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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.D. IZ 

NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA 

FINANCIRANJE VZDRŽEVANJA JAVNE 

ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

(ZPSZZI-1) 

- hitri postopek - EPA 524 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2411-0031 
Številka: 446-19/2002-1 
Ljubljana, 07.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 142. dopisni seji dne 7.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.D. IZ NASLOVA POSOJIL, 
NAJETIH ZA FINANCIRANJE VZDRŽEVANJA JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE, 

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 predlog zakona o poroštvu republike 
Slovenije za obveznosti javnega podjetja slovenske železnice, 
d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture obravnava po hitrem postopku, zaradi 
izrednih potreb države. 

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pogoj za njeno 
normalno obratovalno sposobnost in za varnost železniškega 
prometa. 

Le izvajanje vzdrževanja javne železniške infrastrukture v 
obsegu, kot ga določa letni načrt gradnje modernizacije in 
vzdrževanja, zagotavlja njeno normalno obratovalno 
sposobnost. Kredit, ki ga bo najel kreditojemalec na podlagi 
poroštva, ki mu je dano s tem zakonom, bo zagotovil finančna 
sredstva za vzdrževanje javne železniške infrastrukture v 
obsegu, ki zagotavlja normalno obratovalno sposobnost. 

Javna železniška infrastruktura, ki obratuje tako, kot uporabniki 
od nje pričakujejo, torej tako kot določajo mednarodno 
dogovorjena pravila, je infrastruktura, ki izpolnjuje pogoje za 
pritegnitev blagovnih tokov. Vključevanje v mednarodne 
blagovne tokove je možno le, če so podani pogoji blagovnega 
pretoka. Pri tem gre tako za tokove, ki povezujejo slovensko 
gospodarstvo z gospodarstvi drugih držav kot tokove 
blagovnega tranzita, ki potekajo po železniški infrastrukturi. S 
tem je slovenskemu gospodarstvu dana možnost, da se z 
uporabo storitev železniškega prometa konkurenčno vključuje 
v tokove blagovne menjave, javnemu podjetju Slovenske 
železnice, d. d., pa možnost, da si z zaslužkom za tranzitne 
usluge, ki jih nudi naročnikom prevoza čez območje Slovenije, 
zagotavlja svoje uspešno poslovanje. 

Eden od temeljnih pogojev urejenega blagovnega pretoka je 
tudi omogočanje varne uporabe železniške infrastrukture. 
Varna uporaba železniške infrastrukture pomeni, da je na njej 
mogoče odvijanje prevozov potnikov in blaga, ki ustreza 
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mednarodno dogovorjenim tehničnim parametrom kot tudi 
primerljivosti nivoja kvalitete prevozov, ki ga dosegajo 
prevozniki, ki delujejo na področju drugih vrst prometa. Prevoz 
po železniški infrastrukturi pa mora ustrezati tudi doseženi 
civilizacijski ravni družbe. S slednjim je razumeti predvsem 
hitrost prevoza, zanesljivost, higienske in druge pogoje (npr.: 
hrup, emisije v ozračje itd.). Prevozov, ki bi ustrezali doseženi 
civilizacijski ravni družbe, pa ni mogoče zagotoviti, če ni 
zagotovljenih sredstev vsaj za vzdrževanje javne železniške 
infrastrukture. 

Potreba po primernem vzdrževanju javne železniške 
infrastrukture se kaže tudi v tem, da je železniški promet 
okolju prijaznejši kot nekatere druge vrste prometa. Razvoj 
okolju prijaznejših vrst prometa, pa ustvarja tudi življenju 
prijaznejše bivalno okolje. Je tudi pogoj za preusmeritev 
prometnih blagovnih tokov s cest na železnico. Preusmeritev 
prevozov blaga s cest na železnico je temeljni pogoj za 
povečanje kvalitete življenja prebivalcev, ki žive ob cestah, in 
eno od temeljnih vprašanj varstva okolja pred škodljivimi vplivi, 
ki jih ima na okolje promet v svojih manj in bolj škodljivih 
različicah. 

Mednarodne obveznosti države, ki izvirajo iz podpisanih 
mednarodnih pogodb ter sklepov mednarodnih konferenc, 
določajo tehnične parametre, ki jih mora izpolnjevati javna 
železniška infrastruktura. Ta mora biti vzdrževana tako, da 
ustreza tem parametrom, da se ti parametri izboljšujejo, 
vsekakor pa se ne smejo poslabševati. Kršitev omenjenih 
mednarodnih obveznosti države, ki bi nastala zaradi 
neprimernega vzdrževanja javne železniška infrastruktura, 
bi imela velike posledice na mednarodni ugled države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- mag. Matjaž Knez, državni sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Republika Slovenija je sklenila Sporazum med Evropsko 
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju 
prometa, (Uradni list RS, št. 47/93), s katerim se je zavezala, da 
bo razvijala prometno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za 
razvoj prometa na ozemlju Republike Slovenije in čez njega. Na 
področju železniške infrastrukture je poseben poudarek dan 
razvoju in zagotavljanju ustrezne obratovalne sposobnosti 
železniške infrastrukture. 

Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti 
države (9. člen Zakona o železniškem prometu - ZZelP - Uradni 
list RS, št. 92-/99, 11/01, 33/01). Kot lastnica je država dolžna 
zagotavljati obratovalno sposobnost železniške infrastrukture. 
Kvaliteta te infrastrukture je temeljni pogoj za varno, točno in hitro 
odvijanje železniškega prometa in za izrabo prednosti 
železniškega prometa pred drugimi prometnimi podsistemi zlasti 
pred cestnim podsistemom. Le infrastruktura, ki je normalno 
vzdrževana, zagotavlja varen železniški promet in s tem tudi 
železniške prevozne storitve. 

Država je dolžna zagotavljati vzdrževanje in modernizacijo 
(investicijsko vzdrževanje) tudi na podlagi drugih mednarodnih 
sporazumov oz. aktov, kot so: 

Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih 
železniških progah (Ur.l. SFRJ, št. 11/89), 
Evropski sporazum o pomembnejših progah mednarodnega 
kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (Ur.l. RS, 
št. 16/94), 

- sklepni listini panevropskih konferenc ministrov za promet, ki 
sta bili na Kreti (1994) in v Helsinkih (1997), 

ki. določajo smeri poteka pomembnih evropskih železniških 
povezav in minimalne tehnične parametre, ki jih morajo te 
izpolnjevati. Na ozemlju Republike Slovenije potekata dva čez 
evropska prometna koridorja in sicer: 

koridor V (glavna smer): 

Benetke-Trst/Koper-L|ubl|ana-Marlbor-driavna meja 
Slovenija/ Madžarska-Budimpešta-Državna meja 
Madžarska/Ukrajina- Uzgorod- Lvov (Kijev) 

- koridor X (glavna smer): 

Salzburg-državna meja Slovenlja/Avstrlja-Ljubljana- 
državna meja Slovenlja/Hrvaška-Zagreb-Beograd-Niš- 
Skopje-Veles-Thessaloniki 

(stranska veja): 
po obstoječi trasi: državna meja Slovenlja/Avstrlja- 
Maribor-ZIdani Most- Dobova državna meja Slove- 
nl|a/Hrvaška (Gradec-Maribor- Zagreb). 

Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni 
list RS, št. 13/96; v nadaljevanju: Nacionalni program) zavezal 
nosilce programa za njegovo realizacijo. V Nacionalnem programu 
so upoštevane mednarodne obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz 
prej navedenih mednarodnih pogodb in sklepnih listin mednarodnih 
konferenc. V postopku so spremembe in dopolnitve omenjenega 
programa, ki določneje opredeljujejo vsebino in obseg vzdrževanja 
železniške infrastrukture. 

Vlada vsako leto sprejme letni načrt gradnje modernizacije in 
vzdrževanja železniške infrastrukture, ki konkretizira dela, ki jih 
je v določenem letu treba skladno z Nacionalnim programa razvoja 
slovenske železniške infrastrukture opraviti (13. člen ZZelP). Za 
pripravo tega programa, njegovo realizacijo, zagotavljanje 
potrebnih sredstev v okviru proračuna (načrtovanje, črpanje) in 
kontrolo porabe sredstev skrbi Direkcija za železniški promet, ki 
ji to pristojnost in obveznost nalaga 21. člen ZZelP. 

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture je del obvezne javne 
gospodarske službe vzdcževanja in modernizacije obstoječe javne 
železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na 
njej, ki jo v 11. členu določa ZZelP. Izvajanje obvezne gospodarske 
javne službe mora zagotavljati država. ZZelP določa, da obvezno 
gospodarsko javno službo vzdrževanje in modernizacija javne 
železniške infrastrukture opravlja javno podjetje Slovenske 
železnice, d.d (35. v zvezi z 11. členom). To pomeni, da mora 
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javno podjetje Slovenske železnice, d.d., izvajati gradnjo in 
vzdrževanje železniške infrastrukture v obsegu, kot je določen v 
Nacionalnem programu in v letnem načrtu, ki ga na predlog 
ministrstva, pristojnega za promet, (oz. organa v njegovi sestavi: 
direkcije za železniški promet), sprejme vlada. 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti sredstva, ki so potrebna 
za vzdrževanje javne železniške infrastrukture v letu 2002. Zakon 
bo sredstva zagotovil tako, da bo javno podjetje Slovenske 
železnice, d. d., na podlagi danega poroštva države najelo posojilo, 
s katerim bodo financirana vzdrževalna dela. 

Sredstva, pridobljena na podlagi tega zakona, bodo porabljena 
skladno z letnim načrtom vzdrževanja. Kontrola nad porabo 

sredstev je zagotovljena s tem, da o porabi sredstev sklepa 
vlada, kontrolo nad porabo tako po kakovosti kot po obsegu 
opravljenih del pa bodo opravljali pristojni organi državne uprave. 
To so zlasti ministrstvo, pristojno za promet, oziroma organizacija 
v njegovi sestavi - direkcija za železniški promet, ki je za navedeni 
nadzor pooblaščena in zadolžena na podlagi 21. člena ZzelP. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Iz amortizacijskega načrta za posojilo, ki je predmet predlaganega 
zakona izhaja, da bo treba za odplačilo dolga naslednja leta 
zagotoviti ta sredstva: 

leto Glavnica Obresti Stroški Skupaj 

2002 336.074.560 26.583.334 362.657.894 

2003 1.068.385.365 354.167 1.068.739.532 
2004 1.091.304.017 1.091.304.017 

2005 1.500.000.000 1.008.380.767 2.508.380.767 

2006 1.500.000.000 810.067.629 2.310.067.629 
2007 1.500.000.000 611.664.839 2.111.664.839 

2008 1.500.000.000 413.385.228 1.913.385.228 

2009 1.500.000.000 214.834.809 1.714.834.809 

2010 750.000.000 33.006.592 783.006.592 

8.250.000.000 5.587.103.806 26.937.501 13.864.041.307 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti javnega 
podjetja Slovenske železnice, d. d., iz naslova posojil, najetih 
pri bankah do skupne višine glavnic 8.250.000.000 tolarjev 
ali protivrednost katerekoli druge valute po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona s 
pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, za financiranje del 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki se bodo izvajala 
v letu 2002, skladno z nacionalnim programom razvoja 
slovenske železniške infrastrukture in letnim načrtom gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture. 

(2) Javno podjetje Slovenske železnice, d. d., lahko sklene 
posojilne pogodbe za posojila iz prvega odstavka, pod 
naslednjimi pogoji: 

moratorij: najmanj eno leto; 
- ročnosti: do 5 let; 

obrestna mera: primerljiva za obresti za posojila z 
državnim poroštvom; 

- vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo 
posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka 
vrednosti glavnice posojila. 

(3) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje 
z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega bo 
dano poroštvo Republike Slovenije. 

2. člen 

(1)0 porabi sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena odloča 
na predlog uprave javnega podjetja Slovenske železnice, d. 
d., ki temelji na letnem načrtu gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2002, 
vlada s posebnim sklepom. 

(2) Sredstva, zagotovljena s posojili iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, se zagotavljajo postopno in črpajo po namenu 
in obsegu, kot to določa sklep iz prejšnjega odstavka. 

(3) Nadzor nad smotrno porabo sredstev skladno z nameni, ki 
jih določa sklep iz prvega odstavka tega člena, in nadzor nad 
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kakovostjo in obsegom del financiranih s sredstvi iz prvega 
odstavka prejšnjega člena opravlja Direkcija za železniški 
promet. 

3. člen 

Poroštvene pogodbe, v katerih je določen tudi način izpolnjevanja 

obveznosti iz naslova posojila, v imenu in za račun Republike 
Slovenije sklene minister, pristojen za finance. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

1. člen 

Besedilo prvega odstavka določa upravičenca do poroštva, višino 
glavnice posojil(a), ki jih lahko pridobi posojilojemalec ■ upravičenec 
do poroštva in namen porabe pridobljenih sredstev. 

Besedilo drugega odstavka določa pogoje, pod katerimi lahko 
javno podjetje Slovenske železnice, d.d., najame posojilo, ki je 
predmet tega zakona. 

Besedilo tretjega odstavka določa, da se obseg poroštva zmanjša 
z vsakokratnim najemom posojila. 

2. člen 

Besedilo prvega odstavka določa namen porabe s posojilom 
pridobljenih sredstev. Sredstva iz naslova posojila, ki je predmet 
zakona, so namenjena vzdrževanju javne železniške 
infrastrukture. Obseg in kraje vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture določa letni načrt gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2002. Uprava 
javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., mora pripraviti predlog 
sklepa, ki ga sprejme vlada. S sklepom določi čas in višino porabe 
sredstev, ki so namenjena za konkretno, v letnem načrtu 
predvideno vzdrževanje javne železniške infrastrukture. 

Drugi odstavek določa kako mora posojilojemalec zagotavljati in 
črpati sredstva, ki jih bo pridobil na podlagi posojilnih pogodb, 
sklenjenih na podlagi določb 1. člena tega zakona, Posojilojemalec- 
javno podjetje Slovenske železnice, d. d. - mora tako po namenu 
kot po obsegu črpanja spoštovati sklep, ki ga je v zvezi s porabo 
zadevnih sredstev na njegov predlog sprejela vlada. 

Tretji odstavek določa nadzor nad smotrno porabo sredstev za 
vzdrževanje javne železniške infrastrukture, pridobljenih s posojili, 

ki so predmet tega zakona. Določa tudi nadzor nad kvaliteto in 
obsegom del, ki bodo financirana s temi sredstvi. Nadzor v obeh 
primerih opravlja Direkcija za železniški promet, organizacija v 
sestavi ministrstva, pristojnega za promet. Direkcija za železniški 
promet je skladno z 21 členom Zakona o železniškem prometu - 
ZZelP ■ Uradni list RS, št. 92-199, 11/01, 33/01) pristojna za nadzor 
nad porabo proračunskih sredstev (poraba sredstev, količina in 
kvaliteta dela, ki je bilo financirano s sredstvi, ki jih zagotovi), s 
katerimi se financira opravljanje gospodarske javne službe 
vzdrževanje in modernizacija javne železniške infrastrukture ter 
vodenje prometa po njej. Sredstva posojil, pridobljena na podlagi 
1. člena so pravzaprav sredstva državnega proračuna. Zato mora 
biti nadzor nad porabo sredstev, ki bodo zagotovljena s posojili s 
poroštvi na podlagi predmetnega zakona urejena analogno, kot 
je urejena za porabo drugih proračunskih sredstev za vzdrževanje 
železniške infrastrukture. 

3. člen 

Besedilo določa, da poroštveno pogodbo, ki mora vsebovati tudi 
določbe o načinu izpolnjevanja obveznosti Iz naslova posojila, 
podpiše minister, pristojen za finance. Določbe o načinu 
izpolnjevanja obveznosti iz naslova posojila omogočajo državi 
(ministrstvu pristojnemu za finance) kontrolo nad izpolnjevanjem 
obveznosti iz naslova posojila. Omogoča tudi kontrolo upnikovih 
ukrepov, s katerimi si je zagotovil plačilo obveznosti in s tem 
upravičenost vnovčitve poroštva, če do vnovčenja pride. 

4. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena z 
izrednimi potrebami države. 
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Predlog zakona o 

ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE 

NOVE LJUDLJANSKE DANKE IN NOVE 

KREDITNE DANKE MARIDOR (ZZPNLD) 

- hitri postopek - EPA 526 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Sašo PEČE 
Poslanec 

Ljubljana, 8. maj 2002 

PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI 
PRIVATIZACIJE NOVE LJUBLJANSKE BANKE IN NOVE 

KREDITNE BANKE MARIBOR 

in ga pošilja v obravnavo po hitrem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora obvešča, da bo kot predlagatelj tudi sodeloval na sejah 
delovnih teles in sejah Državnega zbora. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92) in 
v skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 28/96, 27/ 
97) vlaga podpisani poslanec Sašo Peče, l.r. 
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I. NASLOV ZAKONA 2. Cilji in načela zakona 

PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI 
PRIVATIZACIJE NOVE LJUBLJANSKE BANKE IN 
NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR 

II. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Obstoječ proces prodaje NLB in poskus prodaje NKBM poteka 
na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2001,1. in 2. 
člena Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2002 in 2003, 2. in 
3. sklepa Vlade Republike Slovenije (dokument št. 441-15/2001- 
2) in sklepa Vlade Republike Slovenije (dokument št. 441-15/ 
2001-4)*, kar je v nasprotju s sklepom Državnega zbora Republike 
Slovenije št. 001-02/91-13/18, EPA 756, sprejetim ob obravnavi 
Predloga ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije na 13. izredni seji Državnega zbora Republike 
Slovenije, dne 27. 7. 1994, na podlagi 173. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Potrebo po posebnem privatizacijskem zakonu je izkazal tudi 
tedanji finančni minister mag. Mitja Gaspari, ki je v svoji razpravi 
napovedal potrebo po upoštevanju deleža državljanov v 
lastninjenju bank in tako sam predlagal v sprejem Državnemu 
zboru RS sklep: 

"Pri pripravi privatizacijskega zakona bank se bo upoštevala 
udeležba državljanov v lastninjenju saniranih bank." 

Na podlagi prej omenjenega Ustavnega zakona sta Ljubljanska 
banka d.d. Ljubljana in Kreditna banka Maribor d.d. Maribor 
prepustili poslovanje in premoženje novima bankama, 
ustanovljenima po določbah tega zakona. Isti zakon v nadaljevanju 
22. b člena predpisuje tudi, da obe banki obdržita: 

- celotne potencialne obveznosti iz naslova solidarne 
odgovornosti po NFS in druge potencialne obveznosti iz 
razmerij do NBJ in nekdanje SFRJ za tisti del, za katerega so 
dolžniki v drugih republikah nekdanje SFRJ, 
ustrezen del potencialnih terjatev iz teh naslovov, 
celotne obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih 
hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela 
jamstva po 19. členu tega Ustavnega zakona, 
obveznosti do NBJ in tiste obveznosti do tujih upnikov, za 
katere je dala jamstvo nekdanja SFRJ, sredstva pa so porabili 
končni koristniki iz drugih republik nekdanje SFRJ in 

- pripadajoče terjatve iz teh naslovov. 

Sanacija bančnega sistema se je v RS v svojih predpostopkih 
pričela 1992. leta predvsem v povezavi z Zakonom o jamstvu 
Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in 
hranilnic, s čimer pa je Vlada Republike Slovenije namenoma 
pristopila k povečanju javnega dolga. 

Obe banki sta bili tako sanirani na račun povečanja javnega dolga 
v obliki izdanih obveznic Republike Slovenije. 

' vsi sklepi so priloženi 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti vezanost delovanja vseh 
državnih organov na pravne predpise kakor tudi doseči tak proces 
privatizacije obeh bank, ki bo upošteval delež državljanov v 
lastninjenju saniranih bank. 

S predlogom zakona v proces privatizacije bank uvajamo načelo 
supremacije (nadvlade, vrhovnosti oziroma prioritet, kar pomeni, 
da je Ustava, Ustavni zakon na vrhu hierarhične pravne lestvice, 
vsi drugi pravni akti pa jo morajo upoštevati in biti v skladu z njo - 
153. člen Ustave Republike Slovenije) in načelo funkcionalnosti 
ustave, ki zahteva podrejanje vseh organov državne oblasti Ustavi 
Republike Slovenije. 

Sprejem predlaganega zakona bi omogočil dosledno izvrševanje 
ustavnih določb o državni ureditvi, o delitvi oblasti in sicer, 
zakonodajna funkcija je tista funkcija države, v okviru katere 
državna oblast izdaja zakone kot najvišje pravne akte v državi in 
s tem postavlja okvir in meje izvajanja drugih državnih funkcij. 
Sprejem predlaganega zakona bi omogočil zakonsko podlago za 
proces privatizacije bank, v kateri bi sodelovale vse veje državne 
oblasti in na podlagi katerega bi bila privatizacija bank opravljena 
transparentno. 

3. Finančne posledice 

Obstoječ "per partes" način privatizacije NLB bo imel dolgoročno 
negativne finančne posledice, saj kupnina vladne prodaje NLB ne 
bo pokrila niti stroškov sanacije. 

S sprejemom Predloga zakona o začasni prepovedi privatizacije 
Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor bi 
omogočili transparentne postopke privatizacije in s tem 
transparentne prihodke, ki bi bili opredeljeni v posebnem 
privatizacijskem zakonu bank, zato o konkretnih finančnih učinkih 
v teh trenutkih ni mogoče govoriti. 

Ocenjujemo, da bi bili finančni učinki mnogo ugodnejši za Republiko 
Slovenijo, v kolikor bi k privatizaciji bank pristopili preko posebnega 
privatizacijskega zakona bank. 

Ocenjujemo, da sedaj ni najboljši čas za prodajo bank tujim 
investitorjem, ker ponudba na bančnem trgu presega 
povpraševanje. Prav tako bi bilo smiselno delež banke morebitnim 
tujim investitorjem ponuditi in prodati v obdobju stabilnih javnih 
financ In morebitnemu polnopravnemu članstvu v evropskih 
integracijah oziroma po končanem obdobju tranzicije. 

4. Razlogi za hitri postopek 

V skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagatelj zakona predlagam hitri postopek. Predlog 
Zakona o začasni prepovedi privatizacije NLB in NKBM je nujno 
potreben glede na to, da je finančni minister mag. Mitja Gaspari že 
leta 1994 napovedal nastanek posebnega zakona, po katerem 
se bodo privatizirale banke in ki bo upošteval udeležbo državljanov 
pri lastninjenju. Pri predlogu zakona gre za izredne potrebe države 
na področju gospodarstva. 

Predlog zakona nalaga- kvalificiranim predlagateljem pripravo 
zakonskega predloga, na podlagi katerega se bo privatizacija 
bank zaključila in ki bo v svoji vsebini upošteval tudi udeležbo 
državljanov pri lastninjenju. 

Eden izmed pomembnejših razlogov za hitri postopek predstavlja 
tudi dejstvo, da je obstoječa privatizacija bank v neskladju z 
Ustavo, da poteka netransparentno in bi bilo nujno sprejeti 
predlagan zakon. 
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III. BESEDILO ČLENOV 3. člen 

1. člen 

2 dnem uveljavitve tega zakona je do sprejema posebnega 
privatizacijskega zakona bank prepovedana privatizacija Nove 
ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,1000 Ljubljana in 
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 
Maribor. 

Privatizacija po tem zakonu je odtujitev vrednostnih papirjev, 
deležev upravljavskih, soupravljavskih in ustanoviteljskih pravic 
Republike Slovenije. 

2. člen 

Privatizacijski zakon bank iz 1. člena tega zakona pripravi 
kvalificiran predlagatelj ob upoštevanju Sklepa Državnega zbora 
št. 001-02/91-13/18 z dne 27.7.1994. 

Določbe tega zakona se uporabljajo za pravne osebe, ustanovljene 
na podlagi Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona 
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, sprejetega na 13. izredni seji Državnega 
zbora Republike Slovenije, dne 27. 7. 1994. 

4. člen 

Pravni posli, ki so sklenjeni v nasprotju s prepovedjo iz 1. člena 
tega zakona so nični. 

5. člen 

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

V. OBRAZLOŽITEV 

Obstoječa privatizacija slovenskega bančnega sistema (NLB) 
se izvaja v nasprotju z Ustavnim zakonom o dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, sprejetim na 
13. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 27. 7. 
1994 in v nasprotju s sprejetim sklepom (št. 001-02/91-13/18) na 
omenjeni seji. 

Ob upoštevanju: 

a) zmanjšanih finančnih učinkov ob nesprejetju predloga zakona 
(ocena podana v poglavju št. III • finančne posledice) 

b) kršenja Ustave Republike Slovenije, in sicer obstoječ sistem 
privatizacije NLB in NKBM je v nasprotju z: 

2. členom Ustave Republike Slovenije 

"Slovenija je pravna in socialna država" 

Pravna država naj bi predstavljala vezanost delovanja vseh 
državnih organov na pravne predpise (zato vladavina prava). 
Ustava in pravni akti morajo zagotavljati človekove pravice in 
svoboščine ter njihovo pravno varstvo pred nedopustnimi 
posegi države. S tega vidika je posebej pomembno načelo 
ustavnosti in zakonitosti. Pojem pravne države je tesno 
povezan z demokracijo kot obliko političnega sistema, v 
širšem pomenu pa tudi z nekaterimi drugimi ustavnimi načeli 
(na primer delitvijo oblasti, neodvisnostjo sodstva, enakostjo 
pred zakonom, pravno varnostjo, politično odgovornostjo, 
nadzor nad delovanjem državnih organov ipd.). 
Pojem socialne države bi moral predstavljati normo, po kateri 
bi posameznikom, družinam in ostalim skupinam zagotavljala 

določeno stopnjo materialne in socialne varnosti. Načelo 
socialne države je v ustavi konkretizirano v nekaterih temeljnih 
socialnih in ekonomskih pravicah. Načelo socialne države in 
na njem utemeljene ustavne pravice vežejo zlasti 
zakonodajalca, da jih pri normativnem urejanju ustrezno izrazi 
in pravno udejani. 

Potek privatizacije bank • predvsem NLB.- poteka po moji 
oceni mimo načela pravne in socialne države in to navkljub 
jasno izraženi volji Državnega zbora Republike Slovenije v 
obliki sprejetega sklepa (naveden v pobudi za presojo 
skladnosti). 

- 3. členom Ustave Republike Slovenije, ki v svojem drugem 
odstavku določa: 

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 
Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in 

z volitvami, po načelu delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno." 

V nasprotju s prejšnjo ustavo, ki je organizacijo državne oblasti 
funkcionalno utemeljila na načelu enotnosti oblasti, izhaja 
slovenska ustava iz načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. 
člena). Funkcionalna delitev oblasti bi morala onemogočati 
koncentracijo in s tem zlorabe oblasti v enem organu. Zato bi 
moralo biti načelo delitve oblasti ena izmed prvin 
demokratičnega sistema. 

Ocenjujem, da je s potekom privatizacije bank kršeno načelo 
delitve oblasti in da delovanje Vlade Republike Slovenije pri 
tem procesu nakazuje zlorabo oblasti v tem organu, kar je 
razvidno iz nespoštovanja sklepov Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
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67. členom Ustave, ki v prvem odstavku določa: 

"Zakon določa pridobivanje in uživanje lastnine tako, 
da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in 

ekološka funkcija" 

Ustava določa, da pravica do lastnine ni le ekonomska pravica, 
temveč hkrati tudi temeljna človekova pravica. 

Sklep Državnega zbora Republike Slovenije jasno nakazuje 
udeležbo državljanov v lastninjenju saniranih bank. Ocenjujem, 
da je z obstoječim potekom privatizacije bank kršena 
predvsem socialna funkcija lastnine. 

Udeležba državljanov se lahko razume skozi lastnino 
vrednostnih papirjev, kapitala ali lastnino v drugačni obliki. 

IV. poglavjem Ustave in določbami o Državnem zboru: 

Zakonodajna funkcija je tista funkcija države, v okviru katere 
državna oblast izdaja zakone kot najvišje pravne akte v državi 
in s tem postavlja tudi okvir in meje izvajanja drugih državnih 
funkcij. V Republiki Sloveniji to funkcijo opravlja Državni zbor. 
Izvršilno funkcijo izvajajo izvršilni organi, med katere štejemo 
vlado in upravne organe. Vsebina te funkcije je izvrševanje 
odločitev zakonodajne funkcije. Pri izvajanju svoje funkcije 
sprejemajo izvršni organi različne pravne akte, in sicer splošne 
(izvršilni predpisi) in posamične akte (predvsem upravne 
odločbe), vsem pa je skupno to, da ne smejo biti v nasprotju 
z akti, ki jih sprejema zakonodajno telo. 

Ocenjujem, da proces privatizacije bank - predvsem NLB, 
poteka v nasprotju z ustavnim določilom delitve oblasti. 

113. členom Ustave 

"Predsednik vlade in ministri izrečejo po izvolitvi 
oziroma po imenovanju pred državnim zborom 

prisego, določeno s 104. členom" 

104. člen Ustave narekuje predsedniku vlade, da spoštuje 
ustavni red. Ustavni red Republike Slovenije določa ustavno 
- pravna načela za katera ocenjujem, da jih predsednik vlade 
v procesu privatizacije bank krši. 

153. členom Ustave, ki v prvem in tretjem odstavku določa: 

*Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti 
morajo biti v skladu z ustavo." 

"Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo 
biti v skladu za ustavo in zakoni" 

Ocenjujem, da so predpisi, po katerih Vlada RS izvaja proces 
privatizacije bank, v nasprotju z odločitvami zakonodajnega 
telesa, to pa je razvidno tudi iz spremljajočega sklepa k 
Ustavnemu zakonu. 

c) ter v nasprotju s Sklepom DZ RS 001-02/91-13/18, EPA 756: 

"Pri pripravi privatizacijskega zakona bank se bo 
upoštevala udeležba državljanov v lastninjenju 

saniranih bank." 

27. julija 1994 je bil na 13. izredni seji Državnega zbora 
Republike Slovenije, zaprti za javnost, sprejet Ustavni zakon 

o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 
Na omenjeno sejo so bili poleg poslank in poslancev vabljeni 
tudi predsednik in člani Vlade Republike Slovenije, guverner 
Banke Slovenije, dr. France Arhar ter direktor Agencije za 
sanacijo bank in hranilnic, gospod Janko Deželak. 

Vsebinski del seje se je pričel z glasovanjem o predlogih 
sklepov, ki so med drugim navedeni v gradivu Državnega 
zbora v obliki magnetogramskega zapisa. Pomembno pa je 
poudariti opozorilo predsednika, mag. Hermana Rigelnika pred 
samim glasovanjem, in sicer, da se za tako glasovanje 
smiselno uporabi drugi odstavek 168. člena Ustave Republike 
Slovenije. 

Na seji Državnega zbora je bilo s strani predsednika 
matičnega delovnega telesa, Odbora za finance, gospoda 
Kopača, kakor tudi ministra za finance, gospoda mag. Mitje 
Gasparija in ostalih razpravljavcev izraženo samoumevno 
dejstvo, da bo za postopke privatizacije bank potreben zakon, 
kar je prav tako razvidno iz magnetogramskega zapisa. 

Predsednik matičnega delovnega telesa je povzel dogajanja 
na odboru in poudaril, da bo način lastninskega preoblikovanja 
določen s posebnim zakonom, ki bo veljal za vse banke v 
sanaciji oziroma za Ljubljansko banko in Kreditno banko 
Maribor. 

Minister za finance, mag. Mitja Gaspari pa je poudaril, da bo 
vlada parlamentu predložila zakon, ki bo med drugim tudi 
ustrezno upošteval delež državljanov v lastninjenju takih bank. 

Potreba po sprejetju Ustavnega zakona o dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se je 
pojavila, zaradi pomanjkanja volje nekaterih drugih držav, 
nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ in bank s sedežem v teh 
državah, zaradi dejanskih in pravnih razlogov, ki so jih 
pogojevala: 

vojna na delu ozemlja nekdanje SFRJ, 
sankcije proti ZRJ, 

- zlom finančnih in gospodarskih sistemov v nekdanjih 
državah SFRJ. ^ 

Sporazum o pravnem nasledstvu in o prevzemu obveznosti 
in terjatev nekdanje SFRJ je bilo v takratnem času in v takratnih 
razmerah nemogoče skleniti. 

Slovenski finančni in gospodarski sistem v Republiki Sloveniji 
je bil v veliki nevarnosti zaradi morebitnih uveljavljanj terjatev 
tujih upnikov, kot tudi subjektov iz tako imenovane ZRJ, ki so 
postali upniki na podlagi diskontiranih nakupov terjatev, zaradi 
solidarnostne obveznosti, ki je izhajala iz novega finančnega 
sporazuma - New Financial Agreement. Republika Slovenija 
je prav tako želela na podlagi pogajanj s tujimi upniki poiskati 
pošteno rešitev za prevzem ustreznega deleža državnih 
dolgov SFRJ, ki niso bili locirani. 

S sprejetjem Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije sta se obe dotedanji banki 
(Ljubljanska banka in Kreditna banka Maribor) preoblikovali v 
novi banki, in sicer v Novo Ljubljansko banko d.d. in v Novo 
Kreditno banko Maribor d.d.. Zakon je predpisoval obema 
starima bankama v 22.b členu, da sta prepustili poslovanje in 
premoženje novima bankama. S tem, da sta morali novi banki 
obdržati: 
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- celotne potencialne obveznosti iz naslova solidarne 
odgovornosti po Novem finančnem sporazumu in druge 
potencialne obveznosti iz razmerij do NBJ in nekdanje 
SFRJ za tisti del, čigar dolžniki so v drugih republikah 
nekdanje SFRJ, 

■ ustrezni del potencialnih terjatev iz teh naslovov, 
- celotne obveznosti za devize na deviznih računih in 

deviznih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni 
prevzela jamstva, 

■ obveznosti do NBJ in tiste obveznosti do tujih upnikov, za 
katere je dala jamstvo nekdanja SFRJ, sredstva pa so 
porabili končni koristniki iz drugih republik nekdanje SFRJ, 

• pripadajoče terjatve iz teh naslovov. 

NLB d.d. je prav tako morala obdržati odnos do tedanjih 
podružnic in hčera Ljubljanske banke s sedeži v drugih 
republikah na ozemlju nekdanje SFRJ s tem, da je obdržala 
tudi ustrezni delež terjatev do NBJ iz naslova deviznih hranilnih 
vlog. 

Glede na dejstvo, da sta obe banki (njune pravice in 
obveznosti) nastali z Ustavnim zakonom, ju lahko upravičeno 
štejemo za ustavni kategoriji. Glede na to, da sta banki nastali 
z Ustavnim zakonom se poraja vprašanje, kako to, da se 
sedaj banki, ki sta nastali z Ustavnim zakonom o dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, privatizirata 
brez zakonske osnove. 

Po končanem glasovanju o predlogu Ustavnega zakona v 
celoti je minister za finance v sprejem predlagal tudi sklep v 
besedilu: "Pri pripravi privatizacijskega zakona za banke se 
bo upoštevalo načelo o udeležbi državljanov v lastninjenju 
saniranih bank." 

Sklep je bil sprejet, podana pa je bila tudi razlaga s strani 
ministra, da bo zakon določil, kolikšen bo delež razdelitve 
kapitala, ki ga bo država prodala kot svoje delnice. Lahko ga 
bo prodala za denar ali pa ga bo prodala za papirje državljanov. 
V tem primeru državljani ne bodo oškodovani, banke pa se 
bodo privatizirale po ocenjeni vrednosti, ki bo morala biti 
izračunana tik pred tem, ko se bo privatizirata. 

S sanacijo bančnega sistema smo v Sloveniji dosegli stabilno 
domače bančništvo, kot deini vir financiranja fizičnih in pravnih 
oseb, kar je s sklepom leta 1997 ugotovila tudi Banka Slovenije. 
Zato se mi zdi popolnoma nesmiselno, da prepustimo Vladi 
Republike Slovenije, da s svojim početjem izniči namen in stroške 
sanacije in da v "upravljanje slovenske banke" tujcem. 

Sprejem predloga zakona bi omogočil pravne temelje za pregledne 
postopke prodaje, izračun vrednosti banke, izračun domače 
absorbcijske moči, udeležbo državljanov pri privatizaciji bank in 
določitev morebitnega deleža prodaje tujim investitorjem, kakor 
tudi pogoje in načela prodaje saniranih slovenskih bank in vpliv 
prodaje na slovensko gospodarstvo. 

Sašo Pece, I. r. 
Poslanec DZ RS 

15. maj 2002 11 poročevalec, št. 47 



VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

Številka: 441-15/2001-2 
Ljubljana, 31.05.2001 

Vlada RepuMke~-Slovenije je-na.30:-seji"dne 31—maja~200"1 pod točko 4 obravnavala 
podrobnejši program privatizacije Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, in Nove 
kreditne banke Maribor, d.d., Maribor in sprejela naslednje 

1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS. št. 9/00 in 86/00) 
nehale veljati 4. in 6. točka sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 441-01/98-5 z 
dne 1.4.1999. ter 7. do 9. točka sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 
441-03/98-8 in-441-01/98-9 z dne'29.7.1999. 

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela Program privatizacije Nove kreditne banke 
—Maribor,rd.d., Maribor,-s podrobnejšim programom prodaje kapitalske naložbe za 

leto 2001 v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za finance, št. Zu 
1-3/2001, Zu 1-4/2001 z dne 30/5-2001). 

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela Program privatizacije Nove Ljubljanske 
banke, d.d., Ljubljana, s podrobnejšim programom prodaje kapitalske naložbe za 
leto 2001-2002 s tem, da se na strani 9 črtata zadnja odstavka. 

4. Vlada Republike Slovenije je sklenila umakniti stopnjo zaupnosti iz sprejetih 
programov privatizacije Nove kreditne banke Maribor, d.d. in Nove Ljubljanske 
banke d.d. Ljubljana. 

SKLEPE: 

PREJME: 
Ministrstvo za finance 
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VLADA REPUOIIKE SLOVENI. 

Številka: 441-15/2001-4 
Ljubljana, 13.12.2001 

Na podlagi 24. Člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 
(Uradni list RS, št. 32/01) in na podlagi 1., 2. ter 4. odstavka 14. člena Uredbe o postopkih 
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01, 
62/01) je Vlada Republike Slovenije na 54. seji dne 13.12.2001 sprejela naslednji 

Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnitev programa privatizacije Nove Ljubljanske 
banke d.d. v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za finance št. 203/01 z dne 
13.12.2001). 

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da z gradiva umake oznako zaupnosti uradna 
skrivnost-strogo zaupno. 

SKLEP 

PREJME: 
- Ministrstvo za finance 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 

NEKATERE NUJNE PROGRAME 

REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

(ZSNNPK-A) 

- skrajšani postopek - EPA 376 - III 

Samo Bevk, poslanec ZLSD 
Sliva Črnugelj, poslanka ZLSD 
mag. Majda Potrata, poslanka ZLSD 

Ljubljana, 10. maj 2002 

Podpisani poslanci obveščajo Državni zbor Republike 
Slovenije, da iz zakonodajnega postopka umikajo predlog 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v 
kulturi (ZSNNPK-A) - skrajšani postopek (EPA 376-III), ki so 
ga predložili 13. decembra 2001. 

Obrazložitev: 

Z umikom podpisani poslanci dajejo prednost predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
(ZSNNPK-?) - prva obravnava - EPA 522-III, ki so ga 29. 
aprila 2002 predložili poslanci Majda Širca, Samo Bevk, Janez 
Podobnik in Vojko Čeligoj. 

Samo Bevk, I. r. 
Silva Črnugelj, I. r. 

mag. Majda Potrata, I. r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE 0 

SODELOVANJU NA OBRAMBNEM 

PODROČJU (BFRSOP) 

EPA 527 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0020 
Številka: 800-18/2002-1 
Ljubljana, 08.05.2002 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

Vlada Republike Slovenije je na 142. dopisni seji dne 08.05.2002 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
FRANCOSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA 
OBRAMBNEM PODROČJU, 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Mirko Bandelj, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku 
Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju, glasi: 
podpisan 18.1.2002 v Ljubljani. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE 

O 

SODELOVANJU 

NA OBRAMBNEM PODROČJU 
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Vlada Republike Slovenije 2. člen 

in Vlada Francoske republike, 

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", sta se 

ob ugotavljanju, da so politične razmere v Evropi ugodne za razvoj 
in poglobitev novih odnosov partnerstva in sodelovanja med 
evropskimi državami, 

ob upoštevanju, da mora ta duh partnerstva in sodelovanja 
prevevati odnose med vsemi evropskimi državami brez 
razlikovanja, 

ob poudarjanju nujnosti, da so v jedru tega sodelovanja varnostna' 
in obrambna vprašanja, upoštevajoč globalno preureditev našega 
varnostnega okolja, 

ob upoštevanju, da se mora evropska varnostna in obrambna 
identiteta uveljaviti in okrepiti, da bi lahko pomembno prispevala k 
varnosti in stabilnosti v Evropi, 

sklicujoč se na Madridsko deklaracijo z dne 8. julija 1997 o 
evroatlantski varnosti in sodelovanju, ki so jo objavili voditelji držav 
in vlad atlantskega zavezništva, ki poudarja, da je Nato pripravljen 
na sprejem novih članic in da je glede tega v Sloveniji prišlo do 
pozitivnih sprememb na področju demokracije in pravne države, 

ob upoštevanju Sporazuma med državami pogodbenicami 
Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v 
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, podpisanega 19. 
junija 1995 v Bruslju, 

ob upoštevanju, da je cilj sprememb znotraj atlantskega 
zavezništva in Evropske unije vzpostaviti mir in varnost na vsej 
celini, 

sklicujoč se na obveznost, sprejeto v okviru Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi, da je treba okrepiti medsebojno 
zaupanje z večjo odprtostjo za obrambna vprašanja, 

ob poudarjanju, da je cilj tega sodelovanja, da se z zbliževanjem 
vojaških ustanov, razširjanjem in razvejanjem odnosov na 
varnostno-obrambnem področju ter z medsebojnim poglobljenim 
spoznavanjem prispeva k ohranjanju miru in stabilnosti v Evropi, 

ob upoštevanju pozitivnih rezultatov že vzpostavljenega 
dvostranskega sodelovanja na obrambnem področju 

in ob ugotavljanju svoje odločenosti, da poglobita in razširita svoje 
sodelovanje na obrambnem področju, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Cilj tega sporazuma je razviti sodelovanje med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Francoske republike na obrambnem področju. 

To sodelovanje ima obliko dvostranskih odnosov med službami 
ministrstev za obrambo in oboroženimi silami pogodbenic. Nanaša 
se na področja in zadeve jasno opredeljenih skupnih interesov 
ob upoštevanju veljavne slovenske in francoske zakonodaje. 

1. Ta sporazum obsega vsa področja sodelovanja, predvsem 
pa ta področja: 

1) koncepti obrambe in varnosti, predvsem v Evropi; 
2) tipi organizacije in opreme oboroženih sil, njihovih 

materialnih rezerv in logistične podpore. Zasnova, 
realizacija in nabava oborožitvenih sredstev; 

3) upravljanje in vodenje civilnega in vojaškega osebja; 
4) izobraževanje in usposabljanje častnikov, podčastnikov 

in državnih uslužbencev pogodbenic; 
5) komuniciranje in obveščanje v obeh vojskah; 
6) vojaška zakonodaja in predpisi; 
7) vojaška zgodovina in geografija; 
8) športne dejavnosti v okviru Mednarodnega sveta za 

vojaški šport. 

2. Področja tega sodelovanja se po potrebi lahko podrobneje 
opredelijo s sklenitvijo posebnih dogovorov. 

3. člen 

1. Sodelovanje na področjih, navedenih v 2. členu tega 
sporazuma, lahko poteka v teh oblikah: 

1) uradni obiski delegacij obeh pogodbenic in vojsk; 
2) sprejem pripravnikov v vojaško šolanje v skladu z 

zakonodajo, predpisi in postopki, veljavnimi v eni in drugi 
državi; 

3) pristanki vojaških ladij, obiski generalštabov in enot vojsk, 
študijski obiski vojaških šol, pristanki zračnih plovil; 

4) posvetovanja in izmenjave izkušenj v obliki konferenc, 
simpozijev, kolokvijev, seminarjev; 

5) izmenjave informacij, dokumentacije, izvedenskih mnenj; 
6) športne prireditve v okviru Mednarodnega sveta za 

vojaški šport. 

2. Uradni obiski in druge oblike sodelovanja se uresničujejo glede 
na potrebe, ki jih izrazita pogodbenici. 

4. člen 

1. Pogodbenici organizirata skupne vaje in urjenja bodisi na ravni 
več rodov bodisi na ravni le enega rodu vojske ali ene službe. 

2. Vaje, navedene v prvi alinei tega člena, so vpisane v letnih 
načrtih operativnega usposabljanja oboroženih sil ene in druge 
pogodbenice. 

3. Ministra za obrambo obeh pogodbenic s posebnim dogovorom 
opredeljujeta podrobnosti glede organizacije poteka in načinov 
ter pogojev financiranja skupnih vaj obeh vojsk. 

5. člen 

Da bi okrepili medsebojno razumevanje in zaupanje, pogodbenici 
v rednih časovnih presledkih organizirata vzajemne obiske svojih 
predstavnikov na ravni ministrstev za obrambo, generalštabov 
oboroženih sil, poveljstev in štabov obeh vojsk kot tudi na drugih 
enakovrednih ravneh poveljevanja in vodenja. 
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6. člen 

1. Ustanovi se skupna slovensko-francoska delovna skupina, 
ki bo usklajevala in nadzorovala sodelovanje med 
pogodbenicama. Delovno skupino sestavljajo člani obeh 
pogodbenic in generalštabov obeh vojsk kot tudi obrambni 
ataše in sekretar ene in druge pogodbenice; delovni skupini 
sopredsedujeta odgovorna predstavnika .vojsk obeh 
pogodbenic. Če je kateri od obeh obrambnih atašejev odsoten, 
ga lahko zamenja predstavnik veleposlaništva. 

2. Delovna skupina se sestaja vsako leto izmenično v Ljubljani 
in Parizu. Pripravlja pregled sodelovanja preteklega leta in 
določa načrt sodelovanja za prihodnje leto. Ta načrt obsega 
vsebino sprejetih dejavnosti, oblike, datume, kraje izvedbe in 
odgovorne organe. Načrt podpišeta odgovorna 
sopredsednika. 

3. Na dnevni red se lahko s skupnim soglasjem vpišejo vse 
tiste zadeve, ki prispevajo k uresničevanju ciljev tega 
sporazuma, kot tudi splošnejše zadeve, ki se nanašajo na 
vojaške ali strateške doktrine in na prihodnost evropske 
varnosti. Dnevni red se mora pripraviti vsaj en mesec pred 
letnim srečanjem delovne skupine. 

7. člen 

1. Funkcija pripadnikov sile in civilnega dela ene pogodbenice, 
ki prebivajo ali potujejo čez ozemlje druge pogodbenice, kot 
tudi narava in trajanje njihove naloge ter drugi podrobni načini 
in pogoji glede izvajanja njihovih pristojnosti se še pred 
razporeditvijo vsakega izmed njih opredelijo z izmenjavo pisem 
med ministroma za obrambo obeh pogodbenic. 

2. Pripadniki sile in civilnega dela opravljajo svoje funkcije v 
skladu s sklepi, vsebovanimi v pismih, iz prve alinee tega 
člena. Predvsem ne morejo sodelovati pri pripravi in izvajanju 
vojnih operacij ali dejavnostih vzdrževanja ali vzpostavljanja 
reda, javne varnosti ali narodne suverenosti, niti ne morejo v 
kakršni koli obliki posredovati v teh operacijah. 

3. Pripadniki sile in civilnega dela ter njihovi vzdrževani družinski 
člani med bivanjem na državnem ozemlju druge pogodbenice 
spoštujejo notranje pravo te pogodbenice in na njenem ozemlju 
ne morejo opravljati nobene politične dejavnosti. Poleg tega 
pripadniki sile in civilnega dela spoštujejo notranje predpise, 
ki veljajo na ministrstvu za obrambo pogodbenice gostiteljice. 

8. člen 

Pripadniki sile in civilnega dela lahko med opravljanjem svojih 
nalog s svojo družino bivajo na državnem ozemlju druge 
pogodbenice. Identiteta družinskih članov, ki skupaj s pripadnikom 
sile in civilnega dela prebivajo na ozemlju te države, je navedena 
v pismih, omenjenih v prvi alinei 7. člena tega sporazuma. 

9. člen 

1. Francoski pripadniki sile in civilnega dela prek veleposlaništva 
Francije v Ljubljani spadajo v pristojnost vlade Francoske 
republike. 

2. Slovenski pripadniki sile in civilnega dela prek veleposlaništva 
Slovenije v Parizu spadajo v pristojnost vlade Republike 
Slovenije. 

3. Med svojim bivanjem na državnem ozemlju druge 
pogodbenice obdržijo svoj status civilnega uslužbenca ali 
vojaške osebe svoje države. 

4. Pripadniki sile in civilnega dela nosijo uniformo in vojaška 
odlikovanja v skladu s predpisi, veljavnimi v oboroženih silah 
pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica gostiteljica jim dovoli, 
da se preoblečejo v civilno obleko. 

5. Pripadniki sile pogodbenice pošiljateljice lahko obdržijo in nosijo 
svoje orožje, če jim to dovoljuje predpis, ki se zanje uporablja. 
Državni organi pogodbenice gostiteljice z razumevanjem 
proučijo zahtevke, ki jim jih v zvezi s tem predloži pogodbenica 
pošiljateljica. 

6. Državni organi pogodbenice pošiljateljice so pristojni za 
vprašanja discipline. Državni organi pogodbenice gostiteljice 
obvestijo veleposlaništvo pogodbenice pošiljateljice o ravnanju 
pripadnika sile in civilnega dela, ki ni v skladu s pravili o 
vojaški disciplini v državi gostiteljici. 

Pravila o splošni disciplini v oboroženih silah v državi 
pogodbenice gostiteljice se izročijo vsakemu pripadniku sile 
in civilnega dela. 

10. člen 

Vsaka pogodbenica v okviru in v mejah razpoložljivih proračunskih 
sredstev zagotavlja financiranje sodelovanja v skladu s temi pravili: 

1. Če se pogodbenici na področju izobraževanja ne dogovorita 
drugače, pogodbenica pošiljateljica krije stroške prevoza do 
namembnega kraja na državnem ozemlju pogodbenice 
gostiteljice in nazaj in potrebna nadomestila za osebne izdatke 
svojih predstavnikov. 

2. Pogodbenica gostiteljica pripadnikom sile in civilnega dela 
brezplačno zagotavlja možnosti za izpolnjevanje njihovih nalog 
ob upoštevanju teh določb: 

3. za pripadnike sile in civilnega dela, ki krajši čas (največ šest 
mesecev, razen ob skupnih vajah in urjenjih, katerih načini in 
pogoji financiranja so določeni v posebnem dogovoru) bivajo 
na ozemlju pogodbenice gostiteljice, pogodbenica gostiteljica 
krije stroške službenih prevozov po svojem ozemlju, stroške 
nastanitve in prehrane, stroške, povezane s kulturnimi 
prireditvami po programu obiska, kot tudi službene telefonske 
klice v državo pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica 
gostiteljica tudi krije stroške izobraževanja za vse pripravnike, 
ki se šolajo v vojaških šolah in enotah oboroženih sil. 
Pogodbenica gostiteljica lahko v posameznih primerih odobri 
podelitev štipendij za tekoče izdatke; 

4. za pripadnike sile in civilnega dela ter njihove družinske člane, 
ki jih spremljajo, ki daljši čas (več kot šest mesecev) bivajo 
na ozemlju pogodbenice gostiteljice, pogodbenica pošiljateljica 
zagotavlja kritje stroškov prevoza, nastanitve in prehrane. 
Ministrstvo za obrambo pogodbenice gostiteljice pa 
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pripadnikom sile in civilnega dela, ki opravljajo delo lektorjev, 
zagotavlja brezplačno nastanitev in prehrano na kraju 
izpolnjevanja delovnih nalog. 

11. člen 

Do sklenitve splošnega sporazuma o varnosti med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Francoske republike se uporabljajo 
ta pravila: 

1. pogodbenici se zavezujeta, da bosta varovali zaupne 
informacije, do katerih lahko imata dostop po tem sporazumu, 
v skladu z notranjimi zakoni in predpisi; 

2. oprema ali informacija, ki jo v okviru tega sporazuma prejme 
ena pogodbenica, se brez predhodnega pisnega soglasja 
druge pogodbenice ne sme neposredno ali posredno, začasno 
ali dokončno prenesti, razkriti ali razširiti tretjemu ali 
nepooblaščenim osebam ali subjektom. 

12. člen 

Spori, povezani z izvajanjem ali razlago tega sporazuma, se 
rešujejo s pogajanjem med pogodbenicama. 

veljavnosti tega sporazuma. Ta začne veljati na dan zadnjega 
uradnega obvestila. 

2. Sporazum se sklene za pet let. Ob koncu tega obdobja se 
sporazum tiho podaljšuje za nova obdobja v trajanju enega 
leta. 

3. Pogodbenici lahko ta sporazum sporazumno kadar koli pisno 
dopolnita ali spremenita. Spremembe sporazuma začnejo 
veljati v skladu z določbami prve alinee. 

4. Ena in druga pogodbenica lahko ta sporazum pisno odpove. 
Ta odpoved začne veljati 90 dni po uradnem obvestilu drugi 
pogodbenici. 

V potrditev tega sta predstavnika pogodbenic, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum in nanj odtisnila 
vsak svoj pečat. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 18. januarja 2002 v dveh izvodih v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

13. člen 

o obvestit 
formalnosti, ki se na njunem ozemlju zahtevajo za začetek 
Pogodbenici se uradno obvestita o tem, da so izpolnjene Z* ylado Slovenije Za Vlado Francoske republike 

dr. Anton Grizold l.r. Alain Richard l.r. 

3. člen 4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske 
republike o sodelovanju na obrambnem področju je bil podpisan 
18.1.2002 v Ljubljani. Podpisala sla ga dr. Anton Grizold, minister 
za obrambo Republike Slovenije in g. Alain Richard, minister za 
obrambo Francoske republike. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske 
republike o sodelovanju na obrambnem področju je bil podpisan v 
duhu poglobitve novih odnosov partnerstva in sodelovanja med 
evropskimi državami, ki upoštevajoč globalno preureditev našega 
varnostnega okolja, terja tudi okrepljeno sodelovanje na področjih 
varnosti in obrambe. V preambuli se sporazum tako sklicuje na 
cilj sprememb znotraj atlantskega zavezništva in Evropske unije 
v smislu vzpostavitve miru in varnosti na vsej celini. 

Gre za krovni sporazum med pogodbenicama, ki ureja 
sodelovanje na obrambnem področju. Sodelovanje bo potekalo v 
obliki dvostranskih odnosov med službami ministrstev za obrambo 
in oboroženimi silami pogodbenic na področjih skupnih interesov 
in ob upoštevanju zakonodaje obeh pogodbenic. Sporazum 
predvideva sodelovanje predvsem na teh področjih, za katera se 
po potrebi lahko sklenejo posebni dogovori: 

koncepti varnosti in obrambe v Evropi; 
tipi organizacije in opreme oboroženih sil, vključno z logistično 
podporo; 
upravljanje in vodenje civilnega in vojaškega osebja; 

- izobraževanje in usposabljanje častnikov, podčastnikov in 
državnih uslužbencev pogodbenic; 

■ komuniciranje in obveščanje v obeh vojskah; 
vojaška zakonodaja; 
vojaška zgodovina in geografija; 

• športne dejavnosti v okviru Mednarodnega sveta za vojaški 
šport. 

Sodelovanje, ki bo potekalo predvsem v obliki uradnih obiskov 
delegacij obeh pogodbenic, posvetovanj in izmenjave izkušenj v 
obliki konferenc, seminarjev,... ter izmenjave informacij kot tudi s 
sprejemom pripravnikov v vojaško šolanje in v obliki skupnih 
športnih prireditev, bo usklajevala in nadzirala skupna slovensko- 
francoska delovna skupina. Delovna skupina, ki se bo sestajala 
enkrat letno, bo pripravljala letne načrte sodelovanja, v katerih 
bodo med drugim predvidene tudi vojaške vaje in urjenja bodisi 
na ravni več rodov bodisi na ravni le enega rodu vojske ali ene 
službe. Funkcija pripadnikov sile in civilnega dela ene 
pogodbenice, ki prebivajo ali potujejo čez ozemlje druge 
pogodbenice, kot tudi narava in trajanje njihovih nalog, se 
opredelijo z izmenjavo pisem med ministroma za obrambo obeh 
pogodbenic. Status pripadnikov oboroženih sil in civilnega dela, 
predvsem z vidika razdelitve pristojnosti med obema 
pogodbenicama, ureja 9. člen sporazuma. Sporazum določa tudi 
pravila financiranja sodelovanja, ki ga v mejah razpoložljivih 
proračunskih sredstev zagotavlja vsaka pogodbenica. 

Predlagamo, da sporazum v skladu s 75. členom zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 

Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz 
rednih sredstev. 

t 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

HRVAŠKE 0 UREDITVI STATUSNIH IN DRUGIH 

PRAVNIH RAZMERIJ, POVEZANIH Z 

VLAGANJEM V NUKLEARNO ELEKTRARNO 

KRŠKO, NJENIM IZKORIŠČANJEM IN 

RAZGRADNJO IN SKUPNE IZJAVE OB PODPISU 

POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O UREDITVI 

STATUSNIH IN DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ, 

POVEZANIH Z VLAGANJEM V NUKLEARNO 

ELEKTRARNO KRŠKO, NJENIM 

IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO (BHRNEK) 

- EPA 528 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0009 
Številka: 311-01/2001-10 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 09.05.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O UREDITVI STATUSNIH IN DRUGIH PRAVNIH 
RAZMERIJ, POVEZANIH Z VLAGANJEM V NUKLEARNO 
ELEKTRARNO KRŠKO, NJENIM IZKORIŠČANJEM IN 
RAZGRADNJO IN SKUPNE IZJAVE OB PODPISU 
POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE HRVAŠKE O UREDITVI STATUSNIH IN 
DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ, POVEZANIH Z VLAGANJEM 
V NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO, NJENIM 
IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
dr. Robert Golob, državni sekretar v Ministrstvu za okolje 
in prostor, 
Ivo Novak, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje in prostor, 

- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificirata se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo in Skupna izjava ob podpisu Pogodbe 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 

vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in 
razgradnjo, podpisani dne 19. decembra 2001 v Krškem. 

2. člen 

Pogodba in Skupna izjava se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem 
jeziku glasita: 
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POGODBA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O UREDITVI STATUSNIH IN DRUGIH PRAVNIH 

RAZMERIJ, POVEZANIH 

Z VLAGANJEM V NUKLEARNO ELEKTRARNO 

KRŠKO, NJENIM IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO 
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(i) Izhajajoč iz Evropske energetske listine in še posebej načel, 
vsebovanih v 

- pogodbi o Energetski listini, 

Konvenciji o jedrski varnosti, 

Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom 
in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, 

(ii) v želji, da kot suvereni in mednarodno priznani državi še 
naprej sporazumno urejata svoje medsebojne odnose v zvezi s 
statusom Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NE 
Krško), njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter 

(iii) izhajajoč iz sporazuma, sklenjenega 27. oktobra 1970 med 
Izvršnim svetom SR Slovenije in Izvršnim svetom SR Hrvaške, 
ratificiranega v Skupščini SR Slovenije 10. decembra 1970 (Uradni 
list SR Slovenije, št. 44/70) in v Saboru SR Hrvaške 28. decembra 
1970 (Narodne novine SR Hrvaške, št. 1/71), 

(iv) upoštevaje Pogodbo o združevanju sredstev zaradi skupne 
izgradnje in skupnega izkoriščanja NE Krško, sklenjeno 22. marca 
1974 med Savskimi elektrarnami Ljubljana in Elektroprivredo 
Zagreb, kot tudi pripadajoči aneks z dne 16. aprila 1982, 

(v) upoštevaje Samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti ustanoviteljev in NE Krško, sklenjen 16. aprila 
1982 med EGS Maribor in ZEOH Zagreb, in 

(vi) upoštevaje Sporazum o pripravi izgradnje druge skupne 
slovensko-hrvaške nuklearne elektrarne, sklenjen 21. aprila 1985 
med EGS Maribor in ZEOH Zagreb, 

(vii) upoštevaje, da so bili vlagatelji v NE Krško vpisani v sodni 
register Temeljnega sodišča v Novem mestu pod št. 56/84 dne 
29. februarja 1984 kot ustanovitelji, 

sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške 
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sporazumeli o 
naslednjem: 

1. člen 
(Pravni nasledniki) 

(1) Pogodbenici ugotavljata, da je NE Krško zgrajena s sredstvi 
slovenskih in hrvaških elektrogospodarskih organizacij, ki so jih 
na slovenski strani zastopale in predstavljale Savske elektrarne 
Ljubljana, na hrvaški strani pa Elektroprivreda Zagreb. Pravni 
naslednik slovenskih elektrogospodarskih organizacij v zvezi s 
pravicami in obveznostmi gradnje in izkoriščanja NE Krško je 
ELES GEN d. o. o. Ljubljana, pravni naslednik hrvaških 
elektrogospodarskih organizacij pa Hrvatska elektroprivreda d. 
d. Zagreb (v nadaljnjem besedilu: HEP, d. d.). 

(2) Sredstva, potrebna za gradnjo jedrske elektrarne, so v enakih 
delih na podlagi aktov, navedenih v preambuli te pogodbe, vložili 
vlagatelji oziroma njuna pravna naslednika ter s tem pridobili 
podlago za pridobitev pravic družbenika v NE Krško v skladu s to 
pogodbo. 

(3) Pogodbenici soglašata, da pravna naslednika vlagateljev iz 
obeh pogodbenic uresničujeta pravice in obveznosti v zvezi z 
upravljanjem in izkoriščanjem skupne NE Krško v enakih deležih 
in enakem razmerju, razen če s to pogodbo ni določeno drugače. 

2. člen 
(Družba NEK d. o. o.) 

(1) Pogodbenici soglašata, da se obstoječe Javno podjetje 
Nuklearna elektrarna Krško, družba z omejeno odgovornostjo 
(JP NEK d. o. o.), preoblikovano z Uredbo Vlade Republike 
Slovenije z dne 30. julija 1998 iz Nuklearne elektrarne Krško p. o. 
preoblikuje v Nuklearno elektrarno Krško, družbo z omejeno 
odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: družba ali NEK d. o. o.), v 
skladu s to pogodbo in ustrezno družbeno pogodbo, ki jo bosta 
na podlagi te pogodbe sklenila ELES GEN d. o. o. Ljubljana in 
Hrvatska elektroprivreda d. d. Zagreb (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelja oziroma družbenika). 

(2) Družba posluje po načelu pokrivanja vseh stroškov in zato 
načeloma s svojim poslovanjem ne ustvarja niti dobička niti izgube. 

(3) Pogodba, ki jo skleneta ustanovitelja (v nadaljnjem besedilu: 
družbena pogodba), bo temeljila na določbah te pogodbe ter na 
določbah Zakona o gospodarskih družbah Republike Slovenije. 
Pogodbenici bosta zagotovili, da bosta ustanovitelja sklenila 
družbeno pogodbo v besedilu iz priloge 1 te pogodbe. Ustanovitelja 
bosta sklenila družbeno pogodbo takoj po podpisu te pogodbe, s 
tem da družbena pogodba začne veljati hkrati z uveljavitvijo te 
pogodbe. Družbena pogodba se šteje kot ustanovitveni akt družbe 
in za njeno veljavnost ni potrebna oblika notarskega zapisa, kot 
to določa zakon o gospodarskih družbah. Sklenjena družbena 
pogodba ni sestavni del te pogodbe. 

(4) Osnovni kapital NEK d. o. o. je 84.723.482.000,00 SIT 
(štiriinosemdeset milijard sedemsto triindvajset milijonov štiristo 
dvainosemdeset tisoč slovenskih tolarjev). 

(5) Osnovni kapital NEK d. o. o. je razdeljen na dva enaka poslovna 
deleža v lasti ELES GEN d. o. o. Ljubljana in Hrvatske 
elektroprivrede d. d. Zagreb. 

(6) Za odločitev o izstopu ali izključitvi družbenika iz družbe ter 
za odločitev o predčasnem prenehanju družbe je potrebno 
soglasje pogodbenic. 

(7) Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta delovali na način, s 
katerim bi se odvzemale ali omejevale pravice družbenikov. 

3. člen 
(Organi družbe) 

(1) Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava, ki so 
sestavljeni paritetno, razen če ta pogodba ne določa drugače. 

(2) Predsednika uprave ima pravico predlagati,slovenski 
družbenik, namestnika predsednika pa hrvaški družbenik. Kadar 
se znotraj paritetno sestavljene uprave ne doseže soglasje, se 
šteje, da je sprejeta odločitev, za katero glasuje predsednik uprave 
(v nadaljnjem besedilu: odločujoči glas). Odločujoči glas 
predsednika uprave se uporabi izjemoma, in sicer v primerih, ko 
bi nesoglasje v upravi lahko ogrozilo varnost obratovanja, bistveno 
ogrozilo doseganje ciljev, določenih s sprejetim letnim 
gospodarskim načrtom, ali povzročilo družbi večjo škodo. 

(3) Kadar predsednik uprave uporabi odločujoči glas, mora takoj 
zahtevati od predsednika nadzornega sveta sklic seje nadzornega 
sveta, na kateri se obravnava upravičenost uporabe 
odločujočega glasu, in sprejme ustrezne odločitve. 
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(4) V primeru uporabe odločujočega glasu člani uprave, ki so 
glasovali proti odločitvi, niso odgovorni za škodo, ki bi izvirala iz 
takšne odločitve predsednika uprave. 

(5) Predsednika nadzornega sveta ima pravico predlagati hrvaški 
družbenik, namestnika predsednika pa slovenski družbenik. 

(6) Pri delu in odločanju nadzornega sveta imajo pravico 
sodelovati tudi predstavniki zaposlenih NEK d. o. o (širša sestava), 
vendar samo, kadar se razpravlja in odloča neposredno o delovno- 
pravnih vprašanjih, ki se nanašajo na zaposlene v NEK d. o. o. V 
takšnih primerih je nadzorni svet sestavljen tripartitno, in sicer iz 
enakega števila predstavnikov slovenskega družbenika, 
hrvaškega družbenika in predstavnikov zaposlenih v NEK 
d. o. o., ki so imenovani v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje 
delavcev pri upravljanju. Natančnejše določbe o sestavi in delu 
nadzornega sveta v širši sestavi vsebuje družbena pogodba. 

(7) Pogodbenici soglašata, da se v NEK d. o. o. ne bodo uporabljali 
slovenski predpisi o soupravljanju delavcev, ki se nanašajo na 
delavskega direktorja. 

(8) Skupščina družbe bo imenovala predlagane člane uprave in 
nadzornega sveta, če so ti predlagani v skladu s to pogodbo in z 
družbeno pogodbo. 

(9) Pogodbenici soglašata, da se vprašanja, o katerih ne morejo 
odločiti organi družbe zaradi paritetne sestave, rešijo s 
poslovnotehnično arbitražo, katere odločitev bo dokončna in 
zavezujoča za družbo. Določbe o sestavi, pristojnosti in delovanju 
te arbitraže vsebuje družbena pogodba. 

4. člen 
(Trajanje družbe, predkupna pravica) 

(1) NEK d. o. o. je ustanovljena za določen čas, in sicer do konca 
postopka razgradnje jedrske elektrarne. 

(2) Republika Slovenija oziroma od nje pooblaščena pravna oseba 
ima pri morebitni prodaji nepremičnin NEK d. o. o. predkupno 
pravico v skladu s prilogo 2 te pogodbe. Ta predkupna pravica 
Ima prednost pred drugimi zakonitimi predkupnimi pravicami. 

5. člen 
(Proizvodnja in prenos) 

(1) Pogodbenici soglašata, da je NE Krško zelo pomemben 
elektroenergetski vir za elektroenergetska sistema obeh držav 
in sta izjemno zainteresirani za varno delovanje te elektrarne. 

(2) Pogodbenici soglašata, da bo družba razpoložljivo moč in 
proizvedeno električno energijo dobavljala družbenikoma, 
vsakemu polovico, in sicer do konca redne življenjske dobe 
jedrske elektrarne leta 2023 oziroma do konca njene podaljšane 
življenjske dobe, če bo odobrena (v nadaljnjem besedilu: 
življenjska doba). 

(3) Pogodbenici soglašata, da se dobava električne energije izvaja 
na pragu elektrarne v skladu z evropskimi standardi, in sicer pod 
enakimi pogoji za družbenika. 

(4) Upravljalec prenosnega omrežja Iz Republike Slovenije bo 
zagotovil hrvaškemu družbeniku prenos moči in električne energije 
iz drugega odstavka tega člena po najkrajši prenosni poti. Hrvaški 
družbenik je preneseno električno energijo dolžan prevzeti. Za 
prenos moči in električne energije iz NE Krško bo upravljavec 
prenosnega omrežja zaračunal hrvaškemu družbeniku stroške 
prenosa skladno z obstoječo in mednarodno prakso. 

(5) Pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški 
pooblaščene za vodenje elektroenergetskih sistemov in prenos 
električne energije, ter NEK d. o. o. bodo po potrebi medsebojna 
razmerja uredile s posebnim sporazumom. 

(6) Razpoložljiva moč in proizvedena električna energija, 
dobavljena v skladu z drugim odstavkom tega člena in prenesena 
v skladu s četrtim odstavkom tega člena, sta prosti carin in drugih 
dajatev. 

(7) Za električno energijo, proizvedeno v NE Krško, ki jo skladno 
z drugim odstavkom tega člena prevzema hrvaški družbenik, ne 
veljajo slovenski predpisi o trgu z električno energijo. 

, 6. člen 
(Cena, stroški) 

(1) Družbenika bosta dobavljeno moč in električno energijo 
plačevala po ceni, ki pokriva celotne stroške poslovanja, ki 
vključujejo med drugim tudi stroške amortizacije v višini, potrebni 
za realizacijo dolgoročne investicijske obnove ter vlaganj v 
tehnične izboljšave v zvezi z varnostjo in gospodarsko 
učinkovitostjo jedrske elektrarne. Predračunska cena moči in 
električne energije se določa na podlagi letnega gospodarskega 
načrta skladno z elementi, ki se določijo z družbeno pogodbo. 
Konec poslovnega leta se opravi poračun skladno z dejansko 
proizvedeno električno energijo in dejanskimi stroški poslovanja. 

(2) Če jedrska elektrarna ne obratuje iz vzroka, za katerega ne 
odgovarja nobena od pogodbenic niti nobeden od družbenikov, in 
je ta vzrok izven same elektrarne in ga ni bilo mogoče predvideti, 
njegovim posledicam pa se ni dalo izogniti ali jih odpraviti (višja 
sila), oziroma iz vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvideti in se 
njegovim posledicam ni dalo izogniti ali jih odpraviti (naključje), 
bosta družbenika plačala vsak polovico nastalih stroškov. 

(3) Za višjo silo se ne štejejo dejanja državne oblasti ali lokalne 
samoupravne oblasti, razen dejanj, ki se nanašajo na jedrsko 
varnost. 

(4) Če okoliščine iz drugega odstavka tega člena trajajo dalj kot 
dvanajst mesecev in se družbenika ne dogovorita drugače, se 
izvede postopek predčasnega zapiranja NE Krško. 

(5) Družbenika bosta svoje finančne obveznosti do NEK d. o. o. 
redno izpolnjevala, svojo obveznost plačila pa zavarovala. 

(6) NEK d. o. o. lahko ustavi dobavo električne energije 
družbeniku, ki trajneje ne plačuje svojih obveznosti oziroma ne 
zagotovi ustreznega zavarovanja plačil svojih obveznosti. 

7. člen 
(Izredni stroški) 

Izhajajoč iz enakih deležev družbenikov bosta pogodbenici sprejeli 
ustrezne ukrepe, da bosta družbenika v načelu zagotavljala v 
enakem razmerju tudi sredstva, potrebna za plačilo izrednih 
stroškov kot tudi za nova vlaganja v NE Krško, če ta sredstva 
niso zagotovljena v ceni iz prvega odstavka 6. člena. 

8. člen 
(Zaposlovanje, šolanje) 

(1) Pogodbenici soglašata, da bo v družbeni pogodbi določena 
obveznost NEK d. o. o., da pri zaposlovanju upošteva načelo 
paritete za člane uprave in za druge delavce s posebnimi 
pooblastili, ki jih določa družbena pogodba. 
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(2) Družba bo določila tista strokovna delovna mesta, za katera 
se ob upoštevanju načela varnosti, optimalnega obratovanja 
jedrske elektrarne in primerne zastopanosti strokovnih kadrov iz 
obeh pogodbenic zagotavlja prosto zaposlovanje. 

(3) Republika Slovenija se zavezuje, da bo v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena osebam, ki imajo status tujca, na 
predlog družbe omogočila prosto zaposlovanje. 

(4) Pri šolanju, štipendiranju in strokovnem usposabljanju bo NEK 
d. o. o upoštevala načelo enakih pravic ne glede na državljanstvo. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za že zaposlene delavce 
v NEK d. o.o. 

9. člen 
(Izvajalci del) 

(1) Pogodbenici soglašata, da NEK d. o. o. za potrebe rednega 
obratovanja kot tudi v izrednih primerih zagotovi sodelovanje 
podjetij in institucij, ki izpolnjujejo pogoje kvalificiranih izvajalcev 
del v jedrskih elektrarnah. Pri izpolnjevanju prej navedenih pogojev 
in pogojev konkurenčnosti bo NEK d. o. o. okvirno enako 
zagotavljala sodelovanje dobaviteljev in izvajalcev iz obeh 
pogodbenic. 

(2) Pogodbenici soglašata, da se bodo dobavitelji in izvajalci iz 
držav pogodbenic za potrebe NEK d. o. o. v vsem obravnavali 
enako. 

10. člen 
(Razgradnja, radioaktivni odpadki in izrabljeno 

jedrsko gorivo) 

(1) Razgradnja NE Krško, odlaganje radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva, kot je določeno v Skupni konvenciji 
iz preambule te pogodbe, je skupna obveznost pogodbenic. 

(2)Pogodbenici soglašata, da bosta zagotovili učinkovito skupno 
rešitev za razgradnjo in za odlaganje radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva z gospodarskega stališča in s 
stališča varovanja okolja. 

(3) Odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega 
goriva iz obratovanja in razgradnje se bo izvajalo skladno s 
programom odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
jedrskega goriva (v nadaljnjem besedilu: program odlaganja RAO 
in IJG). Program odlaganja RAO in IJG bosta skladno z 
mednarodnimi standardi ob sodelovanju NEK d. o. o. izdelali 
strokovni organizaciji, ki ju bosta določili pogodbenici v 60 dneh 
po uveljavitvi te pogodbe. Program odlaganja RAO in IJG med 
drugim vključuje: predlog možne delitve in prevzema radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, kriterije sprejemljivosti 
za odlaganje in oceno potrebnih finančnih sredstev ter roke za 
izvedbo. Program odlaganja RAO in IJG bo izdelan v 12 mesecih 
od uveljavitve te pogodbe in ga potrdi meddržavna komisija iz 18. 
člena te pogodbe. Program odlaganja RAO in IJG se revidira 
najmanj vsakih pet let. 

(4) Razgradnja se bo Izvajala skladno s programom razgradnje. 
Program razgradnje vključuje tudi ravnanje z vsemi radioaktivnimi 
in drugimi odpadki, nastalimi pri razgradnji, do njihovega odvoza 
z lokacije NE Krško, oceno potrebnih finančnih sredstev in roke 
za njegovo izvedbo. 

(5) Program razgradnje bosta Izdelali strokovni organizaciji iz 
tretjega odstavka tega člena skupaj z NEK d. o. o. skladno z 
mednarodnimi standardi najkasneje v 12 mesecih od dneva 

uveljavitve te pogodbe. Program razgradnje potrjuje meddržavna 
komisija iz 18. člena te pogodbe in odobri upravni organ Republike 
Slovenije, pristojen za jedrsko varnost. Program razgradnje se 
revidira najmanj vsakih pet let. 

(6)Lokacija NE Krško se lahko uporablja za začasno skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva do konca 
življenjske dobe. 

(7) Če se pogodbenici do konca redne življenjske dobe ne 
dogovorita o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva, se obvezujeta, da bosta najkasneje 
v dveh letih po tem roku končali s prevzemom in odvozom 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z lokacije 
NE Krško, in to vsaka polovico. Nadaljnje prevzemanje in 
odvažanje bo potekalo skladno s programom odlaganja RAO in 
IJG ter programom razgradnje, najmanj pa vsakih pet let, če z 
odobrenimi programi ni drugače določeno. 

(8) Če pride do predčasnega zapiranja NE Krško zaradi dejanj 
oblasti Republike Slovenije, ki niso posledica višje sile ali naključja 
v smislu 6. člena te pogodbe, bo Republika Hrvaška sodelovala 
pri razgradnji in odlaganju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
jedrskega goriva sorazmerno z električno energijo, prevzeto od 
hrvaškega družbenika, glede na električno energijo, ki bi jo NE 
Krško proizvedla v normalnih okoliščinah od začetka obratovanja 
do konca življenjske dobe. 

11. člen 
(Financiranje razgradnje in odlaganja) 

(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v enakih delih zagotovili 
financiranje stroškov izdelave programa razgradnje, stroškov 
njegovega Izvajanja in tudi stroškov izdelave programa odlaganja 
RAO in IJG. 

(2) Če se pogodbenici sporazumeta o skupni rešitvi odlaganja 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, se tudi ti 
stroški financirajo v enakih delih. Če se tak dogovor ne doseže, 
bosta pogodbenici samostojno pokrivali stroške vseh tistih 
dejavnosti pri izvajanju programa odlaganja RAO In IJG, ki niso 
skupne narave. 

(3) Pogodbenici bosta v dvanajstih mesecih od uveljavitve te 
pogodbe sprejeli ustrezne predpise za zagotovitev sredstev za 
financiranje stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
in sicer tako, da bo vsaka pogodbenica zagotavljala redno 
vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad v znesku, 
predvidenem v odobrenih programih iz 10. člena te pogodbe. 
Pogodbenici oziroma posebna sklada financirata vsak polovico 
vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo in odlaganjem vseh 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, nastalih 
v času obratovanja in razgradnje NE Krško, ki jih odobri 
meddržavna komisija iz 18. člena te pogodbe. 

(4) Če nastopijo okoliščine iz osmega odstavka 10. člena te 
pogodbe, se skladno spreminja financiranje stroškov iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena, ki bi jih sicer pogodbenici 
pokrivali vsaka polovico. 

(5) Vsaka pogodbenica solidarno jamči za obveznosti svojega 
posebnega sklada. 

(6) Pogodbenici se bosta medsebojno redno obveščali o znesku 
zbranih sredstev v svojih posebnih skladih. 

(7) Nosilec razgradnje NE Krško po programu razgradnje je NEK 
d. o. o. 
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12. člen 
(Zaščita vlaganj) 

(1) Pogodbenici soglašata, da se: 

1. uresničevanje pravic družbenikov, izhajajočih iz te 
pogodbe, ne sme ne začasno ne trajno omejiti; 

2. na svojem ozemlju zagotovi družbeniku iz druge 
pogodbenice pravično in nepristransko obravnavo 
oziroma enako obravnavo kot svojemu družbeniku ter 
popolno zaščito in varnost vlaganj v času trajanja 
skupnega vlaganja. 

(2) Pogodbenici se obvezujeta, da ne bosta obremenjevali 
proizvodnje in prevzema električne energije iz NEK d. o. o. s 
kakršnimi koli javnimi dajatvami, ki jih predpiše država ali lokalna 
skupnost, ki niso obstajale v času podpisovanja te pogodbe in se 
nanašajo na NE Krško kot jedrski objekt, oziroma teh javnih dajatev 
ne bosta realno povečevali. Pri drugih javnih dajatvah pa Republika 
Slovenija zagotavlja, da bo NEK d. o. o. enako obravnavana kot 
druge pravne osebe v Republiki Sloveniji. 

(3) Če bi se za proizvodnjo električne energije določila obveznost 
dodelitve ustrezne koncesije, se Republika Slovenija zavezuje, 
da takšno koncesijo brez nadomestila dodeli NEK d. o. o., in sicer 
s trajanjem do konca življenjske dobe elektrarne. 

13. člen 
(Zaščita pred razlastitvijo) 

(1) Vlaganja hrvaškega družbenika ni mogoče razlastiti ali zanj 
uporabiti drugih ukrepov, ki bi imeli enak učinek kot razlastitev (v 
nadaljevanju: razlastitev), razen če ne gre za ukrep v javnem 
interesu v zvezi z notranjimi potrebami Republike Slovenije in ki je 
izveden na nediskriminacijski osnovi ob hitrem, ustreznem in 
učinkovitem nadomestilu. 

(2) Nadomestilo za razlastitev se določi v skladu s 13. členom 
Pogodbe o energetski listini ob upoštevanju 16. člena Mednarodnih 
računovodskih standardov. 

(3) Določbe predhodnega odstavka veljajo enako za dohodek od 
vlaganja in v primeru delne ali popolne likvidacije. 

14. člen 
(Repatriacija vlaganj in dohodkov) 

Republika Slovenija po poravnavi davčnih obveznosti jamči 
hrvaškemu družbeniku neomejen prenos njegovih vlaganj in 
dohodkov ter zaslužkov državljanov Republike Hrvaške, ki delajo 
v NE Krško d. o. o. Prenosi bodo opravljeni takoj, in sicer v prosto 
zamenljivi valuti. Prenosi bodo opravljeni po menjalnem tečaju, ki 
velja na dan prenosa, skladno z veljavnimi deviznimi predpisi in 
bodo obravnavani tako, kot to velja za repatriacijo vlaganj in 
dohodkov, ki jih izvedejo vlagatelji iz tretjih držav. 

15. člen 
(Subrogacija) 

(1) Če pogodbenica ali od nje pooblaščena pravna oseba opravi 
plačilo na podlagi odškodninskega zahtevka, poroštva ali 
zavarovalne pogodbe v zvezi z vlaganjem, bo druga pogodbenica 
priznala prvi ali od nje pooblaščeni pravni osebi prenos vseh 
pravic ali terjatev oškodovanega družbenika. Prva pogodbenica 
ali od nje pooblaščena pravna oseba pa je pooblaščena uresničiti 

take pravice in izpolniti take terjatve na podlagi subrogacije v 
istem obsegu kot ta družbenik. 

(2) Prva pogodbenica ali od nje pooblaščena pravna oseba ima 
vedno pravico do enake obravnave glede pravic ali terjatev, 
nastalih na podlagi prenosa. 

16. člen 
(Vpliv na okolje) 

Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta redno obveščali o vplivu 
NE Krško na okolje. 

17. člen 
(Finančna vprašanja iz preteklosti) 

(1) Medsebojni finančni odnosi, nastali do podpisa te pogodbe, 
med NEK d. o. o., ELES d. o. o., ELES GEN d. o. o. in HEP d. d. se 
uredijo skladno z načeli, določenimi v prilogi 3 te pogodbe. 

(2) Pogodbenici soglašata, da z dnem uveljavitve te pogodbe 
prenehajo vse obveznosti NEK d. o. o. do Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, nastale z uporabo 
Zakona o skladu za financiranje razgradnje NE Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NE Krško (Uradni list RS, št. 75/94). 

18. člen 
(Meddržavna komisija) 

(1) Pogodbenici ustanovita meddržavno komisijo, ki bo spremljala 
izvajanje te pogodbe in opravljala druge naloge v skladu s to 
pogodbo. Komisijo sestavljata delegaciji pogodbenic. Vsaka 
delegacija ima predsednika in štiri člane. 

(2) Komisija se sestaja izmenično na ozemlju ene in druge 
pogodbenice. Prvi sestanek skliče predsednik slovenske 
delegacije v devetdesetih dneh po uveljavitvi te pogodbe. 

(3) Besedilo poslovnika meddržavne komisije je priloga 4, ki ni 
sestavni del te pogodbe. 

19. člen 
(Reševanje sporov) 

(1) Vsak spor pogodbenice z družbenikom druge pogodbenice 
se bo reševal predvsem v dobri veri in sporazumno. 

(2) Če spora ni mogoče rešiti sporazumno v šestih (6) mesecih 
od dne pisnega obvestila drugi pogodbenici, lahko oškodovani 
družbenik po svoji presoji sproži postopek: 

a) pri pristojnem sodišču pogodbenice; 

b) pri ad hoc arbitraži skladno s pravili arbitraže Komisije za 
mednarodno trgovinsko pravo Združenih narodov (The 
Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Com- 
mission for International Law - UNCITRAL); 

c) pri arbitražnem sodišču skladno z arbitražnimi pravili 
Trgovinske zbornice v Stockholmu (The Rules of the 
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Com- 
merce); 

d) pri arbitražnem sodišču Mednarodnega arbitražnega 
centra zvezne gospodarske zbornice na Dunaju; 
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e) pri Mednarodnem centru za reševanje sporov o vlaganjih 
(The International Centre for Settlement of Investment 
Disputes - ICSID) po Konvenciji o reševanju sporov v 
zvezi z vlaganji med državami in državljani drugih držav 
in dodatni pogodbi o postopkih poravnave, arbitraže in 
ugotavljanja dejstev. 

(3) Odločitev je dokončna in obvezujoča. Pogodbenica zagotavlja 
priznavanje in izvajanje arbitražne odločitve skladno s svojo 
zakonodajo. 

20. člen 
(Reševanje sporov med pogodbenicama) 

(1) Spore v zvezi z razlago in uporabo te pogodbe bosta 
pogodbenici reševali predvsem s pogajanji. 

(2) Če spora po prvem odstavku tega člena ni mogoče rešiti v 
šestih (6) mesecih, bo na zahtevo ene od pogodbenic spor 
predložen arbitražnemu sodišču. 

(3) Ad hoc arbitražno sodišče se oblikuje, kot sledi: vsaka 
pogodbenica imenuje po enega razsodnika, ta dva razsodnika 
izbereta predsednika, ki je državljan tretje države. Razsodnika 
bosta imenovana v dveh (2) mesecih od dneva, ko ena 
pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da spor 
rešuje pred arbitražnim sodiščem. Predsednik bo imenovan v 
naslednjih dveh (2) mesecih. 

(4) Če se ne spoštujejo roki, navedeni v tretjem odstavku tega 
člena, lahko vsaka pogodbenica, če ni drugega ustreznega 
dogovora, pozove predsednika Mednarodnega arbitražnega 
sodišča v Haagu (v nadaljnjem besedilu: mednarodno sodišče), 
da opravi nujna imenovanja. Če je predsednik mednarodnega 
sodišča državljan ene od pogodbenic ali na drug način 
onemogočen pri opravljanju prej navedene dolžnosti, bo 
imenovanje izvedel podpredsednik, če je tudi ta zadržan, pa je 
poklican član mednarodnega sodišča, ki je naslednji po položaju, 
da pod istimi pogoji opravi nujna imenovanja. 

(5) Arbitražno sodišče določi svoja pravila postopka. 

(6) Arbitražno sodišče sprejme odločitev na temelju te pogodbe 
in v skladu s pravili mednarodnega prava. Arbitražno sodišče 
sprejme odločitev z večino glasov. Odločitev je dokončna in 
obvezujoča. 

(7) Vsaka pogodbenica krije stroške za svojega člana in svojega 
zastopanja v postopku pred arbitražnim sodiščem. Stroške 
predsednika sodišča in preostale stroške krijeta pogodbenici v 
enakih delih. Arbitražno sodišče lahko v svoji odločitvi določi tudi 
drugačno razdelitev stroškov. 

21. člen 
(Registracija pogodbe) 

Ta pogodba se po svoji uveljavitvi registrira pri Organizaciji 
združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine 
Organizacije združenih narodov. Registracijo opravi Republika 
Slovenija. 

22. člen 
(Končne določbe) 

(1) Z veljavnostjo te pogodbe prenehajo veljati določbe 
sporazuma, sklenjenega 27. oktobra 1970 med Izvršnim svetom 
SR Slovenije in Izvršnim svetom SR Hrvaške, ratificiranega v 
Skupščini SR Slovenije 10. decembra 1970 in v Saboru SR 
Hrvaške 28. decembra 1970. 

(2) Za vse, kar ni drugače dogovorjeno s to pogodbo, veljajo 
določbe Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij. 

(3) To pogodbo ratificirata Državni zbor Republike Slovenije in 
Hrvaški sabor. 

(4) Pogodba začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega 
obvestila po diplomatski poti, da so izpolnjeni vsi notranjepravni 
pogoji pogodbenic, potrebni za veljavnost te pogodbe. 

Sestavljeno v Krškem dne 19. decembra leta 2001 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Republike Slovenije: Za Vlado Republike Hrvaške: 
mag. Janez Kopač, l.r. Goranko Fižulič l.r. 
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PRILOGA 1 

NEK d. o. o. 

DRUŽBENA POGODBA 
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Na podlagi določb Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo, in 409. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 
20/98, 6/99 in 45/01) pravni nasledniki ustanoviteljev Nuklearne 
elektrarne Krško, in sicer 

ELES GEN d. o. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, Republika Slovenija, 
ki jo zastopa direktor gospod , 
kot pravni naslednik ustanoviteljev Nuklearne elektrarne Krško 
iz Republike Slovenije 

in 

Hrvatska elektroprivreda d. d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 
Zagreb, Republika Hrvaška, ki jo zastopa predsednik uprave 
gospod   kot pravna naslednica 
ustanoviteljev Nuklearne elektrerne Krško iz Republike Hrvaške 

dne  v  
sklepata 

DRUŽBENO POGODBO 

Uvodne določbe 

1. člen 

1.1 Ugotovi se, da je bila sklenjena Pogodba med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in 
drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v 
nadaljnjem besedilu: Meddržavna pogodba), s katero sta 
podpisnici pogodbe določili medsebojne odnose glede 
statusa, izkoriščanja in razgradnje NE Krško po 
osamosvojitvi dveh držav in vzpostavitvi novih 
družbenopolitičnih in gospodarskih sistemov v obeh 
pogodbenicah. 

1.2 Ugotovi se, da sta stranki te družbene pogodbe skladno z 
2. členom Meddržavne pogodbe pravni naslednici prvotnih 
vlagateljev in ustanoviteljev obstoječe NE Krško iz obeh 
podpisnic Meddržavne pogodbe, ki morata še naprej 
uresničevati svoje pravice in obveznosti v zvezi z 
upravljanjem in izkoriščanjem skupne NE Krško. 

1.3 Ugotovi se, da je obstoječa statusna oblika NEK d. o. o. 
družba z omejeno odgovornostjo, vpisana v sodni register 
vi. št. 1/00120/00 pri Okrožnem sodišču v Krškem. 

2. člen 

2.1 Pogodbeni stranki ugotavljata, da se na podlagi 2. člena 
Meddržavne pogodbe obstoječe javno podjetje NE Krško d. 
o. o. preoblikuje v NE Krško d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: 
družba) skladno z določbami Meddržavne pogodbe In 
določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 45/01 - v nadaljnjem 
besedilu: ZGD). 

2.2 Na podlagi te pogodbe pogodbeni stranki kot pravni 
naslednici prvotnih vlagateljev v skupno NE Krško v smislu 
2. člena Meddržavne pogodbe postaneta ustanoviteljici 
oziroma družbenici, ki ugotavljata, daje na novo organizirana 
družba pravna naslednica vseh pravic in obveznosti skupne 
NE Krško v obstoječi statusnopravni obliki. 

3. člen 

3.1 Ta družbena pogodba temelji na določbah Meddržavne 
pogodbe in določbah ZGD. 

3.2 Za medsebojne odnose med ustanovitelji - člani družbe, 
odnose med ustanovitelji in družbo ter za statusnopravni 
položaj družbe v pravnem prometu veljajo ustrezne določbe 
Meddržavne pogodbe in ZGD za del, v katerem medsebojni 
odnosi z Meddržavno pogodbo niso rešeni drugače, ter 
določbe te družbene pogodbe. 

4. člen 

Ta družbena pogodba je najvišji akt družbe. Drugi akti, ki jih skladno 
s to družbeno pogodbo sprejmejo organi družbe, ne smejo biti v 
nasprotju z določbami te družbene pogodbe. 

Firma in sedež družbe 

5. člen 

5.1 Družba ima firmo: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o. 

Skrajšano ime firme družbe se glasi: NEK d. o. o. 

Sedež družbe je v Krškem, Vrbina 12, Slovenija. 

5.2 Firma družbe se v prevodu v angleški jezik glasi: Nuclear 
Povver Plant Krško d. o. o. 

Prevod firme v tuji jezik se lahko uporablja samo skupaj s 
firmo v slovenskem jeziku. 

5.3 O obliki in vsebini znaka družbe, ki ga družba uporablja v 
pravnem prometu, odloča nadzorni svet družbe. 

Namen in trajanje družbe 

6. člen 

6.1 Ugotovi se, da je namen družbe proizvodnja in dobava 
električne energije izključno v korist družbenikov. Skladno 
z navedenim družba ne more proizvajati in dobavljati 
električne energije tretjim osebam, razen ob predhodnem 
soglasju obeh družbenikov in razen če je to določeno s to 
družbeno pogpdbo. 

6.2 Družba se ustanovi za določen čas, In sicer do konca 
razgradnje jedrske elektrarne. 

6.3 Po poteku časa, za katerega je bila družba ustanovljena, se 
likvidacija družbe opravi v skladu z veljavnimi predpisi. Pri j 
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prodaji nepremičnin družbe ima v skladu z določbami 
Meddržavne pogodbe Republika Slovenija oziroma od nje 
pooblaščena pravna oseba predkupno pravico. 

Dejavnost družbe 

7. člen 

Družba opravlja gospodarsko dejavnost v okviru dejavnosti, za 
katero je registrirana. 

Dejavnosti družbe v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 
so: 

E/40.102 Proizvodnja električne energije v TE in JE 
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analize 
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
tehnologije 

Družba lahko brez vpisa v register opravlja druge dejavnosti, ki 
so namenjene za izvajanje dejavnosti, vpisanih v sodni register, 
za katere je običajno, da se opravljajo skupaj s temi dejavnostmi 
v manjšem obsegu ali občasno, ali prispevajo k popolnejšemu 
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za izvajanje opisanih 
dejavnosti. 

Zastopanje in predstavljanje 

8. člen 

Družbo zastopajo in predstavljajo osebe, ki so za zastopanje 
pooblaščene v skladu z 9. in 34. členom te pogodbe in s posebnim 
sklepom skupščine družbe. 

Prokura 

9. člen 

9.1 Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov, ki so v 
imenu in za račun družbe pooblaščeni opravljati vse pravne 
posle v okviru pravne sposobnosti družbe, razen 
odtujevanja in obremenitve nepremičnin družbe, za kar 
morajo imeti prokuristi predhoden sklep skupščine družbe. 

9.2 Sklep o podelitvi prokure posameznemu prokuristu sprejme 
skupščina družbe. 

9.3 Družba sklene posebno pogodbo o medsebojnih odnosih 
s prokuristi. 

Premoženje, osnovni kapital in poslovni deleži družbe 

10. člen 

10.1 Vrednost osnovnega kapitala družbe znaša 
84.723.482.000,00 SIT (z besedo: štiriinosemdesel milijard 
sedemsto triindvajset milijonov štiristo dvainosemdeset tisoč 
slovenskih tolarjev). 

10.2 S sklenitvijo te pogodbe se šteje, da je osnovni kapital v 
celoti vložen v družbo. 

11. člen 

11.1 V okviru osnovnega kapitala, določenega v prejšnjem členu, 
imata družbenika ta osnovna vložka: 

1. ELES GEN d. o. o., Ljubljana ima osnovni vložek v višini 
42.361.741.000,00 SIT (z besedo: dvainštirideset milijard 
tristo enainšestdeset milijonov sedemsto enainštirideset 
tisoč slovenskih tolarjev). 

2. Hrvatska elektroprivreda d. d., Zagreb ima osnovni vložek 
v višini 42.361.741.000,00 SIT (z besedo: dvainštirideset 
milijard tristo enainšestdeset milijonov sedemsto 
enainštirideset tisoč slovenskih tolarjev). 

Na podlagi določenih osnovnih kapitalskih vložkov pridobita 
družbenika vsak svoj poslovni delež. 

11.2 Pravice, ki izvirajo iz poslovnega deleža, so enake, razen 
če s to pogodbo ni določeno drugače. 

Prenos poslovnega deleža 

12. člen 

12.1 Za prenos poslovnega deleža se v skladu s to pogodbo 
šteje neodplačno ali odplačno razpolaganje s poslovnim 
deležem med družbenikoma in družbenikoma ter tretjimi 
osebami. 

12.2 Prenos poslovnega deleža med družbenikoma je prost. 

12.3 Prost je tudi vsak prenos poslovnega deleža na tretje osebe, 
ki imajo status odvisnih gospodarskih družb, v katerih ima 
družbenik večinski delež oziroma večinsko pravico 
upravljanja, ali na tretje osebe, v katerih ima pogodbena 
stranka Meddržavne pogodbe večinski delež ali večinsko 
pravico upravljanja. 

12.4 Šteje se, da ne gre za prenos poslovnega deleža skladno s 
prvim odstavkom tega člena, če gre za prenos poslovnega 
deleža zaradi statusnih sprememb pri družbenikih in v 
skladu s tem za prenos z družbenika na pravne naslednike, 
nastale s statusnimi spremembami. 
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13. člen 19. člen 

Družbenik svojega poslovnega deleža ne more prenesti na tretje 
osebe brez izrecnega pisnega soglasja drugega družbenika. 

14. člen 

Delitev poslovnega deleža ni dovoljena. 

Obremenitev poslovnega deleža 

19.1 Pri efektivnem povečanju osnovnega kapitala družbenika 
plačata oziroma vložita in prevzameta nove vložke v 
razmerju svojih obstoječih ustanovnih vložkov v osnovnem 
kapitalu družbe. 

19.2 Pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala prevzameta 
dosedanja družbenika nove deleže sorazmerno s svojima 
obstoječima osnovnima deležema v osnovnem kapitalu 
družbe, in sicer'tako, da se skupno razmerje osnovnih 
deležev v osnovnem kapitalu med družbenikoma ne 
spremeni. 

15. člen 

15.1 Družbenik svojega poslovnega deleža ne more obremeniti 
z zastavno ali drugo pravico brez izrecnega pisnega 
soglasja drugega družbenika. 

15.2 Družbenik mora drugega družbenika nemudoma obvestiti 
o tem, če je tretja oseba začela s postopkom izvršbe na 
poslovni delež. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala 

20. člen 

20.1 Na podlagi sklepa skupščine družbenikov se osnovni kapital 
lahko zmanjša. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala 
je treba navesti obseg in namen zmanjšanja osnovnega 
kapitala ter način in pogoje izvajanja zmanjšanja. 

Povečanje osnovnega kapitala 

16. člen 

16.1 Na podlagi sklepa skupščine družbenikov o povečanju 
osnovnega kapitala lahko družbenika vpišeta nove vložke 
tako, da se novi vložki vplačujejo oziroma vnašajo v obliki 
denarja ali stvari (efektivno povečanje osnovnega kapitala). 

16.2 Na podlagi sklepa skupščine družbe se lahko osnovni kapital 
poveča tudi s prenosom rezerv družbe oziroma dobička 
(nominalno povečanje osnovnega kapitala). 

16.3 Omenjena načina povečanja osnovnega kapitala se lahko 
izvedeta le tako, da se ob povečanju ohrani obstoječe 
razmerje poslovnih deležev v višini 50 %: 50 % v skladu z 
drugim odstavkom 11. člena te pogodbe. 

17. člen 

Izjava o prevzemu novega osnovnega vložka mora biti sestavljena 
v obliki notarskega zapisa. 

18. člen 

18.1 Če se osnovni kapital poveča z vlaganjem v obliki stvarnega 
vložka, se s sklepom o povečanju osnovnega kapitala 
določita predmet In vrednost vložka. Vrednost vložka bo 
ugotovil pooblaščen cenilec, ki ga bo imenovala skupščina 
družbe. 

18.2 Družbenik, ki vloži stvarni vložek, bo z družbo sklenil 
primerno pogodbo o prenosu stvarnih vložkov oziroma 
pravic v korist družbe pred zahtevo vpisa povečanja 
osnovnega kapitala v sodni register. 

20.2 Za zmanjšanje osnovnega kapitala se šteje vsako 
zmanjšanje višine osnovnega kapitala, določenega s to 
pogodbo, in sicer: zmanjšanje zaradi vračanja temeljnih 
vložkov družbenikom, zmanjšanje zaradi znižanja zneskov 
vložkov družbenikov in z umikom poslovnega deleža. 

21. člen 

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvaja skladno z zakonom. 

22. člen 

Zmanjšanje osnovnega kapitala je veljavno, če so izpolnjeni ti 
pogoji: 

- če je uprava družbe dvakrat objavila sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala, s katerim je pozvala upnike družbe, 
da se zglasijo v družbi in dajo izjavo, da se strinjajo z 
zmanjšanjem osnovnega kapitala, pri čemer mora družba 
upnike, ki jih pozna, poklicati neposredno; 

če je družba upnikom, ki se ne strinjajo z zmanjšanjem 
osnovnega kapitala, poravnala njihove zahtevke oziroma 
če jim je izročila ustrezno sredstvo zavarovanja. 

Umik poslovnega deleža 

23. člen 

Izstop oziroma izključitev iz družbe je dopustna samo z ustreznim 
soglasjem Republike Slovenije in Republike Hrvaške. 
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24. člen 

24.1 Družbenik, čigar poslovni delež se umika v skladu s 
predhodnim členom, ima pravico samo na izplačilo vrednosti 
poslovnega deleža v denarju na dan izstopa. Za oceno 
vrednosti deleža v primeru izstopa bo nadzorni svet družbe 
imenoval pooblaščenega revizorja. Ocena bo izvedena na 
dan izstopa in na stroške družbe. Družba je dolžna 
izstopajočemu družbeniku izplačati pripadajoči delež v 6 
(šestih) letih od dne izstopa s pripadajočimi obrestmi po 
stopnji za bančne vloge na vpogled. 

24.2 Z izstopom iz družbe prenehajo poslovni delež družbenika 
in tudi vse pravice in obveznosti, izhajajoče iz poslovnega 
deleža, ki ga je imel družbenik. 

Odnosi družbenikov pri izkoriščanju NE Krško 

25. člen 

25.1 S temi določbami se ureja pravica do izkoriščanja moči in 
energije, ki jo v okviru dejavnosti iz 7. člena proizvaja NE 
Krško. 

25.2 Vsak družbenik ima pravico in obveznost nakupa 50 % 
(petdeset odstotkov) skupne razpoložljive moči in električne 
energije na pragu NE Krško v skladu s to pogodbo. 

25.3 Če družbenika v celoti ne izkoristita svojega deleža 
razpoložljive moči (50 %), plačata stroške, kot da sta svoj 
delež izkoristila v celoti. 

26. člen 

O proizvodnji električne energije v okviru razpoložljive moči se 
družbenika in družba dogovarjajo za vsako naslednje leto z letnim 
gospodarskim načrtom, ki ga sestavljata zlasti letni načrt 
proizvodnje in letni načrt stroškov. Letni gospodarski načrt na 
predlog uprave sprejme nadzorni svet. Če nadzorni svet do 31.12. 
tekočega leta ne sprejme gospodarskega načrta za naslednje 
leto, letni načrt proizvodnje samostojno določi uprava. 

Cena moči in energije iz NE Krško 

27. člen 

27.1 Predračunsko ceno razpoložljive moči in energije določa 
družba vnaprej za vsako poslovno leto. 

27.2 Tako postavljena cena se določi s sklepom uprave ob 
soglasju nadzornega sveta najkasneje do 1. oktobra za 
naslednje leto. če ni soglasja, velja zadnja predračunska 
cena, pomnožena s koeficientom rasti cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji v obdobju od zadnje določitve 
predračunske cene. 

27.3 Predračunska cena razpoložljive moči in energije iz jedrske 
elektrarne se določa na podlagi letnega gospodarskega 
načrta, ki ga sestavljajo načrt stroškov in proizvodnje ter 
dolgoročni načrt investiranja tako, da ta cena zagotavlja 
pokrivanje vseh obratovalnih stroškov družbe. 

28. člen 

28.1 Elementi načrta stroškov in izračun cene so predvsem: 

stroški jedrskega goriva in drugi stroški, ki se nanašajo 
na to gorivo, 
vodni prispevek, 
stroški porabe materiala in storitev, 
amortizacija do višine, potrebne za nova investicijska 
vlaganja in odplačevanje glavnic kreditov za takšna 
vlaganja, ugotovljenih z dolgoročnim načrtom investicij, 

- zavarovalne premije, 
- nadomestilo za uporabo zemljišča oziroma druge 

obveznosti do lokalne skupnosti, 
- stroški dela, 

odpisi obratnih sredstev, 
- stroški obresti in drugi odhodki financiranja, 
- davki in drugi odhodki poslovanja. 

28.2 Družba zaračunava: 

razpoložljivo moč na pragu jedrske elektrarne v 12- 
mesečnih zneskih, 
delovno energijo po številu proizvedenih kWh na pragu 
NEK po dogovorjeni ceni v 12-mesečnih zneskih. 

29. člen 

Ob koncu leta in pred sestavo zaključnega računa se ugotovi 
poslovni rezultat in naredi poračun tako, da bo cena za dobavljeno 
moč in energijo pokrivala vse stroške in odhodke družbe. 

30. člen 

30.1 Družbenika se zavezujeta svoje obveznosti do družbe 
poravnavati v 15 dneh od izstavitve vsakokratne fakture. 
Za prepozna plačila družbenikov bo družba obračunala 
zamudne obresti, ki veljajo v Republiki Sloveniji za 
gospodarske prodajne pogodbe. 

30.2 Za zavarovanje plačila faktur bosta družbenika družbi v 
treh mesecih od dneva uveljavitve te pogodbe zagotovila 
bančno garancijo na prvi poziv ali drugi ustrezni način 
zavarovanja plačil, sprejet obojestransko v višini najmanj 
ene povprečne mesečne dobave iz preteklega leta. Sredstvo 
zavarovanja plačil je trajno in zamenljivo. 

30.3 Če družbenik ne izpolnjuje svoje obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, mu sme družba po poteku 8-dnevnega 
naknadnega roka za plačilo prekiniti nadaljnje dobave, 
energijo pa prodati na trgu. Če izkupiček, ki ga doseže 
družba s prodajo te energije na trgu, ne zadošča za pokritje 
vseh stroškov, ostane družbenik še naprej zavezan družbi 
za plačilo te razlike. Družba ponovno vzpostavi dobavo 
družbeniku po plačilu vseh zapadlih obveznosti. 
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Tveganja poslovanja NE Krško 

31. člen 

31.1 Če jedrska elektrarna ne obratuje iz vzroka, za katerega ni 
odgovoren noben od družbenikov in je ta vzrok izven same 
elektrarne in ga ni bilo mogoče predvideti, njegovim 
posledicam pa se ni dalo izogniti ali jih odpraviti (višja sila), 
oziroma iz vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvideti in se 
njegovim posledicam ni dalo izogniti ali jih odpraviti (naključje), 
bosta družbenika plačala vsak polovico nastalih stroškov. 

31.2 Za višjo silo se ne štejejo akti državne oblasti ali lokalne 
samoupravne oblasti, razen aktov, ki se nanašajo na jedrsko 
varnost. 

31.3 Če okoliščine iz prvega odstavka tega člena te pogodbe 
trajajo dalj kot dvanajst mesecev in se družbenika ne 
dogovorita drugače, se izvede postopek predčasnega 
zapiranja NE Krško. 

Organi družbe 

32. člen 

Organi družbe so: 

- uprava družbe; 
- nadzorni svet; 
- skupščina družbe. 

Uprava družbe 

33. člen 

33.1 Upravo družbe sestavljata 2 (dva) člana, ki ju imenuje 
skupščina družbe. Predsednika uprave predlaga ELES GEN 
d. o. o, člana uprave pa Hrvatska elektroprivreda d. d., 
Zagreb. 

33.2 Imenovani osebi morata poleg izpolnjevanja splošnih 
zakonskih zahtev imeti pet let delovne dobe v stroki, najmanj 
univerzitetno strokovno izobrazbo (VII. stopnje) tehnične, 
ekonomske ali pravne smeri, aktivno znanje angleškega 
jezika, organizacijske sposobnosti in smisel za vodenje. 

33.3 Mandat predsednika uprave in člana uprave traja pet (5) let 
z možnostjo ponovnega imenovanja. 

33.4 Če članu uprave, vključno s predsednikom uprave, iz 
katerega koli razloga preneha funkcija, ima družbenik, ki je 
predlagal imenovanje tega člana uprave, pravico, da 
neposredno imenuje novega člana uprave, ki ima enake 
pravice in obveznosti kot njegov predhodnik. Družbenik 
mora takoj po imenovanju zahtevati sklic skupščine, ki mora 
odločiti o imenovanju. Mandat tako imenovanega člana 
uprave traja do sprejema sklepa skupščine o imenovanju v 
skladu s to pogodbo. Če skupščina iz katerega koli razloga 
ne sprejme sklepa o imenovanju, mandat neposredno 
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imenovanemu članu uprave traja do odločitve arbitraže iz 
58. člena te pogodbe. 

33.5 Takoj po imenovanju uprave v skladu s to pogodbo bo ta 
uprava po paritetnem načelu imenovala najmanj štiri (4) in 
največ šest (6) delavcev s posebnimi pooblastili, ki bodo 
opravljali naloge izvršilnih direktorjev. 

33.6 Uprava družbe sprejme poslovnik o delu uprave, ki 
natančneje določa način dela uprave družbe. 

Zastopanje 

34. člen 

34.1 Družbo samostojno zastopata predsednik in član uprave z 
omejitvami, določenimi s to pogodbo. 

34.2 Skupščina lahko upravi družbe in drugim osebam, 
pooblaščenim za zastopanje družbe, predpiše posebne in- 
terne omejitve pravice zastopanja, ki niso vpisane v sodni 
register. Uprava družbe oziroma druge za zastopanje 
pooblaščene osebe morajo upoštevati tako predpisane 
omejitve. 

Vodenje poslov 

35. člen 

35.1 Uprava družbe vodi poslovanje družbe. 

35.2 Sklepi uprave družbe v okviru vodenja poslovanja družbe 
se sprejemajo s soglasjem obeh članov uprave, razen v 
primeru, določenem z naslednjim odstavkom tega člena. 
Če pri katerem sklepu uprave ni doseženo soglasje, se ta 
sklep da v obravnavo in odločitev nadzornemu svetu družbe 
v skladu s to pogodbo in poslovnikom o delu uprave. 

35.3 Da bi preprečili možne blokade pri odločanju, kadar se 
znotraj paritetno sestavljene uprave ne doseže večina, se 
šteje, da je sprejeta odločitev, za katero glasuje predsednik 
uprave (odločujoči glas). Odločujoči glas predsednika 
uprave se uporabi izjemoma, in sicer v primerih, ko bi 
nesoglasje v upravi lahko: 

1. ogrozilo varnost obratovanja, 
2. bistveno ogrozilo doseganje ciljev, določenih s sprejetim 

gospodarskim načrtom, 
3. povzročilo družbi večjo škodo. 

35.3.1 Kadar je predsednik uprave uporabil odločujoči glas, mora 
od predsednika nadzornega sveta takoj zahtevati sklic 
seje nadzornega sveta, na kateri bo obravnavana 
upravičenost uporabe odločujočega glasu in bodo sprejeti 
ustrezni ukrepi. 

35.3.2 Pri uporabi odločujočega glasu člani uprave, ki so glasovali 
proti odločitvi, niso odgovorni za škodo, ki bi izvirala iz 
takšne odločitve predsednika uprave. 
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35.4 V okviru vodenja poslov družbe mora uprava družbe v 
skladu z zakonom in to pogodbo posebej: 

1. določati poslovno politiko družbe, 
2. samostojno sklepati pravne posle in voditi operativno 

poslovanje, 
3. sklepati pogodbe z zaposlenimi, 
4. voditi poslovne knjige in sestavljati ter objavljati finančna 

poročila, 
5. nadzornemu svetu vsako četrtletje predložiti poslovno 

poročilo, 
6. določati notranjo organizacijo družbe in sprejemati druge 

akte, 
7. izvajati sklepe, ki jih sprejme skupščina oziroma nadzorni 

svet, 
8. pripravljati sklepe za odločanje na nadzornem svetu zaradi 

pridobitve soglasij, 
9. obveščati druge organe družbe in v okviru tega sprejemati 

ustrezne sklepe, 
10. sprejemati splošne akte, če to s to pogodbo ali z zakonom 

ni izrecno postavljeno v delovno področje drugega organa 
družbe, 

11. sklepati in podpisovati kolektivne pogodbe s sindikati, 
12. skrbeti za razvoj varnostne kulture v podjetju in za 

uveljavljanje visokih delovnih standardov, 
13. sprejemati ukrepe za jedrsko varnost in njihovo izvajanje 

in upoštevati vse elemente, ki so potrebni za varno in 
stabilno obratovanje jedrske elektrarne, 

14. zagotavljati potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in 
prebivalstva pred viri ionizirajočega sevanja v primeru 
jedrske nesreče, 

15. urejati obveznosti v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo 
razgradnjo jedrske elektrarne, 

16. izpolnjevati obveznosti, ki jih določajo ustrezne določbe 
Meddržavne pogodbe, 

17. opravljati druge zadeve, določene z zakonom in s to 
pogodbo. 

35.5 Pravice in obveznosti predsednika in člana uprave se 
določijo s pogodbo, ki jo z upravo v imenu družbe sklene 
predsednik nadzornega sveta. 

Nadzorni svet 

36. člen 

36.1 Nadzorni svet družbe šteje 6 (šest) članov. 

36.2 Člani nadzornega sveta so načeloma izbrani iz vrst 
strokovnjakov s področij, ki so bistvena za poslovanje 
družbe. 

36.3 Pri delu in odločanju nadzornega sveta imajo pravico 
sodelovati tudi predstavniki zaposlenih NEK d. o. o. (širša 
sestava), vendar samo, kadar se razpravlja in odloča 
neposredno o delovnopravnih vprašanjih, ki se nanašajo 
na zaposlene v NEK d. o. o. V teh primerih je nadzorni svet 
sestavljen tripartitno iz devetih (9) članov, iz enakega števila 
predstavnikov slovenskega družbenika, hrvaškega 
družbenika In zaposlenih v NEK d. o. o. ne glede na načelo 
paritete. 

37. člen 

37.1 Člane nadzornega sveta imenuje skupščina družbe na 
predlog družbenikov, in to tako, da posamezni družbenik 
predlaga tri (3) člane nadzornega sveta. Predstavniki 
zaposlenih se imenujejo v skladu s predpisi, ki urejajo 
sodelovanje delavcev v upravljanju. 

37.2 Skupaj s predlogom se predloži tudi pisna izjava, s katero 
oseba, ki je predlagana za člana nadzornega sveta in bo to 
postala prvič, izjavlja, da je pripravljena opravljati dolžnost 
člana nadzornega sveta družbe ter da za prevzem funkcije 
ni zakonskih ovir. 

37.3 Izbrane osebe morajo poleg izpolnjevanja splošnih 
zakonskih pogojev imeti pet let delovnih izkušenj v stroki in 
najmanj univerzitetno strokovno izobrazbo (VII. stopnje). Ta 
določba se ne nanaša na predstavnike zaposlenih, ki 
sodelujejo pri delu nadzornega sveta. 

38. člen 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri (4) leta, pri čemer so 
lahko ponovno izvoljeni v ta svet. 

39. člen 

39.1 Nadzorni svet, izvoljen na skupščini, se mora konstituirati 
najpozneje v 8 (osmih) dneh po imenovanju. Na ustanovni 
seji nadzornega sveta, imenovanega na skupščini družbe, 
člani nadzornega sveta izvolijo predsednika sveta in 
njegovega namestnika. 

39.2 Predsednik nadzornega sveta se imenuje iz vrst članov, ki 
jih je predlagal družbenik Hrvatska elektroprivreda d. d., 
Zagreb, namestnik pa iz vrst članov, ki jih je predlagal 
družbenik ELES GEN d. o. o., Ljubljana. 

40. člen 

Nadzorni svet opravlja predvsem te naloge: 

1. nadzoruje vodenje poslov družbe, 
2. po potrebi sklicuje skupščino družbe, 
3. predloži skupščini pisno poročilo o opravljenem nadzoru, 
4. daje soglasje k letnemu gospodarskemu načrtu in 

dolgoročnemu načrtu investicij, 
5. daje predhodno soglasje k odločitvam uprave družbe o 

naložbah v družbo in o prevzemanju obvez za družbo, ki 
presegajo denarne protivrednosti 2.000.000,00 USD (dva 
milijona ameriških dolarjev), razen pri nakupu in odtujitvi 
nepremičnin, o čemer odloča skupščina družbe, 

6. daje mnenje o letnem poročilu, 
7. zastopa družbo proti članom uprave, 
8. daje soglasje k odločitvam uprave, če je to predpisano s 

posebnim zakonom ali to pogodbo, 
9. deluje kot drugostopenjski organ glede vseh vprašanj, 

pri katerih je treba zagotoviti dvostopenjski postopek in v 
katerem v vlogi prvostopenjskega organa nastopa 
uprava, 

10. sprejema poslovnik o svojem delu, 
11. imenuje in razrešuje člane svojih komisij, da se pripravijo 

in sprejmejo sklepi ter nadzoruje njihovo izvajanje, 
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12. odloča v primeru, ko uprava družbe rte more sprejeti 
odločitve, ker ni dosegla soglasja, 

13. na predlog uprave imenuje in razrešuje neodvisno komisijo 
za varnostne analize (v nadaljnjem besedilu: ISEG), 

14. obravnava poročila ISEG, 
15. uresničuje obveznosti, določene z ustreznimi določbami 

Meddržavne pogodbe, 
16. opravlja druge naloge, izrecno določene z Meddržavno 

pogodbo, zakonom in to pogodbo. 

41. člen 

41.1 Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. 

41.2 Odločitve nadzornega sveta so pravno veljavne, če je na 
seji zastopana večina glasov članov. Odločitev je pravno 
veljavna, če je sprejeta z večino glasov vseh članov 
nadzornega sveta. Te določbe se uporabljajo tudi, ko 
nadzorni svet deluje v primeru iz tretjega odstavka 36. člena 
te pogodbe. 

41.3 Nadzorni svet lahko odloča tudi brez seje s posvetovanjem 
članov, če nihče od članov nadzornega sveta ne zahteva 
seje. Take odločitve morajo biti obvezno verificirane na prvi 
naslednji seji nadzornega sveta. 

42. člen 

Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik o delu, ki podrobno določa 
delo sveta. Nadzorni svet mora sprejeti poslovnik o delu na prvi 
seji po ustanovni seji. 

43. člen 

Članom nadzornega sveta pripada nadomestilo za delo v 
nadzornem svetu, kot ga določi skupščina družbe. 

Skupščina družbenikov 

44. člen 

44.1 Skupščina družbenikov se sestaja najmanj enkrat letno 
(redna glavna skupščina). 

44.2 Sklepi družbenikov se sprejemajo na seji skupščine s 
soglasjem obeh družbenikov, če ta pogodba za posamezen 
primer ne določa drugače. Seja skupščine ni potrebna, če 
družbenika pisno uskladita sklepe, ki jih je treba sprejeti. 

45. člen 

45.1. Redne seje skupščine morajo biti vsako leto v enem mesecu 
od priprave letnega poročila za preteklo poslovno leto. 
Drugače se seja skupščine skliče po potrebi, zlasti če je 
treba sprejeti ustrezne sklepe, pomembne za družbo, 
oziroma če to zahtevajo interesi družbe. 

45.2 Sejo skupščine skliče uprava s priporočenim pismom, 
naslovljenim na družbenika z navedbo kraja, časa in 
dnevnega reda. Vabilo morata družbenika prejeti najmanj 
sedem dni pred sejo skupščine, vabilu pa morpta biti priložen 
dnevni red, o katerem se bo razpravljalo, in po potrebi tudi 
ustrezna dokumentacija, ki se nanaša na točke dnevnega 
reda. 
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45.3 Vabilo na sejo skupščine skladno s prejšnjim odstavkom 
vsebuje tudi dodaten datum, kraj in čas seje skupščine, če 
seje skupščine ne bo zaradi odsotnosti enega družbenika. 
Na naslednji seji skupščina lahko veljavno odloča ne glede 
na to, ali sta navzoča oba družbenika ali samo eden. 
Naslednja seja je lahko najprej pet (5) dni po prvotno sklicani 
seji. 

46. člen 

46.1 Družbenika lahko kadar koli zahtevata od uprave, da skliče 
sejo skupščine. Če uprava v štirinajstih (14) dneh od prejema 
takšne zahteve tega ne stori, lahko družbenik neposredno 
skliče sejo skupščine, tako kot je določeno v prejšnjem 
členu te pogodbe. 

46.2 Vabilo se pošlje najpozneje štirinajst (14) dni pred sejo 
skupščine, pri čemer se dan oddaje vabila na pošti in dan, 
predviden za sejo skupščine, ne štejeta. Kot naslov za 
pošiljanje vabil velja zadnji znani naslov sedeža družbenika. 

46.3 Seja skupščine po možnosti poteka na sedežu družbe. Ob 
soglasju družbenikov se lahko odstopi od spoštovanja pravil 
za sklic in potek seje skupščine in se sklep sprejme brez 
seje. Za to je potrebno pisno soglasje obeh družbenikov. 

47. člen 

47.1 Seje skupščine se udeležijo člani skupščine po svojih 
zakonitih zastopnikih oziroma prokuristih, ki so vpisani v 
sodni register, ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora 
biti v pisni obliki, pooblaščenec pa se mora pred sejo 
skupščine izkazati z izvirnikom. 

47.2 Seje skupščine se lahko poleg članov udeležijo tudi njihovi 
svetovalci. 

48. člen 

Vsak družbenik ima v skupščini en glas. 

49. člen 

49.1 Skupščina odloča o vseh vprašanjih glede poslovanja in 
vodenja družbe, predvsem pa: 

1. odloča o spremembi družbene pogodbe, 
2. odloča o prenehanju družbe in predčasnem prenehanju 

dela elektrarne, 
3. odloča o statusnih spremembah v družbi ter o 

spremembah oblike družbe, 
4. sprejema splošne akte družbe, sprejetje katerih spada 

po prisilnih predpisih ter določbah te pogodbe v pristojnost 
skupščine družbe, 

5. imenuje in razrešuje člane uprave in člane nadzornega 
sveta, 

6. imenuje in razrešuje prokuriste, 
7. odloča o letni bilanci stanja in uspeha, delitvi dobička in 

načinu pokrivanja izgub družbe, 
8. odloča o spremembi dejavnosti podjetja ali sedeža družbe, 
9. odloča o odobritvi posameznemu družbeniku glede 

obremenitve (zastava) njegovega poslovnega deleža v 
družbi, 

10. izdaja soglasja upravi družbe in prokuristom za odtujitev 
in obremenitev nepremičnin družbe, 
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11. v okviru svojega delovnega področja uresničuje 
obveznosti, določene z Meddržavno pogodbo, in 

12. opravlja vse tisto, kar ne spada v delovno področje 
kakšnega drugega organa družbe. 

49.2 Skupščina družbe bo imenovala predlagane člane uprave 
in nadzornega sveta, če bodo ti predlagani v skladu s to 
pogodbo. 

49.3 Sklep o prenehanju družbe lahko skupščina sprejme samo 
ob pogoju, določenem v petem odstavku 2. člena 
Meddržavne pogodbe. 

49.4 O poteku skupščine družbenikov je treba sestaviti zapisnik, 
ki ga podpišejo član uprave, ki je sodeloval na skupščini, in 
družbenika. 

Delitev dobička in pokrivanje izgube 

52. člen 

52.1 Družba posluje po načelu pokrivanja vseh stroškov in 
načeloma ne ustvarja ne dobička ne izgube. 

V 
52.2 Morebitni dobiček družbe, ki je nastal kot posledica 

odstopanja dejanskih prihodkov in odhodkov od načrtovanih 
ali kot posledica poznejših davčnih ali računovodskih 
sprememb, se razporedi v rezerve. 

52.3 Morebitna izguba, ki je nastala kot posledica odstopanja 
dejanskih prihodkov in odhodkov od načrtovanih ali kot 
posledica poznejših davčnih ali računovodskih sprememb, 
se pokrije v breme rezerv družbe. 

Zaposlovanje delavcev 

50. člen 

50.1 Uprava mora pri zaposlovanju upoštevati načelo paritete 
med družbenikoma pri izboru delavcev s posebnimi 
pooblastili, ki jih določa družbena pogodba. 

50.2 Uprava mora določiti tista strokovna delovna mesta, za 
katera bo glede na varnost in optimalno obratovanje jedrske 
elektrarne upoštevana primerna zastopanost strokovnjakov 
iz Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Potrebe po 
novem zaposlovanju teh kadrov bodo objavljene v dnevnih 
glasilih v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. 

50.3 Pri šolanju, štipendiranju in strokovnem usposabljanju se 
bo uprava ravnala po načelih enakih pravic ne glede na 
državljanstvo kandidatov. 

50.4 Določbe tega člena veljajo tudi za že zaposlene delavce. 

Poslovne knjige in letno poročilo 

i 

Akti družbe 

53. člen 

53.1 Družba oziroma njeni organi sprejmejo ustrezne akte družbe 
v okviru svojega delovnega področja, če je to predpisano s 
predpisi Republike Slovenije ali potrebno za delovanje 
družbe. 

53.2 Akti družbe so akti, ki jih mora družba sprejeti v skladu z 
ustreznimi predpisi Republike Slovenije in poslovniki ter 
pravilniki, s katerimi se ureja notranja organizacija, 
pomembna za delo in poslovanje družbe, knjigovodsko in 
finančno poslovanje, delovna razmerja, disciplinska in 
materialna odgovornost zaposlenih, poslovna skrivnost, 
pravice in obveznosti družbenikov in druga pomembna 
vprašanja, o katerih odloča skupščina ali drug pristojni or- 
gan družbe. 

53.3 Do sprejema ustreznih aktov se uporabljajo vsi akti, ki v 
jedrski elektrarni veljajo na dan sklenitve te pogodbe, če 
niso v nasprotju s to pogodbo in Meddržavno pogodbo. 

• 51. člen 

51.1 Družba vodi poslovne knjige in pripravlja letna poročila v 
skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, če 
Meddržavna pogodba ne določa drugače, pri čemer je za 
pravilnost, natančnost, resničnost in ažurnost odgovorna 
uprava družbe. 

51.2 Uprava družbe predlaga skupščini v potrditev letno poročilo, 
in sicer najpozneje v rokih, ki so v skladu z veljavnimi 
predpisi Republike Slovenije določeni za predložitev letnega 
poročila pooblaščenim organom oziroma organizacijam 
izven družbe. 

Poslovna skrivnost 

54. člen 

54.1 Poslovna skrivnost zajema vse podatke, ki jih zakon in 
drugi predpisi ter splošni akt o varovanju poslovne skrivnosti, 
ki ga sprejme skupščina družbe, določajo kot poslovno 
skrivnost, pomenijo pa proizvodno skrivnost, rezultate 
raziskovalnega ali konstrukcijskega dela in druge podatke, 
ki bi zaradi sporočanja teh nepooblaščenim osebam lahko 
povzročila škodljive posledice za gospodarske interese 
družbe. 
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54.2 Skupščina družbe bo takoj po vpisu družbe v sodni register 
sprejela splošni akt iz prejšnjega odstavka tega člena. Z 
vsebino splošnega akta morajo biti takoj seznanjeni člani 
organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno 
skrivnost. 

54.3 Ne glede na vsebino splošnega akta obsega poslovna 
skrivnost tudi podatke, za katere je očitno, da bi povzročili 
večjo škodo družbi, če bi zanje izvedela nepooblaščena 
oseba. Družbenika, člani organov družbe, zaposleni in druge 
osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so 
vedeli ali bi morali vedeti za takšen pomen omenjenih 
podatkov. 

54.4 Za poslovno skrivnost se ne morejo razglasiti podatki, ki so 
po zakonu javni, podatki o kršenju zakona ali dobrih 
poslovnih običajih. 

55. člen 

55.1 Skupščina družbe s splošnim aktom iz prejšnjega člena 
določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost 
oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost. 

55.2 Podatke, ki so poslovna skrivnost, morajo varovati tudi 
osebe izven družbe, če so vedele, da so določeni podatki 
poslovna skrivnost. 

55.3 Prepovedano je kakršno koli ravnanje, s katerim bi osebe 
izven družbe skušale v nasprotju z zakonom in voljo družbe 
pridobiti podatke, ki so poslovna skrivnost družbe. 

Stroški 

56. člen 

Vse stroške, ki nastanejo s sklenitvijo te pogodbe oziroma v 
zvezi z njo v postopku preoblikovanja in konstituiranja družbe, 
prevzame družba. 

Reševanje sporov 

57. člen 

57.1 Vsi spori, ki nastanejo iz te pogodbe oziroma v zvezi z njo 
zaradi kršitve njenih določb ter zaradi prenehanja ali 
razveljavitve pogodbe, se bodo dokončno reševali v skladu 
s pravili o arbitraži in konciliaciji (Dunajska pravila) v 
Mednarodnem arbitražnem centru Zvezne gospodarske 
zbornice na Dunaju, s pomočjo 3 (treh) arbitrov, imenovanih 
v skladu z omenjenim pravilnikom. 

57.2 Jezik arbitraže je angleščina. 

57.3 Imenovana arbitraža je pooblaščena odločati po pravičnosti 
oziroma ex aequo et bono. 

57.4 Sklep arbitražnega sodišča v posameznem sporu je za 
družbenika pravnomočen in izvršilen. 

57.5 Ta arbitraža ni pristojna za reševanje sporov, ki so posledica 
nezmožnosti sprejema odločitev in sklepov na organih 
upravljanja družbe. 

58. člen 

58.1 Če skupščina oziroma nadzorni svet družbe ne moreta 
sprejeti sklepov, ker ne dosežeta zahtevanega soglasja, 
lahko na zahtevo enega od družbenikov končni sklep o 
predmetu obravnave v posebnem postopku sprejme za 
vsak posamezen primer ad hoc Poslovnotehnična arbitraža, 
ki jo bosta v skladu s to pogodbo imenovala družbenika. 

58.2 Arbitražni senat ima 3 (tri) člane (arbitre). Vsak družbenik 
mora v 8 dneh po prejetju zahtevka za začetek postopka 
pred arbitražo imenovati v arbitražni senat 1 (enega) arbitra 
ter o tem pisno obvestiti samega arbitra in drugega 
družbenika. Arbitri arbitražnega senata se imenujejo z liste 
arbitrov - dvanajst (12) neodvisnih strokovnjakov, ki jo bo 
imenovala skupščina družbe na prvi seji na predlog 
družbenikov. Vsak družbenik bo predlagal skupščini v 
imenovanje šest (6) arbitrov. 

58.3 Imenovana arbitra morata v 5 dneh po preteku roka iz 
drugega odstavka 58. člena te pogodbe imenovati 
predsednika arbitražnega senata. Predsednik arbitražnega 
senata ni nujno arbiter z liste. Če arbitra v roku ne imenujeta 
predsednika arbitražnega senata, družbenika ponovno 
imenujeta nove arbitre v 8 dneh po poteku roka za 
imenovanje predsednika arbitražnega senata. Če tudi 
novoimenovana arbitra ne izbereta predsednika 
arbitražnega senata, bo predsednika na zahtevo katerega 
koli družbenika imenoval predsednik Mednarodnega 
arbitražnega centra Zvezne gospodarske zbornice na 
Dunaju. 

58.4 Arbitri, ki sta jih družbenika enkrat že imenovala za določen 
primer, so lahko imenovani tudi za druge primere, in sicer 
brez omejitve. 

58.5 Sedež omenjenega ad hoc arbitražnega senata je na sedežu 
družbe. Vsa administrativna dela za arbitražo zagotavlja 
družba. 

58.6 Za vse preostalo se bodo v postopku pred arbitražnim 
senatom na ustrezen način uporabljala Pravila stalne 
arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

58.7 Arbitražni senat je pooblaščen odločati po pravičnosti 
oziroma ex aequo et bono. 

58.8 Sklep arbitražnega senata o posameznem sporu je za 
družbenika in družbo pravnomočen in izvršilen. 

58.9 Jezika arbitraže sta slovenščina in hrvaščina. Odpravek 
sklepa arbitraže bo napisan v slovenščini in preveden v 
hrvaščino. 

Uresničevanje pravic in obveznosti ter razlaga 
pogodbe 

59. člen 

59.1 Družbenika se posebej zavezujeta, da bosta vse svoje 
pravice in obveznosti iz te pogodbe uresničevala na način, 
ki bo zagotavljal največjo možno stopnjo varnosti jedrske 
elektrarne. 

t 
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59.2 Pri razlagi te pogodbe in pri reševanju sporov se spoštujeta 
enakopravnost družbenikov, razen če s to pogodbo ni 
drugače določeno, in doseganje stabilnosti ter varnosti 
obratovanja jedrske elektrarne. 

Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe 

60. člen 

O spremembah in dopolnitvah te pogodbe soglasno odločata 
družbenika na skupščini družbe, izvajajo pa se v skladu s 
predpisano obliko, kot jo določa ZGD. 

Salvatorna klavzula 

61. člen 

Če so določene določbe te pogodbe nične ali neveljavne, se to ne 
bo nanašalo na veljavnost drugih določb družbene pogodbe. ,V 
tem primeru se morata družbenika izogniti ničnosti oziroma 
neveljavnosti, in to na veljaven način, ki je najbližji njunemu 
gospodarskemu namenu. 

Uradni jezik v družbi 

62. člen 

62.1 Način in jeziki sporazumevanja med organi družbe bodo 
določeni z ustreznimi poslovniki teh organov. 

62.2 Vsa poslovna korespondenca, ki je uradno naslovljena na 
hrvaškega družbenika, mu mora biti poslana v slovenskem 
in hrvaškem jeziku. 

Izvodi pogodbe 

63. člen 

Ta družbena pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih v 
slovenskem in hrvaškem jeziku, ki sta enakopravna jezika te 
pogodbe, od katerih pogodbenici obdržita vsaka po dva (2) izvoda 
v slovenskem in hrvaškem jeziku, drugi štirje (4) izvodi pa se 
porabijo za registracijo družbe, overitev podpisov pogodbenic in 
druge uradne namene. 

Začetek veljavnosti 

64. člen 

64.1 Ta pogodba začne veljati s 1. januarjem 2002, če do tega 
dne začne veljati Meddržavna pogodba. 

64.2 Uprava in drugi organi NEK d. o. o. opravljajo svojo funkcijo 
do imenovanja novih organov. Uprava NEK d. o. o. mora v 3 
dneh od uveljavitve te pogodbe sklicati skupščino družbe v 
skladu z določbami te pogodbe. 

64.3. Po končani skupščini družbe iz prejšnjega odstavka tega 
člena bo novoimenovana uprava družbe vložila v sodni register 
predlog za vpis vseh nastalih sprememb, ki izhajajo iz te pogodbe. 

Družbenika 

ELES GEN d. o. o. HEPd. d. 
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Priloga 2 

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 

i. 

Če se v postopku likvidacije družbe družbenika ne dogovorita 
drugače, pogodbenici soglasno ugotavljata, da bodo nepremičnine 
družbe ponujene na prodaji z mednarodnim javnim razpisom, 
tako kot je določeno v točkah te priloge. Pogoje javnega razpisa 
določa likvidacijski upravitelj s soglasjem obeh družbenikov. 

II. 

Nepremičnine družbe se prodajo najugodnejšemu ponudniku iz 
razpisa iz prve točke. Za najugodnejšega ponudnika se šteje 
domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki ponudi najvišjo ceno. 

4 i 
III. 

Likvidacijski upravitelj mora v tridesetih dneh po izteku roka za 
zbiranje ponudb iz mednarodnega javnega razpisa pisno in s 
priporočeno poštno pošiljko dostaviti družbenikoma in Vladi 
Republike Slovenije podrobne podatke o najugodnejši ponudbi, ki 
je prispela na razpis. Takšno obvestilo mora vsebovati določene 
podatke o nepremičninah, ki se prodajajo, pogoje, pod katerimi 
se nameravajo prodati, kdaj se bodo prodale in druge ustrezne 
podatke. 

IV. 

Republika Slovenija ima predkupno pravico pod pogojem, da 
ponudi najmanj enako ceno in roke plačila kot najugodnejši 
ponudnik. 

Če Republika Slovenija v šestdesetih dneh po prejemu obvestila 
iz tretje točke te priloge ne dostavi likvidacijskemu upravitelju in 
družbenikoma pisne izjave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, 
da je pripravljena uveljaviti svojo predkupno pravico in kupiti 
nepremičnine pod enakimi ali ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil 
najugodnejši ponudnik, se šteje, da ni sprejela ponudbe. 

Če Republika Slovenija sprejme ponudbo za nakup nepremičnin, 
mora nemudoma, vendar najkasneje v tridesetih dneh od dne, ko 
je poslala obvestilo o uveljavitvi predkupne pravice, skleniti 
pogodbe o prodaji nepremičnin. Če Republika Slovenija pri 
uveljavitvi predkupne pravice ne ravna skladno z določbami te 
točke, ji preneha predkupna pravica. 

V. 

Prenos nepremičnin družbe, ki je v likvidacijskem postopku in je 
v nasprotju z določbami predhodnih točk, je ničen. 
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PRILOGA 3 

NAČELA O UREDITVI FINANČNIH RAZMERIJ 

(1) ELES GEN d. o. o. prevzema vse obveznosti NEK d. o. o. do 
banke, ki so nastale kot posledica prenosa odplačil 
investicijskih kreditov slovenskih ustanoviteljev na NEK d. o. 
o. po stanju na dan 31.12.2001. Med dolgoročnimi finančnimi 
obveznostmi NEK d. o. o. bodo ostale le obveznosti iz kreditov, 
najetih za izvedbo projekta modernizacije NE Krško. Stroške 
teh kreditov bo v ceni električne energije do 30. 6. 2002 kril 
slovenski družbenik, od takrat dalje pa oba družbenika. 

(2) Z uveljavitvijo te pogodbe: 

HEP d. d. odstopa od vseh terjatev do NEK d. o. o. in ELES 
d. o. o. za škodo oziroma za nadomestilo za nedobavljeno 
električno energijo oziroma nadomestilo za uporabo 
kapitala ter se v celoti odpoveduje tožbenim zahtevkom 
iz teh naslovov; 

- NEK d. o. o. odstopa od vseh terjatev do HEP d. d. zaradi 
dobavljene električne energije in moči ter se v celoti 
odpoveduje tožbenim zahtevkom iz tega naslova; 

- NEK d. o. o. se v enakem znesku kot v prejšnji alinei 
odpoveduje terjatvam do ELES d. o. o.; 

- NEK d. o. o. odstopa od terjatev do HEP d. d. zaradi 
zaračunanega prispevka za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ter se v celoti 
odpoveduje tožbenim zahtevkom iz tega naslova; 

NEK d. o. o. odstopa od vseh terjatev iz naslova združenih 
sredstev amortizacije do obeh ustanoviteljev in od terjatev 
zaradi pokrivanja izgub iz preteklih let. 

(3) Na podlagi navedenih določb bo NEK d. o. o. svojo bilanco 
stanja na dan 31.12. 2001 preuredila tako: 

- da v njej ne bo izkazovala terjatev do ELES d. o. o. in HEP 
d. d. in tudi ne obveznosti do Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško; 

- da v njej ne bo izkazovala obveznosti do banke, nastalih 
s prenosom odplačil investicijskih kreditov slovenskih 
ustanoviteljev na NEK d. o. o. iz prvega odstavka te priloge; 

- da bo na podlagi konverzije dolgoročnih vlog HEP d. d. in 
izvzetja kreditov povečan kapital NEK d. o. o., ki bo po 
pokritju morebitnih nepokritih izgub razdeljen med 
družbenika na dva enaka dela, tako da osnovni kapital 
NEK d. o. o. doseže znesek iz drugega člena te pogodbe, 
morebitni preostanek pa se razporedi v rezerve; 

da bo opravila druge potrebne knjigovodske popravke in 
spremembe, ki izhajajo iz te priloge. 

(4) Morebitni dobiček NEK d. o. o., ki bi nastal zaradi knjigovodskih 
sprememb in popravkov iz tretjega odstavka te priloge, ne bo 
obdavčen. 

(5) ELES GEN d. o. o. prevzema vse finančne učinke za vso 
prevzeto moč in energijo od 31.7.1998 do dneva ponovnega 
prevzema električne energije s strani HEP d. d., vendar najdlje 
do 30.6.2002. Pri tem se finančni položaj NEK d. o. o. ne sme 
poslabšati glede na stanje na dan 30. 7.1998. 

(6) Pogodbenici bosta zagotovili, da bosta družbenika najkasneje 
do konca leta 2002 ugotovila, ali družba potrebuje dodatne 
dolgoročne vire za financiranje tekoče proizvodnje in jih po 
potrebi zagotovila z dokapitalizacijo NEK d. o. o. ali na drug 
ustrezen način. 

i 

f 
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PRILOGA 4 

POSLOVNIK O DELU MEDDRŽAVNE KOMISIJE 

1. člen 

Na podlagi prvega odstavka 18. člena pogodbe je ustanovljena 
meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih 
in drugih pravnih razmerjih, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba) in opravljanje drugih nalog skladno s pogodbo 
(v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija). 

Meddržavno komisijo sestavljata delegaciji Republike Slovenije 
in Republike Hrvaške. Vsaka delegacija ima predsednika in štiri 
člane. Po potrebi lahko vsaka stran vključi strokovnjake. 

Predsednik vsake delegacije ima svojega namestnika, ki se 
imenuje izmed članov delegacije. 

Pogodbenici se o sestavi delegacije in njeni možni spremembi 
obvestita po diplomatski poti. 

2. člen 

Meddržavna komisija opravlja te naloge: 

a) spremlja izvajanje pogodbe; 

b) potrjuje program odlaganja RAO in IJG in druge dejavnosti v 
tej zvezi; 

c) potrjuje program razgradnje NE Krško in druge dejavnosti v 
tej zvezi; 

d) obravnava odprta vprašanja, ki se nanašajo na medsebojna 
razmerja v zvezi s pogodbo. 

3. člen 

Za izvajanje Pogodbe in Skupne izjave skrbi Ministrstvo za okolje 
in prostor. 

3. člen 

Meddržavna komisija zaseda najmanj enkrat letno, in sicer 
izmenično na ozemlju ene in druge pogodbenice. Po potrebi lahko 
predsednika obeh delegacij sporazumno skličeta izredno 
zasedanje. 

Dnevni red z gradivom se pošilja članom 14 dni pred zasedanjem 
komisije. 

Zasedanje na predlog ene ali druge pogodbenice sklicuje in vodi 
gostitelj zasedanja. 

Gostitelj zasedanja predseduje zasedanju in zagotavlja vso 
potrebno administrativno pomoč za izvedbo zasedanja. 

4. člen 

Na zasedanjih se odloča s soglasjem obeh delegacij. Če soglasja 
ni, se v zapisnik vneseta obe stališči, o katerih se obvestita vladi 
pogodbenic. 

O zasedanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednika 
delegacij na koncu zasedanja. 

5. člen 

Uradna jezika meddržavne komisije sta slovenski in hrvaški jezik. 

6. člen 

Vsaka pogodbenica krije stroške svoje delegacije. Gostitelj 
zasedanja krije stroške zasedanja; preostale stroške, ki nastanejo 
pri delu meddržavne komisije, krijeta, če ni drugačnega dogovora, 
vsaka pogodbenica polovico. 

4. člen 

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

1. Razlogi za ratifikacijo 

Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (v nadaljevanju: NEK), 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju: meddržavna 
pogodba) je bila podpisana 19.12.2001. Vlada Republike Slovenije 
je na podlagi sprejetega poročila o pogajanjih za pripravo 
meddržavne pogodbe pooblastila Uroša Koržeta, da jo parafira 
ter pooblastila mag. Janeza Kopača, da jo podpiše (sklep Vlade 
RS št. 311-01/2001-5 z dne 19.07.2001 in 18.12.2001). 

Meddržavna pogodba izhaja iz Sporazuma, sklenjenega 
27.10.1970 med Izvršnim svetom SR Slovenije in Izvršnim svetom 
SR Hrvaške in ga tudi nadomešča, saj v skladu z 22. členom 
prenehajo veljati njegove določbe z dnem uveljavitve meddržavne 
pogodbe; 

2. Bistveni elementi pogodbe 

Z meddržavno pogodbo so izpolnjeni pogoji za dolgoročno, 
stabilno in varno obratovanje NEK, kar pomeni visoko stopnjo 
obratovalne varnosti skladno z mednarodnimi standardi in 
mednarodno prakso. Nadzor nad varnim obratovanjem NEK vrši 
Uprava RS za jedrsko varnost. Meddržavna pogodba tudi določa, 
da novo nastala družba (NEK d.o.o.) posluje po načelu pokrivanja 
vseh izgub, kar pomeni, da družbenika jamčita za lastno ceno 
električne energije ne glede na njeno ceno na trgu električne 
energije. To hkrati pomeni stabilno finančno poslovanje, kar je 
izjemno pomembno pri zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje 
zahtev in pogojev za varno obratovanje jedrskega objekta. 
Meddržavna pogodba na novo določa, da so razgradnja NEK, 
odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva 
skupna obveznost obeh pogodbenic. Meddržavna pogodba 
določa tudi: 
- Lastništvo: Javno podjetje NE Krško d.o.o. se preoblikuje v 

družbo z omejeno odgovornostjo, katere družbenika sta HEP 
d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) in ELES GEN d.o.o. 
Upravljanje: Organi NEK d.o.o. se oblikujejo na paritetni osnovi 
(50/50). V primerih nesoglasja v upravi, v posebnih primerih 
ima predsednik uprave odločujoč glas. 
Razpolaganje z električno energijo: družbenika prevzemata 
vsak po polovico razpoložljive moči in proizvedene električne 
energije. Prav tako pokrivata vsak po polovico nastalih 
stroškov proizvodnje, vključno z amortizacijo, potrebno za 
realizacijo vlaganj v tehnične izboljšave. 

• Zaposlovanje in izvajanje del: Pri zaposlovanju bo upoštevana 
pariteta za člane uprave in za štiri druga vodilna mesta, sicer 
pa bo na ostalih delovnih mestih prosto zaposlovanje na 
nediskriminatomih osnovah. 
Razgradnja in odlaganje odpadkov ter izrabljenega jedrskega 
goriva: Obe pogodbenici ugotavljata, da so razgradnja, 
odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega 
goriva skupna obveznost. Obe strani bosta iskali skupno 
rešitev odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
jedrskega goriva in če te rešitve ne bo, bosta do konca leta 
2025 prevzeli vsaka po polovico do tedaj nastalih radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. 

Financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
in izrabljenega jedrskega goriva: Vsaka stran bo zagotavljala 
po polovico potrebnih sredstev za razgradnjo, ter vsaka po 
polovico za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
jedrskega goriva, če bo le to skupno. 

- Zaščita vlaganj: Pogodbenici soglašata, da se pravic 
družbenikov iz te pogodbe ne sme začasno ali trajno omejiti. 
Vlaganj hrvaškega družbenika ni mogoče razlastiti, razen če 
gre za ukrep javnega interesa v zvezi z notranjimi potrebami 
Republike Slovenije, ki je izveden na nediskriminatorni osnovi 
ob hitrem, ustreznem in učinkovitem nadzoru. 
Finančno neravnovesje iz preteklosti in kapital: Slovenski 
družbenik prevzame obveznosti NEK d.o.o., ki so nastale 
kot posledica prevzema investicijskih kreditov. NEK d.o.o. 
ostanejo obveznosti, ki jih je najela za posodobitev jedrskega 
objekta in kratkoročni krediti za obratne namene. 

- Odnosi iz leta 1998: Slovenska stran pokrije vse stroške in 
prevzema vse finančne učinke, povezane s prevzemom 
električne energije od 1.8.1998 do najkasneje 30.6.2002. 
Hrvaški družbenik odstopi od vseh terjatev za škodo, 
nadomestila za nedobavijeno električno energijo in nadomestila 
za uporabljen kapital. Vse medsebojne tožbe se umaknejo. 
Uveljavitev pogodbe: Meddržavna pogodba začne veljati z 
dnem prejema zadnjega pisnega obvestila o izpolnitvi 
notranjepravnih pogojev pogodbenic potrebnih za njeno 
uveljavitev. 

Meddržavna pogodba ima štiri priloge: 
- Priloga 1 vsebuje dogovorjeno besedilo Družbene pogodbe, 

ki določa načela poslovanja družbe in odnose družbenikov 
pri izkoriščanju NEK. Sklenjena družbena pogodba ni sestavni 
del meddržavne pogodbe. 

- Priloga 2 določa postopke in način uveljavljanja predkupne 
pravice v postopku likvidacije družbe. 

• Priloga 3 vsebuje načela o ureditvi finančnih razmerij, ki 
določajo korake in postopke, ki so potrebni, da bosta oba 
družbenika od uveljavitve meddržavne pogodbe imela enake 
deleže v dwžbi. 
Priloga 4 določa besedilo poslovnika o delu meddržavne 
komisije, ki ni sestavni del meddržavne pogodbe. 

Ker je bila meddržavna pogodba podpisana v mesecu decembru 
2001 in zato ni začela veljati do 1. januarja 2002, je bila hkrati s 
pogodbo podpisana tudi Skupna izjava, s katero sta podpisnici 
spremenili pogodbeni določili o začetku veljavnosti Družbene 
pogodbe ter o datumu, merodajnem za preureditev bilanc stanja. 
Družbena pogodba začne tako veljati prvi dan meseca, ki sledi 
mesecu, v katerem začne veljati meddržavna pogodba, za 
preureditev bilanc stanja pa se upošteva zadnji dan meseca, v 
katerem je začela veljati meddržavna pogodba. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izpolnitev 
mednarodne pogodbe in način njihove zagotovitve: 

Slovenija z ratifikacijo meddržavne pogodbe prevzema obveznost 
zagotovitve stroškov do ene polovice za: 

izdelavo programa razgradnje NEK, 
izvajanje programa razgradnje NEK, 
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izdelavo programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva. 

Del sredstev za pokritje teh stroškov bo Slovenija krila iz rednih 
sredstev za financiranje delovanja Agencije za radioaktivne 
odpadke, preostali del sredstev pa iz obstoječih sredstev Sklada 
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
(v nadaljevanju: Sklad) ter bodočih prilivov vanj. Poskrbeti bo 
treba tudi za odstop od zapadlih terjatev, ki jih ima Sklad do NEK 
d.o.o. iz naslova prodane električne energije HEP-u d.d. ter urediti 
prenos poroštva RS za investicijske kredite z NEK d.o.o. na 
ELES GEN d.o.o.. 

4. Vpliv mednarodne pogodbe na domačo 
zakonodajo 

Zaradi izvajanja meddržavne pogodbe bo treba spremeniti Zakon 
o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško 
in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško (Ur.L RS št. 75/94). 

poročevalec, it. 47 46 15. maj2002 



IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno 
Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob 
podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo. 

2, Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Predlog zakona ni predmet določb Evropskega sporazuma. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX, 
Komlsljg Eg, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 

/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske Minister 
službe za varstvo okolja: za okolje In prostor 

DUŠAN PICHLER, l.r. mag. JANEZ KOPAČ, l.r. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:  

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

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
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