države pogodbenice, skupaj s podatki o njihovem državljan- 
stvu in drugimi ustreznimi podatki in ga pošlje vsem državam 
pogodbenicam. Za vsakega strokovnjaka s tega seznama 
se šteje, da je imenovan za vse misije za ugotavljanje dejstev, 
razen če kaka država pogodbenica pisno izjavi, da ga ne 
sprejema. V primeru nesprejetja tak strokovnjak ne sodeluje 
v misiji za ugotavljanje dejstev na ozemlju ali katerem koli 
drugem kraju pod jurisdikcijo ali nadzorom države 
pogodbenice, ki njegovemu imenovanju nasprotuje, če je bila 
izjava o nesprejetju dana pred njegovim imenovanjem v take 
misije. 

10. Ko generalni sekretar Združenih narodov prejme ustrezen 
zahtevek s sestanka držav pogodbenic ali posebnega 
sestanka držav pogodbenic, po posvetovanju z državo 
pogodbenico, za katero se zahteva misija, imenuje člane misije 
in vodjo misije. Državljani držav pogodbenic, ki zahtevajo 
misijo za ugotavljanje dejstev, ali neposredno prizadeti 
državljani ne smejo biti imenovani v misijo. Člani misije za 
ugotavljanje dejstev uživajo privilegije in imunitete po 6. členu 
Konvencije o privilegijih in imunitetah Združenih narodov, 
sprejete 13. februarja 1946. 

11. Na podlagi obvestila, danega vsaj 72 ur vnaprej, morajo člani 
misije za ugotavljanje dejstev kar najhitreje prispeti na ozemlje 
države pogodbenice, za katero se zahteva misija. Država 
pogodbenica, za katero se zahteva misija, sprejme potrebne 
upravne ukrepe za sprejem, prevoz in nastanitev misije in je 
odgovorna za zagotavljanje največje možne varnosti misije, 
dokler je ta na ozemlju pod njenim nadzorom. 

12. Misija za ugotavljanje dejstev lahko prinese na ozemlje države 
pogodbenice, za katero se zahteva misija, potrebno opremo, 
ki jo uporablja zgolj za zbiranje informacij povezanih z 
vprašanjem domnevnega neskladnega ravnanja, s čimer pa 
ne posega v suverenost države pogodbenice, za katero se 
zahteva misija. Pred prihodom bo misija obvestila državo 
pogodbenico, za katero se zahteva misija, o opremi, ki jo 
namerava uporabljati pri svojem delu. 

13. Država pogodbenica, za katero se zahteva misija, si čim bolj 
prizadeva zagotoviti, da bo imela misija za ugotavljanje dejstev 
možnost govoriti z vsemi takimi osebami, ki bi lahko priskrbele 
informacije, povezane z vprašanjem domnevnega nesklad- 
nega ravnanja. 

14. Država pogodbenica, za katero se zahteva misija, dovoli 
misiji za ugotavljanje dejstev dostop na vsa območja in v vse 
objekte pod svojim nadzorom, kjer se lahko pričakuje, da bi 
se lahko zbrala dejstva, pomembna za vprašanje skladnega 
ravnanja s konvencijo. Pri tem je treba upoštevati vse predpise, 
za katere država pogodbenica, za katero se zahteva misija, 
meni, da so potrebni za: 

a) zaščito občutljive opreme ter varstvo informacij in območij; 

b) varstvo kakršnih koli ustavnih obveznosti, ki bi jih država 
pogodbenica, za katero se zahteva misija, lahko imela v zvezi 
z lastninskimi pravicami, preiskavami in zaplembami ali drugimi 
ustavnimi pravicami, ali 

c) fizično varovanje in varnost članov misije za ugotavljanje 
dejstev. 

Če država pogodbenica, za katero se zahteva misija, ima 
take predpise, si po svojih najboljših močeh prizadeva, da z 
drugimi sredstvi dokaže svoje skladno ravnanje s konvencijo. 

15. Misija za ugotavljanje dejstev ne sme ostati na ozemlju 
zadevne države pogodbenice več kot 14 dni, v vsakem 
posameznem kraju pa ne več kot 7 dni, razen če ni drugače 
dogovorjeno. 

16. Vse informacije, ki so pridobljene zaupno in niso povezane z 
zadevo, s katero se ukvarja misija za ugotavljanje dejstev, se 
obravnavajo kot zaupne. 

17. Misija za ugotavljanje dejstev o rezultatih svojih ugotovitev 
prek generalnega sekretarja Združenih narodov poroča na 
sestanku držav pogodbenic ali na posebnem sestanku držav 
pogodbenic. 

18. Na sestanku ali posebnem sestanku države pogodbenice 
proučijo vse ustrezne informacije, vključno s poročilom, ki ga 
je predložila misija za ugotavljanje dejstev, in lahko zahtevajo, 
da država pogodbenica, od katere je bilo to zahtevano, 
sprejme ukrepe, da v določenem roku doseže skladnost 
svojega ravnanja s konvencijo. Država pogodbenica, od 
katere je bilo to zahtevano, poroča o vseh ukrepih, ki jih je 
sprejela na podlagi te zahteve. 

19. Na sestanku ali posebnem sestanku države pogodbenice 
lahko predlagajo državam pogodbenicam, ki jih to zadeva, 
načine in sredstva, s katerimi bi nadalje razjasnile ali rešile 
obravnavano zadevo, vključno z začetkom ustreznih 
postopkov v skladu z mednarodnim pravom. Kadar je 
ugotovljeno, da je obravnavana zadeva posledica okoliščin, 
na katere država pogodbenica, od katere je bilo to zahtevano, 
ne more vplivati, lahko na sestanku ali posebnem sestanku 
države pogodbenice priporočijo ustrezne ukrepe, vključno z 
uporabo ukrepov sodelovanja iz 6. člena. 

20. Na sestanku ali posebnem sestanku si države pogodbenice 
prizadevajo, da sprejmejo odločitve iz osemnajstega in 
devetnajstega odstavka s konsenzom, sicer pa z dvotretjinsko 
večino držav pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo. 

9. člen 
Ukrepi posamezne države za izvajanje konvencije 

Vsaka država pogodbenica sprejme vse ustrezne pravne, 
upravne in druge ukrepe, vključno z uvedbo kazenskih sankcij, 
za preprečevanje in onemogočanje kakršne koli dejavnosti, ki jo 
izvedejo osebe na ozemlju pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom ali 
ki se izvede na ozemlju pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom. 
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10. člen 
Reševanje sporov 

1. Države pogodbenice se medsebojno posvetujejo in sodelujejo, 
da rešijo vsak spor, do katerega lahko pride pri uporabi ali 
razlagi te konvencije. Vsaka država pogodbenica lahko predloži 
vsak tak spor v obravnavo na sestanku držav pogodbenic. 

2. Na sestanku lahko države pogodbenice prispevajo k reševanju 
spora s kakršnimi koli sredstvi, ki se jim zdijo primerna, vključno 
s tem, da ponudijo svoje posredovanje, pozovejo države 
pogodbenice v sporu, da začnejo postopek reševanja spora 
po svoji izbiri, in priporočijo določen rok za izvedbo vsakega 
dogovorjenega postopka. 

3. Ta člen ne vpliva na določbe te konvencije o pomoči in 
razjasnjevanju za ravnanje skladno z določbami konvencije. 

11. člen 
Sestanki držav pogodbenic 

1. Države pogodbenice se redno sestajajo z namenom, da 
proučijo katero koli zadevo glede uporabe ali izvajanja te 
konvencije, vključno z: 

a) uveljavljanjem in statusom te konvencije; 

b) zadevami, ki izhajajo iz poročil, predloženih na podlagi določb 
te konvencije; 

c) mednarodnim sodelovanjem in pomočjo v skladu s 6. členom; 

d) razvojem tehnologij za odstranjevanje protipehotnih min; 

e) zaprosili držav pogodbenic v skladu z 8. členom in 

f) odločitvami v zvezi s prošnjami držav pogodbenic, kot 
predvideva 5. člen. 

2. Generalni sekretar Združenih narodov skliče prvi sestanek 
držav pogodbenic v enem letu od začetka veljavnosti te 
konvencije. Naslednje sestanke skliče generalni sekretar 
Združenih narodov enkrat na leto do prve pregledne 
konference. 

3. Generalni sekretar Združenih narodov skliče posebni 
sestanek držav pogodbenic pod pogoji, določenimi v 8. členu. 

4. Države, ki niso pogodbenice te konvencije, kakor tudi Združeni 
narodi, druge ustrezne mednarodne organizacije ali ustanove/ 
regionalne organizacije, Mednarodni odbor Rdečega križa in 
ustrezne nevladne organizacije so lahko povabljeni, da se 
udeležijo teh sestankov kot opazovalci v skladu z dogovor- 
jenim poslovnikom. 

12. člen 
Pregledne konference 

1. Pregledno konferenco skliče generalni sekretar Združenih 
narodov pet let po začetku veljavnosti te konvencije. Naslednje 
pregledne konference skliče generalni sekretar Združenih 
narodov, če to zahteva ena ali več držav pogodbenic, pod 
pogojem, da presledek med preglednimi konferencami ni v 
nobenem primeru krajši od petih let. Vse države pogodbenice 
te konvencije je treba povabiti na vsako pregledno konferenco. 

2. Namen pregledne konference je: 
] 

a) pregledati uveljavljanje in status te konvencije; 

b) proučiti potrebo po nadaljnjih sestankih držav pogodbenic in 
presledku med takimi sestanki, na katere se nanaša drugi 
odstavek 11. člena; 

c) odločati o prošnjah držav pogodbenic, kot predvideva 5. člen, 
in 

d) po potrebi v svojem končnem poročilu sprejeti sklepe v zvezi 
z izvajanjem te konvencije. 

3. Države, ki niso pogodbenice te konvencije, kakor tudi Združeni 
narodi, druge ustrezne mednarodne organizacije ali ustanove, 
regionalne organizacije, Mednarodni odbor Rdečega križa in 
ustrezne nevladne organizacije so lahko povabljeni, da se kot 
opazovalci udeležijo vsake pregledne konference v skladu z 
dogovorjenim poslovnikom. 

13. člen 
Spremembe 

1. Katera koli država pogodbenica lahko kadar koli po začetku 
veljavnosti te konvencije predlaga spremembe te konvencije. 
Vsak predlog za spremembo je treba sporočiti depozitarju, ki 
ga pošlje vsem državam pogodbenicam in zaprosi za njihova 
mnenja, ali naj se skliče konferenca o spremembah za 
proučitev tega predloga. Če večina držav pogodbenic uradno 
obvesti depozitarja najkasneje v 30 dneh po tem, ko je bil 
predlog razposlan, da podpira nadaljnjo proučitev predloga, 
depozitar skliče konferenco o spremembah, na katero so 
povabljene vse države pogodbenice. 

2. Države, ki niso pogodbenice te konvencije, kakor tudi Združeni 
narodi, druge ustrezne mednarodne organizacije ali ustanove, 
regionalne organizacije, Mednarodni odbor Rdečega križa in 
ustrezne nevladne organizacije so lahko povabljeni, da se kot 
opazovalci udeležijo vsake konference o spremembah v 
skladu z dogovorjenim poslovnikom. 

3. Konferenca o spremembah poteka neposredno po sestanku 
držav pogodbenic ali pregledni konferenci, razen če večina 
držav pogodbenic ne zahteva, da poteka prej. 

4. Vsaka sprememba te konvencije se sprejme z dvotretjinsko 
večino držav pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo na 
konferenci o spremembah. Depozitar sporoči državam 
pogodbenicam vsako tako sprejeto spremembo. 

5. Sprememba te konvencije začne veljati za vse države 
pogodbenice te konvencije, ki so jo sprejele, po tem, ko je 
večina držav pogodbenic pri depozitarju deponirala listine o 
sprejetju. Po tem začne za vsako preostalo državo 
pogodbenico veljati na dan deponiranja njene listine o sprejetju. 

14. člen 
Stroški 

1. Stroške sestankov držav pogodbenic, posebnih sestankov 
držav pogodbenic, preglednih konferenc in konferenc o 
spremembah krijejo države pogodbenice in države, ki niso 
pogodbenice te konvencije, a se jih udeležujejo, v skladu z 
ustrezno prilagojenim razdelilnikom stroškov za Združene 
narode. 

2. Stroške generalnega sekretarja Združenih narodov na podlagi 
7. in 8. člena in stroške katere koli misije za ugotavljanje dejstev 
krijejo države pogodbenice v skladu z ustrezno prilagojenim 
razdelilnikom stroškov za Združene narode. 

poročevalec, št. 42 36 3. julij 1998 



15. člen 
Podpis 

19. člen 
Pridržki 

Ta konvencija, sklenjena v Oslu, Norveška, 18. septembra 1997, 
je vsem državam na voljo za podpis v Ottawi, Kanada, od 3. 
decembra 1997 do 4. decembra 1997 in na sedežu Združenih 
narodov v New Yorku od 5. decembra 1997 do začetka njene 
veljavnosti. 

16. člen 
Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop 

1. To konvencijo morajo podpisnice ratificirati, sprejeti ali odobriti. 

2. Vsaki državi, ki ni podpisala konvencije, je ta na voljo za pristop. 

3. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se hranijo 
pri depozitarju. 

17. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija začne veljati prvi dan šestega meseca po 
mesecu, v katerem je bila deponirana 40. listina o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

2. Za vsako državo, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu po dnevu deponiranja 40. listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne ta konvencija veljati prvi 
dan šestega meseca po dnevu, ko je ta država deponirala 
svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

18. člen 
Začasna uporaba 

Vsaka država pogodbenica lahko ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu izjavi, da bo začasno uporabljala prvi odstavek 1. 
člena te konvencije, dokler ta ne začne veljati. 

3.člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za obrambo v 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za 
zdravstvo in Ministrstvom za zunanje zadeve. 

Glede členov te konvencije niso dopustni pridržki. 

20. člen 
Trajanje in odstop 

1. Trajane te konvencije je neomejeno. 

2. Vsaka država pogodbenica ima pri uresničevanju svoje 
državne suverenosti pravico odstopiti od te konvencije. O 
odstopu obvesti vse druge države pogodbenice, depozitarja 
in Varnostni svet Združenih narodov. Listina o odstopu vsebuje 
popolno razlago vzrokov, ki utemeljujejo odstop. 

3. Odstop začne veljati šest mesecev po tem, ko je depozitar 
prejel listino o odstopu. Če pa je ob izteku šestih mesecev 
država pogodbenica, ki odstopa, vpletena v oborožen spopad, 
odstop ne sme začeti veljati pred koncem oboroženega 
spopada. 

4. Odstop države pogodbenice od te konvencije na noben način 
ne vpliva na dolžnost držav, da še naprej izpolnjujejo 
obveznosti, prevzete po vseh ustreznih pravilih mednarodnega 
prava. 

21. člen 
Depozitar 

Generalni sekretar Združenih narodov je določen za depozitarja 
te konvencije. 

22. člen 
Verodostojna besedila 

Izvirnik te konvencije, katere besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, se hrani pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

4. člen 

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

Konvencija o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in 
prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju je bila sklenjena 
v Oslu na Norveškem, 18. septembra 1997 in odprta za podpis v 
Ottawi v Kanadi 3. decembra 1997 (do 4. decembra 1997), ko jo 
je podpisalo 123 držav. Od 5. decembra 1997 do začetka 
veljavnosti bo odprta za podpis na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku. 

Konvencija o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in 
prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju še ne velja. 
Pogoj za začetek njene veljavnosti je 40 ratifikacij (17. člen). Doslej 
je konvencijo podpisalo 152 držav in ratificiralo 13 držav. 

Republika Slovenija je konvencijo podpisala v Ottawi 3. decembra 
1997. 

2. Razlogi, zaradi katerih se predlaga ratifikacija konvencije 

V svetu vlada konsenz, da med klasičnim orožjem, ki povzroča 
največ nepotrebnih žrtev, izstopajo prav protipehotne mine. Vsako 
leto umre ali je pohabljeno zaradi protipehotnih min na deset tisoče 
ljudi, predvsem civilistov. Zato svetovna javnost vse bolj pritiska 
na mednarodne organizacije in posamezne države in zahteva 
vsaj omejitev uporabe, če že ne popolno prepoved protipehotnih 
min. 

Kot rezultat teh teženj je kanadska vlada od 3. do 4. oktobra 1996 
organizirala Konferenco o globalni prepovedi protipehotnih min. 
Na to konferenco je povabila vlade le tistih držav, ki so do tedaj 
pokazale zanimanje in voljo za prepoved protipehotnih min. Med 
povabljenimi državami je bila tudi Slovenija, ki je od samega 
začetka aktivno sodelovala na konferenci. 

Pogajanja za sklenitev Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja 
zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem 
uničenju so potekala v okviru diplomatske konference, ki je 
potekala v Oslu med 1. in 18. septembrom 1997. 18. septembra 
1997 je diplomatska konferenca svečano sprejela usklajeno 
besedilo konvencije. 

Glede na dejstvo, da je Slovenija od samega začetka 
sodelovala v Ottawskem procesu, ki je pripeljal do 
diplomatske konference In pri samih pogajanjih glede 
besedila konvencije, In da že od samega začetka vodi 
zunanjo aktivno politiko, ki zagovarja nadaljevanje vseh 
razoroževalnlh procesov, ter se tudi aktivno vključuje v 
procese realizacije te konvencije s projektom Mednarodnega 
sklada za pomoč pri razminiranju, odstranjevanju min In za 
pomoč žrtvam min v Bosni In Hercegovini, menimo, da mora 
biti Slovenija med prvimi pogodbenicami te pomembne 
Konvencije. Na ta način bo Slovenija utrdila sloves države z 
miroljubno zunanjo politiko, ki aktivno sodeluje v 
razoroževalnlh procesih, prispeva svo/ delež h krepitvi 
globalnega miru In stabilnosti, ter s humanitarnimi programi. 

3. Bistveni elementi konvencije 

Konvencija prepoveduje vsaki državi pogodbenici proizvodnjo, 

kopičenje zalog, uporabo ali kakršen koli prenos protipehotnih 
min. Poleg tega so določeni natančni roki za uničenje že 
nakopičenih min (najkasneje v štirih letih po začetku veljavnosti 
konvencije) in za odstranitev že postavljenih min (najkasneje v 
desetih letih po začetku veljavnosti konvencije z možnim 
podaljšanjem v določenih primerih). Določeni sta tudi način in 
izvajanje konvencije v posameznih državah pogodbenicah, ki se 
obvezujejo, da bodo izmenjavale podatke o procesu uresniče- 
vanja konvencije. 

Konvencija dopušča, da vsaka država pogodbenica lahko ohrani 
določeno število protipehotnih min, ki jim sama nujno potrebuje za 
razvoj tehnike in usposabljanje za tehniko odkrivanje, čiščenje ali 
uničevanje min. (3. člen) 

Konvencija nalaga državam pogodbenicam, da po svojih močeh, 
in kjer je to mogoče, pomagajo tistim državam pogodbenicam, ki 
jih pesti problem protipehotnih min in ki ne morejo same rešiti tega 
problema. Prav tako so države pogodbenice dolžne pomagati 
žrtvam min in jim na vse možne načine omogočiti socialno in 
ekonomsko reitegracijo v normalno življenje. 

6. Vpliv ratifikacije konvencije na domačo zakonodajo 

Vsebina konvencije je skladna s kazenskopravnim redom 
Republike Slovenije. Vsa dejanja, ki jih konvencija prepoveduje, 
so kot kazniva dejanja že vsebovana v slovenski kazenski 
zakonodaji. 

5. Organ, ki bo konvencijo ratificiral 

Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

7. Ocena finančnih sredstev za uresničevanje In način njihove 
zagotovitve 

Izvajanje konvencije bo imelo določene finančne posledice. 
Ministrstvo za obrambo bo moralo uničiti preko 90% protipehotnih 
min (ohranilo bo največ 10.000 protipehotnih min, kolikor jih nujno 
potrebuje za usposabljanje za odstranjevanje min). Zaradi tega 
bo Slovenija morala prilagoditi svojo vojaško doktrino. Ministrstvo 
za obrambo bo moralo sprejeti odločitev, katera orožja, ki jih bo 
imela Slovenska vojska v svoji oborožitvi, bodo nadomestila 
protipehotne mine. 

Za izvajanje konvencije bo potrebno izdelati tehnologijo za 
uničevanje min in zagotoviti dodatna sredstva za uničenje 
protipehotnih min (v višini 50 do 80 milijonov SIT). Dodatna sredstva 
bo potrebno zagotoviti za nadomestna orožja, ki bodo nadomestila 
protipehotne mine v Slovenski vojski (v višini 450 do 500 milijonov 
SIT). Ta sredstva bo potrebno zagotoviti v skladu s 4. členom 
konvencije najpozneje v roku štirih let po tem, ko bo konvencija 
za Republiko Slovenijo začela veljati. 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 

1. ČLENA ZAKONA 0 UREDITVI 

DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z 

GRADITVIJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA 

V REPUBLIKI SLOVENIJI (0RZUDVG1) 

- EPA 523 - II - 

Ciril PUCKO, poslanec 

V skladu z 208. členom Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije podaja podpisani poslanec 

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. ČLENA 
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z 
GRADITVIJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI (Ur.l.RS, št. 35/95) 

Čimprejšni sprejem predlagane obvezne razlage je nujen zaradi 
pričetka pospešenega izvajanja sprememb in dopolnitev 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Pri delu matičnega delovnega telesa in Državnega zbora bo 
sodeloval kot predlagatelj. 

Ciril PUCKO, l.r. 

I. NASLOV ZAKONA IN OZNAČITEV ČLENA 

Obvezno razlago zahtevam za 1. člen zakona o ureditvi določenih 
vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Ur.l.RS, št. 35/95). 

II. PREDLOG BESEDILA OBVEZNE RAZLAGE 

Šteje se, da so v pojmu "avtoceste in ceste ustreznega standarda" 
zajete tudi obvoznice, ki so opredeljene v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 13/96 in 41/ 
98). 

III. RAZLOGI ZA SPREJEMTER OBRAZLOŽITEV 

Ugotavljam, da je potrebno šteti vse ceste, ki so opredeljene v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
za avtoceste in ceste ustreznega standarda, za katere velja 
zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. V konkretnih primerih 
izvajanja nacionalnega programa prihaja namreč do različnih 
razlag pojma "avtoceste in ceste ustreznega standarda". 
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- LETNI OBRAČUN AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 1997 

° - LETNO POROČILO O DELU AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 1997 

- POROČILO O STANJU NA TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 1997 

- FINANČNI NAČRT AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 1998 

0 - EPA 517 - II ■ 

Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja na podlagi določila 
151., 152. in 173. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev v 
potrditev naslednje akte: 

Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 
1997 
Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za 
leto 1997 

Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1997 
Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 
1998. 

Tatjana Merčun, l.r. 
Agencija za trg vrednostnih papirjev 
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LETNI OBRAČUN 

AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

ZA LETO 1997 

Sredstva za delo Agencije se na podlagi 172. člena ZTVP 
zagotavljajo iz taks in iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s 
svojim poslovanjem oziroma iz sredstev proračuna, vendar samo 
v primeru, če Agencija z lastnimi viri ne more pokrivati izdatkov 
tekočega in investicijskega poslovanja. 

Agencija realizira prihodke na podlagi tarife o taksah in nadomestilih 
za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih 
zadevah (Ur.l. RS 19/94 in 39/97), ki jo je izdala Agencija v soglasju 
z Vlado RS. 

V letu 1997 Agencija ni prejela proračunskih sredstev. 

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v SIT) 

V letu 1997 je bilo realiziranih 186.141.718 SIT prihodkov in 
215.469.512 SIT odhodkov, kar je pomenilo primanjkljaj v višini 
29.327.794 SIT. Primanjkljaj se je kril iz naslova razmejenih 
sredstev preteklih let. 

PRIHODKI 186.141.718 
V primerjavi z letom 1996 so se povečali za 32 %. 

I. Prihodki Iz lastne dejavnosti 172.961.645 
Ti prihodki nastajajo v skladu s tarifo o taksah in nadomestilih za 
odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih 
zadevah. 
Predstavljajo 93 % vseh prihodkov in so se v primerjavi z letom 
1996 povečali za 44 %. 

1. Prihodki od taks za javno ponudbo vrednostnih 
papirjev 34.073.910 
Takse iz naslova javne prodaje vrednostnih papirjev po zakonu o 
lastninskem preoblikovanju podjetij so znašale 7.061.148 SIT. 
Prihodki iz tega naslova so se v letu 1997 v primerjavi z letom 
1996 zmanjšali za 30%, ker je lastninsko preoblikovanje z javno 
prodajo vrednostnih papirjev potekalo le do 30.6.1997. 
Predstavljajo 18 % vseh prihodkov in so se v primerjavi z letom 
1996 zmanjšali za 30 %. 

2. Prihodki od taks za izdajo dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti 14.330.484 
Obsegajo takse za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti PID 
(ID) v višini 10.299.056 SIT in takse za izdajo dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti VS v višini 3.809.523 SIT. 
V primerjavi z letom 1996 so se zmanjšali za 43 %. 

3. Prihodki od taks za opravljenje izpitov borznih 
posrednikov in članov uprav 5.428.623 
Ti prihodki so se v primerjavi z letom 1996 zmanjšali za 86 %. 
V letu 1996 so vključevali tudi prihodke iz naslova podaljšanj 
dovoljenj, katerih zaračunavanje pa se je ukinilo zaradi odločbe 
Ustavnega sodišča RS. 

4. Prihodki od takse od organizacije OTC trga 
vrednostnih papirjev 17.041.150 
Realizirajo se na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe z 

Ljubljansko borzno vrednostnih papirjev d.d.. V primerjavi z letom 
1996 so se podvojili. 

5. Prihodki od taks za nadzor 101.876.619 
Predstavljajo 55 % vseh prihodkov. V letu 1996 se teh taks ni 
zaračunavalo, pričele pa so se zaračunavati v maju 1997 na 

podlagi dopolnitev ZISDU. 

6. Prihodki od takse za izdajo soglasja za solastništvo 
tujih oseb 95.239 

7. Prihodki od takse za odločanje o ugovoru 95.239 

8. Drugi prihodki od lastne dejavnosti 20.381 

Takse iz točk 6., 7. in 8. se v letu 1996 niso zaračunavale. 

II. DrugI prihodki 13.180.073 
obsegajo predvsem prihodke od obresti iz naslova depozitov pfj 
bankah, avista denarnih sredstev pri Poštni banki in obresti od 
vnovčenih kuponov vrednostnih papirjev. 
Ti prihodki so se v primerjavi z letom 1996 zmanjšali za 36 %• 

ODHODKI 215.469.512 
V primerjavi z letom 1996 so se povečali za 0,54 %. 

I. Materialni odhodki In amortizacija 84.287.318 
Predstavljajo 39% vseh odhodkov in so se v primerjavi z letom 
1996 povečali za 13 %. 

1. Material in porabljena energija 5.605.535 
Ti odhodki obsegajo porabljeni pisarniški material, naročnine na 
časnike, nakup strokovne literature in porabljeno energijo. 

2. Storitve drugih 60.818.447 
Obsegajo storitve pravnih oseb, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti v višini 10.939.949 SIT (vzdrževanje sredstev, tehnično 
upravljanje in vzdrževanje, stroški: PTT, BIS, mobitel, transportni 
stroški, stroški storitev pri vzdrževanju sredstev za delo), in 

storitve pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo neproizvodne storitve 
(najemnina prostorov, avtorski honorarji, pogodbe o delu. 
računalniške storitve) v višini 49.878.498 SIT. 

3. Reprezentančni izdatki 1.517.718 

4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije 11.389.296 

5. Drugi materialni odhodki 4.956.322 
Obsegajo v pretežni meri odhodke, ki so povezani z izobraže- 
vanjem zaposlenih: dodiplomski študij 2 zaposlenih, podiplomski 
študij 2 zaposlenih ter udeležbe zaposlenih na strokovnih 
seminarjih. 

II. Plače, davki in prispevki na plače, regres 
In nadomestila 125.942.807 
Ti odhodki predstavljajo 58 % vseh odhodkov in so se v primerjavi 
z letom 1996 povečali za 14%. 

1. Bruto plače in regres za letni dopust 100.501.466 
Predstavljajo strošek za povprečno 22 zaposlenih delavcev v 
Agenciji v letu 1997. 

2. Prispevki na bruto plače in davek na izplačane 
plače 21.365.303 
Plačujejo se v breme Agencije. 
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3- Nadomestila 3.639.233 
Obsegajo povračila stroškov delavcem Agencije za prevoz na 
delo in z dela in za prehrano med delom. 

"I. Drugi odhodki 5.676.192 
Predstavljajo 3 % vseh odhodkov in so se v primerjavi z letom 
1996 zmanjšali za 17 %. 

1 ■ Provizije 471.771 
Obsegajo plačila za storitve Agencije RS za plačilni promet, bank 
ln borznoposredniških družb. 

Potni stroški 4.498.880 
Obsegajo stroške, ki so nastali v domovini in v tujini: dnevnice, 
kilometrine in nočnine. 

3- Ostali odhodki 705.541 
Obsegajo odhodke iz naslova članarin v mednarodnih 
or9anizacijah in prispevka za uporabo stavbnega zemljišča. 

Pokrivanje 
PRIMANJKLJAJA IZ TEKOČEGA POSLOVANJA 29.327.794 
z odpravo rezervacij. 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 102.158.482 
Predstavljajo 71 % vseh sredstev in so se v primerjavi z letom 
1996 zmanjšala za 21 %. 

I. Kratkoročne finančne naložbe 95.877.460 
Sestavlja jih seštevek depozitov v bankah in kratkoročnih naložb 
v vrednostne papirje. 
Predstavljajo 67 % vseh sredstev in so se v primerjavi z letom 
1996 zmanjšale za 24 %. 

1. Kratkoročni depoziti v bankah 65.210.002 
Obsegajo en depozit na odpoklic po 7,67%-ni obrestni meri in 
šest depozitov za dobo od 31 do 52 dni po R+4% obrestni meri. 

2. Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje 30.667.457 
Obsegajo naložbe v obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. in v 
obveznice Republike Slovenije. 

II. Terjatve 5.182.616 
Predstavljajo 4 % vseh sredstev in so se v primerjavi z letom 
1996 povečale za 219,35 % zaradi povečanih terjatev za obresti. 

1. Terjatve za obresti 1.146.806 
Obsegajo za leto 1997 obračunane obresti iz naslova avista 
sredstev na žiro računu in iz naslova vezanih denarnih sredstev 
pri temeljni banki, a katerih rok za plačilo je v letu 1998, ko poteče 
rok za nakazilo obresti oziroma doba vezave. 

2- BILANCA STANJA (v SIT) 

SREDSTVA 143.423.937 
V Primerjavi z letom 1996 so se zmanjšala za 15 %. 

A- STALNA SREDSTVA 41.265.456 
Predstavljajo 29 % vseh sredstev in so se v primerjavi z letom 
1996 povečala za 4 %. 

y zvezi z računovodskim izkazovanjem dolgoročnih nematerialnih 
ln materialnih naložb, Agencija obravnava izdatke za osnovna 
sredstva (oprema) kot materialne naložbe in zanje uporablja 
odpisovanje v skladu z ocenjeno življenjsko dobo. 

Stalna sredstva obsegajo osnovna sredstva v višini sedanje 
dednosti. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je 41,06 %. 

Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti predstavlja 
razliko med nabavno (revalorizirano) vrednostjo osnovnih 
Sredstev in popravkom vrednosti osnovnih sredstev. 

Osnovna sredstva se ob zaključku poslovnega leta revalorizirajo 
2 indeksom rasti cen industrijskih proizvodov. Učinek revalorizacije 
kot razlika med revalorizacijo nabavne vrednosti in revalorizacijo 
Popravka vrednosti nabavne vrednosti neposredno povečuje 
trajne vire oziroma sklad osnovnih sredstev. Odtujitve osnovnih 
sredstev pomenijo postavko zmanjšanja sklada osnovnih sredstev 
v višini neodpisane vrednosti, medtem ko se morebitni prihodki iz 
,e9a naslova (t.j. pri prodaji) zajemajo v okviru izrednih prihodkov. 

Amortizacija se obračunava od (revalorizirane) nabavne vrednosti 
osnovnih sredstev in sicer z naslednjim mesecem od usposobitve 
osnovnega sredstva za uporabo. Agencija uporablja letne 
Amortizacijske stopnje v razponu od 15 do 20%. Amortiziranje je 
'očeno po posameznih osnovnih sredstvih in enakomerno skozi 
življenjsko dobo posamičnega osnovnega sredstva. Letna 
amortizacija se revalorizira za obdobje, v katerem se je 
obračunavala. Znesek revalorizacije amortizacije povečuje 
stroške letne amortizacije in trajne vire (t.j. sklad osnovnih 
sredstev). 

2. Terjatve za predujme 3.238.949 
obsegajo s strani Agencije dane predujme dobaviteljem. 

3. Terjatve do borznoposredniških družb 796.860 
obsegajo terjatve do borznoposredniške družbe za 31.12.1997 
vnovčene, a v letu 1997 še ne izplačane kupone od vrednostnih 
papirjev. 

III. Denarna sredstva 920.865 
Predstavljajo 1 % vseh sredstev in so se v primerjavi z letom 
1996 povečala za 223 %. 

1. Gotovina v blagajni 4.330 

2. Denarna sredstva 916.535 
Obsegajo denarna sredstva, ki jih ima Agencija na svojem žiro 
računu v Poštni banki. 

IV. Aktivne časovne razmejitve 177.540 
Predstavljajo obračunane naročnine za strokovno literaturo za 
leto 1998. 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 143.422.937 
V primerjavi z letom 1996 so se zmanjšala za 15 %. 

A. Sklad osnovnih sredstev 58.942.718 
Oblikoval se je v letu 1995 in se letno povečuje z revalorizacijo 
sredstev. 
Predstavlja 41 % vseh virov sredstev in se je v primerjavi z letom 
1996 povečal za 5 %. 

B. Rezerve 29.568.251 
Obsegajo sredstva, katerih stanje se v letu 1997 ni spremenjalo. 
Oblikovane so bile v letu 1994 za pokrivanje primanjkljaja v tekočem 
poslovanju Agencije za leto 1995 in kasneje. 
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Predstavljajo 21 % vseh virov sredstev in so zneskovno enake 
kot v letu 1996. 

C. Rezervacije stroškov 41.042.565 
Obsegajo rezervacije, ki so bile oblikovane v letih 1995 in 1996 
ter koriščene v letu 1997. 
Predstavljajo 29 % vseh virov sredstev. 

Č. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 13.869.402 
Predstavljajo 10 % vseh virov sredstev in so se v primerjavi z 
letom 1996 povečale za 13 %. 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.944.614 
Predstavljajo 2 % vseh virov sredstev in so se v primerjavi z 
letom 1996 povečale za 88 %. 

2. Obveznosti za prejete predujme 4.783.712 

Predstavljajo 3 % vseh virov sredstev in so se v primerjavi z 
letom 1996 zmanjšale za 13 %. 

3. Kratkoročne obveznosti do države 6.043.451 
Obsegajo v letu 1997 obračunani, a še ne plačani prispevki in 
davki iz plač in na plače. 
Predstavljajo 4 % vseh virov sredstev in so se v primerjavi z 

letom 1996 povečale za 16 %. 

4. Druge kratkoročne obveznosti 97.624 
Obsegajo obveznosti do pogodbenega delavca za opravljeno 
storitev in do člana strokovnega sveta za potne stroške. 
Predstavljajo 0,07 % vseh virov sredstev in so se v primerjavi z 
letom 1996 povečale za 145 %. 

Dr. Dušan Mramor, U 
Predsednik strokovnega sveta 
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Agencija za trg vrednostnih papirjev 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

A. PRIHODKI 

Vrednosti v 1000 SIT 

Realizacija 
1.1.-31.12.1996 

Realizacija 
1.1. - 31.12.1997 

140.687 186.142 

I. Prihodki od lastne dejavnosti 
1. Takse za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
2. Takse za izdajo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti 
3. Takse za opravljanje izpitov borznih posrednikov in članov upra 
4. Taksa od organizacije OTC trga vrednostnih papirjev 
5. Nadomestila za nadzor 
8. Drugi prihodki od lastne dejavnosti 

II. Drugi prihodki 
1. Prihodki od obresti 
2. Ostali prihodki 

120.087 
48.412 
24.952 
38.190 

8.533 
0 
0 

20.600 
20.429 

171 

172.962 
34.074 
14.330 
5.429 

17.041 
101 877 

211 

13.180 
13.156 

24 

B. ODHODKI 214.306 215.470 

I. Materialni odhodki in amortizacija 74.205 84.287 
1. Material in porabljena energija 5.703 5 606 
2. Storitve drugih 54.435 60.818 
3. Reprezentančni izdatki 1.262 1.518 
4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije 9.539 11,389 
5. Drugi materialni odhodki (izobraževanje, ...) 3 266 4 956 

» 
II. Plače, davki in prispevki na plače, nadomestila, regres 110.506 125.506 

1. Bruto plače in regres za letni dopust 89.827 100r50Z^ 
2. Prispevki delodajalca na plače 17.535 21.365 
3. Nadomestila za prehrano in prevoz 3.144 3.639 

III. Drugi odhodki 6.805 5.677 
1 Provizije plačilnega prometa 384 472 
2. Povračila potnih stroškov 3.453 4 499 
3. Ostali odhodki 2.968 706 

IV. Rezervacije stroškov 22.790 0 
1. Za tekoče poslovanje 22.790 0 

C. REZULTAT TEKOČEGA POSLOVANJA -73.619 -29.328 

C. Prihodki iz naslova razmejenih sredstev preteklih let 73.619 

D. POKRITJE PRIMANJKLJAJA IZ ODPRAVE REZERVACIJ 

0 

0 29.328 

E. REZULTAT OBDOBJA 0 0 
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Agencija za trg vrednostnih papirjev 

BILANCA STANJA 
na dan 31. decembra 1997 Vrednosti v 1000 SIT 

Realizacija 
31.12.1997 

Realizacija 
31.12.1996 

A. SREDSTVA 143.424 168.336 

I. STALNA SREDSTVA 41.265 39.693 
1. Opredmetena dolgoročna sredstva 41.265 39.693 

a. Oprema 41.265 39.693 
b. Predujmi za opredmetena dologoročna sredstva 0 0 

II. GIBLJIVA SREDSTVA 102.159 128.643 
1. Kratkoročne finančne naložbe 95.877 126.538 

a. Kratkoročni depoziti v bankah 65.210 82.516 
b. Kratkoročni blagajniški zapisi 0 0 
c. Kratkoročne naložbe v obveznice 30.667 44.022 

2. Terjatve 5.183 1.623 
a. Terjatve za obresti 1.147 257 
b. Terjatve za predujme 3.239 0 
c. Terjatve do DURS 0 551 
č. Terjatve do borzno posredniških družb 797 815 

3. Denarna sredstva 921 285 
a. Gotovina v blagajni 4 33 

t b. Denarna sredstva v banki 917 252 
4. Aktivne časovne razmejitve 178 197 

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

I. SKLAD OSNOVNIH SREDSTEV 

II. REZERVE 

III. REZERVACIJE STROŠKOV 

IV. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
2. Obveznosti za predujme 
3. Kratkoročne obveznosti do države 
4. Druge kratkoročne obveznosti 

143.424 

58.943 

29.568 

41.043 

13.870 
2.945 
4.784 
6.043 

98 

168.336 

56.074 

29.568 

70.370 

12.324 
1.569 
5.500 
5.215 

40 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
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letno poročilo o delu agencije 
ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA 

LETO 1997 

I. UVOD 

Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi 152. člena zakona 
o trgu vrednostnih papirjev (Ur! RS št. 6/94) predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije v potrditev poročilo o svojem delu. 

1. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.3.1. 
1-3.2. 
1-3.3. 
1-4. 

UVOD 

PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, ORGANI IN DELOVNA 
SKUPNOST AGENCIJE 
Pravni položaj 
Bistvene naloge Agencije 
Organi Agencije 
Strokovni svet 
Nadzorni svet 
Direktor 
Delovna skupnost Agencije 

1. PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, ORGANI IN DELOVNA 
SKUPNOST AGENCIJE 

1.1. Pravni položaj 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je 
bila ustanovljena z zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 6/94, v nadaljevanju: ZTVP), ki je začel veljati 13.3.1994. 

Agencija opravlja poleg nalog določenih z ZTVP tudi naloge iz 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 popr., v nadaljevanju: ZISDU) ter 
naloge iz zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97, v 
nadaljevanju: ZPRE). 

II. 

1. 
1.1. 
1.2. 
1-2.1. 
1-2.2. 
1.2.2.1. 

1.2.2.2. 
1-2.2.3. 
1-2.2.4. 
1.2.3. 

1-2.4. 

1-2.5. 

1-2.6. 
2. 
2.1. 
2-1.1. 
2.1.2. 
2.2. 
2-3. 

2.4. 

3. 

3.1. 
3.2. 
4. 

4.1. 
4.2. 
5. 
6. 

DELO AGENCIJE V LETU 1997 

NADZOR 
Pregledovanje informacijskih baz 
Zunanji nadzor 
Nadzor nad javno ponudbo vrednostnih papirjev 
Nadzor poslovanja borzno posredniških družb in bank 
Nadzor s pregledovanjem poročil in informacijskih baz 
podatkov 
Zunanji nadzor 
Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti 
Ukrepi, ki so bili izrečeni proti tem družbam 
Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki upravljajo 
pooblaščene investicijske družbe 
Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki upravljajo 
vzajemne sklade 
Nadzor KDD - Centralno klirinško depotne družbe 
d.d., Ljubljana 
Nadzor Ljubljanske borze 
IZDAJA DOVOLJENJ 
Izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij 
Investicijski skladi in družbe za upravljanje 
Borzno posredniške družbe 
Izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
Izdaja dovoljenj borznim posrednikom in članom uprav 
družb za upravljanje 
Soglasja Agencije k aktom Ljubljanske borze in KDD - 
Centralne klirinško depotne družbe 
PRIPRAVA PODZAKONSKIH AKTOV IN PRED- 
LOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONOV 
Sprejeti podzakonski akti 
Predlogi za spremembo zakonov 
POSTOPKI PRED SODIŠČI V ZVEZI Z DELOM 
AGENCIJE 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
STIKI Z INVESTITORJI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
PRIPRAVA REGISTROV IN DRUGIH JAVNIH 
PODATKOV 

1.2. Bistvene naloge Agencije 

Agencija ima naslednje pomembnejše naloge in pristojnosti: 

• nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje, vzajemnih skladov, 
investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb, borze, 
klirinško-depotne družbe ter borzno posredniških družb in bank, 
ki opravljajo posle z vrednostnimi papirji (slednjih v tem delu 
njihovega poslovanja) in nadzor nad postopki po ZPRE, 

• priprava podzakonskih aktov na podlagi ZTVP, ZISDU in ZPRE, 

• izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in 
ZISDU, ki so: 

- borzno posredniške družbe, 
- (pooblaščene) družbe za upravljanje, 
- (pooblaščene) investicijske družbe, 
- vzajemni skladi, 
- borza, 
- klirinško-depotna družba, 
- izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
- izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup, 
- organiziranje izpitov borznih posrednikov in članov uprav družb 

za upravljanje, 
- dajanje soglasij k aktom Ljubljanske borze, 
- dajanje soglasij k aktom Klirinško-depotne družbe, 
- priprava registrov in drugih zbirk podatkov s področja trga 

kapitala, ki so dostopni javnosti. 

1.3. Organi Agencije 

Organi Agencije so: strokovni svet, nadzorni svet in direktor 
Agencije. 
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1.3.1. Strokovni svet 

Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz vrst 
neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije, 
predstavnik Ministrstva za finance in predstavnik Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj. Člane strokovnega sveta in 
predsednika strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov 
imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let. Člani 
strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni ali 
imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja 
dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne smejo opravljati 
nalog v organih političnih organizacij. 

Člani strokovnega sveta so bili: dr. Dušan Mramor (predsednik), 
mag. Božo Jašovič, mag. Igor Kušar, dr. Marijan Kocbek, Marjan 
Odar dipl. oec., dr. Nina Plavšak, dr. Edo Pirkmajer, Andrej Simonič 
dipl. iur. in Aleš Žajdela dipl. iur.. 

Strokovni svet je pristojen za sprejemanje splošnih aktov Agencije 
in za odločanje o posamičnih zahtevah. Izdaja dovoljenj, soglasij 
in drugih odločitev o posamičnih zadevah, ob smiselni uporabi 
določb zakona o pravdnem postopku, poteka v senatu, ki ga 
sestavljajo člani strokovnega sveta. 

Strokovni svet je imel v letu 1997 21 rednih sej in 6 
korespondenčnih sej. 

1.3.2. Nadzorni svet 

Nadzorni svet Agencije po drugem odstavku 158. člena ZTVP 
nadzira poslovanje Agencije. 

Nadzorni svet so sestavljali trije člani, ki jih je imenoval Državni 
zbor Republike Slovenije za dobo štirih let. Člani so bili: dr. Nevenka 
Hrovatin (predsednica), Matjaž Miklavc, dipl. iur. in Borut Stanič, 
dipl. iur.. 

Nadzorni svet je imel v letu 1997 3 seje. Obravnaval je gradiva, ki 
jih je Agencija v sprejem posredovala Državnemu zboru Republike 
Slovenije, pregledoval poslovanje Agencije in izvajanje nalog 
Agencije po ZTVP, ZISDU in ZPRE ter se seznanjal s postopki 
pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim 
sodiščem Republike Slovenije, v katerih je bila kot stranka 
udeležena Agencija. 

1.3.3. Direktor 

Direktor Agencije na podlagi prvega odstavka 158. člena ZTVP 
vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. 

Direktor Agencije je bil v letu 1997 mag. Igor Kušar. 

1.4. Delovna skupnost Agencije 

Ob koncu leta 1997 je bilo v Agenciji zaposlenih 22 delavcev. 
Izobrazbena struktura je bila naslednja: ena doktorica znanosti, 
pet magistrov znanosti, dvanajst zaposlenih z visoko strokovno 
izobrazbo, dve zaposleni z višjo in dve zaposleni s srednjo 
strokovno izobrazbo. 

II. DELO AGENCIJE V LETU 1997 

1. NADZOR 

Agencija opravlja nadzor na dva načina: v prostorih Agencije s 
pregledovanjem informacijskih baz ter z zunanjim nadzorom. 

1.1. Pregledovanje informacijskih baz 

Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za 
borzno posredniške družbe in družbe za upravljanje, ki morajo 
redno poročati Agenciji na podlagi podzakonskih aktov. Nekateri 
podatki se sporočajo dnevno, drugi pa mesečno ali trimesečno 
oziroma ob nastanku dogodka, za katerega obstaja obveznost 
poročanja. V Agenciji je vzpostavljen sistem oblikovanja interne 
baze teh prejetih podatkov in njihovo redno analiziranje, ki je 
podlaga za podrobnejši zunanji nadzor oziroma tudi neposredno 
ukrepanje. 

1.2. Zunanji nadzor 

V letu 1997 je bilo začetih 25 postopkov zunanjih nadzorov, in 
sicer 12 nadzorov nad potekom javnih prodaj, 12 nadzorov nad 
poslovanjem borzno posredniških družb in en nadzor nad 
poslovanjem družbe za upravljanje, ki upravlja pooblaščene 
investicijske družbe. V letu 1997 so se zaključili tudi nekateri 
postopki, ki so bili začeti v letu 1996. 

1.2.1. Nadzor nad javno ponudbo vrednostnih papirjev 

Pooblastilo za nadzor postopka javne ponudbe vrednostnih 
papirjev ima Agencija v skladu s 35. členom ZTVP. Agencija je v 
letu 1997 sistematično nadzirala postopke javne ponudbe 
vrednostnih papirjev. V prvi polovici leta so bile med njimi še javne 
prodaje delnic iz lastninskega preoblikovanja, s koncem junija pa 
se je rok veljavnosti lastninskih certifikatov iztekel. Skupaj je 
Agencija v letu 1997 opravila 12 nadzorov postopka javne ponudbe 
vrednostnih papirjev, od tega vseh 8 javnih prodaj delnic v okviru 
lastninskega preoblikovanja. Od 12 nadzorov jih je bilo v letu 
1997 zaključenih 11, nadzor javne ponudbe zamenljivih obveznic 
Nike investiranje in razvoj d.d., Brežice pa je potekal tudi v začetku 
leta 1998 - večji del roka za javno ponudbo sega v leto 1998. 

Sistematičen nadzor javnih ponudb vrednostnih papirjev, 
predvsem v postopku lastninskega preoblikovanja, je dosegel 
svoj namen, saj v letu 1997 ni bilo ugotovljenih posebnih 
nepravilnosti - praksa zbiranja pooblastil za zastopanje na 
skupščini in ponujanja pristopa k delniškim sporazumom je bila v 
celoti opuščena. 

1.2.2. Nadzor poslovanja borzno posredniških družb in 
bank 

1.2.2.1. Nadzor s pregledovanjem poročil in 
informacijskih baz podatkov 

V letu 1997 je pričel veljati podzakonski akt, ki je opredelil 
obveznost poročanja Agenciji s strani borzno posredniških družb 
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in bank. Pooblaščeni udeleženci so dolžni, mesečno poročati o 
strukturi svojih naložb in agregatno za njihove stranke. Borzno 
posredniške družbe in banke morajo poročati tudi o poslih izven 
organiziranega trga, o plačilni nesposobnosti, o statusnih 
spremembah, o spremembah osnovnega kapitala in o drugih 
spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, nadalje podatke o 
lastnikih borzno posredniške družbe, o njenih kapitalskih 
udeležbah v drugih borzno posredniških družbah, podatke o 
poslovalnicah, kadrovski sestavi borzno posredniških družb in o 
spremembah splošnih pogojev poslovanja. Borzno posredniške 
družbe so dolžne predložiti Agenciji tudi letno in polletno poročilo, 
če pa je družba zavezana k reviziji, tudi revidirano letno poročilo. 
Nadzor poslovanja pooblaščenih udeležencev se izvaja tudi preko 
informacijskega sistema Ljubljanske borze d.d. in Klirinško 
depotne družbe d.d. 

Agencija s pregledovanjem teh poročil spremlja stanje v borzno 
posredniških družbah in bankah, tako sam status, kot opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji. 

1.2.2.2. Zunanji nadzor 

V letu 1997 je bil nadzor opravljen nad 11 borzno posredniškimi 
družbami. 

1.2.2.3. Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti 

• neusklajenost Splošnih pogojev poslovanja borzno posredniških 
družb s podzakonskimi akti (v treh družbah), 

• nesklenjene oziroma neustrezne pogodbe o posredovanju 
oziroma o gospodarjenju s premoženjem strank (v šestih 
družbah), 

• neustrezno sestavljeni posamezni dokumenti, ki jih prejme 
stranka - potrdilo o prejemu naročila, obračun opravljenih poslov 
(v šestih družbah), 

• neizpolnjevanje kadrovskih pogojev (v eni družbi), 
• neizpolnjeni pogoji za opravljanje hrambe materializiranih 

vrednostnih papirjev (v enem primeru), 
• nepopolno in nepravilno vodenje poslovnih knjig in poslovnih 

evidenc (v sedmih družbah), 
• neustrezno vodenje knjige naročil (v treh družbah), 
• nezagotovljeno ločeno izkazovanje lastnih denarnih stanj in 

denarnih stanj strank ter ločeno izkazovanje denarnih stanj 
med posameznimi strankami (v treh družbah), 

• neupravičeno razpolaganje z vrednostnimi papirji (prodaja, 
zastava) in denarnimi sredstvi strank v korist borzno 
posredniških družb ali drugih strank borzno posredniških družb 
(v šestih družbah), 

• upravljanje premoženja strank na način, ki ga zakon ne dovoljuje 
(v eni družbi), 

• opravljanje poslov dajanja posojil (v eni družbi), 
• nepravilnosti pri gospodarjenju z vrednostnimi papirji strank glede 

vrste naložb strank (v štirih družbah), 
• odpiranje računov vrednostnih papirjev strank in izvrševanje 

nalogov za preknjižbo oziroma zastavo vrednostnih papirjev, 
ne da bi bila preverjena identiteta stranke (v petih primerih). 

1.2.2.4. Ukrepi, ki so bili izrečeni proti tem družbam 

Borzno posredniškim družbam, pri katerih so bile ugotovljene 
nepravilnosti, je Agencija z odredbo naložila odpravo nepravilnosti. 
V enem primeru je hkrati odredila tudi začasno prepoved 
opravljanja vseh poslov zaradi neupravičenega razpolaganja z 
vrednostnimi papirji ter nepravilnega vodenja poslovnih knjig ter 
kasneje odvzem dovoljenja za opravljanje določenih poslov zaradi 
neizpolnjevanja kadrovskih pogojev. 

1.2.3. Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki 
upravljajo pooblaščene investicijske družbe 

V letu 1997 je Agencija končala neposreden nadzor poslovanja v 
dveh družbah za upravljanje, ki sta upravljali pooblaščene 
investicijske družbe. Eni izmed obeh družb za upravljanje, Dividi 
d.d., je v juliju 1997, zaradi ugotovitve hujše kršitve določb zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje o prepovedanih 
poslih z vrednostnimi papirji, Agencija odvzela dovoljenje za 
upravljanje investicijskih skladov. Družba za upravljanje se je na 
ukrep Agencije pritožila, vendar je Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije v februarju 1998 odločbo Agencije potrdilo. 

Obenem je v letu 1997 potekal redni nadzor poslovanja 
pooblaščenih investicijskih družb na podlagi pregleda trimesečnih 
in mesečnih poročil o poslovanju investicijskih skladov ter dnevnih 
poročil o medsebojnem trgovanju pooblaščenih investicijskih 
družb, Slovenskega odškodninskega sklada in Kapitalskega 
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta nadzor je 
bil posebej posvečen naložbam skladov, tako po vrsti naložb kot 
njihovi strukturi. 

Drugi del tekočega nadzora nad poslovanjem pooblaščenih 
investicijskih družb se je nanašal na redno mesečno poročanje in 
obveščanje javnosti o poslovanju investicijskih skladov, ki je 
zajemal pregled podatkov o vseh osebah, povezanih z družbami 
za upravljanje, in sprotno spremljanje poročanja o drugih dejstvih 
in dogodkih, ki so se nanašali na pooblaščene investicijske družbe 
(seje nadzornih svetov, skupščine, spremembe statutov in 
pogodb o upravljanju ipd.). 

1.2.4. Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki 
upravljajo vzajemne sklade 

V letu 1997 je bilo težišče nadzora nad vzajemnimi skladi usmerjeno 
v postopke izdaje dovoljenj za upravljanje vzajemnih skladov. 
Večina vzajemnih skladov je v začetku leta 1997 poslovala še 
brez ustreznega dovoljenja za poslovanje. Dejstvo je namreč, da 
je bilo takrat na organiziranem trgu malo vrednostnih papirjev. 

Glavni razlog, da je bilo v začetku leta dvanajst vzajemnih skladov 
brez dovoljenja, je bila večinoma neustrezna struktura naložb 
(zlasti premalo tržnih vrednostnih papirjev), ki pa se je s prihodom 
novih vrednostnih papirjev na Ljubljansko borzo izboljšala. 

Iz tabele št. 1, stolpec odločba je razvidno, da so vse družbe za 
upravljanje, ki v začetku leta 1997 še niso imele dovoljenja za 
upravljanje vzajemnega sklada, to dovoljenje v letu 1997 tudi 
pridobile. 
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Tabela 1: Izdana dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada in izdana soglasja k spremembam pravil 
upravljanja ter dopolnitvam prospektov 

Udlojba1 Soglasje- 
Zap. 5t. DZU VS Datum Številka Datum Številka 

I Rdcja pika Modra kombinacija I6.07.1V96 27/18/AU-yt> 01.10.1997 53A/18/AU-97 
2 Avip Vi pek 11.09.1996 27/5/A(j-96 17.09.1997 S3A/5/AU-97 
3 Probanka DZU Alta 09.10.1996 27/17/AG-96 21.01.1995 53A/17/AG-97 
4 K-BM intond Hrast U5.0Z.1997 2777/AU-97 17.U9.1997 53A/7/AU-97 
5 ABH DZU Poljek 19.02.1997 27/1/AU-97 15.10.1997 53A/I/AU-97 
6 ABH DZU Zajiek 19.02.1997 27/6/AU-V7 15.10.1997 53A/6/AU-97 
7 Kjnefika DZU (jalileo 12.U3.1997 27/3/AU-97 17.09.1997 53A/3/AU-97 
8 Kntecka DZU KD Bond 12.03.1997 27/19/AG-97 17.09.1997 53A/19/AU-97 
9 kmečka DZU Kastko 12.03.1997 27/V/AU-97 17.U9.1997 53AWAU-97 

10 Vizija Dolenjski vzajemni sklad 02.04.1997 27/12/AU-97 01.10.1997 53Ayi2/AG-97 
II LB Maksima LbM Piramida 07.05.1997 27/2/AU-97 12.11.1997 53A/2/AU-97 
12 Pnto Pika U7.05.I997 27/U/A(j-97 04.02.1998 53A/8/AU-97 
13 Nika Miha 03.09.1997 27/I3/AG-97 i 3 
14 Nika Nika delmSki 03.09.1997 27/I4/AU-97 1 J 
15 Nika Nika SPD 03.09.1997 27/15/AG-97 ] i 

Opombe: (1) - Odloga o izdaji dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada 
(2) - Soglasje k spremembam pravil upravljanja ter dopolnitvam prospektov 
(3) - Pridobil dovoljenje po spremembah ZISDU tako, da so bila pravila in prospekt £e usklajena 

Celoten nadzor se je izvajal v Agenciji, s pomočjo pregledovanja 
poročil in obvestil, ki jih prejemamo od zavezancev k poročanju, 
pregledovanjem lastnih baz podatkov, pregledovanjem borzno- 
informacijskega sistema ter informacijskega sistema klirinško 
depotne družbe. 

Agencija ni prejela nobene pritožbe od občanov ali drugih institucij 
v zvezi s poslovanjem vzajemnih skladov. 

Glede na lansko poročilo o delu Agencije, ko je bilo ugotovljeno 
bistveno izboljšanje vseh sestavin poslovanja vzajemnih skladov, 
razen neustrezne strukture naložb, lahko za leto 1997 ugotovimo, 
da je bila tudi struktura naložb usklajena s predpisi. Na 
organiziranem trgu se je namreč pomembno povečalo število 
vrednostnih papirjev. 

Spremembe ZISDU so narekovale, da družbe za upravljanje 
uskladijo poslovanje vzajemnih skladov (npr.: ustanovitev odbora 
investitorjev; ažuriranje prospekta za javno ponudbo investicijskih 
kuponov ter pravil upravljanja vzajemnega sklada) z uveljavljenimi 
spremembami, do 10.8.1997. Kot je razvidno iz tabele št. 1 stolpec 
soglasja so vsi vzajemni skladi uskladili svoje poslovanje z 
novostmi, ki jih je prinesla sprememba ZISDU. 

1.2.5. Nadzor KDD - Centralno klirinško depotne 
družbe d.d., Ljubljana 

Agencija opravlja nadzor nad poslovanjem klirinško depotne družbe 
na podlagi 138. člena ZTVP. V letu 1996 vzpostavljeni sistem 
tekočega poročanja o določenih poslovnih zadevah klirinško 
depotne družbe se je izkazal za učinkovitega. V začetku leta 
1997 je bila vzpostavljena neposredna računalniška povezava z 
informacijskim sistemom klirinško depotne družbe, ki se je tekom 
leta nadgrajevala. Vzpostavljena povezava omogoča Agenciji 
neposreden dostop do podatkov, ki jih potrebuje za spremljanje 
poslovanja klirinško depotne družbe, zagotavlja pa ji tudi vrsto 
agregatnih podatkov, ki omogočajo boljši pregled trga vrednostnih 

papirjev. Poleg računalniške povezave Agencija prejema od 
klirinško depotne družbe še vrsto pisnih poročil o posameznih 
zadevah, ki ji omogočajo nadzor trga vrednostnih papirjev v celoti 
in tudi same klirinško depotne družbe.Tako je Agencija podatke iz 
revidiranega letnega poročila klirinško depotne družbe za leto 
1996 uporabila kot osnovo pri potrditvi tarif klirinško depotne 
družbe v letu 1997, s takšno prakso pa bo nadaljevala tudi v 
bodoče. 

Že v decembru 1996 opravljeni pregled poslovanja klirinško 
depotne družbe, pri katerem so sodelovali strokovnjaki iz Na- 
tional Securities Clearing Corporation (NSCC) iz New Yorka, se je 
v februarju 1997 končal z dokončnim poročilom, na podlagi 
katerega je Agencija predlagala klirinško depotni družbi določene 
dopolnitve pravil poslovanja, ki jih bo slednja upoštevala pri celoviti 
reviziji pravil poslovanja, predvidoma v prvi polovici leta 1998. 

1.2.6. Nadzor Ljubljanske borze 

Nadzor delovanja borze vrednostnih papirjev se izvaja predvsem 
s pregledovanjem poročil, ki jih Ljubljanska borza d.d. posreduje 
Agenciji ter s spremljanjem trgovanja preko borznega 
informacijskega sistema. 

Agencija je v začetku leta 1997 Ljubljanski borzi predlagala 
spremembe borznih aktov v zvezi z naročilom s preudarkom, 
skupnim računom, postopkom razširitve kotacije vrednostnega 
papirja, sankcioniranjem izdajateljev v primeru neažurnega 
obveščanja o poslovnih dogodkih, reševanjem pritožb vlagateljev 
in v zvezi z nadzorom borze nad poslovanjem borznih članov. 

Navedene spremembe borznih aktov so zajete v Pravilih in 
postopkih poslovanja borze, ki jih je Agencija potrdila v decembru 
1997. Pravila in postopki poslovanja borze so nadomestila 7 
splošnih aktov borze, ki so dotedaj urejevali poslovanje Ljubljanske 
borze d.d.. 
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2. IZDAJA DOVOLJENJ 

2.1. Izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij 

2.1.1. Investicijski skladi in družbe za upravljanje 

Agencija je izdala: 

• 2 dovoljenji za ustanovitev pooblaščenih investicijskih družb 
(preoblikovanje obstoječih pooblaščenih investicijskih družb), 

• 5 dovoljenj za povečanje kapitala pooblaščenih investicijskih 
družb zaradi pripojitve drugih pooblaščenih investicijskih družb, 

• 9 dovoljenj za zmanjšanje kapitala pooblaščenih investicijskih 
družb, 

• 12 dovoljenj družbam za upravljanje za upravljanje vzajemnih 
skladov, 

• 27 pooblaščenim investicijskim družbam je dala soglasje za 
zadolževanje. 

Skupno število pooblaščenih investicijskih družb je na dan 
31.12.1997 znašalo 60, družb za upravljanje pa 23. 

Eni družbi za upravljanje je Agencija odvzela dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebno 
dovoljenje za upravljanje pooblaščenih investicijskih skladov 
(Divida upravljanje investicijskih skladov d.d. Ljubljana, Dunajska 
22, Ljubljana). 

Legenda: 

- poudarjen tekst = nov PID 
- (P) = povečanje kapitala PID zaradi pripojitve drugih PID 
- (-) = zmanjšanje kapitala PID 
- (z) = zadolževanje PID 
- (VS) = vzajemni sklad 

AVI P DZU d.o.o., Kidričeva 7, 1000 Ljubljana, 
- PID Vipa Invest Nanos d.d. 
• PID Vipa Invest Soča d.d. 

ABH DZU d.o.o., Slovenska 50, 1000 Ljubljana, 
- Polžek (VS) 
- Zajček (VS) 

AKTIVA PDZU d.o.o., Dunajska 156 - WTC, 1000 Ljubljana, 
- Aktiva Avant I d.d. (P - Aktiva Avant II d.d.) 

ARKADA DZU d.o.o., Celovška 206, 1000 Ljubljana, 
- Arkada Tri d.d. (-) 

ATENA DZU d.o.o., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana 
- Atena ena, d.d. (z) 
- Atena dve, d.d. (z) 
- Atena tri, d.d. (z) 

AVIP DZU d.o.o., Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, 
- Vipa Invest 3 d.d. (-) 
- Vipa Invest d.d. (P - Vipa Invest 2 d.d. in Vipa Invest 3 d.d.) 

CERTIUS DU d.d., Tivolska 50, 1000 Ljubljana, 
- Certius I., d.d. (-) 

DIVIDA DU d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
- Kompas sklad 4, d.d. (-) 

KBM INFOND DU d.o.o., Trg svobode 6, 2000 Maribor, 
- Infond - Areh d.d. (z) 
- Infond - Zlat d.d. (z) (P - Infond - Areh d.d., Infond - Center 
d.d., Infond - Stolp d.d.) 
- Infond - Center d.d. (z) 
- Infond - Stolp d.d. (z) 
- Hrast (VS) 

KMEČKA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IS d.d., Miklošičeva 4, 
1000 Ljubljana 

- Kmečki sklad 4 d.d. (z) 
- Kmečki sklad 3 d.d. (z) 
- Kmečki sklad 2 d.d. (z) 

- Galileo (VS) 
- KD Bond (VS) 
- Rastko (VS) 

KREKOVA PDZU d.o.o., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, 
- Krekova PID Skala d.d. (z) 

LB MAKSIMA d.o.o., Šubičeva 2,1000 Ljubljana, 
- Maksima 3, d.d. (-) 
- LBM Piramida (VS) 

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA d.o.o., Trdinova 4, 1000 
Ljubljana 

- Prvi investicijski sklad d.d. (z) 
- Gorenjski investicijski sklad , d.d. (z) 
- Adriatic investicijski sklad d.d. (z) 
- Dolenjski investicijski sklad d.d. (z) 
- Štajerski investicijski sklad, d.d. (z) 

NIKA DU d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, 
- Miha (VS) 
- Nika delniški (VS) 
- Nika SPD (VS) 
- Nika PID 1 d.d. (-) 

POMURSKA DU, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, 
- Pomurska investicijska družba d.d. (z) (P - Pomurska 
investicijska družba 2 d.d., Pomurska investicijska družba 3 
d.d.) 

PRIFO, Upravljanje s skladi d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper 
- Pika (VS) 

PRIMORSKI SKLADI d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper, 
- Modra linija 2 d.d. (z) 
- Modra linija PID, d.d. (z) 
- Modra linija 3 d.d. (-) 

PROBANKA DU, Strossmayerjeva ul. 11, 2000 Maribor, 
- Zlata moneta d.d. (-) 

TRIGLAV DU d.o.o., Miklošičeva 17/V, 1000 Ljubljana, 
- Triglav PID, d.d. (z) 
- Triglav PID za Ljubljano in Zasavje d.d. (z) 
- Triglav PID za Dolenjsko in Posavje d.d. (z) 
- Triglav PID za Primorsko in Notranjsko d.d. (z) 
- Triglav PID za Štajersko in Koroško d.d. (z) 
- Triglav PID za Gorenjsko d.d. (z) 
- Triglav PID Ob Muri d.d. (z) 

VIZIJA d.o.o., Novi trg 5, 8000 Novo Mesto. 
- DPB Vizija d.d. (z) (-) (P - DBP Vizija 1 d.d.) 
- Dolenjski vzajemni sklad (VS) 

2.1.2. Borzno posredniške družbe 

Agencija ni izdala novih dovoljenj za poslovanje borzno 
posredniških družb. 

Eni borzno posredniški družbi pa je bilo zaradi neizpolnjevanja 
pogojev odvzeto dovoljenje za opravljanje štirih vrst poslov. 

V letu 1997 se je število pravnih oseb, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji zmanjšalo iz 46 na 43. 
Agencija je družbi lntertimex d.o.o. na njeno pobudo odvzela 
dovoljenje, Banka Slovenije pa je odvzela dovoljenje za opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji LB-Pomurski banki d.d. ter LB- Splošni 
banki Velenje d.d.. Bankama je bilo dovoljenje odvzeto, ker sta 
postali članici bančne skupine Nove Ljubljanske banke, kajti zakon 
določa, da smejo banke, ki sestavljajo bančno skupino, opravljati 
posle z vrednostnimi papirji le preko ene banke. 

Tudi v prihodnje se pričakuje zmanjševanje števila pravnih oseb 
z dovoljenjem za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, saj 
lahko tudi v bodoče pričakujemo oblikovanje povezav med že 
obstoječimi pravnimi osebami z dovoljenjem za opravljanje poslov. 
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2.2. Izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih 
papirjev 

Na področju javnih ponudb vrednostnih papirjev je Agencija izdala 
20 dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, od tega 16 

javnih ponudb delnic po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (ZLPP). Pri izdaji dovoljenj za javno ponudbo delnic po 
ZLPP je Agencija sodelovala s Slovensko razvojno družbo in 
Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Tabela 2: Izdana dovoljenja za javno ponudbo vrednostnih papirjev 

Zap. št Izdajatelj VP Nominalna vrednost 
emisije 

Vrsta VP 1 apoeni Datum Izdaje 
dovoljenja 

1. LB SB VELENJE d.d 

Velenje 

SIT 800.000.000 obveznice na ime 

48.000 ap. po SIT 10.000 

3.200 ap. po SIT 100.000 

15. 1. 1997 

2. PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO 

KRUH KOPER d.d 

Koper 

SIT 104.500.000 delnice 

-navadne na ime 

104.500 ap. po srn.ooo 

5. 2.1997 

3. IMP ČRPALKE d.d. 

Ljubljana 

SIT 56.796.000 delnice iz ZLPP 

-navadne na ime 

16. 4. 1997 

4. ŽITO d.0.0. 

Ljubljana 

SIT 545.700.000 delnice iz ZLPP 

-navadne na ime 

54.570 ap. po SIT 10.000 

25. 4. 1997 

poročevalec, št. 42 52 3. julij 1998 



5. AGROKOMBINAT MARIBOR p.o. 

Maribor 

SIT 108.949.000 delnice iz ZLPP 

-navadne na ime 

108.949 ap. po SIT 1.000 

21. 5. 1997 

6. KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ p.o. 

Ruj 

SIT 982.542.000 delnice iz ZLPP 

-navadne na ime 

982.542 ap. po SIT 1.000 

21. 5. 1997 

7. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. 

Ljubljana 

SIT 2.730.000.000 

DEM 20.000.000 

obveznica na ime 

27.300 ap. po SIT 100.000 

20.000 ap. po DEM 1.000 

28. 5. 1997 

8. PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE IN 

VARSTVO CEST p.o. 

Celje 

SIT 78.539.000 delnice iz ZLPP 

-navadne na ime 

78.539 ap. po SIT 1.000 

4 6. 1997 

9. UPIMO GROUP d.d. 

Ljubljana 

SIT 250.000.000 delnice 

-navadne na prinosnika 

250.000 ap. po SIT 1.000 

18. 6. 1997 

10. BANKA VIPA d.d. 

Nova Gorica 

DEM 4.000.000 obveznice na prinosnika 

8.000 ap. po DEM 500 

8. 7. 1997 

11. BANKA KOPER d.d. 

Koper 

DEM 10.000.000 obveznice na ime 

10.000 ap. po DEM 1.000 

3. 9. 1997 

12. GRAD PRESTRANEK d.d. 

Prestranek 

SIT 224.000.000 delnice 

- navadne na prinosnika 

28.000 ap. po SIT 8.000 

17. 9. 1997 
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13. GEA COLLEGE d.d. 

Ljubljana 

SIT 100.000.000 delnice 17. 9.1997 

- navadne na prinosnika 

100.000 ap. po SIT 1.000 

14. KREKOVA BANKA d.d. 

Maribor 

DEM 7.000.000 obveznica na ime 1.10.1997 

14.000 ap. po DEM 500 

15. AUTOCOMMERCE d.d. 

Ljubljana 

DEM 22.300.000 obveznica na ime 15. 10. 1997 

22.300 ap. po DEM 1.000 

16. DOLENJSKA BANKA d.d. 

Novo mesto 

SIT 900.000.000 

DEM 9.500.000 

obveznica na ime 23. 10.1997 

18.000 ap. po SIT 50.000 

19.000 ap. po DEM 500 

17. INTEREUROPA d.d. 

Koper 

SIT 7.210.700.000 delnice 29. 10. 1997 

- navadne na ime 

7.210.700 ap. po SIT 1.000 

18. PROBANKA d.d. 

Maribor 

SIT 900.000.000 obveznica na ime 12.11.1997 

18.000 ap. po SIT 50.000 

19. MEDVEŠEK PUŠNIK d.d. 

Ljubljana 

SIT 90.000.000 delnice 12.11.1997 

- navadne na ime 

90.000 ap. po SIT 1.000 

20. NIKA INVESTIRANJE IN RAZVOJ d.d. 

Brežice 

SIT 1.000.000.000 zamenljiva obveznice na 
prinosnika 

12.11.1997 

100.000 ap. po SIT 10.000 

poročevalec, št. 42 54 3. julij 1998 



2.3. Izdaja dovoljenj borznim posrednikom in članom 
uprav družb za upravljanje 

V letu 1997 je Agencija organizirala 1 izpitni rok za opravljanje 
splošnega dela strokovnega izpita za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in opravljanja poslov 
člana uprave družbe za upravljanje, 4 izpitne roke za posebni del 
strokovnega izpita za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov 
z vrednostnimi papirji - posredovanja, trgovanja, posebnega 
borznega trgovanja ter po en izpitni rok za posebni del 
strokovnega izpita za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji - 
upravljanje s finančnim premoženjem, odkupovanje in priprava 
novih izdaj, investicijsko svetovanje in opravljanje poslov člana 
uprave družbe za upravljanje. 

V letu 1997 je Agencija na podlagi opravljenega splošnega dela 
izpita (zakoni s področja trga vrednostnih papirjev) ter posebnega 
dela izpita (strokovni izpit s področja upravljanja s finančnim 
premoženjem, investicijskega svetovanja, priprave novih izdaj 
vrednostnih papirjev in praktični del izpita za borzne posrednike 
na Ljubljanski borzi) izdala 18 dovoljenj borznim posrednikom za 
opravljanje borznoposredniških poslov, 8 borznim posrednikom 
pa je izdala dovoljenja za dodatne borznoposredniške posle. 

Agencija je izdala 5 dovoljenj za opravljanje poslov člana uprave 
družb za upravljanje. 

Na dan 31.12.1997 je v evidenci izdanih dovoljenj borznim 
posrednikov 229 oseb, v evidenci izdanih dovoljenj kandidatom 
za opravljanje poslov člana uprave družbe za upravljanje pa 53 
oseb. 

2.4. Soglasja Agencije k aktom Ljubljanske borze in 
KDD - Centralne klirinško depotne družbe 

Agencija je na podlagi 78. člena ZTVP potrdila naslednje splošne 
akte oz. spremembe aktov Ljubljanske borze d.d. Ljubljana: 

• Spremembe statuta Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, 
• Pravila o poslovanju s svežnji Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, 
• Pravila in postopke poslovanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana. 
• Sklep o vsebini tečajnice borze, 
• Sklep o vsebini prospekta za sprejem delnic investicijskih družb 

in delnic pooblaščenih investicijskih družb na organizirani trg 
vrednostnih papirjev. 

Agencija je na podlagi 112. člena ZTVP potrdila en nov akt KDD - 
Centralne klirinško depotne družbe: 

• Cenik osnovnih storitev KDD - Centralne klirinško depotne 
družbe. 

3. PRIPRAVA PODZAKONSKIH AKTOV IN 
PREDLOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONOV 

3.1. Sprejeti podzakonski akti 

V letu 1997 je Agencija sprejela 8 novih podzakonskih aktov in 4 
spremembe in dopolnitve podzakonskega akta in sicer: 

• Na podlagi določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev je 
_ sprejela: 
- Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Ur.l. RS, št. 

23/97, 32/97 - popr, 42/97, 2/98) 

Bistvene sestavine sklepa so: 

- pravila varnega in skrbnega poslovanja borzno posredniških 

družb in bank, 
- vodenje evidenc in hramba dokumentov v zvezi s posli z 

vrednostnimi papirji, 
- poročanje borzno posredniških družb in bank Agenciji. 

Sklep je v delu, ki se nanaša na pravila varnega in skrbnega 
poslovanja borzno posredniških družb in bank usmerjen v zaščito 
interesov investitorjev, saj predpisuje način poslovanja s strankami 
ter določa način vodenja poslovne dokumentacije. Sklep postavlja 
zahtevo po sklenitvi pogodbe s stranko o borznem posredovanju 
ter gospodarjenju z vrednostnimi papirji v pisni obliki, določa način 
sprejemanja naročil strank, zahteva posredovanje potrdila o 
prejemu naročila stranki, določa postopke borzno posredniške 
družbe ob odklonitvi sprejema naročila, opredeljuje način 
izvrševanja naročil strank, izvrševanje naročil s preudarkom, 
naročil za več strank, izročitev vrednostnih papirjev stranki, 
vodenje denarnih sredstev strank, vsebino obračuna o 
opravljenem poslu ter vodenje evidence naročil. Predpisano 
poročanje pooblaščenih udeležencev Agenciji omogoča 
učinkovitejši nadzor nad njihovim poslovanjem. 

S spremembo sklepa (Ur.l. RS, št. 2/98) je bila postavljena zahteva, 
da mora borzno posredniška družba v svojem imenu in za račun 
strank skleniti pogodbo o deponiranju denarnih sredstev strank 
pri Banki Slovenije, s čimer je zagotovljena varnost denarnih 
sredstev strank v primeru stečaja borzno posredniške družbe. 

- Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno 
posredniških družb (Ur.l. RS, št. 81/97) 

S tem sklepom je podrobneje opredeljen način vodenja poslovnih 
knjig, evidenc in hramba dokumentov. 

- Sklep o dopolnitvi Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o 
zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur.l. 
RS, št. 39/97) 

Sklep pomeni uvedbo nadomestila za nadzor, ki ga plačujejo 
investicijski skladi. 

• Zakon o prevzemih (Ur.l. RS, št. 47/97, ZPRE) je pričel veljati 
15.8.1997. ZPRE pooblašča Agencijo, da nekatera vprašanja 
podrobneje uredi s podzakonskim aktom, kar je Agencija storila 
z naslednjimi podzakonskimi akti: 

■ Sklep o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo 
za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup (Ur.l. RS, 
št. 56/97) 

Sklep določa dokumentacijo in vsebino prospekta, ki jih je potrebno 
predložiti Agenciji v primeru dane ponudbe za odkup. 

- Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih za objavo obvestil o 
pomembnejših poslovnih dogodkih (Ur.l. RS, št. 65/97) 

Sklep določa na kakšen način javne družbe javnost seznanjajo z 
dogodki, ki bi lahko pomembno vplivali na ceno vrednostnih 
papirjev. 

- Sklep o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini 
delniške družbe (Ur. I. RS, št. 67/97) 

S sklepom je predlagan vzorec pooblastila, ki izpolnjuje zakonske 
zahteve glede vsebine pooblastila. 

■ Sklep o dopolnitvi Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o 
zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur.l. 
RS, št. 65/97) 
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Sklep pomeni dopolnitev tarife za odločanje na podlagi ZPRE. 

• Na podlagi določb Zakona o Investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje je sprejela: 

- Sklep o revidiranju poslovanja investicijskih družb in 
pooblaščenih investicijskih družb (UM. RS, št. 3/97, 7/97-popr.) 

Sklep določa obseg in način revidiranja letnih računovodskih 
izkazov, knjigovodske vrednosti delnic, ugotavljanja skladnosti 
poročil in obvestil ter revidiranja stanja in delovanja internih kontrol 
investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb. 

- Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov (Ur.l. RS, št. 
3/97) 

Sklep določa obseg in način revidiranja letnih računovodskih 
izkazov vzajemnih skladov, vrednosti enote premoženja, 
ugotavljanja skladnosti poročil in obvestil za javnost ter revidiranja 
stanja in delovanja internih kontrol. 

- Sklep o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih 
investicijskih družb na organiziran trg (Ur.l. RS, št. 17/97, 56/97) 

Sklep določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za uvrstitev delnic 
pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg C in kateri za 
uvrstitev na organiziran trg - segment borzne kotacije A oziroma 
B. 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi postopka 
medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih družb, 
slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 42/97) 

Sklep dodatno opredeljuje pravila medsebojnega trgovanja, ko 
gre za vrednostne papirje, ki so uvrščeni na katerega izmed 
javnih organiziranih trgov. 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju in 
obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Ur.l. 
RS, Št. 3/97, 8/97, 56/97) 

Sklep določa način in roke poročanja o poslovanju investicijskih 
skladov, in sicer o povezanih osebah in o drugih zadevah, ki se 
nanašajo na dejstva in dogodke, pomembne za poslovanje 
investicijskih skladov. 

3.2. Predlogi za spremembo zakonov 

Agencija je nudila strokovno/tehnično pomoč Vladi Republike 
Slovenije pri pripravi zakona o spremembah in dopolnitvah ZISDU 
ter pri pripravi predloga novega ZTVP. 

4. POSTOPKI PRED SODIŠČI V ZVEZI Z DELOM 
AGENCIJE 

Agencija na podlagi pooblastil v posameznih določbah ZTVP in 
ZISDU s podzakonskim aktom (predpisom), ki ga izda v obliki 
sklepa, podrobneje ureja posamezna vprašanja. Sodno varstvo 
zoper predpise, ki jih Agencija na podlagi zakonskih pooblastil 
izdaja, je zagotovljeno v postopku pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije. 

Agencija tudi odloča o izdaji dovoljenj in soglasij, o odvzemu 
dovoljenj in o drugih posamičnih zadevah, določenih z ZTVP in 
ZISDU. Proti odločbi Agencije, izdani v posamični zadevi, je 

dopustna pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Agencija je bila v zvezi s svojim delom v letu 1997 udeleženec v 
nekaj postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Ustavno sodišče) in stranka v postopkih pri 
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vrhovno 
sodišče) ter Okrožnim sodiščem v Ljubljani. 

4.1. Ustavno sodišče Republike Slovenije 

1. Družbi za upravljanje Divida, upravljanje investicijskih skladov 
d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: Divida) je Agencija z odločbo izrekla 
ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja 
investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje 
pooblaščene investicijske družbe. Agencija je v odločbi ugotovila, 
da je bilo ravnanje Divide v nasprotju z določbami ZISDU o 
naložbah, ki narekujejo družbi za upravljanje, da v vsem 
uresničuje interese investicijskih skladov ter v nasprotju z 
določbami ZISDU o prepovedi poslov prodaje in nakupa 
vrednostnih papirjev med družbo za upravljanje in investicijskim 
skladom. 

Zoper odločbo se je Divida pritožila, Vrhovno sodišče pa je pritožbo 
zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije z 
obrazložitvijo, po kateri ravnanje Divide pomeni kršitev prepovedi 
sklepanja poslov nakupa in prodaje vrednostnih papirjev med 
družbo za upravljanje in investicijskim skladom. 

V zvezi s tem postopkom odvzema dovoljenja je Divida pri 
Ustavnem sodišču sprožila postopek za oceno ustavnosti in 
zakonitosti nekaterih določb ZTVP in ZISDU, in sicer 

petega odstavka 112. člena, prvega odstavka 124. člena, 
drugega odstavka 111. člena ter prve alinee 114. člena ZISDU 
In drugega odstavka 161. člena ZTVP, 

t.j. določb, ki napotujejo na uporabo določb zakona o pravdnem 
postopku pri postopku odločanja v Agenciji; določb, ki omogočajo 
Agenciji kot organu nadzora pregled knjig, spisov in dokumentov 
družbe za upravljanje, ki se nanašajo na poslovanje investicijskih 
skladov ter določb, ki izključujejo pritožbo proti odredbi, ki jo 
Agencija izda v postopku nadzora nad poslovanjem investicijskih 
skladov in družb za upravljanje. 

2. Ustavno sodišče je sprejelo v obravnavo ustavno pritožbo 
borzno posredniške družbe Dadas BPH d.d. Ljubljana in vlagateljev 
v vzajemne sklade Proficie Dadas d.d., 

zoper sklep Vrhovnega sodišča št. G 5/96 z dne 16.10.1996 v 
zvezi z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 21/ 
6/odvz-96-2 z dne 16.7.1996. 

Vrhovno sodišče je potrdilo odločbo Agencije, s katero je ta 
pritožnici odvzela dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papirji, ker je zaključila, da je pritožnica storila najhujšo kršitev 
predpisov o poslovanju z vrednostnimi papirji, in sicer manipulacijo 
cen vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje v borzni kotaciji. 
Ustavno sodišče bo presojalo ali je odločba Agencije zakonita v 
tistem delu, kjer ugotovljeno kršitev kvalificira kot tako, za katero 
je bilo možno in v konkretnem primeru utemeljeno izreči odvzem 
dovoljenja in, v primeru, da bi bila v tem delu odločba spoznana 
za nezakonito, ali bi taka nezakonitost odločbe lahko hkrati 
pomenila tudi kršitev kakšne ustavne pravice pritožnice. 

4.2. Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

Vrhovno sodišče je v letu 1997 odločalo v zadevah, začetih na 
podlagi pritožb strank zoper odločbe Agencije izdanih v postopkih: 
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■ nadzora nad poslovanjem družbe za upravl|an|e In 
investicijskih skladov, ki Jih upravlja: Sodišče je pritožbo družbe 
za upravljanje Divida, upravljanje investicijskih skladov d.d., 
Ljubljana (udeleženec) zoper odredbo Agencije, s katero je 
udeležencu odredila odpravo v postopku nadzora nad 
poslovanjem udeleženca in investicijskih skladov, ki jih upravlja, 
ugotovljenih nepravilnosti, s pozivom na predložitev dokumentacije 
o poslovanju navedenih pravnih oseb, kot nedovoljeno zavrglo, 
saj zoper odredbo ni dovoljena pritožba, dovoljena pa je zoper 
odločbo, s katero se postopek nadzora zaključi. Agencija je Dividi 
po končanem postopku nadzora poslovanja z odločbo izrekla 
ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja 
investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje 
pooblaščene investicijske družbe. 

Zoper odločbo se je Divida pritožila. Vrhovno sodišče je pritožbo 
Divide zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije. 

- zaradi plačila stroškov nadzora borzno posredniške 
družbe: Sodišče je pritožbi borzno posredniške družbe 
Perspektiva d.d., borzno posredniška družba, Metlika zoper 
odredbo o plačilu stroškov opravljenega nadzora ugodilo, odredbo 
Agencije delno razveljavilo ter zadevo v tem obsegu vrnilo Agenciji 
v novo odločanje. Zoper novo odločbo Agencije o odmeri stroškov 
nadzora, ni bilo pritožbe. 

5. STIKI Z INVESTITORJI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti deluje Agencija z 
namenom zagotoviti pregledna pravila delovanja trga vrednostnih 
papirjev in graditi zaupanje investitorjev v ta trg. 

Zaradi izpolnjevanja te naloge, ki ji je podeljena z ZTVP, ZISDU in 
ZPRE se je Agencija tudi v letu 1997 pogosto odzivala javnosti, ki 
se kaže enkrat kot posamični investitor, drugič kot širša javnost 
ali pa kot pooblaščeni udeleženec na trgu vrednostnih papirjev, 
kadar je le zaznala potrebo po dodatnih pojasnilih določb navedenih 
zakonov ali po opozorilih strokovni javnosti z namenom zagotoviti 
njihovo poslovanje v skladu s predpisi. 

Aktivnosti Agencije na področju stikov z javnostjo je tudi za leto 
1997 mogoče strniti v dva večja sklopa glede na ciljno publiko in 
namen sporočila, in sicer na komunikacijo z investitorji in širšo 
javnostjo ter na komunikacijo s pooblaščenimi udeleženci na trgu 
vrednostnih papirjev. 

Investitorjem, malim kot tudi institucionalnim, so bila namenjena 
sporočila za javnost, s katerimi se je Agencija odzivala na 
aktualne dogodke z dodatnimi pojasnili - npr. o novostih v 
zvezi z novimi pravili poslovanja borzno posredniških družb, o 
upravljalskih provizijah družb za upravljanje, pojasnila ob 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb v redne delniške 
družbe, ki ne sodijo več pod nadzor Agencije ter ob tem opozarjala 
na previdnost delničarjev pooblaščenih Investicijskih družb, 
da se pred glasovanjem na skupščinah delničarjev seznanijo s 
posledicami sprejetih sklepov o statusnih spremembah teh družb. 
Investitorjem so bili namenjeni pozivi, naj ne prodajajo vrednostnih 
papirjev, ki še niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. Družbe za upravljanje je Agencija pozvala, 
da čimprej zagotovijo izdajo delnic pooblaščenih investicijskih 
družb z vknjižbo v klirinško depotno družbo, saj delnice do 
vknjižbe v klirinško depotni družbi niso izdane in z njimi imetnik ne 
more prosto razpolagati. Uvrstitev delnic pooblaščenih 
investicijskih družb na izvenborzni trg C bi prispevala k odpravi 
sivega trga in hkrati k optimiranju cene teh delnic. 

Agencija je obravnavala tydi nefsaj prijav občanov^lede 
nepravilnosti v zvezi s pooblastili za rastopahje in uresničevanje 

glasovalnih pravic delničarjev na skupščinah delniških družb, pa 
tudi glede poslovanja borzno posredniških družb v zvezi z 
opravljanjem poslov posredovanja in upravljanja premoženja 
strank. Agencija je pojasnjevala pravice iz delnic in možnostih 
prodaje delnic, pravice in obveznosti strank pri dajanju naročil 
borzno posredniškim družbam za nakupe ali prodaje vrednostnih 
papirjev ter dejavnost klirinško depotne družbe. 

Agencija je v letu 1997 organizirala tri tiskovne konference, 
katerih namen je bil: 

- • predstavitev novosti, ki jih prinaša dopolnjevanje ureditve n?. 
področju trga vrednostnih papirjev s tem, da ia 
smernice Evropske unije in pridružitveni sporazum Slovenije z 
Evropsko unijo, hkrati pa se ureditev dopolnjuje predvsem v 
tistih točkah, kjer je praksa pokazala, da je pomanjkljiva in 
nedorečena; 

• predstavitev novega zakona o prevzemih, katerega namen je 
zavarovanje interesov manjšinskih delničarjev v primerih, ko 
pride do kupovanja kontrolnih upravljavskih deležev v javnih 
družbah; 

•podati javnosti izčrpnejši pregled njenega dela v letu 1997. 
Agencija je; 

- izdala zadnja dovoljenja za javno prodajo vrednostnih papirjev 
podjetjem, ki so se lastninsko preoblikovala, saj je veljavnost 
lastninskih certifikatov prenehala s 30.6.1997 ter že pričela 
izdajati dovoljenja za nadaljnje javne ponudbe bank in podje»ij 

- sprejela kar nekaj podzakonskih predpisov, ki omogočajo 
operativno izvedbo zakona o prevzemih ter aktivno sodelovala 
pri pripravi besedila sprememb zakona o investicijskih skladih 
in družbah za upravljanje. Pomemben je tudi sprejem predpisa, 
ki omogoča učinkovitejši nadzor poslovanja borzno posredniških 
družb ter predpisa, s katerim je določila pogoje za uvrstitev 
delnic pooblaščenih investicijskih skladov na organizirani trg. 

Pooblaščenim udeležencem na trgu vrednostnih papirjev, javnim 
družbam, družbam za upravljanje, investicijskim skladom, je 
Agencija v letu 1997 posredovala stališča strokovnega sveta 
oziroma pojasnila določb ZTVP, ZISDU in na njuni podlagi izdanih 
podzakonskih aktov ter glede izvajanja določb ZPRE. 

Obravnavana problematika se nanaša pretežno na uvedbo novih 
računovodskih rešitev v borzno posredniških družbah, javne 
prodaje vrednostnih papirjev, prenosljivost vrednostnih papirjev 
pooblaščenih investicijskih skladov, pooblastila za zastopanje in 
glasovanje delničarjev na skupščinah delniških družb, 
zadolževanje in stroške upravljanja pooblaščenih investicijskih 
skladov ter možnosti in dopustnosti njihovih naložb. 

Agencija je pri svojem delu povabila k sodelovanju Združenje 
članov borze - GIZ v okviru priprave sklepa o poslovnih knjigah 
in poslovnih poročilih borzno posredniških družb z dodatnimi 
analitičnimi konti, sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji 
- s poudarkom na poročanju Agenciji ter predpisa o kapitalski 
ustreznosti borzno posredniških družb. 

Agencija je aktivno sodelovala tudi z Združenjem družb za 
upravljanje investicijskih skladov - GIZ in sicer pri pripravi projekta 
elektronskega poročanja družb za upravljanje Agenciji, pri 
prizadevanjih slednje, da bi vse družbe za upravljanje čimprej 

. zagotovile vpis (izdajo) delnic pooblaščenih investicijskih družb v 
klirinško depotno družbo ter pri zaznanih kršitvah pri poslovanju 
družb za upravljanje. Agencija je združenju posredovala pojasnila 
v zvezi z izvajanjem ZISDU, ZPRE ter mnenja glede dopustnosti 
naložb in pokrivanja stroškov upravljanja pooblaščenih 
investicijskih družb. 
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6. PRIPRAVA REGISTROV IN DRUGIH JAVNIH 
PODATKOV 

Po 26. členu ZTVP Agencija vodi register izdanih dovoljenj za 
javno ponudbo, register prospektov in register vrednostnih 
papirjev, izdanih na podlagi javne ponudbe.Ti registri so dostopni 
javnosti. 

Na podlagi 145. člena ZTVP je Agencija izdala sklep o obveščanju 
o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo 
dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh podatkov (Url 
RS 30/96). S sklepom se je Agencija obvezala voditi register o 
poslih, ki so predmet tega poročanja. 

Vsebina javnih registrov: 

Register izdanih dovoljenj vsebuje naziv izdajatelja 
vrednostnega papirja, nominalno vrednost posameznega 
vrednostnega papirja, vrsto vrednostnega papirja in datum izdaje 
dovoljenja. 

Register prospektov vsebuje seznam in posnete prospekte 
izdajateljev vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe. 

Register vrednostnih papirjev vsebuje matično številko in naziv 
izdajatelja vrednostnega papirja, oznako vrednostnega papirja, 
ISIN oznako vrednostnega papirja, podatek o številu vrednostnih 
papirjev, nominalni vrednosti in skupni nominalni vrednosti. 

Register o poslih Insiderjev vsebuje podatke o poslih z 
vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do 
notranjih informacij: ime ali firma zavezanca, vrednostni papir, 
količina, cena, skupna vrednost posla in datum transakcije. 

V letu 1997 so se nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev navedenih 
javnih registrov v elektronski obliki. 

Dr. Dušan Mramor, l.r. 
Predsednik strokovnega sveta 

poročevalec, št. 42 58 3. julij 1998 



POROČILO O STANJU NA TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

V LETU 1997 

Primarni trg vrednostnih papirjev v Sloveniji še vedno nima tako 
pomembne vloge, kot naj bi jo imel. Za zbiranje sredstev ga 
uporabljajo predvsem banke, drugih izdajateljev je malo. Država 
je aktivneje posegla na trg šele v drugi polovici leta z izdajo 
obveznic RS09, ki je skupaj (v dveh tranšah) dosegla 10 mrd 
SIT. 

Na sekundarnem trgu privatizacijske delnice podjetij iz realnega 
sektorja izpodrivajo "stare delnice" predvsem finančnih 
posrednikov tako po prometnosti kot po zastopanosti v tržni 
kapitalizaciji. Delež tržne kapitalizacije v BDP se je v letu 1997 
povečal s 6,9% BDP na 13,7% BDP. Še pomembnejše pa je 
dejstvo, da se oblikuje ustrezna segmentacija sekundarnega trga, 
saj se največje in znane javne družbe praviloma odločajo za 
uvrstitev svojih vrednostnih papirjev v najvišji segment 
organiziranega trga - za borzno kotacijo A. 

V začetku februarja je Banka Slovenije za tuje investitorje uvedla 
skrbniške račune ter bankam postavila zahtevo po usklajevanju 
devizne pozicije tudi v zvezi z naložbami tujih investitorjev v 
vrednostne papirje. Omilitvi režima tujih portfeljskih naložb v juniju 
je sledilo izjemno povečanje prometa (julijski promet z delnicami 
je znašal dobrih 16 mrd SIT) ter hitra rast tečajev delnic 
najpomembnejših podjetij. V letu 1997 je bil z nekaj podzakonskimi 
akti postavljen osnovni pravni okvir delovanja borzno posredniških 
družb in bank, kar bo nedvomno ugodno vplivalo na zaščito 
interesov investitorjev ter kakovost dela pooblaščenih 
udeležencev. 

Pooblaščene investicijske družbe (PID) so do konca leta 97 
vnovčile dobrih 40% certifikatov. Skupna vrednost teh naložb je 
znašala 228,5 mrd SIT, preostali del aktive pa so predstavljali 
neizkoriščeni certifikati (297,7 mrd SIT). Prvi posli z delnicami 
PID so bili sklenejeni izven organiziranega trga v februarju, do 

konca leta pa na organizirani trg ni bila uvrščena še nobena 
delnica PID. Vrednost naložb petnajstih vzajemnih skladov se je 
konec leta 97 v primerjavi s koncem predhodnjega leta povečala 
za 23% in je znašala 2,8 mrd SIT. 

1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Javne ponudbe vrednostnih papirjev po vsebini razdelimo na: 

- javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji (primarni trg), 
- nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili izdani 

brez javne ponudbe, vnaprej znanim investitorjem, 
- javne prodaje delnic podjetij v okviru lastninskega preoblikovanja, 
- javne prodaje delnic pooblaščenih investicijskih družb. 

1.1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
OB IZDAJI (JAVNI PRIMARNI TRG) 

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev investitorji kupujejo 
novoizdane vrednostne papirje od izdajateljev, ki s tem pridobijo 
dodatna sredstva za svoje poslovanje, V letu 1997 je bilo 
pripravljenih 8 javnih ponudb vrednostnih papirjev, od tega 5 
bančnih obveznic, javna ponudba zamenljivih obveznic Nike 
investiranje in razvoj d.d., Brežice in dve javni ponudbi delnic 
nefinančnih podjetij. Vse javne ponudbe, ki so bile zaključene v 
letu 1997, so bile 100% uspešne, javni ponudbi obveznic Dolenjske 
banke d.d. in zamenljivih obveznic Nike investiranje in razvoj d.d. 
pa sta se končali v letu 1998. Podrobnje so izdaje opisane v Tabeli 
1. 

Iz podatkov lahko razberemo, da primarni trg vrednostnih papirjev 
v Sloveniji še vedno nima pomembne vloge, podobno kot že v 
obdobju od marca 1994 do konca leta 1996. Podjetja se le redko 
odločajo, da bi vire financiranja poiskale z izdajo novih vrednostnih 
papirjev, tudi tista ne, ki sicer imajo svoje vrednostne papirjš 
uvrščene na sekundarni trg. Veliko večino vrednostnih papirjev 
so javno ponudile banke, ki so v skupnem obdobju izdale z javno 
ponudbo vrednostne papirje v skupni nominalni vrednosti 31 mrd 
SIT od skupaj 38,5 mrd SIT - glej Tabelo 2. 
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Tabela 1: Javne ponudbe vrednostnih papiijev ob izdaji v letu 1997 

Zap. št. Izdajatelj Vrsta vrednostnega papirja Nominalna vrednost izdaje 

I LB SB Velenje d.d. obveznica na ime 800.000.000 SIT 

2 
Nova Ljubljanska banka d.d. obveznica na ime 2.730.000.000 SIT 

20.000.000 DEM 

3 Banka Vipa d.d. obveznica na prinosnika 4.000.000 DEM 

4 Grad Prestranek d.d. delnica na prinosnika 224.000.000 SIT 

5 Gea College d.d. delnica na ime 100.000.000 SIT 

6 Krekova banka dd obveznica na ime 7.000.000 DEM 

7 Dolenjska banka dd obveznica na ime 900.000.000 SIT 
9.500.000 DEM 

8 Nika investiranje in razvoj 
dd. 

zamenljiva obveznica na 
prinosnika 

1.000.000.000 SIT 

Skupaj 9.487.007.900 SIT* 

Opomba: * vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan izdaje 
dovoljenja za javno ponudbo 
Vir: Agencija 

Tabela 2: Javni primarni trg v letih 1994 - 1997 (nom. vr. v mio SIT) 

Leto Bančni VP VP ostalih izdajateljev Skupaj 

izdaje delnic izdaje dolžniških vp izdaje delnic izdaje dolžniikih vp 

št. nom. vred. it nom. vred. it nom. vred. it nom. vred. 

1994 6 5.600 5 3.480 0 0 1 4.000 13.080 

1995 5 632 7 4,509 3 373 2 703 6.217 

1996 2 865 8 7.809 1 314 1 724 9.712 

1997 0 0 5 8.163 2 324 1 1.000 9.487 

Skupaj 13 7.097 25 23.961 6 1.011 5 6.427 38.496 

Opomba: vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan izdaje 
dovoljenja za javno ponudbo 
Vir: Agencija 

Poleg izdajateljev, ki za javno ponudbo vrednostnih papirjev potrebujeta dovoljenja. V letu 1997 so bile izvedene 4 javne 
potrebujejo dovoljenje Agencije, sta vrednostne papirje javno ponudbe vrednostnih papirjev Banke Slovenije in 2 javni ponudbi 
ponudili še Republika Slovenija in Banka Slovenije, ki za to ne obveznic Republike Slovenije: 
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Tabela 3: Javne ponudbe vrednostnih papiijev Banke Slovenije in Republike Slovenije v letu 1997 

Izdajatelj Vrednostni papir Izdaja št. Nominalna vred.izdaje (SIT) Datum izdaje 

Banka Slovenije blagaj. zapis z nakupnimi boni 7 10,000,000,000 1.6.1997 

Banka Slovenije blagaj. zapis z nakupnimi boni 8 10,000,000,000 1.12.1997 

Banka Slovenije dvodelni blagajniški zapis* 8 5,000,0000,000 1.2.199 

Banka Slovenije dvodelni blagajniški zapis* 9 10,000,000,000 1.9.1997 

Republika Slovenija obveznica 9** 5,161,300,000 23.7.1997 

Republika Slovenija obveznica 9** 4,838,600,000 6.10.1997 

Opombe: * objavljena ponujena količina 
**izdaja v tranšah 

Vir: Agencija 

1.2. NADALJNJE JAVNE PRODAJE VREDNOSTNIH 
papirjev 

Do nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev pride takrat, ko 
izdajatelj pridobi dovoljenje Agencije za nadaljnjo javno prodajo 
vrednostnih papirjev, ki so jih ob izdaji kupili (dobili) vnaprej znani 
investitorji, zaradi česar takrat ni bila opravljena javna ponudba. S 
takšnimi vrednostnimi papirji se lahko prične trgovati na 

Tabela 4 . Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papiijev v letu 1997 

Zap. št. Izdajatelj Vrsta vrednostnega 
papirja 

Nominalna vrednost 
izdaje 

1 Pekarstvo in slaščičarstvo kruh Koper d.d. redna delnica na ime 104.500.000 SIT 

2 Upimo Group d.d. redna delnica na prinosnika 250.000.000 SIT 

3 Banka Koper d.d. obveznica na ime 10.000.000 DEM 

4 Autocommerce d.d. obveznica na ime 22.300.000 DEM 

5 Intereuropa d.d. delnica na ime 7.210.700.000 SIT 

6 Probanka d.d. obveznica na ime 900.000.000 SIT 

7 Medvešek Pušnik d.d. delnica na ime 90.000.000 SIT 

Skupaj 11.580.278.140 SIT 

Opomba: 
1. vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan izdaje dovoljenja za 
nadaljnjo javno prodajo 
2. v letu 1994 sta bili izvedeni 2 nadaljnji javni prodaji v skupni nominalni vrednosti 4,6 mrd SIT, v letu 1995 ni bilo 
nadaljnjih javnih prodaj, v letu 1996 pa sta bili 2 v skupni nominalni vrednosti 3,6 mrd SIT. 
Vir: Agencija 

organiziranem trgu šele, ko je pridobljeno dovoljenje za njihovo 
nadaljnjo javno prodajo. V letu 1997 je Agencija izdala sedem 
takšnih dovoljenj (Tabela 3). Delnice Intereurope d.d. so uvrščene 
v A kotacijo Ljubljanske borze, obveznice Banke Koper v B 
kotacijo, z ostalimi vrednostnimi papirji, razen delnic podjetja Kruh 
Koper, ki niso primerne za organizirano trgovanje, pa se trguje na 
prostem trgu. 
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1.3. JAVNE PRODAJE DELNIC PODJETIJ V OKVIRU 
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

V prvi polovici leta 1997 se je z javno prodajo delnic lastninsko 
preoblikovalo še 5 podjetij. Skupna vrednost ponujenih izdaj je 

znašala 1,78 mrd SIT. To so bile zadnje javne prodaje delnic, ki so 
bile izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, saj s 
prenehanjem veljavnosti lastninskih certifikatov po 30. 6. 1997 to 
ni več mogoče. 

Tabela 5: Javne prodaje v procesu lastninskega preoblikovanja v letu 1997 

Zap. št. Izdajatelj Nominalna vrednost izdaje 

1 IMP črpalke d.d. Ljubljana 56.798.000 SIT 

2 Žito d.o.o. Ljubljana 545.700.000 SIT 

3 Agrokombinat Maribor p.o. 108.949.000 SIT 

4 Kmetijski kombinat Ptuj p.o. 982.542.000 SIT 

5 Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest p.o.Celje 78.539.000 SIT 

Skupaj 1.772.528.000 SIT 

Vir: Agencija 

Proces lastninskega preoblikovanja z javno prodajo delnic se je preoblikovanju z javno prodajo pa so prikazani v Tabeli 6. 
torej v prvi polovici leta 1997 končal, zbirni podatki o lastninskem 

Tabela 6: Javne prodaje v procesu lastninskega preoblikovanja v letih 1994 - 1997 

Leto Število javnih prodaj Skupna nominalna vrednost 

1994 18 38.112.395.000 SIT 

1995 59 36.595.439.000 SIT 

1996 43 8.655.748.000 SIT 

1997 5 1.772.528.000 SIT 

SKUPAJ 125 85.136.110.000 SIT 

Vir: Agencija 

1.4. JAVNE PRODAJE DELNIC POOBLAŠČENIH 
INVESTICIJSKIH DRUŽB 

V letu 1997 Agencija ni izdajala novih dovoljenj za javno ponudbo ponudba potekala v 12 PID, ki so dovoljenja pridobile že v letu 
delnic pooblaščenih investicijskih družb, kljub temu pa je javna 1996. 
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Tabela 7: Javne ponudbe delnic PCD v letu 1997 

Družba za upravljanje PID Razpisani 
kapital (SIT) 

Zaključek 
vpisa 

Vpisani 
kapital (SIT) 

Aktiva PDZU d.o.o. Aktiva avant 3 PED d. 200,000,000 25.2.1997 200,000,000 

Arkada DZU d.0.0. PID Arkada tri d. d. 3,500,000,000 5.2.1997 1,241,272,000 

Avip DZU d.0.0. PID Vipa Invest 3 d.d. 1,000,000,000 10.2.1997 592,116,000 

Certius DZU <Ld. PID Certius II d.d. 482,960,000 17.1.1997 239,694,000 

Divida DZU d.d. Kompas sklad 4 PID dd. 5,000,000,000 4.6.1997 4,176,040,000 

KBMInfond DZU d.0.0. Infond - Zlat PID d.d. 3,334,727,000 6.7.1997 3,334,727,000 

Kmečka DZU d.d. Kmečki sklad 3 PID d.d. 1,982,945,000 31.5.1997 1,982,945,000 

NFD DZU d.d. NFD investicijski sklad PID d.d. 5,000,000,000 2.7.1997 5,000,000,000 

Nika DZU d.d. Nika PID 1 d.d. 2,000,000,000 1.1.1997 591,172,000 

PROBANKA DZU d.d. Zlata moneta PED d.d. 3,397,000,000 25.1.1997 1,789,963,000 

S Hram DZU d.d. Trgatev PID d.d. 1,075,000,000 22.1.1997 1,075,000,000 

Triglav DZU d.0.0. Triglav PID d.d. 3,397,112,000 3.3.1997 3,397,112,000 

SKUPAJ 30,369,744,000 23,620,041,000 

Vir: Agencija 

1.5. NEJAVNI PRIMARNI TRG 

V letu 1997 je bilo izvedenih 37 nejavnih ponudb vrednostnih 
Papirjev. Za izvedbo primarne nejavne prodaje vrednostnih papirjev 
ni potrebno izpeljati postopka javne ponudbe, zato izdajateljem 
nejavnih vrednostnih papirjev Agencija ne izdaja dovoljenj. Podatki 
o značilnostih nejavnih izdaj so pridobljeni na osnovi obvestil 
izdajateljev. 

Skupna nominalna vrednost 25 nejavnih izdaj delnic je znašala 
8,8 mrd SIT. V 3 primerih je bil razlog za izdajo delnic povečanje 
osnovnega kapitala zaradi pripojitve družbe, v 2 primerih je šlo za 
simultano ustanovitev delniške družbe, v 1 primeru za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in v 1 primeru za 
ustanovitev družbe pooblaščenke ter v ostalih primerih za 
povečanje osnovnega kapitala z vložki. 

•zvedenih je bilo 9 nejavnih ponudb obveznic podjetniškega 
sektorja. Skupna nominalna vrednost petih, ki so nominirane v 
DEM znaša 39 mio DEM, nominalna vrednost štirih izdaj 
nominiranih v SIT pa 1,53 mrd SIT. V prvi polovici leta 1997 so bile 
izdane tri nejavne izdaje komercialnih zapisov v skupni vrednosti 
140,5 mio SIT (dve izdaji) in 394.000 DEM (ena izdaja). 

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
JAVNIH DRUŽB 

V letu 1997 se je število vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu, pomembno povečalo. Na organizirani trg 
je bilo uvrščenih 51 vrednostnih papirjev, in sicer 34 delnic ter 17 
obveznic. Posledica povečevanja števila vrednostnih papirjev je 
povečanje tržne kapitalizacije, ki je 31.12.1997 znašala 399 mrd 
SIT, pri tem je pomembno navesti, da slabo polovico prirasta 
kapitalizacije predstavljata tržni vrednosti dveh družb: Krka d.d. 
(64,6 mrd SIT) ter Petrol d.d. (33 mrd SIT). Delež tržne kapitalizacije 
v BDP se je v letu 1997 povečal s 6,9% BDP na 13,7% BDP. Kljub 
občutnemu povečevanju števila vrednostnih papirjev in tržne 
kapitalizacije se je promet povečal za slabo četrtino, še manjši pa 
je porast deleža prometa v BDP. Tudi v letu 1997 opažamo upad 
tržnosti, kajti povečanje prometa ne sledi povečanju tržne 
kapitalizacije. Vrednost SBI se je v letu 97 povečala za 18,8%. 

t 
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Tabela 8: Osnovni podatki o organiziranem trgu 

31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 

tržna kapitalizacija (mrd SIT) 110 177 399 
delež tržne kap. v BDP (%) ** 5.0 6.9 13.7 
SBI 1.390 1.183 1.405 
število vrednostnih papirjev 47 82 129 
delnice 27 52 85 
obveznice 20 30 44 

promet (mrd SIT) 88 87 108 
delež prometa v BDP (%) ** 4.0 3.4 3.7 
tržnost delnic *** 1.12 0.54 0.28 
tržnost obveznic *** 0.33 0.25 0.14 

Opombe: * podatki o prometu in tržnosti v prvem stolpcu se nanašajo na leto 1995, v drugem na leto 1996 in v 
tretjem na leto 1997 

** BDP v tekočih cenah v SIT, pri izračunu za leto 1997 je upoštevana ocena BDP Statističnega urada RS 
v višini 2.907 mrd SIT. 

*** tržnost izračunavamo kot razmerje med prometom in tržno kapitalizacijo 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

2.1. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA 
ORGANIZIRANIH TRGIH V LETU 1997 

2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani 
trg 

V letu 1997 se je število vrednostnih papirjev na organiziranem 

trgu povečalo za 49. Konec decembra 1997 je bilo v kotaciji A in 
B na borzi vrednostnih papirjev uvrščenih 60 vrednostnih papirjev 
(30 delnic in 30 obveznic), na OTC trgu pa 69 vrednostnih papirjev 
(55 delnic in 14 obveznic). 

Tabela 9: Novi vrednostni papiiji na organiziranem trgu v letu 1997 

Delnice Obveznice Skupaj 

borzna kotacija A 6 8 14 

borzna kotaci ja B 1 6 7 

OTC trg 27 3 30 

Skupaj 34 17 51 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 
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Vrednostne papirje, s katerimi se je v letu 1997 pričelo trgovati na 
organiziranem trgu, lahko razdelimo v dve večji skupini: 
• prosto prenosljive delnice podjetij, ki so se lastninila z javno 

prodajo (33), 
" vrednostni papirji podjetij iz finančnega sektorja, predvsem 

obveznice bank (14). 

Poleg navedenih vrednostnih papirjev se je na organiziranem 
trgu pričelo trgovati še z obveznicami Republike Slovenije serije 
l> Slovenskega odškodninskega sklada, družbe BTC d.d. in družbe 
Autocommerce d.d. 

Od 33 olastninjenih družb, katerih delnice so bile uvrščene na 
organizirani trg v letu 1997, so se le v 7 družbah odločili za 
borzno kotacijo, z ostalimi delnicami pa se trguje na OTC trgu. V 
borzno kotacijo A so bile neposredno uvrščene delnice družb 
Aerodrom d.d., Petrol d.d., Radenska d.d., Zdravilišče Moravske 
toplice d.d., v kotacijo Đ pa so bile uvrščene delnice družbe Etol 
d-d. Delnice družb Istrabenz d.d., Krka d.d. in Mercator d.d. so 
bile na zahtevo izdajateljev premeščene z OTC trga v borzno 
kotacijo A. 

Tabela 10: Obseg in sestava prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu od 1994 do 
1997 

Leto Obseg prometa (mrd SIT) Sestava prometa (%) 

Delnice Obveznice Krat v. p. Skupaj Delnice Obveznice Krat. v. p. 

1994 

1995 
1996 
1997 

53.4 33 26.5 112.8 

45.2 22.7 20.1 88.1 
67.1 13.2 6.7 87 

87.6 11.5 9.2 108.3 

47.3% 29.3% 23.5% 

51.3% 25.8% 22.8% 
77.1% 15.2% 7.7% 

80.9% 10.6% 8.5% 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

Tabela 11: Obseg in sestava prometa z vrednostnimi papirji glede na kotacijo od 1995 do 1997 

Obseg prometa (mrd SIT) Sestava prometa (%) 
"    ■ ■ — -       Delnice. Obveznice Krat v. p. Skupaj Delnice Obveznice Krat v. p. 

1995 Kotaciji A in B 40.4 21.3 0.0 61.7 89.4 93.4 0.0 
Odprti trg C 4.8 1.5 20.1 26.4 10.6 6.6 100.0 
Skupaj 45.2 22.8 20.1 88.1 100.0 100.0 100.0 

1996 Kotaciji A in B 53.0 11.7 0.0 64.7 79.0 88.6 0.0 
Odprti trg C 14.1 1.5 6.7 22.3 21.0 11.4 100.0 
Skupaj 67.1 13.2 6.7 87.0 100.0 100.0 100.0 

1997 Kotaciji A in B 53.6 9.4 0.0 63.0 61.2 81.7 0.0 
Odprti trg C 34.0 2.1 9.2 45.3 38.8 18.3 100.0 
Skupaj 87.6 11.5 9.2 108.3 100.0 100.0 100.0 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

Podjetja iz finančnega sektorja so svoje vrednostne papirje 
uvrščala v borzno kotacijo, le z obveznicami Probanke 3. izdaja 
in delnicami družbe Medvešek Pušnik se trguje na OTC trgu. V 
borzno kotacijo je bilo na novo uvrščenih 12 bančnih obveznic, 
državna obveznica RSI ter obveznica družbe BTC d.d, na OTC 
trg pa so bile uvrščene še obveznice Slovenskega odškodnin- 
skega sklada in družbe Autocommerce d.d. 

Navedeno kaže, da se oblikuje ustrezna segmentacija 
sekundarnega trga, saj se največje in znane javne družbe 
praviloma odločajo za uvrščanje svojih vrednostnih papirjev v 
najvišji segment organiziranega trga - za borzno kotacijo A. 

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi 
papirji na organiziranem trgu 

Promet z vrednostnimi papirji v letu 1997 se je v primeravi s 
prometom predhodnega leta povečal za četrtino, sestava prometa 
pa se iz leta v leto spreminja v korist dolgoročnih vrednostnih 
papirjev, predvsem v korist delnic. 
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V strukturi prometa v letu 1997 prevladujejo delnice z 80,9% 
deležem, sledijo obveznice s 10,6% deležem ter kratkoročni 
vrednostni papirji s 8,5% deležem. Sklenjenih je bilo 140.354 poslov, 
od tega 93,6% predstavljajo posli z delnicami. V povprečju je bilo 
na trgovalni dan sklenjenih 564 poslov s povprečno vrednostjo 
771.594 SIT. 

Iz spodnje slike je razvidno, da po skupnem prometu pomembno 
odstopajo januar, februar, julij in december. Relativno visok obseg 
prometa v januarju in februarju v primerjavi s prometom zadnjega 
tromesečja v letu 1996 gre pripisati zanimanju tujih investitorjev, 
upad prometa v marcu pa sovpada z uvedbo skrbniških računov 
za tuje investitorje. 

Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 1997 

VirLjubljanska borza d.d. 

Skrbniški računi so bili uvedeni s Sklepom Banke Slovenije o 
načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino. Sklep določa, da 
mora pooblaščena banka vse prilive iz tujine, namenjene za 
naložbe v vrednostne papirje ali druge oblike portfeljskih naložb, 
knjižiti na skrbniškem računu tuje osebe. Pooblaščena banka 
odpre in vodi tolarski ali devizni račun tuje osebe na podlagi 
pogodbe o vodenju skrbniškega računa, ki jo sklene s tujo osebo. 
Banka na skrbniškem računu knjiži vsak posel nakupa ali prodaje 
vrednostnega papirja oziroma naložbe v druge instrumente. 

Z uvedbo skrbniških računov se je povečala varnost sredstev 
tujih investitorjev v primeru stečaja pooblaščene banke, saj 
sredstva na skrbniškem tolarskem računu ostanejo last tuje osebe 
in se vključujejo v depozit pri Banki Slovenije. 

Ob uvedbi skrbniških računov je Banka Slovenije postavila 
zahtevo, da mora banka v višini stanja sredstev na skrbniških 
računih oblikovati devizne rezerve. Na tak način se preprečuje 
neto uvoz kapitala preko nakupa vrednostnih papirjev s strani 
tujih investitorjev. Z oblikovanjem deviznih rezerv v obliki depozita 
pri banki v tujini ali v vrednostnih papirjih centralne banke v tuji 
valuti namesto odobritve posojila, je banka prisiljena v investiranje 
v naložbo z nižjim donosom. Tako z vidika banke stroški 
skrbniškega računa obsegajo stroške vodenja računa in 
oportunitetne stroške. 

Ob uvedbi skrbniških računov je vrednost SBI v dveh dneh upadla 
z ravni 1.655 točk na 1.295 točk. Iz podatkov o lastniški udeležbi 

tujcev v najpomembnejših družbah, ki kotirajo na organiziranih 
trgih izhaja, da padec cen v februarju niso povzročile razprodaje 
delnic s strani tujcev. V obdobju od 31.1.97 do 14.2.97 se je 
lastniška udeležba tujcev povečala v Leku, Krki, Kolinski, Drogi, 
Termah Čatež, Luki Koper, Tovarni sladkorja Ormož in Istrabenzu, 
od pomembnejših vrednostnih papirjev so bili tujci neto prodajalci 
le pri delnici Mercator v obsegu cca. 2.500 lotov. 

Sklepamo lahko, da je hiter upad tečajev delnic povzročilo 
sporočilo trgu, da tujci preko borznega posrednika, ki je v 
predhodnih mesecih opravil večino nakupov delnic, prodajajo 
delnice, nikakor pa ne sama količina prodanih delnic. 

Konec junija je Banka Slovenije omilila zahtevo po usklajevanju 
devizne pozicije banke z zvezi s portfolio naložbami tujih 
investitorjev. V primeru, ko se tuja oseba zaveže, da pridobljenih 
delnic v naslednjih sedmih letih od dneva vknjižbe delnic v korist 
tuje osebe ne bo odtujila, niti z njimi kako drugače razpolagala, ter 
da sme banka dovoliti prenos delnic samo v primerih, če se 
delnice pod enakimi pogoji odsvojijo drugi tuji osebi, banki ni 
potrebno povečati terjatev do tujine iz naslova portfeljskih naložb 
tujih oseb. 

Podatki o trgovanju kažejo, da se je ob spremembi regulative na 
področju skrbniških računov za tuje osebe pomembno povečal 
promet, vrednost SBI ter cene najpomembnejših delnic. V juliju je 
promet z delnicami znašal 16 mrd SIT, SBI pa je porasel za 23% 
na vrednost 1.554 točk. 
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V Tabeli 12 so prikazani podatki o deležu lastništva tujcev na podjetih se je z izjemo Droge Portorož, Term Čatež in Luke Koper 
začetku leta 1997, ob polletju ter ob koncu leta 1997. V navedenih udeležba tujcev povečala. 

Tabela 12: Lastništvo tujcev v izbranih podjetjih dne 1.1.97, dne 30.6.97 in dne 31.12.97 

Podjetje Delež v % dne 1.1.1997 Delež v % dne 30.6.1997 Delež v % dne 31.12.1997 

SKB BANKA* 
BTC* 
LEK 

TS ORMOŽ, 

DROGA 

ISTRABENZ 

KOLINSKA 

TERME ČATEŽ 

KRKA** 

PS MERCATOR 

PETROL 

RADENSKA 
LUKA KOPER 

28.91% 

0.75% 

17.19% 

26.86% 

23.03% 

1.56% 

10.25% 

13.96% 

0.65% 

3.08% 

0.17% 

0.28% 
0.44% 

48.99% 

39.62% 
19.56% 

27.25% 

24.15% 

16.74% 

11.70% 

13.70% 

1.89% 

3.49% 

0.94% 

0.81% 

0.42% 

48.99% 
43.81% 

27.90% 

26.89% 

22.91% 

16.71% 

14.93% 

12.02% 

5.69% 

3.65% 

1.60% 
0.84% 

0.37% 

Opomba:* program GDR 
** Krka je v KDD od 6. 1 1997 

Vir: Klirinško depotna družba d.d. 

Največji porast lastniškega deleža tujcev je opazen pri delnicah 
SKB banke d.d. in BTC d.d., kar je posledica uspešne izpeljave 
GDR programa. 

2.1.3. Poslovanje s svežnji 

V avgustu je bilo na Ljubljanski borzi uvedeno poslovanje s svežnji 
vrednostnih papirjev. Uvedba poslovanja s svežnji članom borze 
omogoča sklepanje poslov z vrednostnimi papirji tudi izven 
borznega informacijskega sistema, v kolikor vrednost posla 
presega 15 mio SIT. Tudi v tem primeru pa mora borzno 
posredniška družba, ki je posel sklenila, posel prijaviti borzi. Pravila 
za poslovanje s svežnji omogočajo članom borze sklenitev velikih 
poslov izven organiziranega trga, torej izven tečajnih omejitev, ki 
jih postavljajo pravila trgovanja na organiziranem trgu. Posli s 
svežnji se ne upoštevajo pri izračunu uradnega tečaja 
vrednostnega papirja. 

V zadnjih petih mesecih leta 1997 so borzni člani borzi prijavili 203 
posle s svežnji v skupni vrednosti 17,1 mrd SIT, kar predstavlja 
37,4% celotnega prometa z vrednostnimi papirji, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu. 

2.1.4. Borzni indeksi 

Ljubljanska borza je 3. februarja 1997 začela izračunavati in 
objavljati indeks SBI po novi metodologiji. Vrednost indeksa se 
računa kot serija tržnih vrednosti izbrane košare delnic. Sestavne 
dele košare predstavljajo kapitalizacije posameznih delnic 
izražene v tolarjih. V SBI je bilo konec leta 1997 vključenih 14 
rednih delnic iz borzne kotacije: delnica Leka, Petrola, Istrabenza, 
SKB banke, Luke Koper, Blagovno trgovinskega centra, Droge 
Portorož, Radenske, Kolinske, Term Čatež, Etola, Dolenjske 
banke, Probanke in Kovinotehne. 

Redne delnice morajo za vključitev v SBI izpolnjevati naslednje 
pogoje: vključitev v uradno borzno kotacijo A oziroma B, 
kapitalizacija v višini najmanj 500 milijonov tolarjev, trgovanje 
najmanj 80% vseh razpoložljivih trgovalnih dni v obdobju zadnjih 
štirih mesecev, najmanj dva meseca trgovanj od dneva uvrstitve 
v borzno kotacijo A oziroma B, poleg tega pa delež posameznega 
izdajatelja ne sme presegati 20% kapitalizacije košare SBI. Revizija 
indeksa SBI se opravlja trikrat letno, in sicer 15. januarja, 15. maja 
in 15. septembra. 
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Slika 2: Slovenski borzni indeks v letu 1997 

jan feb mar apr maj jun jui avg sep okt nov dec 

i SBI mesečni promet z delnicami 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Lespeyersev 
indeks trenutnih enotnih tečajev obveznic, vključenih v BIO, v 
primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v baznem obdobju. Pon- 
der je vrednost prometa s posamezno obveznico v obdobju 

zadnjega pol leta. Na dan 1.1.98 BIO sestavljajo naslednje 
obveznice: Banka Celje 1. izdaja, obveznica Blagovno 
trgovinskega centra, Banke Zasavje 2. izdaje, Factor banke 1. 
izdaje ter Republike Slovenije 2. 
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Slika 3: Borzni indeks obveznic v letu 1997 

jan feb mar -apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

"2 
E. 
«3 
E o 
O. 

I BIO 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

2.1.4. Najprometnejši vrednostni papirji na 
organiziranih trgih 

V Tabeli 13 je prikazan promet z desetimi najprometnejšimi 
delnicami na organiziranem trgu v letu 1997, njihov delež v 
celotnem prometu delnic tertržnost. Deset najbolj trgovanih delnic 
predstavlja 80,3% celotnega delniškega prometa. Medtem ko so 
se v letu 1996 med deset najprometnejših delnic na borzi uvrstile 
4 privatizacijske delnice (Lek, Kolinska, Terme Čatež in Droga), 

pa med najprometnejšimi desetimi delnicami na organiziranem 
trgu v letu 1997 le delnica SKB banke ne izhaja iz lastninskega 
preoblikovanja. 

Pri primerjavi tržnosti posameznih vrednostnih papirjev je potrebno 
upoštevati, da se z določenimi vrednostnimi papirji ni trgovalo od 
začetka leta. Po kriteriju tržnosti med delnicami izstopajo redne 
delnice PS Mercator in SKB banke. 
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Tabela 13: Deset najprometnejših delnic na organiziranem trgu v letu 1997 

Vrednostni papir Promet v SIT Deiež v skupnem 

prometu delnic (%) 

Tržnost 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Krka redna 

Lek redna - serija A 

P S Mercator redna 
SKB banka redna 

Petrol redna 

Kolinska redna 

Istrabenz redna 
Luka Koper redna 

Terme Čatež redna 

Droga Portorož redna 

17.567.093.710 

17.443.842.780 

9.635.648.681 

7.479.993.749 

6.808.807.145 

2.980.394.792 

2.590.200.504 

2.091.633.745 
2.042.090.230 

1.709.433.173 

20,1 

19,9 

11,0 
8,5 

7,8 

3,4 

3,0 

2,4 

2,3 

2,0 

0,27 

0,32 

0,68 
0,60 

0,20 
0,46 

0,19 

0,16 
0,37 

0,23 
Skupaj 70.349.138.509 80,3 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

Tabela 14: Deset najprometnejših obveznic na organiziranem trgu v letu 1997 

Vrednostni papir Promet v SIT Delež v skupnem 
prometu obveznic (%) 

T ržnost 

1 
i 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

Republika Slovenija 2 

BTC hipotekama 
Sklad RS za razvoj 

Slovenski odškodninski sklad 
Probanka 1. izdaja 
Abanka 1. izdaja 

Republika Slovenija 8 

Republika Slovenija 1510951 
Abanka 2. izdaja 

Republika Slovenija 11 

2.854.202.977 

908.287.431 
721.701.732 

676.198.855 
626.805.605 

543.733.728 

526.313.456 

477.938.389 
425.993.798 

411.313.562 

24.8 

7,9 

6.3 

5,9 
5.4 
4,7 

4.6 

4,1 
3.7 

3,6 

0.13 

0,2(> 
0,18 

0,05 
1,00 

0,55 

0,09 

0,05 

0,46 

0,16 
Skupaj 8.172.489.533 70,9 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

Na trgu obveznic so imele tudi tokrat vodilno vlogo državne 
obveznice, saj trgovanje z državnimi obveznicami predstavlja 
slabih 40% celotnega trgovanja z obveznicami. Promet z desetimi 
najprometnejšimi obveznicami, njihov delež v celotnem prometu 
obveznic ter tržnost, so predstavljeni v Tabeli 14. Med obveznicami 
največjo tržnost beleži obveznica Probanke 1. izdaja. 

2.2. POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZVEN 
ORGANIZIRANEGA TRGA 

Borzno posredniške družbe in banke so dolžne od 1.1.1997 
Agenciji sporočati podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, ki 
jih sklenejo izven organiziranega trga. V letu 1997 je bilo izven 
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organiziranega trga sklenjenih 46.574 poslov v vrednosti 62 mrd 
SIT. Izven organiziranega trga so pooblaščeni udeleženci 
predvsem odkupovali privatizacijske delnice. Z delnicami podjetij, 
ki izhajajo iz lastninskega problikovanja in delnicami pooblaščenih 
investicijskih družb je bilo sklenjenih 44.482 poslov v vrednosti 
28,7 mrd SIT, kar vrednostno predstavlja slabo polovico vseh 
poslov izven organiziranega trga. Prevladujejo odkupi delnic javnih 
družb pred njihovo uvrstitvijo na organizirani trg (prosto prenosljive 
delnice serije G), pomemben del pa predstavljajo tudi odkupi delnic 
serije B (delnice iz interne razdelitve). V tem primeru gre 
Pravzaprav za terminske odkupe delnic, saj delnice niso 
prenosljive ali pa sploh še niso izdane. 

Tabela 15: Posli izven organiziranega trga v letu 1997 

Vrsta vrednostnega papirja Oznaka Promet (SIT) Št. poslov Delež (%) 
Privatizacijske delnice serije A 241.060.670 25 0,4 
Privatizacijske delnice serije B 

Krka d.d. 

Petrol d.d. 

Radenska d.d. 
Droga Portorož d.d. 

Luka Koper d.d. 

KRKB 

PETB 

RARB 

DRPB 

LKPB 

10.260.602.898 

2.708.995.489 

1.446.333 206 

807.659.042 
736.991.424 

347.192.564 

15.037 
2.250 

1.679 

1.092 
711 

548 

16,5 

Privatizacijske delnice serije C 1.951.287.141 2.181 3,1 
Privatizacijske delnice serije D 980.699.232 2.611 1,6 
Privatizacijske delnice serije E 85.000 2 0,0 
Privatizacijske delnice serije G 

Krka d. d. 

Petrol d.d. 

Julon d.d. 

Pivovarna Union d.d. 
Sava Kranj d.d 

KRKG 

PETG 
JLJG 

P1UG 
SKRG 

14.653.139.979 

2.031.958.735 
1.612.596.624 

1.501.732.127 
1.289 239 160 

938.558 144 

18.924 

1.253 

3.555 

270 

1.752 
2.190 

23,6 

Delnice pooblaščenih investicijskih družb 615.001.537 5.699 1,0 
Delnice ostale 

BTC d.d 
M banka d.d. 

Perutnina Ptuj d.d. 
Banka Koper d.d. 

Adriatic zavarovalna družba d.d. 

BTC 

MBNR 

PPT 

BKPR 

ADZR 

7.307.025.372 
1 910.371.050 

1.446.429.591 
658.903.200 

514.978.990 
470.910.800 

1.229 
6 

866 
4 

5 
8 

11,8 

Obveznice 

Republika Slovenija 09 

Republika Slovenija 06 

Republika Slovenija 04 

Republika Slovenija RSI 

RS09 
RS06 

RS04 

RSI 

19.370.617.205 
6.606.799.624 

3.663.579.506 

3.304.036.430 

2.594.478.031 

785 
114 

4 

116 

50 

31,2 

Kratkoročni vrednostni papirji 
Banka Slovenije BSB8 
Banka Slovenije BSB6 

Banka Slovenije BSB7 

BSB8 

BSB6 
BSB7 

6.658.848.029 
2.397.777.016 

1.299.614.099 

1.218.751.416 

81 

13 
5 

20 

10,7 

Skupaj 62.038J67.063 46.574 100 

Vir: Agencija 

Pomemben delež poslov izven organiziranega trga predstavljajo 
tudi sklenjenimi posli z obveznicami, in sicer v višini 19,3 mrd SIT. 
Med njimi prevladujejo posli z državnimi obveznicami, pri čemer 
še posebej izstopajo obveznice RS09. 

V Tabeli 15 so navedeni podatki o sklenjenih poslih izven 
organiziranega trga v letu 1997 po vrstah vrednostih papirjev. 
Znotraj posamezne vrste vrednostnega papirja so navedeni 
podatki o prometu in številu poslov z najprometnejšimi vrednostnimi 
papirji. 
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3. INVESTITORJI IN NJIHOVE NALOŽBE NA TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Naložbe investitorjev na trgu vrednostnih papirjev preko 
pooblaščenih udeležencev (borzno posredniških družb in bank, 
ki imajo dovoljenje za poslovanje z vrednostnimi papirji), 
obravnavamo v treh segmentih: 
- lastne naložbe borznih posrednikov, 
- naložbe investitorjev, ki imajo z borznimi posredniki sklenjeno 
pogodbo o upravljanju finančnega premoženja (upravljanje), 
- naložbe investitorjev, za katere borzni posredniki opravljajo posle 
posredovanja (posredovanje). 

V Tabeli 16 so navedeni osnovni podatki o gibanju vrednosti naložb 
po navedenih segmentih in številu strank v obdobju od 1.1.95 do 
31.12.97. Skupna vrednost naložb preko borznih posrednikov se 

Lastne naložbe borznih posrednikov so se v obdobju od 1.1.95 
do 31.12.97 podvojile, saj so se povečale s 36,3 mrd SIT na 77,7 
mrd SIT. Konec leta 1997 lastne naložbe borznih posrednikov 
predstavljajo 27% vseh naložb. 

Natančnejši podatki o naložbah preko borznih posrednikov v letu 
1997 so razvidni iz Tabele 17 v prilogi. 

Vrednost naložb preko borznih posrednikov se je od 30.6.97 do 
31.12.97 povečala s 191,464 mrd SIT na 287,109 mrd SIT, kar 
pomeni 50% porast. 

Lastne naložbe borznih posrednikov so se od 30.6.97 do 31.12.97 
povečale s 48,726 mrd SIT na 77,743 mrd SIT, oziroma za slabih 
60%. Vrednost naložb, ki jih borzni posredniki upravljajo za svoje 
stranke, se je povečala za 12,9%, in sicer s 8,791 mrd SIT na 
9,923 mrd SIT. Vrednost naložb strank, za katere borzni 

je v obravnavanem obdobju povečala s 74,7 mrd SIT na 287,1 
mrd SIT. Najopaznejše povečanje beležimo po septembru 1996, 
kar lahko povezujemo s prihodom privatizacijskih delnic na trg. 

Podatki kažejo, da se je vrednost naložb po posameznih segmentih 
povečevala različno. Najbolj so porasle naložbe strank, za katere 
borzni posredniki opravljajo posle posredovanja, in sicer s 30 
mrd SIT na slabih 200 mrd SIT konec leta 1997. V tem segmentu 
se je število strank povečalo s 7.496 na 48.955. Po drugi strani pa 
se je število strank, katerim borzni posredniki upravljajo finačno 
premoženje, zmanjšalo z 890 na 721. Kljub temu vrednost njihovih 
naložb beleži rast, vendar je ta med navedenimi segmenti najnižja 
(od 8,2 mrd SIT na 9,9 mrd SIT), najnižja pa je tudi vrednost 
naložb v absolutnem znesku. Naložbe investitorjev v tem 
segmentu so konec leta 97 predstavljale le 3,5% vseh naložb 
preko borznih posrednikov. 

posredniki opravljajo posredovanje, pa se je povečala za slabih 
50%, in sicer s 133,948 mrd SIT na 199,444 mrd SIT. 

Iz Tabele 17 (priloga) je razvidno, da obstajajo razlike v sestavi 
naložb po posameznih segmentih. Konec leta 1997 so v sestavi 
lastnih naložb borznih posrednikov prevladovale naložbe v 
netržne vrednostne papirje s 79,8% deležem, medtem ko so v 
sestavi naložb segmenta upravljanje in posredovanje prevladovale 
naložbe v tržne vrednostne papirje s 63,5% oz. 76,5% deležem. 

Pri lastnih naložbah, upravljanju in posredovanju pa opazimo 
podobne premike v sestavi naložb na dan 31.12.97 v primerjavi s 
30.6.97. Delež netržnih vrednostnih papirjev (predvsem netržnih 
delnic) se je povečal na račun naložb v tržne vrednostne papirje, 
do najbolj očutne spremembe pa je prišlo pri lastnih naložbah 
borznih posrednikov. 

Tabela 16: Naložbe na trgu vrednostnih papiijev vletih 1995 - 1997 

Lastne naložbe Upravljanje Posredovanje Skupaj 

(mrd SIT) (mrd SIT) št. strank (mrd SIT) št. strank (mrd SIT) št strank 

1.1.95 36,3 8,2 890 30,2 7.496 74,7 8.386 

30.9.95 50,6 7,5 821 33,6 7.661 91,7 8.482 

1.1.96 36,7 9,1 903 31,5 4.686 77,3 5.589 

30.9.96 38,3 9,1 879 54 7.515 101,4 8.394 

30.6.97 48,7 8,8 717 133,9 43.871 191,5 44.588 

31.12.97 77,7 9,9 721 199,4 48.955 287,1 49.676 

Vir: Agencija 
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4. INVESTICIJSKI SKLADI 

4.1. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE (PID) 

Konec leta 1997 je bilo vpisanih v sodni register 60 PID, katerih že 
registrirani skupni osnovni kapital je znašal 310,6 mrd SIT, v 
postopku registracije so imele 4 PID še 7,2 mrd SIT, kar skupaj 
znaša 317,8 mrd SIT.' Dinamika zamenjave certifikatov za realno 
premoženje je bila PID še vedno precej nenaklonjena, saj so do 
konca leta vse PID zamenjale le 43,4 % svojih sredstev, preostalih 

56,6 % so predstavljali certifikati. Struktura sredstev vseh PID na 
dan 30.12.1997, je razvidna iz Tabele 18 v prilogi. 

Delež zamenjanih certifikatov se je še vedno precej razlikoval 
med posameznimi PID. Za PID, ki so zbrale večje število 
certifikatov je značilno, da so še vedno razpolagale z relativno 
večjim deležem certifikatov kot manjše PID. V spodnji sliki je 
prikazana višina sredstev PID, katere je upravljalo 23 pooblaščenih 
družb za upravljanje. 

Slika 4: Sredstva v PID, ki jih upravljajo DZU na dan 31.12.97 v SIT 

Vir: Agencija 

V letu 1997 je bik) z vrednostnimi papirji, ki so jih PID pridobile od 
Sklada RS za razvoj, skupaj sklenjenih 1.240 posamičnih poslov, 
S36 prodaj in 704 nakupov. Kupnina za nakup delnic oz. poslovnih 
deležev podjetij je bila najpogosteje poravnana z drugo delnico 
(675 krat), sledi plačilo z denarjem (500 krat), poslovnim deležem 
(33 krat) ter s certifikati (23 krat), nekajkrat pa so bile uporabljene 
tudi druge oblike plačila (9 krat - pobot s terjatvijo, idr.). Pri nekaterih 

sklenjenih poslih je prisoten kombiniran način plačila, kjer je bila 
obveznost poravnana v različnih oblikah (denar, delnica, ipd.). 
Da je bil največji del poslov med PID sklenjen z namenom 
medsebojnega urejevanja strukture naložb, kaže tudi spodnja 
tabela, kjer so prikazane skupne vrednosti po posameznih oblikah 
plačila. 

' Konec leta 1996 je bilo 72 PID, od tega 64 registriranih in 8 v postopku 
registracije. 
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Tabela 19: Oblike plačila pri poslih z delnicami, ki so jih PID pridobile od Razvojne družbe 
v obdobju od 1.1.97 do 31.12.97 

Nakupi Prodaje Skupaj 

štev. plačil vrednost štev. plačil vrednost štev. plačil vrednost 

denar 

certifikat 

delnica 

posl.delež 
drugo 

334 2.793.751.544 

13 568.136.874 

346 7.998.802.309 
4 69.796.558 

7 341.836.781 

166 5.460.856.261 

10 700.398.427 

329 7.788.945.545 
29 144.731.120 

2 123.266.518 

500 8.254.607.805 

23 1.268.535.301 

675 15.787.747.854 

33 214.527.678 
9 465.103.299 

skupaj 704 11.772.324.066 536 14.218.197.871 1.240 25.990.521.937 

Vir: Agencija 

Do konca leta 1997 še nobena PID ni uvrstila svojih delnic na 
organizirani trg vrednostnih papirjev. 

4.2. VZAJEMNI SKLADI 

Ob koncu prvega polletja je poslovalo 15 vzajemnih skladov, 
vrednost njihovih naložb pa je znašala 2,8 mrd SIT. Največji delež 
v strukturi naložb vzajemnih skladov na dan 30.6.97 so imeli 

dolgoročni vrednostni papirji (83,4%). Pomemben delež naložb 
so predstavljali tudi kratkoročni vrednostni papirji (6,3%). Struktura 
naložb vzajemnih skladov je predstavljena v Tabeli 20 v prilogi. 

Iz spodnje slike je razvidno, da so vzajemni skladi, ki jih upravlja 
Kmečka družba za upravljanje d.d. razpolagali z največjim 
premoženjem 1.088,2 mio SIT (38,6 % dele), sledi ji ABH DZU 
d.o.o. (18,8%) in LB Maksima d.o.o. (13,2%). 

Slika Tržni deleži premoženja vzajemnih 

31.12.1997 
skladov, ki so jih upravljale DZU na 

LB MAKSIMA d.0.0 
13% 

ABH DZU. d.o.o. 
19% 

KMEČKA DRUŽBA d.d. 
38% 

VIZIJA DZU d.o.o 
3% 

RDEČA PIKA d.o.o. 
4% 

PROBANKA DZU d.o.o. 
4% 

PRI FO d.o.o. 
6% 

NfKA DZU. d d 
6% AVIP d o o 

5% 

INFONO. d o o 
2% 

dan 

Vir Agencij;! 
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4.2.1. Gibanje vrednosti enot premoženja 

Glede na večje število vzajemnih skladov je smiselna ponazoritev 
tehtanega povprečja2 letnih sprememb vrednosti enot 
premoženja vzajemnih skladov. Iz spodnje slike je razvidno, da 
se je tehtana povprečna sprememba vrednosti enot premoženja 

vseh vzajemnih skladov v letu 1997 povečala za 22,87%, kar je 
nekoliko več kot se je v istem obdobju povečal indeks SBI (18,8%). 
Slika tudi kaže, da so bile tehtane spremembe vrednosti enot 
premoženja v letu 1997 praviloma nižje od sprememb indeksa 
SBI, absolutno pa so bile višje od sprememb indeksa BIO. 

Slika 6: Spremembe indeksov SBI, BIO in tehtano povprečje letnih sprememb VEP vseh 

vzajemnih skladov 

Vir: Agencija 

PRILOGE: Tabela 20: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov na dan 
31.12.1997 in na 31.12.1996 (IS/M-1) 

Tabela 17: Vrednost in sestava naložb preko borznih posr dnikov 
na dan 30.6.1997 in na 31.12.1997 ter število strank 

Tabela 18: Prikaz strukture naložb pooblaščenih in ebticijskih dr. Dušan Mramor, l.r. 
družb na dan 31.12.1997 in na 31.12.1996 (IS/M-1) Predsednik strokovnega sveta 

*Za utež je upoštevana velikost premoženja v posameznem v/ajemnem 
skladu. 
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Tabela 18: Prikaz strukture naložb pooblaščenih investicijskih družb na dan 31.12.1997 in na 

31.12.1996 (IS/M-1) 

31.12.1997 31.12.1996 

Skupaj (SIT) (%) Skupaj (SIT) (%) 
1. Denarna sredstva 

2. Terjatve 

3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj) 
3.1. Republike Slovenije 

3.2. Banke Slovenije 

3.3. Drugi domači 
3.4. Tuji 

4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 

4.1. Domači (skupaj) 

4.1.1. Obveznice (skupaj) 

4.1.1.1. Republike Slovenije 

4.1.1.2. Druge obveznice 
4.1.2. Delnice (skupaj) 

4.1.2.1. Na organiziranem trgu vred. papirjev (A,B,C) 

4.1.2.2. Na neorganiziranem trgu vred. papirjev 

4.2 Tuji (skupaj) 

4.2.1. Obveznice 

4.2.1 1 Državne 
4.2.1.2. Druge 

4.2.2. Delnice 

5. Ostali vrednostni papirji 
6. Depoziti v banki in DFO 

7. Nepremičnine 

8. Neizkoriščeni lastninski certifikati 

225.061.558 0,04% 

4.226.086.595 0,80% 

64.054.672 0,01% 
0 

29.411.991 

34.642.681 

0 

216.030.526.184 41,05% 

216.030.526.184 

1.258.931.827 

8.279.416 
1.250.652.411 

214.771.594.355 

54.279.954.772 

160.491.639.585 

0 
0 

0 
0 

0 

4.550.930.213 0,86% 

2.309.167.889 0,44% 

0 0,00% 
297.676.753.983 56,57% 

178.526,0 0,04% 

4.502.351,7 0,99% 
131.868,6 0,03% 

0,0 

121.522.6 

10.346,0 

0,0 

147.503.019,7 32^41% 
147.503.019,7 

656.091.7 

820,0 

655.271,7 

146.693.365,1 

19.445.480,6 
126.217.879,4 

0,0 
0,0 
0.0 

0,0 
0,0 

3.303.584,0 0,73% 

1345.163,2 0,30% 
0,0 0,00% 

299.557.739,6 65,82% 
9. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. 526.211.951.289 100,00% 455.094.284,7 100,00% 
10. Skupaj brez lastninskih certifikatov (9. - 8.) 228.535.197J05 43,43% 155.536.545,1 34,18% 

Vir: Agencija 
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Tabela 20: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov na dan 31.12.1997 in na 31.12.1996 

(IS/M-1) 

31.12.1997 31.12.1996 

Skupaj (SIT) (%) Skupaj (SIT) (%) 

1. Denarna sredstva 

2. Terjatve 

3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj) 

3.1. Republike Slovenije 
3.2. Banke Slovenije 

3.3. Drugi domači 
3.4. Tuji 

4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 
4.1. Domači (skupaj) 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 

4.1.1.1. Republike Slovenije 

4.1.1.2. Druge obveznice 
4 1.2. Delnice (skupaj) 
|4.1.2 1 Na organiziranem trgu vred. papirjev (A,B,C) 
i4 1.2.2 Na neorganiziranem trgu vred. papirjev 

4.2. Tuji (skupaj) 

4.2.1. Obveznice 
4.2.1.1. Državne 

4.2.1.2. Druge 

4.2.2. Delnice 

5. Ostali vrednostni papirji 
6. Depoziti v banki in DFO 

85.528.838 3,04% 

23.987.095 0,85% 

176.444.401 6,26% 
0 

164.390.468 

12.053.933 

0 

2.349.412.792 83,39% 
2.349.412.792 

640.792.683 

198.483.620 

442.309.062 
1.708 620.110 

1.534 095.285 

174.524.826 
0 

0 
0 

0 
0 

0 0,00% 

182.104.921 6,46% 

41.852.736 1,82% 

66.631.589 2,90% 

196.158.000 8,54% 
0 

196.158.000 

0 

0 

1.697.325.264 73,91% 
1.697.325.264 

666.400.403 

170.153.397 

496.246.996 

1 030.925.871 
894.001.724 
136 924.147 

0 

0 
0 

0 
0 

118.955.950 5,18% 
175.503.000 7,64% 

7. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 2.817.478.044 100,00% 2.296.427.000 100,00% 

Vir: Agencija 
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FINANČNI NAČRT 

AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

ZA LETO 1998 

SPLOŠNE USMERITVE IN OCENA STANJA 
FINANČNIH VIROV 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je 
sestavni del infrastrukture, ki je potrebna za delovanje trga 
vrednostnih papirjev. Čeprav je ustanovljena z zakonom, je 
delovanje Agencije predvsem v interesu udeležencev na trgu 
vrednostnih papirjev. To so izdajatelji, kupci in prodajalci 
vrednostnih papirjev ter pooblaščeni udeleženci, ki opravljajo 
različne storitve povezane z izdajo in trgovanjem z vrednostnimi 
papirji. Zaradi tega je financiranje s strani uporabnikov oziroma 
udeležencev trga vodilno načelo pri zagotavljanju sredstev za 
delovanje Agencije in šele v primeru morebitnega primanjkljaja je 
možna uporaba proračunskih sredstev. 

Agencija v finančnem načrtu za leto 1998 ne predvideva 
koriščenja proračunskih sredstev. 

I. NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 1998 

V letu 1998 so prihodki Agencije načrtovani v višini 252,4 mio SIT. 

Glavni vir prihodkov Agencije bodo takse in nadomestila na podlagi 
Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo 
dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur.l. RS 19/94,68/96, 39/97, 
65/97). 

Na osnovi Tarife predstavljajo od načrtovanih prihodkov največji 
del (72%) nadomestila za nadzor - predvsem nadomestila za 
nadzor investicijskih skladov. Sledijo jim takse in nadomestila, ki 
se nanašajo na izdajo dovoljenj za primarne izdaje in nadaljne 
javne prodaje vrednostnih papirjev, takse za izdajo dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti in takse za opravljanje izpitov za borzne 
posrednike in člane uprav družb za upravljanje. 

V primerjavi z letom 1997 se bodo predvidoma povečali le prihodki 
od nadomestil za nadzor. Ostali prihodki se bodo predvidoma 
zmanjšali, v večji meri prihodki od dane koncesije za organizacijo 
OTC trga vrednostnih papirjev (za 34%), saj se predvideva 
premestitev nekaterih vrednostnih papirjev iz borzne kotacije C v 
borzno kotacijo A oziroma B. 

II. NAČRTOVANI ODHODKI V LETU 1998 

V letu 1998 so načrtovani odhodki v višini 250,7 mio SIT. 

Podlaga za načrtovanje odhodkov v letu 1998 so povprečni 
mesečni odhodki iz leta 1997, ki so povečani za predvideno letno 
stopnjo inflacije v Republiki Sloveniji v letu 1998 v višini 8 %. 

Večji porast od stopnje inflacije je predviden pri storitvah drugih, 
amortizaciji in izobraževanju. 

I. Materialni odhodki 

1. Material in energija 

Odhodki v okviru kategorije material in energija so načrtovani v 

višini 6 mio SIT ter zajemajo pisarniški material, drobni inventar, 
naročnino za dnevno informativne časopise in strokovne revije s 
področja vrednostnih papirjev in porabljeno energijo. 

2. Storitve drugih 

Med storitve drugih, ki se v letu 1998 načrtujejo v višini 82,2 mio 
SIT, spadajo proizvodne in neproizvodne storitve drugih. 

Med proizvodne storitve drugih, ki se v letu 1998 načrtujejo v 
višini 11,8 mio SIT spadajo poštne storitve, storitve elektronskih 
povezav za nadzor, vzdrževanje sredstev za delo, tehnično 
upravljanje in vzdrževanje skupnih prostorov, kurirske in 
komunalne storitve. 

Med neproizvodne storitve drugih, ki se v letu 1998 načrtujejo v 
višini 70,3 mio SIT spadajo najemnina za poslovne prostore, oglasi 
in javne objave informacij, ki jih Agencija v zaščito drobnih 
investitorjev objavlja v sredstvih javnega obveščanja, sejnine za 
delo strokovnega in nadzornega sveta, avtorski honorarji in 
pogodbe o delu za izvedbo zahtevnejših projektov ter intelektualne 
in osebne storitve drugih. 

Agencija si bo prizadevala za dolgoročno razbremenitev stroškov 
najemnin s sklenitvijo pogodbe o nakupu poslovnih prostorov; 
prioritetno teh, ki jih ima sedaj v najemu. 

Nadzor predvsem nad poslovanjem vzajemnih skladov, 
pooblaščenih investicijskih družb in borzno posredniških družb 
je na eni strani prednostna naloga, po drugi strani pa zahteva 
dodatno angažiranje visoko specializiranih strokovnjakov s 
področja revizorske dejavnosti, s katerimi Agencija ne razpolaga 
v zadostnem številu. Za te namene se tudi v letu 1998 predvideva 
angažiranje zunanjih revizorskih hiš. 

Postavka storitve drugih se realno povečuje v primerjavi z letom 
1997 zaradi: 
- predvidenih izdatkov v zvezi s sodelovanjem Agencije s tujimi 

inštitucijami, 
- predvidenih izdatkov v zvezi s postopki pri včlanjevanju 

Republike Slovenije v Evropsko skupnost, 
- predvidenih izdatkov v zvezi s pripravo računovodskih 

standardov za investicijske sklade, 
- predvidenih izdatkov za dodatno angažiranje strokovnjakov, s 

katerimi Agencija ne razpolaga oziroma ne razpolaga v 
zadostnem številu, 

- predvidenih izdatkov za izdelavo računalniških programov za 
informacijsko podporo procesa poročanja poblaščenih 
udeležencev Agenciji in računalniške analize transakcij na trgu 
kapitala. Predvideva se prehod na elektronsko poročanje 
investicijskih skladov ter nadgradnja oziroma izdelava 
programov za obdelavo in analizo teh podatkov, 

- predvidenih izdatkov v zvezi s poročanjem Agencije. 

3. Odhodki za reprezentanco so za leto 1998 načrtovani v višini 
1,6 mio SIT. 

4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije 

Za leto 1998 sta načrtovani v višini 13,2 mio SIT. Povečanje v 
primerjavi z letom 1997 je odraz amortizacijskih stopenj, ki so 
višje od predvidene stopnje inflacije v letu 1998 in povečanih 
nabav osnovnih sredstev za potrebe informacijskega sistema 
ATVP v letu 1997. 

5. Sredstva za izobraževanje delavcev 

Za leto 1998 so načrtovana v višini 4,5 mio SIT. V primerjavi z 
letom 1997 se ta sredstva povečujejo nad inflacijsko stopnjo, saj 
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je v letu 1997 Agencija še prejela mednarodne finančne in 
strokovne pomoči pri strokovnem izpopolnjevanju svojih 
zaposlenih v tujini. Ker tuje organizacije, ki nudijo brezplačno 
tehnično pomoč za razvoj finančnih institucij ne uvrščajo Slovenije 
več med države, ki so potrebne takšne pomoči, se v letu 1998 ne 
predvideva brezplačna pomoč. 

6. Drugi materialni odhodki so za leto 1998 načrtovani v višini 1,0 
mio SIT. 

II. Plače 

Načrtovana postavka plače v bruto znesku 135,9 mio SIT zajema 
odhodke za zaposlene in sicer plače, davke in prispevke na 
plače, nadomestila in regres. Načrtuje se, da bodo te postavke 
ostale na realnem nivoju iz leta 1997. 

III. SALDO TEKOČEGA POSLOVANJA 

Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov Agencje v letu 1998 
kaže, da bo znašal predvideni pozitivni saldo iz naslova tekočega 
poslovanja 1,6 mio SIT. 

Agencija bo pozitivni saldo iz naslova financiranja tekočega 
poslovanja uporabila za odkup poslovnih prostorov, v kolikor bo 
ta odkup možno realizirati v letu 1998. Manjkajoča finančna 
sredstva bo Agencija krila s sredstvi preteklih rezervacij oziroma 
z najetjem bančnih posojil. 

V kolikor odkupa poslovnih prostorov ne bo možno realizirati v 
letu 1998, se bo saldo tekočega poslovanja razporedil v 
rezervacije. 

III. DrugI odhodki 

Ta kategorija, v načrtovani višini 6,1 mio SIT, obsega potne Dr. Dušan Mramor, l.r. 
stroške, stroške provizije za opravljene storitve APP, bank in Predsednik strokovnega sveta 
BPD in ostale odhodke Agencije. 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA 0 

DELU EKOLOŠKO RAZVOJNEGA 

SKLADA RS, D.D., LJUBLJANA ZA ČAS 

OD OKTOBRA 1996 DO KONCA MARCA 

1998 

Nadzorni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije, d.d., Ljubljana je na svoji 6. seji dne 21. maja 1998 
sprejel 

- POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKLADA O DELU 
EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE, d.d., LJUBLJANA ZA ČAS OD OKTOBRA 1996 DO 

KONCA MARCA 1998, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi petega odstavka 88. 
člena Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96). 

dr. Anton Gantar, l.r. 
predsednik nadzornega odbora 

Nadzorni odbor nadzira delo Sklada in v skladu s 5. odst. 88 člena 
Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 74/97) (v 
nadaljevanju: ZVO) o poslovanju sklada poroča Državnemu zboru 
Republike Slovenije enkrat letno ali na njegovo vsakokratno 
zahtevo. To poročilo je drugo poročilo Nadzornega odbora sklada. 
Poročilo o delu sklada je Nadzorni odbor sprejel na svoji 6. seji 
dne 21. maja 1998 in se nanaša na delovanje sklada od oktobra 
1996 do vključno marca leta 1998. 

1. FORMALNA OCENA STANJA 

1.1. Ustanovitev, dejavnost in naloga Sklada 

Sklad je bil v bistvu ustanovljen že z Zakonom o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92), ki je med drugim določil, 

da se: 
- skladno s posebnimi zakoni ustanovijo različni skladi, med njimi 

tudi Ekološko razvojni sklad ter 
- da bodo skladno s posebnim zakonom - Zakonom o uporabi 

sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 45/95) na te 
sklade prenešena likvidna sredstva, ki jih je Sklad Republike 
Slovenije za razvoj pridobil v procesu lastninskega preobliko- 
vanja. 

Zato je ZVO predvsem podrobneje opredelil status Sklada ter 
določil vire sredstev in namen porabe teh sredstev. 

Po ZVO je Sklad finančna organizacija za kreditiranje naložb na 
področju varstva okolja s posojili z ugodno obrestno mero. Država 
se je torej z zakonom zavezala, da bo preko Sklada zagotavljala 
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investitorjem v okoljevarstverie projekte posojila, ki bodo cenejša 
kot v komercialnih bankah. Dejavnost sklada je podrobno 
definirana v statutu. Statistični urad Republike Slovenije, ki je 
skladno z zakonskimi in drugimi predpisi pristojen za razvrstitev 
po Standardni klasifikaciji dejavnosti, je sklad z odločbo z dne 
13.4.1995 uvrstil v standardno klasifikacijo dejavnosti med 
dejavnosti finančnega posredništva pod šifro: drugo finančno 
posredništvo, d.n.. V začetku leta 1998 pa je Statistični urad RS 
izdal novo obvestilo, s katerim je sklad razvrstil med dejavnosti 
javne uprave pod šifro: dejavnost uprave. Glede na to, da zakon 
o varstvu okolja z izrecno zakonsko določbo sklad določa kot 
finančno organizacijo za kreditiranje naložb varstva okolja, je 
sklad v začetku meseca februarja 1998 pri Vrhovnem sodišču 
RS v Ljubljani vložil tožbo na odpravo odločbe o razvrstitvi po 
standardni klasifikaciji. 

Sklad je po ZVO pravna oseba in je organiziran kot delniška 
družba, določena sta njegova firma - Ekološko razvojni sklad 
Republike Slovenije, d.d. in sedež v Ljubljani. Sklad opravlja posle 
v svojem imenu in za svoj račun, lahko pa tudi v svojem imenu in 
za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj račun, kar omogoča 
finančne posle z drugimi firmami oziroma posredovanje poslov 
drugih firm, s čimer je ZVO razširil možnost Sklada pri pridobivanju 
sredstev in njihovem usmerjanju v okoljevarstvene namene. 
Skladno z izhodišči ZVO je Statut Sklada opredelil osnovno in 
druge dejavnosti. Poleg kreditiranja okoljevarstvenih naložb, kot 
osnovne dejavnosti, je statut opredelil tudi načine in pogoje za 
opravljanje poslov pridobivanja in usmerjanja kreditov za te naložbe 
- v svojem imenu in za svoj račun ter izvajanje finančnega 
posredništva na posamičnih projektih kreditiranja teh naložb - v 
tujem imenu in za tuj račun. Opredelil je tudi opravljanje 
spremljajočih poslov, ki so potrebni za Skladov obstoj, vendar ne 
pomenijo opravljanja dejavnosti. Skladno s statutom lahko Sklad 
posamezne posle deloma ali v celoti poveri drugi specializirani 
pravni ali fizični osebi. 

1.2. Organi Sklada 

Organe Sklada in njihove pristojnosti določa 85. člen ZVO, 
podrobneje pa Statut Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije, d.d. (Ur.l. RS, št. 44/96 in 75/97) (v nadaljevanju: Statut). 

Organi Sklada, ki jih določa že sam ZVO so Nadzorni odbor, 
Upravni odbor in direktor Sklada. Poleg navedenih pa Statut Sklada 
ter poslovnik o delu Upravnega odbora omogočata, da se po 
potrebi ustanovijo tudi razna delovna telesa. 

Organ upravljanja Sklada je Upravni odbor, ki ima predsednika in 
štiri člane. Imenuje in razrešuje ga Vlada, s čimer je zagotovljen 
njen neposredni vpliv na delovanje Sklada. V upravnem odboru 
sklada je bil dne 24. julija 1997 razrešen dolžnosti člana Matjaž 
Korošec in imenovan za člana Primož Komatar. 

Delo sklada nadzoruje Nadzorni odbor, ki ima predsednika in 
devet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor na predlog 
Sveta za varstvo okolja. S takšno zakonsko določbo je zagotovljen 
nadzor nad poslovanjem Sklada s strani Državnega zbora, ki to 
svojo funkcijo opravlja preko nadzornega odbora. Nadzorni odbor 
je Državni zbor Republike Slovenije imenoval dne 25. aprila 1995. 
Na svoji seji dne 17. decembra 1997 pa je Državni zbor Republike 
Slovenije razrešil predsednika Nadzornega odbora sklada dr. 
Fedorja Černeta in za novega predsednika imenoval dr. Antona 
Gantarja. 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga v imenu 
lastnika Sklada na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje 
Upravni odbor. K njegovemu imenovanju oziroma razrešitvi pa 
daje soglasje tudi Vlada, s čimer je zakonodajalec ponovno 
zagotovil odločilen vpliv Vlade na delovanje Sklada. 

2. PRAVILA DELOVANJA SKLADA 

2.1. Statut sklada 

Pravila Sklada, kot jih opredeljuje 86. člen ZVO, morajo podrobneje 
definirati notranjo organizacijo, razmerja med posameznimi 
stukturami Sklada in način poslovanja Sklada. Glede na to, da 
pravila oziroma Statut Sklada predstavlja temeljni akt Sklada, jih 
sprejema Upravni odbor, z njimi pa mora soglašati tudi Vlada. 
Nadalje ZVO določa, da se s Statutom Sklada določi tudi način in 
pogoji ohranjanja realne vrednosti kapitala, zaščita pred riziki, 
obseg jamstvenega kapitala in njegov mnogokratnik ter omejitve 
glede največjega možnega posojila oziroma skupnega zneska 
posojil enemu prosojilojemalcu. ZVO določa tudi, da Vlada RS 
daje soglasje k vsem pomembnejšim aktom Sklada in sicer v 
Statutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada in finančnemu načrtu, k 
zaključnemu računu in poročilu o poslovanju ter k imenovanju in 
razrešitvi direktorja Sklada. 

Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Ur.l. 
RS, št. 44/96 in 75/97) podrobneje ureja in določa notranjo 
organiziranost, naloge članov Upravnega odbora, Nadzornega 
odbora in direktorja Sklada, njihov mandat in pooblastila za 
zastopanje Sklada, finančne parametre poslovanja Sklada (način 
in pogoje ohranjanja realne vrednosti trajnega kapitala, ukrepe v 
zvezi z zaščito pred riziki poslovanja, dovoljeno rizično aktivo, 
primere jamstva Republike in omejitve glede največjega možnega 
posojila), akte Sklada, nadzor, odgovornost za obveznosti itd. 

Sklad je zaenkrat v 100 % lasti Republike Slovenije. ZVO in Statut 
sklada pa dopuščata možnost tudi drugih delničarjev. V Sklad 
bodo kot delničarji lahko pristopile tudi druge pravne in fizične 
osebe, vendar njihov skupni delež ne sme presegati 33 % kapitala 
Sklada. Podrobnejšo ureditev vprašanj v zvezi s pristopom drugih 
delničarjev in izdajanjem delnic pa zakon prepušča pravilom 
oziroma Statutu Ekološko razvojnega sklada, ki določa, da o 
pogojih za izdajo delnic in vsebini pravic iz delnic drugih pravnih in 
fizičnih oseb kot delničarjev na predlog Upravnega odbora odloča 
Vlada. V Statutu je predpisan tudi postopek izdaje delnic in sicer 
Upravni odbor vsake tri mesece na podlagi evidenc pridobljenih 
sredstev ugotovi obseg teh sredstev. Upoštevaje ugotovitve 
Nadzornega odbora sklada iz njegovega prvega poročila, da sklad 
nujno potrebuje sredstva za oblikovanje začetnih varnostnih 
rezerv, ter njegove predloge in priporočila glede zagotovitve 
potrebnih sredstev za stabilnost poslovanja sklada, je Upravni 
odbor sklada sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, s katerimi 
je soglašala Vlada RS in tako omogočil oblikovanje nujno potrebnih 
začetnih varnostnih rezerv sklada in sicer lahko Sklad po novem 
iz naslova kapitalskih prilivov oblikuje rezerve v višini 25 % 
vsakokratnega priliva, dokler njihov delež v kapitalu ne doseže 
15 %, ostala sredstva pa se v celoti prenesejo v osnovni kapital. 

Delnice, ki glasijo na ime Republike Slovenije so navadne in niso 
v pravnem prometu. Imetniku pa dajejo pravico do upravnega 
Sklada, do izplačila preostanka vrednosti premoženja Sklada v 
primeru njegove likvidacije in pravico do dividende, ki pa se ne 
izplačuje in se nameni povečanju osnovnega kapitala. Delnice 
drugih pravnih in fizičnih oseb pa statut opredeljuje kot imenske 
prednostne delnice, ki imetniku dajejo pravico do izplačila 
preostanka vrednosti premoženja Sklada v primeru njegove 
likvidacije, pravico do enkratne pridobitve kredita pod ugodnimi 
pogoji v skupni višini dvakratnika vrednosti delnic dodatno k pod 
pogoji in s strani Sklada odobrenim kreditom, ter pravico do 
dividende, ki se ne izplačuje in se nameni povečanju osnovnega 
kapitala. Prenos teh delnic je možen samo s soglasjem Vlade in to 
le v primeru, ko le te niso izkoristile pravice do dodatnih kreditov 
oz. je od uveljavitve te pravice preteklo več kot 80 % kreditnega 
obdobja. Statut nalaga Skladu nadalje, da vodi delniško knjigo, v 
katero se redno vnašajo podatki o lastnikih delnic, vrstah delnic,... 
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Statut nadalje nalaga obvezno objavo vpisov povečanja 
osnovnega kapitala, oglasov z vabilom k javnemu vpisu delnice v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

2.2. Pravilnik o postopkih in pogojih porabe sredstev 
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., 
Ljubljana 

Sklad podeljuje kredite na podlagi javnega razpisa po posameznih 
namenih skladno z naložbeno politiko in finančnim načrtom sklada. 
Konec leta 1997 je Upravni odbor sklada sprejel nov pravilnik o 
postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana (Ur.l. RS, št. 75/97). V okviru 
programa institucionalne krepitve sklada, financiranega s strani 
PHARE, je bilo namreč med drugim ugotovljeno, da je postopek 
dodeljevanja kreditov sklada zelo zapleten in zamuden. Da je bil 
tedaj veljavni postopek dodeljevanja kreditov preveč zapleten in 
dolgotrajen, je v svojem poročilu Državnemu zboru opozoril tudi 
Nadzorni odbor sklada. Krediti sklada so bili zato precej manj 
privlačni za potencionalne kreditojemalce, pa tudi stroški sklada 
v zvezi s predpisanimi postopki javnih razpisov so bili posledično 
precej višji. Tudi anketa sklada, ki jo je le-ta ravno tako izvedel s 
pomočjo sredstev PHARE med potencialnimi kreditojemalci v 
gospodarstvu, je pokazala, da je postopke priprave javnih razpisov 
in samo dodeljevanje kreditov potrebno poenostaviti. 

2 novim pravilnikom sklada so bili zato poenostavljeni postopki 
priprave javnih razpisov in dodeljevanja sredstev posameznim 

kreditojemalcem; s pravilnikom pa so po novem opredeljeni tudi 
pogoji kreditiranja in porabe odobrenih sredstev ter spremljava 
uresničevanja investicijskih projektov in njihovih učinkov. 

O dodelitvi kreditov po novem odloča komisija, ki jo imenuje 
upravni odbor. Upravni odbor pa odloča o razpisih in eventuelnih 
pritožbah zoper dodelitev kreditov. S takšno ureditvijo je 
zagotovljeno, da je postopek dodeljevanja kreditov enostavnejši 
ter približan siceršnjemu sistemu kreditiranja v bankah, kjer imajo 
to pristojnost tako imenovani kreditni odbori. 

3. PRIDOBLJENA SREDSTVA SKLADA 

Skladno z ZVO Sklad pridobiva sredstva iz naslednjih virov: 

- iz sredstev, pridobljenih po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, 

- iz sredstev, pridobljenih na podlagi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 

- iz sredstev, pridobljenih s podeljevanjem koncesij za republiške 
javne službe na področju ravnanja z odpadki, 

- z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter držav, 
- s posojili domačih in tujih oseb ter držav in mednarodnih finačnih 

ustanov na podlagi zakona, 
- iz sredstev na podlagi zakona o republiškem proračunu, 
- sredstva iz naslova prevzetih kreditnih pogodb, 
- ustanovni kapital Sklada in 
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in naložbami. 

3.1. Sredstva Sklada po virih sredstev 

plan 
Vir 1996 1997 1998 

   v mio SIT 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij 776 1323 552 
Zakon o urejanju nas. in dr. posegih v prostor 34 26 40 
Koncesije in republiške javne službe 0 0 0 
Dotacije in darila domačih in tujih oseb 57 27 720 
Domača in tuja posojila (A) 364 1.484 1.047 
Sredstva za ustanovitev Sklada 0 0 0 
Na podlagi Zakona o republiškem proračunu 0 

* O
 

o
 

r- 200 
Kapital iz naslova prevzetih kreditnih pogodb 41 0 0 
Skupaj 1.272 3.560 2.559 

* 700 mio dokapitalizacije na osnovi sklepa Vlade RS, priliv v januarju 1998 

Iz strukture sredstev Sklada je razvidno, da so edini "redni" vir 
Sklada sredstva, ki bodo pridobljena za podeljene koncesije za 
opravljanje javnih služb ravnanja z odpadki, ki pa glede na to, da 
sistem ravnanja z odpadki še ni vzpostavljen, trenutno ne obstojijo. 
Reden vir predstavljajo sicer tudi sredstva po zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, to so vplačila črnograditeljev, ki so jih ti dolžni 
plačati kot nadomestilo za uzurpacijo prostora, vendar so, kot je 
razvidno iz tabelaričnega prikaza prilivov sredstev, zanemarljiva, 

saj letno znašajo med 26 in 40 mio SIT. 

Vsa ostala sredstva so v bistvu enkratna in ne pomenijo stalnega 
in zanesljivega vira financiranja Sklada. Sklad je upravičen do 8,5 
% sredstev kupnine po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki jih dobiva preko proračuna. Dokončna višina teh 
sredstev bo znana šele po končanem lastninjenju. V letu 1997 je 
bil priliv teh sredstev 1,3 mld SIT, vendar se bo predvidoma do 
leta 2000 ta vir zmanjševal in usahnil. 
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V kapital Sklada so bila prenešena tudi vsa sredstva po 
zaključnem računu Sklada za sofinanciranje programov varstva 
okolja in odprte terjatve do posojil, danih za namene varstva 
okolja iz proračunskih sredstev Ministrstva za okolje. Prenos je 
bil opravljen v dveh delih, deloma v letu 1995 in deloma v letu 
1996. Tudi ta sredstva predstavljajo "enkraten" vir in Sklad v 
prihodnje iz tega naslova ne bo pridobival novih sredstev. Ta 
sredstva je Sklad v celoti prenesel v svoj kapital, vendar pa gre 
za angažirana sredstva, ki jih bo Sklad lahko usmeril v okoljske 
naložbe šele po dejanskem vračilu anuitet s strani posojilojemalcev 
(kreditne pogodbe so sklenjene povprečno za dobo 10, izjemoma 
tudi za dobo 15 let). 

Navedena razpoložljiva sredstva niti približno niso zadoščala za 
kritje vsaj najnujnejših potreb po kreditiranju okoljevarstvenih 
naložb v preteklih letih. Sklad se je v letu 1995 aktivno usmeril v 
pridobitev sredstev tujih finančnih institucij. Tako je v letu 1996 s 
podpisom pogodbe s Svetovno banko uspel zagotoviti 30 mio 
DEM namenskega posojila za dodeljevanje kreditov za 
zmanjšanje onesnaževanja zraka. V povezavi s tem projektom je 
v letu 1996 uspel pridobiti tudi namenska nepovratna sredstva 

PHARE v višini 400.000 ECU za institucionalno krepitev Sklada 
in za promocijske aktivnosti Sklada v zvezi s projektom zmanjšanja 
onesnaževanja zraka. Sklad intenzivno nadaljuje aktivnosti v smeri 
pridobivanja dodatnih tujih sredstev. V letu 1998 je predvidena 
pridobitev dotacije' PHARE v višini 4 mio ECU kot podpore pri 
kreditiranju slovenskega gospodarskega in javnega sektorja pri 
zmanjšanju onesnaževanja, uvajanju sistemov za ravnanje z 
odpadki in uvajanju novih tehnologij skladno s prioritetami, 
opredeljenimi v Nacionalnem programu varstva okolja. Pri izvedbi 
tega projekta je predvidena lastna soudeležba v višini dotacije. 

4. UPORABLJENA SREDSTVA SKLADA 

Poročilo obravnava javne razpise Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije, d.d., ki so bili objavljeni v letih 1996 in 1997. 
Zaradi preglednosti je vključeno celotno leto 1996, čeprav je bil 
del razpisov v letu 1996 že zajet v predhodnem poročilu 
Nadzornemu odboru. Poročilo ne zajema črpanj kreditov na osnovi 
javnih razpisov, objavljenih pred letom 1996. 

4.1. Razpisi ERSRS, obljavljeni v letih 1996 in 1997 

oznaka datum objave, Ur.l. razpisani znesek odobreno 

03AP96A 10.05.96(24/96,38/96) 450 mioSIT 448 
04IN96A 07.06.96(30/96) 1000 mioSIT 286 
05AP96B 20.09.96 (53/96,03/97) 600 mioSIT 550 
06LI96A 04.11.96(61/96) 1200 mioSIT 758 
07IN96B 22.11.96(66/96) 710 mioSIT 039 
08AP97A 07.03.97(13/97,73/97) 1600 mioSIT 1274 
09LI97A 25.04.97(23/97) 1200 mioSIT 1200 
10IN97A 19.12.97(81/97) 1500 mioSIT še ni odobritve 

mioSIT* 
mioSIT 
mioSIT* 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT (do31.12.97)* 
mioSIT 

prvotno razpisani znesek povečan zaradi velikega povpraševanja 

4.2. Glavne značilnosti posameznih razpisov 

4.2.1. AP - razpisi o programu Zmanjšanje 
onesnaževanja zraka 

Javni razpisi za zmanjšanje onesnaževanja zraka AP so razpisani 
v sklopu večletnega programa APAP (zmanjšanje onesnaževanja 
zraka) in so namenjeni za kreditiranje zamenjave ogrevalnih 
sistemov v slovenskih občinah, kjer je zrak najbolj onesnažen. 
Prvi razpis, 01AP95A je bil le pilotni razpis, omejen na področje 
Maribora, razpisa 03AP96A in 05AP96B pa sta že pokrivala vsa 
najbolj onesnažena področja Slovenije (več kot polovica 
prebivalstva). V letu 1997 je bil na osnovi dogovora s Svetovno 
banko razpis razširjen na celotno ozemlje Slovenije. 

Krediti so namenjeni fizičnim osebam in pravnim osebam, kreditirati 
je mogoče do 80 % celotne investicije v zamenjavo ogrevalnega 

sistema z okolju škodljivih (premog, drva, mazut) na okolju 
prijazna goriva, t.j. daljinsko ogrevanje, plin, ekstra lahko kurilno 
olje, obnovljivi viri energije (solarni sistemi, toplotne črpalke, 
biomasa,...). Sredstva, vložena v ta projekt, Eko sklad v 
ustreznem deležu (75 %) sproti črpa iz kvote posojila Svetovne 
banke (30 mio DEM), zato je v primeru velikega povpraševanja 
možno sproti razpisati dodatna sredstva. Obrestna mera je v 
drugem polletju leta 1997 znašala DEM+5,38 %, v prvem polletju 
1998 pa je 6,03 %. Dne 1.3.98 je začel veljati nov razpis programa 
APAP. Pod enakimi pogoji kot doslej je v obdobju do 28.2.1999 na 
voljo 1,6 milijarde SIT. 

Podobni razpisi si bodo sledili tudi v prihodnjih letih, saj je na voljo 
dovolj sredstev. Porabo razpisanih sredstev uspešno pospešuje 
propagandna akcija, ki jo Eko sklad izvaja s pomočjo nepovratnih 
namenskih sredstev PHARE in za kakovost katere sta Eko sklad 
in izvajalec Pristop dobila prestižno nagrado Združenih narodov. 
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število kreditov fizičnim osebam 

od tega prehodi na zemeljski plin 
od tega prehodi na utekočinjen naftni plin 
od tega prehodi na daljinsko ogrevanje 
od tega prehodi na lahko kurilno olje 
od tega ostalo (toplotne črpalke, šolami sistemi) 

odobreni znesek kreditov fizičnim osebam 

število kreditov pravnim osebam 

od tega prehodi na zemeljski plin 
od tega prehodi na utekočinjen naftni plin 
od tega prehodi na daljinsko ogrevanje 
od tega prehodi na lahko kurilno olje 
od tega ostalo (toplotne črpalke, šolami sistemi) 

odobreni znesek kreditov pravnim osebam 

1995 1996 1997 

193 1213 1787 

155 577 647 
38 314 496 

0 32 33 
0 289 590 
0 1 21 

92 mioSIT 716 mioSIT 1157mioSIT 

5 7 22 

5 6 11 
0 0 3 
0 1 2 
0 0 6 
0 0 0 

22 mioSIT 83 mioSIT 214 mioSIT 

4.2.2. LOK IN F ■ razpisi za lokalne javne službe 

Po javnem razpisu 06LI96A so bila sredstva dodeljena za naslednje 
delne namene: nadomestna oskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, 
ravnanje s komunalnimi odpadki in razdelilna plinska oziroma 
vročevodna omrežja. Razdelitev po posameznih delnih nemenih 
je bila upoštevaje obseg prijav s sklepom UO nekoliko modificirana 
glede na okvirne vrednosti, objavljene v javnem razpisu. Pri 
postopku prijav in razpisni dokumentaciji so bile upoštevane 
pridobljene izkušnje iz podobnega razpisa v letu 1995. 
Povpraševanje po tovrstnih kreditih je veliko, tako da je bilo mogoče 
kljub doslednem zavračanju vseh nepopolnih vlog odobriti največ 
polovico upravičeno zaprošenih sredstev (do največ 50 % 
investicijske vrednosti). 

Javni razpis 09LI97A je poleg delnih namenov predhodnih 
tovrstnih razpisov ponujal tudi kredite za dva nova delna namena 
- za merilno opremo za merjenje onesnaženja zraka (za ta delni 
namen ni bilo prijav) in za ekološke mestne in primestne EUR02 
avtobuse (za da delni namen je bilo precejšnje povpraševanje). V 
letu 1997 je Eko sklad tudi znižal obrestne mere za prvovrstno 
zavarovane kredite na TOM+4 %, oziroma TOM+5,5 % za ostala 
sprejemljiva zavarovanja. 

financiranja s sredstvi GEF. Črpanje razpisanih sredstev je bilo 
realizirano v letu 1997. 

Zaradi skromnega odziva na javni razpis 04IN96A, je bil iz 
sredstev, za katera v tem razpisu ni bilo dovolj povpraševanja, 
pripravljen nov razpis 07IN96B v višini 710 mio SIT z okvirnimi 
delnimi nameni čistilne naprave za tehnološke odpadne pline - 
250 mio SIT, čistilne naprave za tehnološke odpadne vode - 250 
mio SIT, sisteme za ravnanje s posebnimi odpadki - 210 mio SIT. 
Delni namen ODS v tem razpisu ni bil zajet, saj so bila že v 
razpisu 04IN96A porabljena vsa razpisana sredstva. Tudi po tem 
razpisu so bila črpana razmeroma skromna dejstva. 

Konec leta 1997 je Eko sklad pripravil nov razpis, namenjen 
gospodarskim družbam. 1500 mio SIT je namenjenih za zelo 
širok spekter investicij - za naprave in tehnologije varstva okolja, 
za tehnologije in izdelke, neoporečne za okolje in za realizacijo 
ekoloških sanacijskih programov. Tudi za ta razpis veljajo znižane 
obrestne mere - za prvovrstno zavarovane kredite TOM+4 %, 
oziroma TOM+5,5 % za ostala sprejemljiva zavoravanja. Zbiranje 
vlog za dodelitev kreditov po tem razpisu bo zaključeno šele v 
1998; če sredstva ne bodo v celoti razdeljena po prvem odpiranju 
vlog v začetku marca, bodo nadaljnja odpiranja vlog v začetku 
vsakega meseca do julija 1998. 

4.2.3. IND - razpisi za kreditiranje naložb 
gospodarskih družb za zmanjšanje onesnaževanja 
okolja 

Javni razpis 04IN96A v višini 1000 mio SIT je bil namenjen 
gospodarskim družbam za čistilne naprave za tehnološke 
odpadne pline - 300 mio SIT, čistilne naprave za tehnološke 
odpadne vode - 300 mio SIT, sisteme za ravnanje s posebnimi 
odpadki - 250 mio SIT in za prenehanje uporabe ozonu škodljivih 
snovi - 150 mio SIT. Prvi trije nameni zajemajo le "end of pipe" 
investicije, ki so nujne za odpravo najhujšega onesnaževanja 
okolja. Zadnji namen (ODS) je bil v izredno omejenem obsegu 
doslej edini namenjen financiranju okolju prijaznih tehnologij na 
osnovi mednarodno predpisanega opuščanja ozonu škodljivih 
snovi v tistih družbah, ki se niso uvrstile v program nepovratnega 

4.3. Razvrstitev razpisov po namenih porabe 

Zakon o varstvu okolja v 88. členu opredeljuje naslednje namene • 
kreditiranja: 

1. republiške javne službe varstva okolja 
2. obvezne lokalne javne službe varstva okolja 
3. naprave in tehnologije varstva okolja 
4. tehnologije in izdelki, neoporečeni za okolje 
5. izvedba sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev 
6. naložbe RS v zvezi z obveznim ukrepanjem in manjkajoča 

sredstva za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja 
ter izdajanje garancij in zavarovanj za zgoraj navedene 
naložbe 
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razpis 

03AP96A 
04IN96A 
05AP96B 
06LI96A 
07IN96B 
08AP97A 
09LI97A 
10IN97A 

skupaj 96in97 

razpisano skupno 

450 
1000 
600 
1200 
710 
1600 
1200 
1500 

mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 
mioSIT 

nam.1 nam.2 nam.3 nam.4 nam.5 nam.6 

450 

1000 

1000 

710 

600 
200 

1600 
350 

500 1000 
850 

1850 2210 4200 

Pri gornji razdelitvi je potrebno opozoriti na nekatere posebnosti: 

• zaradi možnosti kreditiranja ekološko najbolj upravičenih naložb 
so objavljeni javni razpisi razmeroma široki in vsak od njih vsebuje 
več namenov kreditiranja po opredelitvah ZVO. Pri razpisih AP 
gre v celoti za delni namen 4-tehnologije in izdelki, neoporočeni 
za okolje, pri razpisih Ll pa za kombinacijo delnega namena 2- 
obvezne lokalne javne službe varstva okolja (oskrba s pitno 
vodo, kanalizacije, čistilne naprave, odpadki) in 4-tehnologije in 
izdelki, neoporečni za okolje (plinovodna in toplovodna omrežja, 
avtobusi), zato je treba uvrstitev v posamezen namen 
obravnavati z določeno rezervo; 

• velik delež kreditov v namenu 4 je posledica projekta AP - 
Zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki je podprt s kreditom 
Svetovne banke. Zamenjavo kurišč je glede na določila ZVO 
mogoče uvrstiti le v ta namen. Vendar so potrebe prav na tem 
namenu ogromne, saj bi v ta namen sodilo tudi kreditiranje okolju 
prijaznih tehnologij in izdelkov v gospodarstvu; tovrstnega 
razpisa zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče razpisati 
vse do konca leta 1997 - prijave pa bodo vložene šele v letu 
1998; 

• Namenov 1 in 5 in 6 doslej ni bilo mogoče financirati zaradi 
zunanjih dejavnikov. 

opreme ter črpanja odobrenih nepovratnih sredstev. Gre za dokaj 
specifične in s strani Svetovne banke točno definirane proce- 
dure, s katerimi le-ta skuša na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj 
zagotoviti uspešno in racionalno izvedbo projektov. Eko sklad je 
ena redkih slovenskih institucij, ki so usposobljene za izvajanje 
teh postopkov. Zavedati se namreč moramo, da so sredstva 
sicer nepovratna, vendar ima Mednarodna banka za obnovo in 
razvoj ob kakršni koli kršitvi dogovorjenih postopkov pravico 
zahtevati vračilo sredstev. Posredniška marža za opravljanje 
skladovih storitev je 3 % od črpanih sredstev, namenjenih 
sodelujočim podjetjem. Poleg investicijskih podprojektov podjetij 
je v okviru celotnega projekta zagotovljeno tudi financiranje 
podprojekta za ustanovitev enote za izvedbo projekta s sedežem 
na Eko skladu za nuđenje institucionalne, organizacijske in 
tehnične podpore za izvajanje dejavnosti za postopno opuščanje 
ozona uničujočih substanc. Projekt se uspešno zaključuje. Po 
Sporazumu je bilo predvideno dokončanje celotnega projekta do 
konca leta 1997, vendar je prišlo do podaljšanja tega roka do 
30.6.1998. V okviru razpoložljivih sredstev imajo nekatera podjetja 
možnost nabaviti tudi nekaj dodatne opreme, ki prvotno ni bila 
predvidena. 

V letu 1997 je bilo Eko skladu nakazano iz naslova tega projekta 
USD 51.491,40 provizije, kar skupaj s provizijo iz leta 1996 v 
znesku USD 57.852,97 znaša USD 109.344,37. 

5. PROJEKT POSTOPNEGA 
OPUŠČANJA OZONU ŠKODLJIVIH 
SNOVI 

Poleg svoje osnovne dejavnosti, to je dodeljevanja kreditov z 
ugodno obrestno za realizacijo ekoloških projektov, Eko sklad 
skladno s svojim statutom opravlja tudi posle finančnega 
posredništva. 

V novembru leta 1995 je bil podpisan Sporazum o dodelitvi 
nepovratnih sredstev Global Facility Trust Fund (GEF) v višini 
SDR 4,2 mio (cca 6,2 mio USD) med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj kot izvajalsko agencijo 
GEF za financiranje izvedbe slovenskega Projekta postopnega 
opuščanja ozonu škodljivih snovi do konca leta 1997. Namen 
tega projekta je pomagati 6 slovenskim podjetjem (Krka Novo 
mesto, Lek Ljubljana, LTH Škofja Loka, Trimo Trebnje, Gorenje 
Servis Velenje in Labod čistilnica in pralnica Ljubljana) pri 
posodobitvi tehnoloških procesov tako, da bi udeležena podjetja 
v svoji proizvodnji prenehala uporabljati snovi, ki škodujejo 
ozonskemu plašču. 

Prej omenjeni Sporazum določa Eko sklad kot finančnega 
posrednika v tem projektu z nalogo nadzora postopkov nabave 

6. PROJEKTI V SODELOVANJU S 
PHARE 

6.1. Projekt tehnične pomoči izvajanju programu 
Zmanjšanju onesnaževanja zraka 

Že v letu 1996 je Eko sklad za program Zmanjšanja onesnaževanja 
zraka, ki ga kreditira Svetovna banka, pridobil nepovratna 
sredstva Phare za projekt tehnične pomoči izvajanju omenjenega 
programa v znesku ECU 400.000. Kot terja tehnologija priprave 
in izvedbe projektov, ki jih financira Phare, je vodstvo sklada 
skupaj s predstavniki Phare opredelilo projektno nalogo z 
naslednjimi cilji projekta tehnične pomoči: 
• ocena in izboljšanje usposobljenosti Eko sklada za projektno 

vodenje, 
• priprava in izvedba informacijske in osveščevalne kampanje 

ter programa odnosov z javnostmi za komunikacijsko podporo 
programu Zmanjšanja onesnaževanja zraka ter 

•priprava in izvedba usposabljanja zaposlenih Eko sklada na 
področju informacijske tehnologije. 

Na podlagi projektne naloge je Eko sklad sestavil seznam tistih 
podjetij, ki bi glede na svoje reference in v skladu z zastavljenimi 
cilji zagotavljala kakovostno izvedbo projekta. Med prispelimi 
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ponudbami se je komisija v sestavi predstavnikov Eko sklada. 
Ministrstva za okolje in prostor ter Phare odločila za ponudbo, ki 
sta jo pripravili družbi ITEO in Pristop iz Ljubljane, ki sta kot 
podizvajalca v konzorcij povabila še podjetje Shift Sistemi in E- 
NET, oba iz Ljubljane. To je prvi Pharov projekt tehnične pomoči v 
Sloveniji, ki so ga izvajali izključno slovenski svetovalci. 

Izbrani konzorcij je projekt pričel izvajati v začetku julija 1996 in 
ga zaključil do sredine julija 1997. V projektnih aktivnostih so 
sodelovali vsi zaposleni sklada, kar je omogočilo uspešno izvedbo 
projekta, saj so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. 

Naj na koncu navedemo še to, da je Program odnosov z javnostmi 
in informacijsko osveščevalne kampanje za program zmanjšanja 
onesnaževanja zraka dobil nagrado United Nations Grand Avvard, 
ki jo podeljujejo Združeni narodi. Nagrada se vsako leto podeli le 
enemu projektu - tistemu, ki se je s svojim programom najbolj 
približal smernicam delovanja Združenih narodov na področju 
varovanja okolja in družbenih sprememb. 

6.2. Environmental Credit Scheme 

Eko sklad je nadaljeval sodelovanje z Evropsko skupnostjo pri 
pripravi novega projekta nepovratne pomoči Phare v znesku 
ECU 4 mio v okviru takoimenovanega projekta Environmental 
Credit Scheme, opredeljenem v Phare Country Operational Pro- 
gramme for Environment for 1997. Eko sklad kot nosilec projekta 
bo izvedel javni razpis za dodeljevanje kreditov za sofinanciranje 
okoljskih investicij podjetij oziroma lokalnih skupnosti z obrestno 
mero, ki bo še ugodnejša od obrestne mere, običajne za kredite 
Eko sklada. Pogoj za realizacijo tega projekta je bil, da najmanj 
enak delež zagotovi Republika Slovenija (700 mio SIT). Lastna 
udeležba je bila zagotovljena s Proračunom RS za leto 1997. 

Dogovori s predstavniki Phare so potekali celo leto 1997. Konec 
leta je bil pripravljen Financing Agreement med Ministrstvom za 
okolje in prostor in Eko skladom s potrditvijo Evropske skupnosti, 
ki je pogoj za pričetek projekta. Slovenska stran je zahtevani 
dokument podpisala in ga poslala v potrditev Evropski skupnosti. 

6.3. Projekt nepovratne pomoči Phare za 
institucionalno krepitev sklada pri operativni izvedbi 
ECS projekta ter promocijo ECS in drugih projektov 
sklada 

V zvezi z načrtovanim projektom Environmental Credit Scheme 
(ECS) se pripravlja tudi projekt nepovratne pomoči Phare za 
institucionalno krepitev sklada pri operativni izvedbi ECS projekta 
ter za promocijo ECS projekta in drugih projektov sklada. Za ta 
projekt je predvidenih ECU 600.000. 

V okviru že omenjenega Financing Agreementa za projekt ECS je 
torej konec leta 1997 opredeljena tudi projektna naloga, ki se 
pošlje potencialnim konzultantskim firmam, usposobljenim za 
njeno izvedbo. Usposobljenost za izvedbo se priznava v 
predkvalifikacijskem postopku, ki se je izvedel že v letu 1998. 

7. NADZOR NAD DELOM SKLADA 

Poleg Nadzornega odbora sklada nadzorujejo delo in poslovanje 
sklada tudi Vlada RS, Računsko sodišče Republike Slovenije in 
pooblaščene organizacije za opravljanje ekonomsko finančne 
revizije. 

7.1. Spremljanje dela Sklada s strani Vlade 

Posamezne funkcije upravljanja Sklada opravlja Vlada, saj imenuje 
in razrešuje Upravni odbor Sklada in mora zato imeti odločilno 
besedo tudi v zvezi z drugimi pomembnimi aktivnostmi Sklada. 
Zato že ZVO določa, da daje Vlada svoje soglasje k pravilom 
oziroma Statutu Sklada, najpomembnejšim finančnim doku- 
mentom, kot je finančni načrt in zaključni račun, k poročilu o 
poslovanju, k imenovanju in razrešitvi direktorja Sklada. Izrecno 
je tudi določeno, da odloča o vsaki zadolžitvi Sklada s posojili 
domačih in tujih oseb, držav oziroma institucij. S Statutom je na 
Vlado prenešeno tudi odločanje o načinu pokrivanja izgube, 
dokapitalizaciji iz sredstev po ZVO, pogojih za izdajo delnic in 
njihovi vsebini ter višini nagrad za delo Upravnega odbora. 

7.2. Nadzor nad poslovanjem Sklada s strani 
Računskega sodišča in pooblaščene organizacije za 
opravljanje ekonomsko finančne revizije 

Najmanj enkrat letno v skladu z zakonom opravi nadzor nad 
poslovanjem Sklada organizacija, pooblaščena za opravljanje 
ekonomsko finančne revizije. Skladno z Zakonom o računskem 
sodišču Republike Slovenije pa opravlja nadzor nad delovanjem 
Sklada na način in po postopku določenem s tem zakonom tudi 
Računsko sodišče. 

8. LETNO POROČILO SKLADA 

8.1. Letno poročilo Sklada za leto 1995 

Sklad je 8.6.1996 pridobil revizorsko mnenje KPMG Slovenija 
d.o.o., Ljubljana o računovodskih izkazih Sklada za leto 1995. V 
mnenju je izrečeno tudi priporočilo Skladu, da izkazani dobiček 
Sklada (65 mio SIT) razporedi v rezerve, ker je predvsem 
posledica črpanja dolgoročnih rezervacij po sklepu Vlade RS. 

Sklad je 18.7.1996 posredoval Računskemu sodišču RS 
računovodske izkaze Sklada za leto 1995, pojasnila k 
računovodskim izkazom in poročilo o reviziji računovodskih 
izkazov, 5.8.1996 pa še Poslovno poročilo Sklada za leto 1995. 

Računsko sodišče RS je 18.3.1997 izdalo Predhodno poročilo o 
reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1995 in izreklo 
pozitivno mnenje. S sklepom Računskega sodišča z dne 4.4.1997 
je poročilo postalo dokončno. Na svoji 37. seji dne 16.4.1997 je 
Upravni odbor Sklada sprejel letno poročilo Sklada za leto 1995 in 
ga poslal v soglasje Vladi RS. Vlada RS je na svoji 15.seji dne 
29.5.1997 dala soglasje k letnemu poročilu Sklada za leto 1995. 

8.2. Letno poročilo Sklada za leto 1996 

Sklad je 20.6.1997 pridobil revizorsko mnenje KPMG Slovenije 
d.o.o., Ljubljana o računovodskih izkazih Sklada za leto 1§96, v 
katerem je navedeno, da računovodski izkazi resnično in pošteno 
izkazujejo finančno stanje Skladu na dan 31.12.1996, izid 
njegovega poslovanja ter gibanje finančnih tokov v skladu z 
slovenskimi računovodskimi standardi. 

Sklad je 2.7.1997 posredoval Računskemu sodišču RS 
računovodske izkaze Sklada za leto 1996 in poročilo o reviziji 
računovodskih izkazov, dne 3.7.1997 pa še zapisnike sej 
Upravnega in Nadzornega odbora Sklada za leto 1996. 
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Računsko sodišče RS je dne 19.9.1997 izdalo predhodno poročilo 
o reviziji računovodskih izkazov za leto 1996 in izreklo pozitivno 
mnenje s pridržkom na podlagi ugotovitev iz revidiranja 
zakonitosti, pravilnosti in primernosti porabe sredstev pri 
poslovanju Sklada. Na osnovi 24. člena Zakona o računskem 
sodišču je Sklad dne 6.10.1997 podal pripombe k predhodnemu 
poročilu o reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996. 

Dne 30.12. 1997 je prvostopenjski senat Računskega sodišča 
izdal Poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 
1996 ter dal o računovodskih izkazih Sklada za leto 1996 pozitivno 
mnenje. 

Ker pa Računsko sodišče RS vztraja pri svojih pripombah, ki se 
nanašajo na izplačevanje višine delovne uspešnosti v okviru plač 
zaposlenih Sklada v letu 1996 in s katerimi se Sklad ne strinja, je 
Sklad po 24. členu Zakona o Računskem sodišču dne 3.2.1998 
podal Ugovor zoper poročilo o reviziji računovodskih izkazov 
Sklada za leto 1996. V zvezi z mnenjem Računskega sodišča 
glede (ne)zakonitosti in (ne)pravilnosti izplačil v zvezi z delovno 
uspešnostjo si je Sklad pridobil tudi strokovno mnenje Pravne 
fakultete oziroma njenega Inštituta za delo, ki potrjuje, da je sklad 
izplačeval sredstva za delovno uspešnost skladno z zakonskimi 
in drugimi predpisi in da so torej ugotovitve Računskega sodišča 
s tem v zvezi napačne. Sklad je predmetno mnenje Pravne 
fakultete posredoval Računskemu sodišču. 

Upravni odbor Sklada bo letno poročilo Sklada za leto 1996 
obravnaval po končani reviziji Računskega sodišča RS in ga 
posredoval v soglasje Vladi RS. 

9. PROBLEMI POVEZANI Z DELOM 
SKLADA 

9.1. Dokapitalizacija sklada 

Ključen problem, ki izhaja iz poročila o delovanju sklada je 
nedvomno zagotovitev potrebnih sredstev za uspešno delovanje 
sklada. Za učinkovito kreditiranje okoljskih projektov v 
gospodarskih javnih službah varstva okolja in industriji bo potrebno 
zagotoviti tudi ustrezne vire sredstev. 

9.1.1. Dokapitalizacija sklada iz sredstev proračuna 

Na problem podkapitaliziranosti sklada je Nadzorni odbor opozoril 
že v svojem prvem poročilu. V letu 1997 so bila sicer v Proračunu 
Republike Slovenije zagotovljena sredstva za lastno udeležbo v 
višini 700 mio SIT za pridobitev donacije PHARE. Vendar ta 
sredstva niti približno ne zadoščajo za kritje najnujnejših potreb. 
Nadzorni odbor je v svojem poročilu opozoril na nujno potrebno 
dokapitalizacijo v letu 1997 v višini vsaj 4.5 mlrd SIT. V letu 1997 
je bif z uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida (Ur. I. RS, št. 68/96) uvedeno plačilo 
ogljikovega davka - takse, ki se plačuje zaradi uporabe tekočih, 
plinastih in trdih goriv (razen premoga, ki se uporablja za 
proizvodnjo električne energije). Na podlagi te takse je bilo v letu 
1997 zbranih cca 8.15 mlrd SIT. Vendar je taksa za obremenjevanje 
zraka definirana kot prihodek proračuna in je bila tako v letu 1997 
skoraj v celoti porabljena za druge namene. Proračunska sredstva 
za okoljske naložbe, ki se tudi sicer prelivajo v druge namene, se 
znižujejo iz leta v leto kljub rastočim pritiskom na okolje. 

Nadaljevanje takšne politike bo povzročilo, da bodo naložbe v 
varstvo okolja zmrzle, kar pa bo imelo negativne posledice tako 
na domačo gospodarsko aktivnost in s tem povezanim 

prestrukturiranjem gospodarstva kot na vključevanje v Evropsko 
unijo, saj je s podpisom asociacijskega sporazuma Slovenija 
sprejela tudi obveznosti prilaganja našega ekonomskega sistema 
in zakonodaje. Slovenija s svojo fiskalno politiko na področju 
varstva okolja ne zaostaja le za državami članicami Evropske 
unije, ampak tudi za drugimi članicami CEFTA in celo za nekaterimi 
državami vzhodne Evrope. 

Glede na navedeno je po mnenju Nadzornega odbora sklada za 
opravljanje osnovne dejavnosti sklada v naslednjih letih nujno 
zagotovilo kontinuirana in letno povečana sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije vsaj v višini sredstev zbranih s takso za 
obremenjevanje zraka. Dolgoročno pa je potrebno zagotoviti 
vzpostavitev dodatnih virov srestev sklada. 

9.1.2. Dokapitalizacija sklada s pristopom drugih 
delničarjev 

ZVO je definiral sklad kot delniško družbo. Zakon torej predvideva 
sklad kot finančno organizacijo, katere ustanovitelj je Republika 
Slovenija. Vendar pa naj Republika Slovenija ne bi bila njen edini 
lastnik. Zakon je z določbo 5. odstavka 84. člena omejil možnost 
pristopa druga delničarjev, saj skupaj delež drugih pravnih in 
fizičnih oseb ne sme preseči 33 % kapitala sklada. S tem je 
zagotovljeno, da je država večinski lastnik sklada in ima kot taka 
tudi odločilen vpliv na upravljanje sklada. 

Vendar pa je v tem trenutku država še vedno edini delničar sklada. 
Glede na to, da kapital sklada zagotovljen s strani države, ne 
zadošča za učinkovito opravljanje funkcije sklada ter upoštevaje 
realne proračunske možnosti v prihodnjih letih, je po mnenju 
Nadzornega odbora sklada potrebno izkoristiti možnosti vstopa 
drugih delničarjev in delovanje sklada še bolj približati običajnim 
finančnim organizacijam, kot so to banke. Glede na osnovni kapital 
sklada, ki znaša konec leta 1997 cca 6.5 mlrd SIT, je tako možno 
izdati za cca 1.9 mlrd delnic drugih pravnih in fizičnih oseb in s 
tem zagotoviti znatna dodatna sredstva za kreditiranje okoljskih 
naložb. 

9.2. Subvencioniranje obrestne mere 

Obrestne mere kreditov, ki jih daje sklad, so bile v letu 1997 
znižane na TOM +4 % za provrstno zavarovane kredite, oziroma 
na TOM + 5.5 % za kredite, zavarovane z drugimi zavarovanji 
(npr. hipoteka), ki po metodologiji Banke Slovenije ne sodijo v 
prvovrstna zavarovanja. Tako znižana obrestna mera predstavlja 
minimalno obrestno mero, s katero sklad lahko zagotavlja varno 
poslovanje, torej poslovanje brez izgube in s tem ohranjanje 
kapitala sklada oziroma vzdrževanje možnosti kreditiranja 
okoljskih naložb tudi v prihodnje. 

Država posamezne projekte, ki jih financira sklad s krediti, 
financira tudi s pomočjo subvencij iz sredstev Proračuna . 
Republike Slovenije. Slednje velja tako za projekte komunalne 
infrastrukture (proračunska postavka MOP), kot za projekte 
varstva okolja v industriji (proračunske postavke drugih resorjev 
- MGD, MEOR, MKGP,...). 

Ker se torej iz sredstev Proračuna dodeljujejo subvencije za 
podobne namene, kot jih kreditira sklad, bi bilo koristno vsaj del 
sredstev subvencij nameniti za subvencioniranje obrestne mere 
kreditov sklada in za druge ugodnejše kreditne pogoje. Slednje je 
priporočilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, saj bi s 
strani države subvencionirana obrestna mera skladov kreditov 
nedvoumno prispevala k racionalnejši porabi proračun-skih 
sredstev. Prav tako je tozadevno enako stališče zavzelo tudi 
Ministrstvo za finance ob obravnavi Naložbene politike sklada za 
leto 1998. 
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9.3. Novi posli-reorganizacija 

Sklad poleg svoje osnovne dejavnosti, to je kreditiranje okoljskih 
naložb iz lastnega kapitala, lahko opravlja tudi druge dejavnosti - 
posle pridobivanja in usmerjanja kreditov, posle finančnega 
posredništva in druge spremljajoče posle. Kot je razvidno iz 
poročila je sklad že doslej v manjšem obsegu opravljal tovrstne 
posle (kredit Svetovne banke, finančno posredništvo v projektu 
ODS, ...). V omenjenih projektih se je sklad izkazal kot izjemno 
uspešen. Tovrstni projekti imajo tudi nedvomno velik pomen za 
skladovo pozitivno finančno poslovanje. Zato bi v bodoče kazalo 
še razširiti tovrstne dejavnosti sklada. 

S strani Evropske skupnosti bodo v prihodnjih letih v procesu 
prilaganja Evropski uniji namenjena znatna sredstva Republiki 
Sloveniji poleg kmetijstvu tudi okoljevarstvenim projektom. 
Sredstva, namenjena za okoljske projekte, naj bi predvidoma 
znašala nekaj 10 mio ECU letno. Upoštevaje dejstvo, da je bila 
Evropska skupnost z dosedanjim sodelovanjem s skladom 
izredno zadovoljna, predstavniki napovedujejo, da bo nekaj teh 
sredstev namenjenih za dokapitalizacijo sklada, večina pa naj bi 
jih bila usmerjena v okoljske projekte, pri čemer naj bi sklad igral 

vlogo finančnega posrednika. Glede na to, da so obstoječe 
kadrovske kapacitete sklada v celoti izkoriščene, to pomeni 
postavitev nove organizacijske strukture sklada in nujno 
kadrovsko krepitev sklada oziroma večje angažiranje zunanjih 
izvajalcev. 

Ob tem se na državni ravni kaže potreba po sistematičnem 
spremljanju in pomoči pri pripravi okoljevarstvenih projektov. Na 
ta način bi lahko časovno uskladili financiranje okoljevarstvenih 
naložb tudi z vidika pripravljenosti posameznih projektov. Slednje 
je še zlasti pomembno v procesu približevanja Evropski uniji v 
prihodnjih letih. Nepripravljenost okoljskih projektov bo v 
nasprotnem primeru v trenutku, ko bodo sredstva Evropske 
skupnosti (nekaj 10 mio ECU letno) dejansko na voljo, zaradi 
časovne neusklajenosti med razpoložljivimi sredstvi za 
financiranje naložb, potrebnih za doseganje evropskih standardov, 
ter dejansko pripravljenostjo zato potrebnih projektov, bo lahko 
celo upočasnila proces približevanja Evropski uniji. Zato bi bilo v 
okviru Sklada smiselno organizirati posebno organizacijsko enoto 
- t.im. PPF (Project Preparation Facility), ki bi skrbela za 
sistematično spremljanje okoljskih investicij in pomoč pri pripravi 
okoljevarstvenih investicijskih projektov. 
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II. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
NADZORNEGA ODBORA EKOLOŠKO- 
RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (NOERS) 

Poročilo o delu sklada je pripravljeno v skladu s 5. točko 88. člena 
ZVO in zajema obdobje poslovanja sklada v času od oktobra 
1996 do konca marca 1998. Konec leta 1996 je takratni predsednik 
Nadzornega odbora zaprosil Državni zbor za razrešitev funkcije. 
Državni zbor Republike Slovenije je decembra 1997 imenoval 
novega predsednika Nadzornega odbora. Zaradi omenjenih 
kadrovskih zamenjav je prišlo do časovnega zamika oziroma 
zamude pri pripravi poročila. Poročilo je pripravljeno na podlagi 
gradiva, ki so ga za potrebe priprave poročila Nadzornega odbora 
sklada pripravile strokovne službe sklada. 

A. UGOTOVITVE 

1. Sklad posluje v skladu z zakonskimi zahtevami ZVO in drugih 
zakonskih in podzakonskih predpisov. Nadzorni odbor je pri 
presoji poslovanja sklada ugotovil, da le-ta opravlja z zakonom 
določeno funkcijo, to je kreditiranje okoljskih investicij. 

2. Nadzorni odbor sklada ugotavlja, da je njegovo prvo poročilo 
Državnemu zboru Republike Slovenije obravnaval Odbor DZ za 
infrastrukturo in okolje, ki je v celoti podprl njegove ugotovitve in 
predlagal Državnemu zboru, da sprejme predlagane sklepe. 
Nadzorni odbor sklada nadalje ugotavlja, da Državni zbor 
Republike Slovenije njegovega poročila in sklepov Odbora DZ za 
infrastrukturo in okolje s tem v zvezi še ni obravnaval. 

Glede na navedeno Nadzorni odbor sklada ugotavlja, da so bila 
njegova priporočila in predlogi v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
sklada samo deloma upoštevani in sicer: 

• S sprejemom novega pravilnika o postopkih in pogojih porabe 
sredstev sklada so bili poenostavljeni postopki priprave javnih 
razpisov in samo dodeljevanje sredstev sklada. 

• S sprejetimi spremembami statuta sklada je bilo omogočeno 
oblikovanje nujno potrebnih začetnih varnostnih rezerv sklada. 

Nadzorni odbor sklada pa nadalje ugotavlja, da: 

• njegova priporočila in predlogi glede zagotovitve potrebnih 
sredstev za stabilnost poslovanja in delovanje sklada v 
proračunu za leto 1997 ni bila realizirana, saj je bilo iz sredstev 
proračuna namesto predlaganih 4,5 mlrd SIT zagotovljenih le 
0,7 mlrd SIT 

• niso bile proučene možnosti uporabe tistih namenskih sredstev, 
ki so jih banke pridobile prek sistema samoupravnih interesnih 
skupnosti oziroma sistema financiranja javne porabe za izgradnjo 
komunalne infrastrukture 

• stabilni viri sredstev za delovanje sklada niso bili zagotovljeni 

•ni bila opravljena analiza virov sredstev sklada v luči 
mednarodnih primerjav. 

3. Na področju finančnih parametrov poslovanja Nadzorni odbor 
sklada ponovno ugotavlja kritično stanje. Sredstva za okolje se 
znižujejo, pri čemer naložbe iz sredstev Sklada ne odtehtajo izpada 
proračunskih sredstev za okolje. Glede na aktivirane ekonomske 
instrumente varstva okolja in glede na načine polnjenja sklada za 
okolje Slovenija bistveno zaostaja celo za večino drugih držav 

Vzhodne in Srednje Evrope. V podrobnem je mogoče opredeliti 
naslednje bistvene sklope problemov: 

• Ključni problem sklada je pomanjkanje razpoložljivih sredstev 
za izvajanje nalog sklada. V kolikor sklad tudi v letu 1998 ne bo 
občutno dokapitaliziran iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije in sredstev drugih pravnih in fizičnih oseb, sklad ne bo 
mogel zadovoljivo opravljati funkcije, zaradi katere je ustanovljen 

• Republiške javne službe varstva okolja še niso bile ustanovljene. 
Zaradi tega je izpadel zakonsko določen vir sredstev sklada, 
hkrati pa sklad tudi ni mogel opraviti svoje funkcije zagotavljanja 
dodatnih sredstev za delovanje teh. 

• neuravnoteženost plasiranja kreditov posameznim vrstam 
kreditojemalcev; po eni strani je prisoten velik interes občanov, 
občin in izajalcev gospodarskih javnih služb za najem kreditov 
sklada, po drugi strani pa je povpraševanje industrijskih 
gospodarskih družb izredno nizko. Razloge za to je iskati 
predvsem v splošni gospodarski situaciji, kjer se večina podjetij 
odloča le za najnujnejše investicije, med katere pa - predvsem 
zaradi nizke ravni okoljske zavesti in šibke represije - ne 
uvrščajo okoljskih investicij. Redki večji investitorji - večinski 
izvozniki - se zaradi izogibanja deviznim tveganjem raje 
zadolžujejo v tuji valuti. 

• Za financiranje javne porabe na področju naložb varstva okolja 
se v okviru proračunskih postavk različnih uporabnikov 
proračuna Republike Slovenije namenjajo nepovratna sredstva 
- subvencije. Ker podobne projekte financira tudi sklad s krediti, 
Nadzorni odbor ugotavlja, da bi bilo smotrno del proračunskih 
sredstev nameniti za subvencioniranje obrestne mere kreditov, 
ki jih daje sklad 

• V procesu približevanja Evropski uniji bi sklad, kot osrednja 
slovenska finančna institucija za financiranje okoljskih naložb, 
lahko dejansko opravljal vlogo finančnega posrednika in naloge 
osrednje državne banke za uresničevanje nalog varstva okolja 
in financiranja potrebnega prestrukturiranja gospodarstva 
oziroma za doseganje ciljev fiskalno podprte okoljevarstvene 
politike 

• Čimprej je potrebno okrepiti svetovalno funkcijo sklada in v 
njegovem okviru organizirati posebno organizacijsko enoto 
(Project Preparation Facility), ki bo skrbela za sistematično 
spremljanje okoljskih investicij in pomoč investitorjem pri pripravi 
investicijskih projektov 

B. PRIPOROČILA IN 

PREDLOGI 

Nadzorni odbor sklada ugotavlja, da lahko počasnost in 
neučinkovitost reševanja problemov organiziranja in financiranja 
ogrozi temeljno funkcijo sklada. Za rešitev problemov predlagamo, 
da Državni zbor RS: 

1. Iz sredstev proračuna Republike Slovenije zagotovi skladu 
sredstva za kreditiranje okoljskih naložb vsaj v višini sredstev, 
zbranih iz naslova takse za obremenjevanje zraka 

2. Del sredstev proračuna Republike Slovenije nameni za 
subvencioniranje obrestne mere kreditov sklada 

3. Do vzpostavitve stabilnih virov skladu zagotovi kontinuirana in 
letno povečana sredstva za kreditiranje naložb varstva okolja v 
državno in lokalno infrastrukturo, kot tudi za kreditiranje naložb 
varstva okolja v gospodarstvu. 
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4. Da naloži Vladi RS, da zagotovi ustrezno notranjo organiziranost 
sklada, lastniško strukturo, potrebna sredstva in druge potrebne 
mehanizme za realizacijo nalog s področja varstva okolja in nalog, 
potrebnih za doseganje ciljev opredeljenih v Asocijskem 
sporazumu in Strategiji za vključevanje Slovenije v Evropsko 
unijo. 

5. Ponovno predlaga, da naloži Vladi RS, da preuči obstoj in 
možnost uporabe tistih namenskih sredstev kot vira financiranja 
sklada, ki so jih banke (zlasti SKB) pridobile prek sistema 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistema financiranja 
javne porabe za izgradnjo komunalne infrastrukture. 

6. Ponovno predlaga, da naloži Vladi RS, da prouči možnosti 
zagotavljanja stabilnih virov sredstev za nemoteno delovanje 
sklada bodisi s spremembo ZVO, bodisi z izdajo zakona za 
zagotavljanje sredstev za kreditiranje naložb varstva okolja, ki 
bo glavni instrument za mobilizacijo potrebnih sredstev za potrebe 
naložb varstva okolja. 

7. Ponovno predlaga, da naloži Vladi RS, da pripravi analizo virov 
sredstev sklada v luči mednarodnih primerjav. Na podlagi analize 
riaj pripravi predloge sprememb, ki bodo zagotovili potrebno 
stabilnost poslovanja sklada in nemoteno izvajanje njegove 
temeljne funkcije. 

8. Ponovno predlaga, da naloži Vladi RS, da pripravi analizo 
vzrokov za zamudo pri aktiviranju republiških javnih služb varstva 
okolja in s tem koncesij kot vira sredstev za delovanje sklada. 

dr. Fedor Cerne, l.r. 
predsednik 
nadzornega odbora 
aprila 1995 do decembra 1997 

dr. Anton Gantar, l.r. 
predsednik 

nadzornega odbora 
od decembra 1997 dalje 
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