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Predlog zakona o PORAČUNAVANJU OBVEZNOSTI REPUBLIKE
SLOVENIJE DO ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE - EPA 210 - TRETJA OBRAVNAVA
V skladu z drugim odstavkom 195. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) in na podlagi sklepa
Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 23. novembra
1993, sva poslanca Demokratov - Demokratske stranke
Danica Simšič in Tone Peršak pripravila za tretjo obravnavo celovito besedilo

ki ga pošiljava v skladu s tretjim odstavkom 174. člena
poslovnika državnega zbora.
Na podlagi 176. člena poslovnika sporočava, da bo kot
predstavnica predlagateljev na sejah delovnih teles in
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala Danica
Simšič.

PREDLOGA ZAKONA O PORAČUNAVANJU OBVEZNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE DO ZAVODA ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Danica SIMŠIČ, I. r.
Tone PERŠAK, I. r.

Predlog zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. člen

5. člen

S tem zakonom se ureja poračunavanje obveznosti Republike
Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki nastajajo z uresničevanjem pravic, ki jih upravičenci uveljavljajo po posebnih
predpisih.

Dokončno obveznost Republike Slovenije do Zavoda za posamezno leto se ugotovi na podlagi letnega obračuna obveznosti, ki ga Zavod predloži v 30 dneh po Sprejetju zaključnega
računa.

2. člen

Razliko med dokončnim obračunom letne obveznosti in plačanimi akontacijami za isto leto Republika Slovenija Zavodu
poravna v 30 dneh po predložitvi obračuna.

Poleg obveznosti iz prejšnjega člena poravnava Republika
Slovenija Zavodu tudi:

6. člen1

1. Sorazmerni del stroškov izvajanja zavarovanja, ki nastane
v zvezi z odmerjanjem in izplačevanjem teh obveznosti;
2. Sorazmerni del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje;
3. Sorazmerni del stroškov, plačilnega prometa in poštnih
stroškov, vezanih na izplačilo teh obveznosti;
4. Znesek dodatka za rekreacijo upokojencev, katerih pokojnine v celoti bremenijo Republiko Slovenijo.

Če republiški proračun Zavodu ne plača obveznosti v rokih iz
4., in 5. člena tega zakona, se obveznosti revalorizirajo
z mesečno stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji
po uradnih statističnih podatkih.

3. člen
Obveznost Republike Slovenije za določeno pokojnino ali
drugo dajatev traja, dokler se ta pokojnina ali dajatev izplačuje v znesku, ki je določen po posebnih predpisih, oziroma
dokler niso izpolnjeni pogoji za pridobitev pokojnine ali druge
dajatve po splošnih predpisih.

7. člen1
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za delo.
Minister, pristojen za delo, mora v 30 dneh po uveljavitvi tega
zakona izdelati metodologijo za obračunavanje obveznosti,
s katero se določijo podatki in evidence za obračun obveznosti za vsakega upravičenca ter obrazci in dokumentacija, ki jo
mora Zavod predložiti ob vsakem obračunu obveznosti.
8. člen3

Zavod po uradni dolžnosti ugotovi, kdaj so izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka tega člena.

Republika Slovenija bo obveznosti za leto 1990, 1991 in 1992
poravnala v šestnajstih četrtletnih obrokih, z začetkom 1.
januarja 1995.

4. člen

Obveznosti iz prejšnjega odstavka za leto 1990 se preračunajo
v obračunsko enoto ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan 31. 12. 1990.

Obveznosti Republike Slovenije do Zavoda se poravnajo
mesečno v obliki akontacije najpozneje do zadnjega dne
v mesecu za tekoči mesec.
Višina mesečne akontacije se določa na podlagi sprejetega
letnega finančnega načrta Zavoda.
Poračun akontacije se opravlja polletno. Razlika med plačano
akontacijo in polletnim obračunom se poravna v 30 dneh po
predložitvi obračuna Zavoda.
Skladno s predlogom komisije za poslovnik, z dne
23. 11. 1993, •• amandmaji k predlogu zakona
vlagajo do začetka obravnava na sajl državnega
zbora, ki se bo pričela 17. decembra 1993.
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Obveznosti za leto 1991 se preračunajo v obračunsko enoto
ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12.1991.
Obveznosti za leto 1992 se preračunajo v obračunsko enoto
ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12.1992.

1 Člen je bil v drugi obravnavi spremenjen z amandmajem, ki ga je
predlagal poslanec Janez Kopač.
2 Člen je bil v drugi obravnavi spremenjen z dvema amandmajema, ki
sva ju predlagala Danica Simšič in Tone Peršak.
3 Člen je bil v drugi obravnavi spremenjen z amandmajem, ki ga je
predlagal poslanec Janez Kopač.
poročevalec

Obveznosti se poravnavajo v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan zapadlosti.
9. člen
Obveznosti za leto 1993 poravnava Republika Slovenija v znesku, določenem s proračunom za leto 1993.
Razliko med končno ugotovljeno obveznostjo in plačanimi
akontacijami za leto 1993 poravna Republika Slovenija v rokih
in na način, ki je določen s prejšnjim členom tako, da se
razlika preračuna v obračunsko enoto ECU po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 1993.
■>

MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA DELO, IN ZAVOD SKUPNO
KOMISIJO, V KATERO IMENUJETA PO DVA PREDSTAVNIKA.
POLEG DVEH PREDSTAVNIKOV IMENUJE ZAVOD TUDI
PREDSEDNIKA KOMISIJE.
NALOGA KOMISIJE JE, DA IZ PODATKOV MINISTRSTVA,
PRISTOJNEGA ZA DELO, IN PODATKOV ZAVODA UGOTOVI
DEJANSKO STANJE VREDNOSTI IZPAČIL, KI JIH MORA
PORAVNATI REPUBLIKA SLOVENIJA.
11. člen

10. člen4

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

V PRIMERU, DA PRIDE PRI IZVAJANJU TEGA ZAKONA DO
SPORA ALI MOREBITNE ZAMUDE PRI IZPLAČEVANJU
OBVEZNOSTI IZ 4. IN 5. ČLENA TEGA ZAKONA, OBLIKUJETA

4 Člen je bil v drugi obravnavi v celoti nadomeščen z novim besedilom, ki sva ga v svojem amandmaju predlagala Danica Simšič in Tone
Peršak.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 14. seji dne 23.
novembra 1993 po opravljeni drugi obravnavi predloga
zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripraviva predlagatelja. Na tej podlagi in na podlagi drugega
odstavka 195. člena poslovnika državnega zbora sva pripravila celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi amandmaji ter obrazložitvijo sprememb v besedilu členov v primerjavi z njihovim besedilom, predloženim za drugo obravnavo.
V samem besedilu predloga zakona sva predlagatelja zaradi
večje preglednosti z opombami označila člene, ki so bili
v drugi obravnavi spremenjeni z amandmaji ter pri tem
navedla predlagatelje sprejetih amandmajev. V samem tekstu
teh členov so spremenjeni deli besedila napisani z velikimi
tiskanimi črkami, kjer pa je šlo za črtanje teksta, bova spremembe pojasnila v obrazložitvi.
K predlogu zakona za drugo obravnavo je bilo vloženih osem
amandmajev. Amandma Irene Oman k 3. členu je državni zbor
zavrnil, prav tako tudi amandmaja k 4. in 6. členu, ki ju je
predlagala skupina poslancev (Metka Kamer Lukač, Štefan
Matuš, dr. Franc Zagožen, Marijan Poljšak, Sašo Lap, Brane
Eržen, Mihaela Logar, Žaro Pregelj, Irena Oman in Zoran
Madon). V besedilo predloga zakona pa so vključeni v drugi
obravnavi sprejeti amandmaji k 6., 7., 8. in 10. členu. Sestavni
del predloga zakona je tudi popravek k 1. členu zakona, ki je
bil z najine strani sporočen zaradi pomotoma izpuščenega
dela besedila tega člena in objavljen v Poročevalcu št. 36/93.
Na podlagi amandmaja poslanca Janeza Kopača k 6. členu je
bil črtan drugi odstavek, ki se je glasil: -Zamudne obresti za
zapadle obveznosti iz 4. in 5. člena tega zakona se obračunavajo po obrestni meri, določeni z zakonom o obrestni meri

zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93). »Vargumentaciji amandmaja je bila kot razlog za črtanje tega besedila navedena neustreznost zaračunavanja zamudnih obresti
po določbah zakona o obrestni meri zamudnih obresti, saj po
mnenju predlagatelja amandmaja odnosa med Republiko Slovenijo in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije ne gre enačiti z odnosom med dvema javnofinančnima institucijama ali dveh podjetij na trgu.
7. člen predloga je bil spremenjen z dvema amandmajema, ki
sva ju vložila predlagatelja zakona. Tako so bile v prvem
odstavku ob navedbi pristojnega ministrstva iz redakcijskih
razlogov črtane besede »družino in socialne zadeve«. V drugem odstavku tega člena pa je bilo na priporočilo Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve izpuščeno besedilo »v sodelovanju z Zavodom«, saj vprašanje strokovnega sodelovanja
Zavoda pri izdelavi metodologije za obračunavanje obveznosti ni materija, ki bi jo bilo potrebno urediti v zakonu.
V 8. členu je bila na predlog skupine poslancev (Janez Kopač,
Jože Lenič idr.) spremenjena dinamika izplačevanja obveznosti za leto 1990, 1991 in 1992. Tako naj bi Republika Slovenija
namesto v desetih polletnih obrokih začenši s 1. julijem 1994,
poravnala te obveznosti v šestnajstih četrtletnih obrokih
z začetkom 1. januarja 1995 (torej namesto v petih v štirih letih
in s polletnim zamikom začetka izplačevanja).
Na najin predlog je državni zbor sprejel tudi amandma k 10.
členu, s čimer je bilo besedilo člena v skladu s priporočilom
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ustrezno redakcijsko preoblikovano.
Besedilo predloga zakona upošteva tudi pripombo oziroma
opozorilo, da je potrebno popraviti naziv Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

I

poročevalec
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ZGRADBAH IN NAPRAVAH ZA
MEJNO KONTROLO TER O CONAH NA OBMOČJIH CESTNEGA
PREDORA SKOZI KARAVANKE - EPA 438 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 25/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O ZGRADBAH IN NAPRAVAH ZA MEJNO KONTROLO TER
O CONAH NA OBMOČJU CESTNEGA PREDORA SKOZI
KARAVANKE.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih

zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrija
o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območjih cestnega
predora skozi Karavanke
1.člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter
o conah na območju cestnega predora skozi Karavanke, ki je
bila podpisana na Dunaju 12. marca 1993.
2. člen
Pogodba se v slovenskem in nemškem jeziku glasi*;
POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AvSTRUO
O ZGRADBAH IN NAPRAVAH ZA MEJNO KONTROLO TER
O CONAH NA OBMOČJU CESTNEGA PREDORA SKOZI KARAVANKE
Glede na pogodbo med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi
Karavanke z dne 15. septembra 1977 v besedilu z dne 20.
oktobra 1980 (v nadaljevanju: Pogodba), ki predvideva v svojem 2., 3. in 17. členu,
da se vstopna mejna kontrola opravlja na območju druge
države pogodbenice in da zgradbe in naprave za mejno kontrolo na osnovi načel, ki bodo skupno izdelana, zgradi teritorialna država,
da se bosta državi pogodbenici o uporabi, kakor tudi o plačilu
gradbenih in obratovalnih strošov za zgradbe in naprave za
vstopno mejno kontrolo posebej dogovorili, da bosta državi
pogodbenici s posebnim sporazumom določili krajevno
območje teritorialne države, na katerem so organi sosednje
države upravičeni opravljati vstopno mejno kontrolo
in upoštevajoč, da so izvedbeni projekti za zgradbe in naprave
za vstopno mejno kontrolo izdelani, medsebojno usklajeni in
odobreni v vsaki državi pogodbenici, sta državi pogodbenici
sklenili naslednojo pogodbo:
* Priloge k pogodbi: 1 - objekti za mejno kontrolo, 2 - situacijski načrti, 3 - funkcionalni in prostorski program,
4 - opis gradnje, so na vpogled v Službi za mednarodnoprave
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
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I. poglavje
Določitev pojmov
1.£len
Izrazi organ, mejna kontrola, cona in teritorialna država, ki se
uporabljajo v tej pogodbi, imajo enak pomen kot v Pogodbi.
II. poglavje
Zgradbe In naprave za vstopno mejno kontrolo
2. člen
Določitev zgradb in naprav
1. Zgradbe in naprave za vstopno mejno kontrolo so v smislu
te pogodbe objekti, namenjeni vstopni mejni kontroli na ploščadi pred portalom predora v Sloveniji in objekti, namenjeni
vstopni mejni kontroli na ploščadi pred portalom predora
v Avstriji, navedeni v prilogi 1 ter pogodbe (v nadaljnjem
besedilu: objekti za mejno kontrolo).
2. Lega objektov za mejno kontrolo na ploščadih je razvidna
iz situacijskih načrtov, ki sta priloga 2 te pogodbe.
3. Površine in prostori v objektih za mejno kontrolo so razvidni iz funkcionalnih in prostorskih programov, ki sta priloga
3 te pogodbe, način izvedbe pa iz opisa, ki je priloga 4 te
pogodbe.
4. Priloga 1, 2, 3 in 4 so sestavni del te pogodbe.
3.člen
Gradnja in financiranje
1. Vsaka država pogodbenica prevzame na svojem območju
gradnjo in financiranje objektov za mejno kontrolo, ki se
nahajajo na njenem državnem ozemlju.
2. Državni pogodbenici imata pravico nadzorovati gradnjo
objektov za vstopno mejno kontrolo na ozemlju druge države
pogodbenice.
3. O spremembah in dopolnitvah, ki se pojavijo pred ali med
gradnjo objektov v primerjavi s prilogami 2,3 in 4 te pogodbe,
poročevalec

lahko vsaka država pogodbenica odloči samo v soglasju
z drugo državo pogodbenico.
4. člen
Premična oprema
Za premično opremo v objektih za mejno kontrolo poskrbi
vsak uporabnik sam.
5. člen
Uporaba
1. Državni pogodbenici si prepustita v izključno in brezplačno uporabo objekte za mejno kontrolo.
Popolna ali delna prepustitev objektov za mejno kontrolo
tretjim, ki ne opravljajo dejavnosti, ki so neposredno v zvezi
z vstopno mejno kontrolo, ni dopustna.
2. Vse stroške, povezane z redno uporabo objektov za mejno
kontrolo (kot npr. elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti,
pluženje), prevzame teritorialna država.
3. Stroške posebnih tehničnih naprav (npr. telefoni, teleprinter, radijski in televizijski aparati, radijske zveze), prevzame
uporabnik sam.
4. Za čiščenje prostorov skrbi uporabnik sam.
5. Objekte za mejno kontrolo morajo organi za mejno kontrolo obeh držav uporabljati z dolžno skrbnostjo in skrbeti za
varčno obratovanje.
6. Gospodarska reklama na območju objektov za mejno kontrolo ni dopustna.
6. člen
Vzdrževanje, rekonstrukcije In nove zgradbe
1. Objekte za mejno kontrolo vzdržuje na svoje stroške
država pogodbenica, v kateri ležijo.
2. O obsegu in času izvajanja vzdrževalnih del soglasno odločajo organi obeh držav pogodbenic, razen če so takšna dela
nujno potrebna zaradi odprave gradbenih napak, ki ogrožajo
varnost ljudi ali predmetov ali nadaljnje obratovanje.

2. Lokalno območje postojanke za mejno kontrolo Republike
Slovenije na državnem ozemlju Republike Avstrije obsega
zgradbe in naprave iz priloge 1, zgradbe za slovenske špediterje ter pripadajoče prometne in odstavne površine, vključno
z nadstrešnicami.
Točen obseg tega območja je razviden iz priloge 2/1 te pogodbe.
8. člen
Ce»tni odseki, ki spadajo k conama
1. Ko se bo končala gradnja zahodne predorske cevi, bodo
cestni odseki v smeri državne meje med postojankama za
mejno kontrolo sosednje države in državno mejo v skladu
s prvim odstavkom 17. člena Pogodbe predstavljali cestne
odseke, ki spadajo v cono.
2. Z izgradnjo vzhodne predorske cevi prvi odstavek tega
člena neha veljati in se bo za cestne odseke iz prvega
odstavka 17. člena Pogodbe uporabljala naslednja ureditev:
a) Cona Republike Slovenije na državnem ozemlju Republike
Avstrije obsega del ceste med lokalnim območjem iz drugega
odstavka 7. člena te pogodbe in državno mejo v zahodni
predorski cevi.
b) Cona Republike Avstrije na državnem ozemlju Republike
Slovenije obsega del ceste med lokalnim območjem iz prvega
odstavka 7. člena te pogodbe in državno mejo v vzhodni
predorski cevi.
9. člen
Označitev cone
1. Začetek cone je na prometnih površinah označen z nepreki. njeno zeleno črto, na zelenicah pa z markirnimi kamni. Za
zagotavljanje carinske varnosti se lahko po potrebi postavi
ograjo.
Dodatno bodo postavljene na začetku cone napisne table
z navedbo mejnega prehoda, skladno s pravnimi predpisi
vsake države. Oznake morajo biti v slovenskem in nemškem
jeziku, pri čemer ima prednost jezik tiste države pogodbenice,
kateri pripada postojanka za mejno kontrolo.

3. Posebne tehnične naprave objektov za mejno kontrolo
vzdržuje uporabnik na lastne stroške. Ta določa se ne uporablja za telekomunikacijske zveze, katerih vzdrževanje bo posebej urejeno.

2. Državi pogodbenici imata pravico v coni izobešati zastavo
v skladu s svojimi predpisi.

4. Gradbene spremembe na objektih za mejno kontrolo,
vključno spremembe tehničnh naprav, so dopustne samo
v soglasju držav pogodbenic. Za izvajanje del je izključno
pristojna teritorialna država.

10. člen

5. Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi za nove zgradbe
in naprave na ploščadih iz priloge 2/1 in 2/2 te pogodbe.
III. poglavje
Coni
Določitev lokalnega območja posto|ank za mejno kontrolo
7. člen
Lokalno območje postojank za mejno kontrolo
1. Lokalno območje postojanke za mejno kontrolo Republike
Avstrije na držvnem ozemlju Republike Slovenije obsega
zgradbe in naprave iz priloge 1, zgradbe za avstrijske špediterje ter pripadajoče prometne in odstavne površine, vključno
z nadstrešnicami.
Točen obseg tega obomočja je razviden iz priloge 2/2 te
pogodbe.
poročevalec

Dostop v cono
1. Dostop v cono je dopusten le preko postojanke za mejno
kontrolo teritorialne države.
Teritorialna država nudi sosednji državi vso potrebno pomoč
za preprečitev nedovoljenega vstopanja v cono.
2. Slovenski in avstrijski organi mejne kontrole, uslužbenci
špedicij, podjetij oziroma organizacij iz 13. člena te pogodbe,
kakor tudi vzdrževalci zgradb v coni, lahko uporabljajo
naslednje ceste in naprave:
a) Pri vožnji v slovensko cono avtocesto od državne meje do
obračalne pentlje - sever, ki se pri kilometru 14,35 odcepi od
avtoceste v smeri Avstrije, ter to pentljo, ki vodi do slovenske
postojanke za mejno kontrolo.
b) Pri vožnji v avstrijsko cono avtocesto od državne meje do
obračalne pentlje, ki se pri kilometru 4,65 odcepi od avtoceste
v smeri Slovenije, ter to pentljo, ki vodi do avstrijske postojanke za mejno kontrolo.
S

14. člen

3. Uslužbenci, ki pobirajo cestnino, lahko zapuščajo cono le
preko voznega pasu za zavrnjena vozila.
4. Intervencijska vozila, zlasti vozila policije oziroma žandarmerije, gasilcev, prve pomoči ter cestno vzdrževalna vozila,
lahko v nujnih primerih uporabljajo za dovoz k conama v ta
namen predvidene dovoze do predorskih portalov. O tem je
potrebno nemudoma obvestiti organe za mejno kontrolo
druge države pogodbenice.
11. člen

Arbitraža
Za reševanje nesoglasij v uporabi ali tolmačenju te pogodbe
se uporabljajo določbe 28. člena Pogodbe.
15. člen
Začasna neuporabnost in prenehanje veljavnosti

Situacijskl načrti con

Ob začasni neuporabnosti Pogodbe je tudi ta pogodba
začasno neuporabna. Pri prenehanju veljavnosti Pogodbe
preneha veljati tudi ta pogodba.

Situacijski načrti ploščadi s conama ter postojankama za
mejno kontrolo po 7. in 8. členu te pogodbe in dovoznih cest
po 10. členu bodo izobešeni v slovenski in avstrijski postojanki za mejno kontrolo.

16. člen
Končne določbe
To pogodbo je treba ratificirati v skladu z notranjepravnimi
predpisi države pogodbenice ter prične veljati prvega dne
tretjega meseca, ki sledi izmenjavi ratifikacijskih listin.

IV. poglavje
Ostale določbe
12. člen
Telekomunikacijske naprave
O ureditvi telekomunikacijskih naprav po 21. členu Pogodbe
se bodo pristojni organi držav pogodbenic posebej dogovorili.
13. člen
Opravljanje plačilnih storitev
1. Podjetja oziroma organizacije s sedežem v sosednji državi
lahko opravljajo v coni storitve, ki so neposredno povezane
s prometom preko meje; pobiranje carinskih in cestnih dajatev, sklepanje obveznega zavarovanja, ob upoštevanju deviznopravnih predpisov države, v kateri se cona nahaja ter za
slovensko stran sprejemanje depozitov tolarskih sredstev, ki
jih potniki nosijo pri sebi ob vstopu in izstopu in ki po
veljavnih slovenskih predpisih presegajo najvišje dovoljene
limite. V zvezi s temi dejavnostmi je tudi dovoljeno, da organizacije sprejmejo te dajatve, depozite denarja in cestne dajatve
ter premije v tujih valutah ter izplačujejo razliko v lastni valuti.
To pa ne obsega opravljanja bančnih poslov. Za opravljanje
zgoraj navedenih storitev se smiselno uporabljajo določila
aneksa Pogodbe.
2. Za potrebe dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se lahko
v dogovoru z v prvem odstavku 3. člena Pogodbe navedeno
družbo uporabna površina objekta za slovenske špediterje
v coni na avstrijskem državnem ozemlju poveča na 600 m2.

Izmenjava ratifikacijskih listin bo opravljena v Ljubljani.
Sestavljeno na Dunaju, dne 12. marca 1993 v dveh izvirnikih
v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enakovredni.
Za Republiko Slovenijo:

Za Republiko Avstrijo:

Lojze Peterle I. r.

Alois Mock I. r.

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v nemškem jeziku.

3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbijo Ministrstvo za promet in zveze.
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje
zadeve. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
Pogodba določa zgradbe in naprave za vstopno mejno kono zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na
trolo, gradnjo in financiranje, premično opremo, uporabo,
območju cestnega predora skozi Karavanke sta na Dunaju 12.
vzdrževanje, rekonstrukcije in nove zgradbe, lokalno območje
marca 1993 podpisala Lojze Peterle, minister za zunanje
postojank za mejno kontrolo, cestne odseke, ki spadajo
zadeve Republike Slovenije in Alois Mock, minister za zunak conam, označitev con in dostope v cone ter opravljanje
nje zadeve Republike Avstrije.
plačilnih storitev.
Leta 1990 podpisane pogodbe med Jugoslavijo in Avstrijo
Jugoslavija namreč ni ratificirala, zato je prišlo do ponovnega
podpisa pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo (zgolj z minimalnimi prilagoditvami glede na spremembo pogodbenega partnerja).

Pogodbo ratificira državni zbor.
Ratifikacija ne narekuje spremembe obstoječih ali izdaje
novih predpisov.
Za izvajanje pogodbe niso potrebna proračunska sredstva.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE
0 PREPREČEVANJU MUČENJA IN NEČLOVEŠKEGA ALI
PONIŽUJOČEGA RAVNANJA ALI KAZNOVANJA - EPA 437
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 25/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE O PREPREČEVANJU MUČENJA IN NEČLOVEŠKEGA ALI PONIŽUJOČEGA RAVNANJA ALI KAZNOVANJA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih

zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
1.člen

obiske katerega koli kraja pod njeno sodno oblastjo, kjer so
osebe, ki jim je vzela prostost javna oblast.

Ratificira se Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, sprejeta 26. novembra 1987 v Strasbourgu.

3. člen

2. člen
Konvencija se v izvirniku v francoskem jeziku in prevodu
v slovenskem jeziku glasi:
OPOMBA: sledi tekst konvencije v francoskem Jeziku
EVROPSKA KONVENCIJA O PREPREČEVANJU
MUČENJA IN NEČLOVEŠKEGA ALI
PONIŽUJOČEGA RAVNANJA ALI
KAZNOVANJA
Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, so se
ob upoštevanju določb Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
ob upoštevanju, da 3. člen omenjene konvencije določa, da
»nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju«;
•
ob upoštevanju, da mehanizem, zagotovljen v tej konvenciji,
velja za osebe, ki trdijo, da so žrtve kršitev po 3. členu;
prepričane, da je varstvo oseb, ki jim je vzeta prostost, pred
mučenjem in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem mogoče okrepiti z nesodnimi preventivnimi sredstvi, ki temeljijo na obiskih,
dogovorile o:
I. POGLAVJE

l.člen

Ustanovljen bo Evropski odbor za preprečevanje mučenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v
nadaljnjem besedilu Odbor). Odbor bo s pomočjo obiskov
preiskoval ravnanje z osebami, ki jim je vzeta prostost,
z namenom da po potrebi okrepi varstvo takšnih oseb pred
mučenjem in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem.
2. člen
Vsaka pogodbenica mora v skladu s to konvencijo dovoliti
poročevalec

Odbor in pristojni državni organi prizadete pogodbenice
morajo sodelovati pri izvajanju te konvencije.
II. POGLAVJE
4. člen
1. Odbor sestavlja enako število članov, kot je pogodbenic.
2. Člani Odbora se izberejo izmed visoko moralnih oseb, ki so
znane po svojih sposobnostih na področju človekovih pravic
ali imajo poklicne izkušnje na področjih, ki jih zajema ta
konvencija.
3. Niti dva člana odbora ne smeta biti državljana iste države.
4. Člani delujejo kot posamezniki, morajo biti neodvisni in
nepristranski in morajo biti na razpolago, da lahko učinkovito
delujejo v Odboru.
5. člen
1. Člane Odbora izvoli Odbor ministrov Sveta Evrope z absolutno večino glasov iz seznama imen, ki ga sestavi urad
Posvetovalne skupščine Sveta Evrope; vsaka državna delegacija pogodbenic na Posvetovalni skupščini predlaga tri kandidate, od katerih sta vsaj dva njena državljana.
2. Enak postopek velja tudi, ko je treba zapolniti naključno
izpraznjeno mesto.
3. Člani Odbora so izvoljeni za štiri leta. Samo enkrat so lahko
ponovno izvoljeni. Vendar med člani, izvoljenimi na prvih
volitvah, trem poteče mandat po preteku dveh let. Člane, ki
jim poteče mandat na koncu začetnega obdobja dveh let,
z žrebom izbere generalni sekretar Sveta Evrope takoj po
končanih prvih volitvah.
6. člen
1. Odbor zaseda brez navzočnosti javnosti. Na zasedanjih
mora biti navzoča večina članov. Odbor odloča z večino
glasov navzočih članov, razen v primeru iz drugega odstavka
10. člena.
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2. Odbor sestavi svoj poslovnik.

potem ko je pogodbenica imela možnost, da pojasni sovje
stališče.

3. Za sekretariat Odbora skrbi generalni sekretar Sveta
Evrope.

11. člen
1. Podatki, ki jih zbere Odbor ob obisku, njegovo poročilo in
njegova posvetovanja s prizadeto pogodbenico so zaupani.

III. POGLAVJE
7. člen

2. Odbor mora objaviti svoje poročilo skupaj s pripombami
prizadete pogodbenice, kadar koli ta pogodbenica to zahteva.

1. Odbor organizira obiske krajev, navedenih v 2. členu.
Razen občasnih obiskov Odbor lahko organizira tudi druge
obiske, za katere meni, da jih terjajo okoliščine.

3. Noben osebni podatek ne sme biti objavljen brez izrecne
privolitve prizadete osebe.

2. Splošno pravilo je, da morata obisk opraviti vsaj dva člana
Odbora. Če Odbor meni da je to potrebno, mu lahko pomagajo strokovnjaki in prevajalci.

12. člen

8. člen

Ob upoštevanju določil o zaupnosti iz 11. člena mora Odbor
vsako leto predložiti Odboru ministrov splošno poročilo
o svojih dejavnostih, ki mora biti predloženo Posvetovalni
skupščini in javno objavljeno.

1. Odbor mora obvestiti vlado prizadete pogodbenice o nameravanem obisku. Po takšnem obvestilu lahko kadar koli
obišče kateri koli kraj, naveden v 2. členu.

13. člen

2. Pogodbenica mora Odboru za izpolnitev njegovih nalog
zagotoviti:
a) dostop na svoje ozemlje in pravico do potovanja brez
omejitev;
b) popolne podatke o krajih, kjer so osebe, ki jim je odvzeta
prostost;
c) neomejen dostop na vsak kraj, kjer so osebe, ki jim je
odvzeta prostost, vključno s pravico do neomejenega gibanja
na takšnih krajih;
d) druge podatke, ki jih ima na razpolago pogodbenica in so
Odboru potrebni za izpolnitev njegove naloge. Pri zbiranju
takšnih podatkov mora Odbor upoštevati pravila notranjega
prava in poklicne etike.
3. Odbor se lahko brez navzočnosti prič pogovarja z osebami,
ki jim je vzeta prostost.
4. Odbor ima lahko stike z vsemi osebami, za katere meni, da
bi lahko dale ustrezne podatke.
5. Po potrebi Odbor lahko nemudoma sporoči svoje pripombe
pristojnim organom prizadete pogodbenice.
9. člen
1. V izjemnih okoliščinah lahko pristojni organi prizadete
pogodbenice sporočijo Odboru ugovore v zvezi s časom
obiska ali določenim krajem obiska, ki ga predlaga Odbor.
Takšni ugovori so mogoči samo iz razlogov državne obrambe,
javne varnosti, resnega nereda na krajih, kjer so osebe, ki jim
je odvzeta prostost, zdravstvenega stanja osebe ali nujnega
zaslišanja v zvezi s hudim kaznivim dejanjem.
2. Po takšnih ugovorih se morata Odbor in pogodbenica takoj
začeti posvetovati, da bi razjasnila položaj in se poizkusila
dogovoriti o ukrepih, ki bi Odboru omogočili, da hitro opravi
svoje delo. Takšni dogovori lahko vključujejo tudi premostitev
katere koli osebe, ki jo Odbor namerava obiskati, na drugi
kraj. Dokler traja obisk, mora pogodbenica Odboru zagotavljati podatke o kateri koli prizadeti osebi.
10. člen
1. Po vsakem obisku mora Odbor sestaviti poročilo o dejstvih,
ki jih je ugotovil med obiskom, ob upoštevanju vseh pripomb,
ki bi jih imela prizadeta pogodbenica. Odbor mora pogodbenici poslati svoje poročilo s priporočili, za katera meni, da so
potrebna. Odbor se lahko po potrebi posvetuje s pogodbenico, z namenom da ji priporoči, kako naj izboljša varstvo
oseb, ki jim je odvzet.
2. Če pogodbenica ne soddljuje ali odkloni izboljšanje položaja v skladu s priporočili Odbora, lahko Odbor z dvotretjinisko ečino članov odloči, da bo dal javno izjavo o zadevi,
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Člani Odbora, strokovnjaki in druge osebe, ki pomagajo
Odboru, morajo med opravljanjem dolžnosti in po tem ohraniti zaupnost dejstev ali podatkov, za katere so izvedeli med
opravljanjem svojih dolžnosti.
14. člen
1. Imena oseb, ki pomagajo Odboru, morajo biti navedena
v obvestilu po prvem odstavku 8. členu.
2. Strokovnjaki delujejo po navodilih in pod vodstvom
Odbora. Imeti morajo posebno znanje in izkušenje na področjih, ki jih zajema ta konvencija in jih obvezujejo enake dolžnosti neodvisnosti, nepristranskosti in razpoložljivosti kot člane
Odbora.
3. Pogodbenica lahko izjemoma izjavi, da nekemu strokovnjaku ali drugi osebi, ki pomaga Odboru, ne dovoli, da sodeluje pri obisku kraja pod njeno sodno oblastjo.
IV. POGLAVJE

15. člen

Vsaka pogodbenica mora sporočiti Odboru ime in naslov
organa, ki je pristojen za sprejemanje obvestil njeni vladi, in
vsake osebe za zvezo, ki bi jo imenovala.
16. člen
Odbor, njegovi člani in strokovnjaki, navedeni v drugem
odstavku 7. člena, uživajo privilegije in imunitete, določene
z dodatkom k tej konvenciji.
17. člen
1. Ta konvencija ne posega v določbe domačega prava ali
katerega koli mednarodnega sporazuma, ki zagotavlja večje
varstvo oseb, ki jim je odvzeta prostost.
2. Nobena odločba te konvencije se ne sme razlagati kot
omejevanje ali odvzem pristojnosti organom Evropske konvencije o človekovih pravicah ali obveznosti, ki so jih sprejele
pogodbenice z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
3. Odbor ne obiskuje krajev, ki jih na podlagi Ženevskih
konvencij z dne 12. avgusta 1949 in dodatnih protokolov
k tem konvencijam z dne 8. junija 1977 redno obiskujejo
predstavniki ali odposlanci sile zaščitnice ali Mednarodnega
komiteja Rdečega križa.
V. POGLAVJE

18. člen

To konvencijo lahko podpišejo države članice Sveta Evrope.
Treba jo je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji,
sprejemu ali odobritvi je treba deponirati pri generalnemu
sekretarju Sveta Evrope.
poročevalec

19. člen
1. Ta konvencija začne veljati prvi dan v mesecu po preteku
treh mesecev po datumu, ko je sedem držav članic Sveta
Evrope v skladu z določbami 18. člena izrazilo soglasje, da jih
zavezuje ta konvencija.
2. Za državo članico, ki kasneje izrazi svoje soglasje, da jo
obvezuje ta konvencija, konvencija začne veljati prvi dan
v mesecu po preteku treh mesecev po datumu, ko je deponirala listino o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
20. člen
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine
o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja,
na katerih bo veljala ta konvencija.
2. Vsaka država lahko kadarkoli kasneje z izjavo generalnemu
sekretarju Sveta Evrope razširi veljavnosti te konvencije na
katerokoli ozemlje navedeno v izjavi. Konvencija začne veljati
za to ozemlje prvi dan v mesecu po preteku treh mesecev po
datumu, ko je generalni sekretar prejel takšno izjavo.
3. Vsako izjavo iz predhodnih dveh odstavkov je mogoče
glede ozemelj, navedenih v takšni izjavi, preklicati z obvestilom generalnemu sekretarju. Preklic začne veljati prvi dan
v mesecu po treh mesecih po datumu, ko je generalni sekretar
prejel obvestilo.
21. člen
Glede določb te konvencije niso dopustni nobeni pridržki.
22. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo
z obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
2. Takšna odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po dvanajstih mesecih po datumu, ko je generalni sekretar prejel obvestilo.
23. člen
Generalni sekretar Sveta Evrope mora obveščati države članice Sveta Evrope:
a) o vsakem podpisu;
b) o deponiranju katere koli listine o ratifikaciji, sprejemu ali
odobritvi;
c) o vsakem datumu, ko začne ta konvencija veljati v skladu
z 19. in 20. členom;
d) o vsaki drugi listini, obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na
to konvencijo, razen če ne gre za dejanja v skladu z 8. in 10.
členom.
V potrditev so spodaj podpisani, ki so bili za to pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.
Sestavljeno v Strasbourgu 26. novembra 1987 v angleškem in
francoksem jeziku. Besedili sta verodostojni in v enem izvodu,
ki je shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta
Evrope pošlje overjene izvode vsaki državi članici Sveta
Evrope.

poročevalec

Dodatek
Privilegiji In imunitete
(16. člen)
1. Po tem dodatku določbe, ki se nanašajo na člane Odbora,
veljajo tudi za strokovnjake, omenjene v drugem odstavku 7.
člena.
2. Člani Odbora med opravljanjem svojih dolžnosti in na
potovanjih, opravljenih pri opravljanju dolžnosti, uživajo
naslednje posebne pravice in imunitete;
a) imuniteto pred zaporom ali priporom in pred zaplembo
osebne prtljage in glede izgovorjenih ali zapisanih besed in
glede vseh dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svoje dolžnosti,
imuniteto pred kakršnim koli pravnim postopkom;
b) izvzetje od kakršnih koli omejitev njihove svobode gibanja:
pri odhodu iz in vrnitvi v državo stalnega prebivališča in
vstopu v in odhodu iz države, v kateri opravljajo dolžnosti, in
od vpisa v seznam tujcev v državi, ki jo obiščejo ali skozi
katero potujejo pri opravljanju svojih dolžnosti.
3. Med potovanji, ki jih opravijo pri opravljanju sovjih dolžnosti, članom Odbora v zvezi s carinskimi in valutnimi pregledi;
a) podeliii njihova vlada enake ugodnosti, kot veljajo za visoke
funkcionarje, ki potujejo v tujino na začasno uradno dolžnost;
b) podelijo vlade drugih pogodbenic enake ugodnosti, kot
veljajo za predstavnike tujih vlad na začasni uradni dolžnosti.
4. Dokumenti in listine Odbora, ki se nanašajo na njegovo
poslovanje, so nedotakljivi.
Uradna pisma in druga uradna sporočila Odbora se ne smejo
zadrževati ali cenzurirati.
5. Da bi članom Odbora zagotovili popolno svobodo govora in
popolno neodvisnost pri opravljanju njihovih dolžnosti, velja
še naprej imuniteta pred pravnimi postopki zaradi izgovorjenih ali zapisanih besed ali zaradi vseh dejanj, ki so jih storili
pri opravljanju dolžnosti, ne glede na to da prizadete osebe ne
opravljajo več takšnih dolžnosti.
6. Privilegiji in imunitete niso podeljene članom Odbora
zaradi njihove osebne koristi, temveč za zagotovitev neodvisnega opravljanja njihovih dolžnosti. Odbor je pristojen, da
odvzame imuniteto svojim članom; nima samo pravice, temveč tudi dolžnosti, da odvzame imuniteto članu Odbora v vsakem primeru, ko bi po njegovem mnenju imuniteta ovirala
uveljavitev pravice in kjer je imuniteto mogoče odvzeti brez
škode za namen, zaradi katerega je bila podeljena.
3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
OPOMBA: sledi tekst konvencije v francoskem jeziku
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Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja pomeni uresničevanja 3. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin Sveta Evrope, ki določa, da »nihče ne
sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju«.
Konvencija je bila sprejeta 26. 11. 1987 v Strasbourgu in po
podatkih z dne 3. maja 1993 so naslednje države ratificirale
konvencijo: Avstrija, Belgija, Ciper, Danska. Finska, Francija,
Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norvaška, Portugalska, San
Marino, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija.
Bolgarija, Češka republika, Madžarska, Slovaška in Slovenija
(podpis dne 4. 11. 1993 v Strasbourgu) pa so države, ki so jo
podpisale.

njem ali kaznovanjem. Vsaka pogodbenica mora tako
v skladu s konvencijo dovoliti obiske katerega koli kraja pod
njeno sodno oblastjo, kjer so osebe, ki jim je javna oblast
vzela prostost. Pogodbenice morajo sodelovati z Odborom.
Ob upoštevanju pravil o zaupnosti iz 11. člena konvencije
mora Odbor vsako leto predložiti Odboru ministrov Sveta
Evrope splošno poročilo o svojih dejavnostih, ki mora biti
poslano Posvetovalni skupščini Sveta Evrope in javno objavljeno.
Vsaka pogodbenica konvencije mora sporočiti organ, ki je
pristojen za sprejemanje obvestil njeni vladi in vsake osebe za
zvezo, ki bi jo imenovala (15. člen konvencije).
Glede določb konvencije niso dopustni nobeni pridržki.

Gre torej za konvencijo, ki jo sprejemajo praktično vse članice
Sveta Evrope in menimo, da naj to stori tudi Slovenija. Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja zagotavlja mehanizem
varovanja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem ali kaznovanjem. Mehanizem, ki ga določa konvencija, je nesodne narave
oziroma preventivne narave in temelji na obiskih.

Minister Lojze Peterle je konvencijo podpisal 4. 11. 1993
v Strasbourgu, na podlagi sklepa vlade in potrditve pobude za
podpis s strani Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za mednarodne odnose dne 3. 11. 1993.

Obiske opravlja ustanovljeni Evropski odbor za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljnem besedilu Odbor). Odbor s pomočjo
obiskov preiskuje ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta
prostost, z namenom, da se po potrebi okrepi varstvo takšnih
oseb pred mučenjem in nečloveškim ali poniževalnim ravna-

Konvencijo Sveta Evrope na podlagi drugega odstavka 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah zakonom ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
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Notranjepravna podlaga za ratifikacijo je 18. člen slovenske
ustave, ki določa, da nihče ne sme biti podvržen mučenju,
nečloveškemu ali poniževalnemu kaznovanju ali ravnanju.

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
predpisov.

poročevalec

Predlog akta o DOPOLNITVI AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO DANSKO - EPA 441
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 25/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O DOPOLNITVI AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO DANSKO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČi svetovalec ministra v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Predlog akta o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije
s Kraljevino Dansko
Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne
pogodbe, št. 15/93) se dopolni tako, da se za dvopičjem doda
nova 1. točka, ki se glasi: »1. Sporazum o spravi, arbitraži in
sodnem postopku z dne 14. 12. 1935, objavljen v Službenih
novinah Kraljevine Jugoslavije 239-LXXX/37.«

Dosedanja 1. točka postane 2. točka, dosedanja 2. točka
postane 3. točka.
Ta akt začne, veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
postopku z dne 14. 12. 1935 ponovno proučili in da se strinjajo s prevzemom.

Danska stran je v noti z dne 24. 5. 1993 izrazila negativno
stališče o nasledstvu Sporazuma o spravi, arbitraži in sodnem
postopku z dne 14. 12. 1935. Menila je, da je nasledstvo
nepotrebno zaradi določb dveh konvencij: Konvencije ZN
o priznanju in uveljavljanju tujih arbitražnih odločb z dne 10.
6. 1958 in Evropske konvencije o mednarodni trgovinski arbitraži z dne 21. 4. 1961.
"
Z noto z dne 22. 10. 1993 pa so nas Danci obvestili, da so
vprašanje^ nasledstva Sporazuma o spravi, arbitraži in sodnem

poročevalec

Predlagamo, da se sprejeti akt o nasledstvu dopolni z navedenim sporazumom.
**
Po sprejemu akta o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov
bo Ministrstvo za zunanje zadeve o tem obvestilo dansko
stran.
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Predlog zakona o POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI
IZ POGODBE O NAJETJU POSOJILA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
ZA OBNOVO SLOVENSKIH ŽELEZNIC - LJUBLJANA - EPA 419
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 18/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODB O NAJETJU POSOJILA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA OBNOVO
SLOVENSKIH ŽELEZNIC - LJUBLJANA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na
podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, ker modernizacija in posodobitev slovenskega
železniškega omrežja sodi med izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih teles sodelovala:
— Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Predlog zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju
posojila Evropske investicijske banke za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana
UVOD:

znesek za izbrano valuto črpanja, zmanjšana za 2% beneficirane obresti;

O

1. OCENA STANJA:
Zmanjšan obseg del, zastarelost železniške infrastrukture, ki
zahteva obnovo.

- rok odplačila — 20 let z vključenim 54-mesečnim moratorijem, začetek odplačevanja 1998;

2. RAZLOGI:
Obnova in rekonstrukcija na obstoječih magistralnih progah.

- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved posojila
ter zamudne obresti, največ v višini 2,25% skupaj.

3. CIUI IN NAČELA:
Modernizacija Slovenskih železnic.

Posojilo B:

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV:
Sredstva za izpolnjevanje iz Pogodb se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
5. POSLEDICE:
Drugih posledic iz Pogodb o najetju posojila ni.

- znesek posojila - 9,00 mio ECU, posojilo se črpa v ECU ali
v eni od valut držav članic ES;
- obrestna mera - variabilna, vendar fiksirana, za vsak črpan
znesek za izbrano valuto črpanja, zmanjšana za 2% beneficirane obresti;
- rok odplačila — 20 let z vkljčenim 54-mesečnim moratorijem, začetek odplačevanja 1998;

BESEDILO ČLENOV:

- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved posojila
ter zamudne obresti, največ v višini 2,25% skupaj.

l.člen
Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz
dveh separatnih posojilnih pogodb, sklenjenih med Evropsko
Investicijsko Banko in Slovenskimi železnicami, pod naslednjimi pogoji:
Posojila A:
- znesek posojila - 38,00 mio ECU, posojilo se črpa v ECU ali
v eni od valut držav članic ES;
- obrestna mera - variabilna, vendar fiksirana, za vsak črpan

2. člen
Pogodbi o poroštvu v imenu Republike Slovenije podpiše
z Evropsko Investicijsko Banko minister za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodb o poroštvu se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj javnega podjetja
Slovenske železnice Ljubljana p. o., na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje železniške dejavnosti
(Uradni list SRS št. 43/ in RS št. 33/92).
Zaradi zmanjšanja obsega dela in neracionalnega poslovanja,
so Slovenske železnice zaključile poslovno leto 1992 z 9.200
mio SIT izgube, zato je Vlada Republike Slovenije sprejela
ugotovitveni sklep št. 113-03/93-6/4-8 z dne 29. 03. 1993, po
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katerem neposredno sodeluje v sanaciji Slovenskih železnic.
V ta namen je tudi potrdila sanacijski program, katerega
realizacija intenzivno poteka.
Delegacija Vlade Republike Slovenije je od 20. 10. do 21. 10.
1993 opravila pogajanja z EIB o posojilu za modernizacijo
Slovenskih železnic, ki vključuje obnovo in rekonstrukcijo
glavnih linij v smeri vzhod-zahod.
poročevalec

Finančno posojilo EIB je sestavljeno iz dveh posojilnih
pogodb med Slovenskimi železnicami in EIB, z garancijo
Republike Slovenije.
V financiranju projekta bo pri prvi posojilni pogodbi sodelovala tudi EBRD.
Znesek prvega posojila znaša 38,00 mio ECU in je vezan na
posojilo EBRD, znesek drugega posojila pa znaša 9,00 mio
ECU.

ter zamudne obresti, vendar največ 2,25% skupaj.
Obe posojili dospeta v odplačevanje v novembru 1998 in se
odplačujeta do maja 2013 po dinamiki, ki jo vsebuje načrt
odplačevanja. Za navedeni posojili daje Republika Slovenija
poroštvo.
V imenu Republike Slovenije bo poroštveni pogodbi med EIB
in Republiko Slovenijo podpisal Minister za finance Republike Slovenije.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz Pogodb o poroštvu se
zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Pogoji posojil so naslednji:
- obrestna mera - variabilna, vendar fiksirana, za vsak črpan
znesek po obrestni meri EIB, za izbrano valuto črpanja,
zmanjšana za 2% beneficirane obresti;
- valuta črpanja - ECU ali katerakoli valuta držav članic ES
- rok odplačila - 20 let, z vključenim 54-mesečnim moratorijem.
- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved kredita

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Predlagamo, da se Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodb o najetju posojila za obnovo Slovenskih
železnic - Ljubljana sprejme po hitrem postopku, da bi se
tako zagotovila predvidena dinamika del na obnovi Slovenskih železnic.
Predlagamo, da se Zakon obravnava po hitrem postopku
v skladu s 1. odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega
zbora, ker modernizacija Slovenskih železnic sodi med
izredne potrebe države.

OSNUTEK - PREVOD

Projekt Slovenskih železnic
GARANCIJSKA POGODBA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO
MEMORANDUM

posojilne pogodbe, ki jo bodo podpisale Slovenske železnice
in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) za isti projekt.

Zadeva: PROJEKTA A IN B ZA SLOVENSKE ŽELEZNICE

21. oktobra 1993, na podlagi obojestranskega soglasja.

Pogodbi o financiranju in garancijski pogodbi
Če bosta stranki odobrili določbe iz pogodb o financiranju in
garancijskih pogodb, se bodo te v glavnem izvajale, kot je
dogovorjeno v priloženih osnutkih.
Pregledani so bili naslednji dokumenti:

Republika SLOVENIJA EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
podp. Dušan HOČEVAR
podp. VValter CERNOIA
podp. Manfredi TONCI OTTIERI
SLOVENSKE ŽELEZNICE
podp. Bogdan ZGONC

- osnutka pogodb o financiranju
- osnutka garancijskih pogodb

TA POGODBA JE SKLENJENA MED:

za SLOVENSKE ŽELEZNIOF

Evropsko investicijsko banko s sedežem v 100 Boulevard
Konrad Adenauer,
Luxemburg-Kirchberg, Grand-Duchy of Luxemburg, ki jo
zastopa g. (,)
v nadaljevanju imenovana »BANKA«,
na eni strani in

za EIB

Slovenskimi železnicami (SZ), javnim podjetjem, ustanovljenim v Sloveniji, Kolodvorska 11, Ljubljana, Slovenija, ki jih
zastopa g. I, I,

O besedilih osnutkov so se dogovorili:
g. Dušan HOČEVAR
in
g. Bogdan ZGONC
in
g. Manfredi TONCI OTTIERI
g. Maurizio INNAMORATI

za Republiko SLOVENIJO

Banka je potrdila, da veljavnost pogodbe o financiranju za
projekt A ni odvisna od predhodnega podpisa in veljavnosti

v nadaljevanju imenovane »POSOJILOJEMALEC«,
na drugi strani.

Projekt A za Slovenske železnice
POGODBA O FINANCIRANJU MED EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO IN SLOVENSKIMI ŽELEZNICAMI (SŽ)
_
PREAMBULA:
1. V okviru protokola (v nadaljevanju imenovan »PROTOKOL«) v zvezi s finančnim sodelovanjem med Evropsko
gospodarsko skupnostjo (v nadaljevanju imenovana »EGS«)
in Republiko Slovenijo ter v okviru pogodbe o sodelovanju (v
nadaljevanju imenovana »POGODBA«), sklenjene med EGS
in Republiko Slovenijo ter podpisane 5. aprila 1993, je POSOJILOJEMALEC zaprosil pri BANKI za posojila v vrednosti 47
milijonov ekujev za delno financiranje projekta (v nadaljeva-

nju imenovan »PROJEKT«), ki naj bi pomagal Sloveniji pri
izboljšanju stanja osnovnega železniškega omrežja in POSOJILOJEMALCU pri izvedbi njegovega programa prestrukturiranja železnic.
2. Ocenjeni celotni stroški PROJEKTA znašajo 108,2 milijona
ekujev (sto osem celih dva milijona ekujev), vključno
z nepredvidenimi izdatki in obrestmi med konstrukcijo.
3. Stroški PROJEKTA se bodo po načrtu financirali na naslednji način:

v vrednosti mio ekujev
- lastna sredstva POSOJILOJEMALCA in proračunska sredstva
16,3
- posojilo Evropske banke za prenovo in razvoj (EBRD) 44,0
- sredstva iz programa PHARE
0,9
- posojilo EIB
47,0
108,2

Skupaj

4. Samo en del PROJEKTA (v nadaljevanju imenovan »PODPROJEKT«) v ocenjeni vrednosti 98 mio ekujev (devetinosemdeset milijonov ekujev), ki je bolj podrobno opisan v tehničnem opisu v Dodatku A k tej pogodbi, bo sofinancirala Evropska banka za obnovo in razvoj.
5. V skladu z 2. členom protokola je za posojilo BANKE
odobrena subvencija obrestne mere v višini dveh procentov.
6. Republika Slovenija (v nadaljevanju imenovana
»GARANT«) soglaša s sedanjim delovanjem BANKE v skladu
s protokolom in z izdajo garancije (v nadaljevanju imenovana
»garancija«) za finančne obveznosti POSOJILOJEMALCA po
tej pogodbi.
7. V skladu z 12. členom protokola se je GARANT zavezal, da
bo dolžnikom, ki so koristniki posojil, odobrenih v skladu
s protokolom, ali garantom teh posojil dal na razpolago
valuto, potrebno za plačilo obresti in provizije ter za odplačilo
teh posojil.
8. V skladu z 10. členom protokola je GARANT soglašal, da bo
obresti in vsa druga plačila, zapadla v zvezi s posojili, ki jih je
odobrila BANKA v skladu s finančnim sodelovanjem, oprostil
vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen.
9. BANKA, ki je zadovoljna, da je financiranje PROJEKTA
v okviru njenih funkcij in v skladu s cilji protokola in pogodbe,
se je ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev odločila, da bo
z dvema pogodbama odobrila prošnjo POSOJILOJEMALCA
za posojila v skupni vrednosti 47 mio ekujev.
10. BANKA je sklenila, da bo s to pogodbo odobrila POSOJILOJEMALCU en del posojila v vrednosti 38 mio ekujev za
namen delnega financiranja PODPROJEKTA.
11. Sklicevanje na člene, premabulo, dodatke in anekse
pomeni sklicevanje na člene, preambulo, dodatke in anekse
te pogodbe.
ZATO JE DOGOVORJENO, kot sledi:
1. člen
Izplačilo
1.01. Znesek posojila
S to pogodbo BANKA odobri POSOJILOJEMALCU, POSOJILOJEMALEC pa prejme posojilo (v nadaljevanju imenovano
»posojilo«) v vrednosti 38,000.000 ekujev (osemintrideset
milijonov ekujev) izključno za namen delnega financiranja
PODPROJEKTA, kot je označeno v Dodatku A.
Eku je definiran v Dodatku C k tej pogodbi in se obravnava
v vse namene te pogodbe, kot če bi bil valuta.
1.02. Postopki Izplačila
A. Posojilo se v skladu s pogoji iz člena 1.04 izplača v največ
10 tranšah (v nadaljevanju imenovane »tranše«), od katerih
znaša vsaka najmanj 2 mio ekujev, razen zadnjega izplačila,
ne sme pa preseči vrednosti 10 mio ekujev.
B. Za izplačilo vsake tranše je potrebno, da BANKA prejme
pisni zahtevek (»zahtevek«) POSOJILOJEMALCA, v katerem
je navedeno:
(a) višina tranše;
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(b) valuta ali valute, v kateri(-h) bi POSOJILOJEMALEC želel
prejeti izplačilo tranše, pri čemer to mora(-jo) biti valuta/
valute iz člena 1.03;
(c) morebitna veljavna obrestna mera ali obrestne mere, ki jih
je predhodno imenovala BANKA;
(d) zaželeni datum izplačila, pri čemer se razume, da lahko
BANKA izplača tranšo do štiri koledarske mesece od datuma
zahtevka.
Zahtevek je lahko dan najkasneje na E (1) + 54 mesecev. Vsak
zahtevek je nepreklicen, s pridržkom pogoja iz člena 1.02C.
C. Če bo zahtevek v skladu s členom 1.02A, bo BANKA - ob
upoštevanju člena 1.03 in s pridržkom člena 1.07 - 10 do 15
dni pred datumom izplačila poslala POSOJILOJEMALCU in
GARANTU obvestilo (v nadaljevanju imenovano »obvestilo
o izplačilu«), v katerem bo: (i) potrjen znesek in valuta tranše,
navedene v zahtevku; (ii) določena(-e) obrestna(-e) mera/
mere v skladu s členom 3.01A; in (iii) določen datum izplačila
tranše.
Če obrestna mera/mere, določena(-e) v obvestilu o izplačilu,
presega(-jo) obrestno mero/mere, ki jo(jih) je predhodno imenovala BANKA in je(so) bila(-e) navedena(-e) v zahtevku, ali če
datum izplačila ali valuta ali znesek tranše ni v skladu z zahtevkom, lahko POSOJILOJEMALEC v roku treh luksemburških poslovnih dni po prejemu obvestila o izplačilu prekliče
zahtevek z obvestilom BANKI, nakar zahtevek in obvestilo
o izplačilu več ne veljata.
D. Izplačilo se izvede na bančni račun na ime POSOJILOJEMALCA, katerega bo POSOJILOJEMALEC sporočil BANKI
najmanj osem dni pred datumom izplačila, pod pogojem, da
se za vsako valuto ne določi več kot en račun.
(1) »E« pomeni datum začetka veljavnosti te pogodbe.
1.03 Valuta izplačila
Če bo mogoče, bo BANKA izplačala vsako tranšo v valuti ali
v valutah, ki jih je želel POSOJILOJEMALEC. Vsaka izplačilna
valuta mora biti eku, valuta ene od držav članic BANKE ali
druga valuta, v kateri se široko trguje na glavnih deviznih
trgih.
Za izračun zneskov za izplačilo v valutah, ki niso eku, BAMKA
uporabi srednji tečaj, ki prevladuje na deviznem trgu v Bruslju, če pa to ni mogoče, pa na kateremkoli drugem trgu, ki ga
izbere BANKA, in sicer na datum v desetih dneh pred izplačilom, ki ga določi BANKA.
1.04. Pogoji izplačila
A. Izplačilo prve tranše v skladu s členom 1.02 je pogojeno
z izpolnitvijo naslednjih pogojev v zadovoljstvo BANKE, in
sicer, da pred datumom zahtevka:
(a) POSOJILOJEMALEC ukrene vse potrebno, da doseže
oprostitev davkov na vsa plačila glavnice, obresti in druge
zneske po tej pogodbi in da omogoči plačilo vseh teh zneskov
bruto brez odbitkov davkov ob viru;
(b) da dobi vsa potrebna dovoljenja devizne kontrole, ki omogočajo POSOJILOJEMALCU, da prejme izplačila po tej
pogodbi, da odplača le-te in da plača obresti in vse druge
zneske po tej pogodbi;
(c) da BANKA pridobi (i) ugodno pravno mnenje glede izvajanja te pogodbe s strani POSOJILOJEMALCA in (ii) podobno
mnenje glede izvajanja garancije s strani GARANTA;
(d) da so izpolnjene zahteve iz člena 7.01;
(e) da Ministrstvo Republike Slovenije za okolje potrdi, da je
izvajanje PODPROJEKTA v skladu z zakoni in predpisi o okolju, ki veljajo v Sloveniji; in
poročevalec.

(f) da BANKA dobi dokaz, da je bila ustanovljena skupina za
izvajanje projekta, omenjena v členu 6.08.
Če je dan zahtevek za izplačilo prve tranše, preden BANKA
prejme zadovoljiva dokazila, da so bili ti pogoji izpolnjeni, se
smatra, da je BANKA prejela tak zahtevek na dan, ko so bili ti
pogoji izpolnjeni.
B. Vsako nadaljnje izplačilo je možno le, če BANKA pred
datumom zahtevka prejme zadovoljive dokumentirane
dokaze, da je POSOJILOJEMALEC ali da bo POSOJILOJEMALEC v roku šestdesetih dni (po datumu, na katerega se zahteva izplačilo) porabil znesek, ki je najmanj enak znesku
zahtevanega izplačila, za tiste dele PODPROJEKTA, ki so
navedeni v Dodatku A. BANKA bo izplačala znesek v višini
100% teh izdatkov (brez davkov in uvoznih dajatev) v okviru
celotnega posojila.
Poleg tega je za vsako izplačilo treba izpolniti pogoj, da ima
POSOJILOJEMALEC v zadovoljstvo BANKE vedno na razpolago zadostna druga sredstva, ki mu omogočajo pravočasen
zaključek in izvedbo PODPROJEKTA v skladu s tehničnim
opisom.
C. Vsako izplačilo po tem členu, ki služi za financiranje
izdatkov vnaprej, je mogoče pod pogojem, da BANKA v 90
dneh prejme zadovoljive dokaze, da so bili vsi zneski pravilno
porabljeni za PODPROJEKT.
D. Za izračun porabljenih zneskov v ekujih bo BANKA uporabila tečaj, ki velja na 30. dan pred datumom vsakega izplačila.
Če s kakim delom dokazil, ki jih BANKI predloži POSOJILOJEMALEČ, BANKA ni zadovoljna, lahko izplača proporcionalno
nižji znesek od zahtevanega.
1.05 Provizija v primeru odloga
Če je izplačilo kake tranše odloženo na zahtevo POSOJILOJEMALCA (v soglasju z BANKO), plača POSOJILOJEMALEC
provizijo za odlog na neizplačani del tranše po letni obrestni
meri 1%, ki se obračuna od prvotno določenega datuma
izplačila do dejanskega datuma izplačila, ali v primeru, če se
tranša (v celoti) ne izplača, do datuma razveljavitve ali odpovedi te tranše. BANKA mora prejeti zahtevek za odlog najmanj
osem dni pred prvotnim datumom izplačila. Ta provizija se
obračunava na dnevni osnovi, plačljiva pa je na datum, ki je
določen v členu 5.03.

(b) če pride do izrednih okoliščin, ki bi negativno vplivale na
dostop BANKE do nacionalnih ali mednarodnih kapitalskih
trgov.
Če pa BANKA meni, da je stanje, opisano pod (a) ali (b), le
začasno, lahko z obvestilom POSOJILOJEMALCU začasno
ustavi izplačilo neizplačanega dela posojila. V takem primeru
ustavitev traja, vse dokler po predložitvi dodatnega zahtevka
BANKA spet ni v stanju, da izda obvestilo o izplačilu.
Vendar pa BANKA nima pravice na podlagi (b) točke odpovedati ali začasno ustaviti nobene tranše, za katero je že izdala
obvestilo o izplačilu.
Smatra se, da je posojilo odpovedano, če BANKA zahteva
poplačilo v skladu z 10. členom.
Če je posojilo odpovedano iz drugih razlogov, kot so navedeni v (b) točki zgoraj, plača POSOJILOJEMALEC provizijo na
znesek, katerega je zahteval v izplačilo, in sicer po letni
obrestni meri 0,75%, obračunano od datuma zahtevka do
datuma preklica.
Ta provizija se plača poleg vsake druge provizije, plačljive po
členu 1.05.
%
1.08 Valuta provizije
Provizije, ki jih mora plačati POSOJILOJEMALEC BANKI
v skladu s 1. členom, so obračunane in plačljive v ekujih.
2. člen
Posojilo
2.01 Znesek posojila
Posojilo (v nadaljevanju imenovano »posojilo«) je sestavljeno
iz vsote zneskov v valutah, ki jih izplača BANKA v skladu
z obvestilom BANKE ob izplačiu vsake tranše.
2.02 Valuta odplačil
Vsako odplačilo tranše iz 4. člena ali, odvisno od primera, iz
10. člena mora biti v valutah, v katerih je bila ta tranša
izplačana, in v razmerju, ki je enako valutnemu razmerju te
tranše.
2.03 Valuta obresti in drugih stroškov

1.06. Razveljavitev posojila
Če bi bili stroški PODPROJEKTA nižji od zneska, navedenega
v preambuli, lahko BANKA z obvestilom, naslovljenim na
POSOJILOJEMALCA, razveljavi proporcionali del posojila.

Obresti in drugi stroški, plačljivi v skladu s 3., 4. in 10. členom,
se izračunajo in so plačljivi proporcionalno v vsaki valuti,
v kateri se izvrši odplačilo posojila.

POSOJILOJEMALEC lahko kadarkoli z obvestilom BANKI
v celoti ali delno razveljavi katerikoli neizplačani del posojila.

Vsako drugo plačilo je izvedeno v valuti, ki jo določi BANKA,
pri čemer le-ta upošteva valuto izdatka, ki ga je treba poravnati z omenjenim plačilom.

Če POSOJILOJEMALEC razveljavi tranšo, za katero zahtevek,
ki ga je izdal POSOJILOJEMALEC, ni bil preklican v skladu
z določilom 1.02C, mora plačati za razveljavljeni znesek provizijo, ki se pavšalno izračuna na podlagi polovične nesubvencionirane obrestne mere, ki jo uporablja BANKA na dan razveljavitve za posojila, ki jih izdaja v istem valutem razmerju in
z odplačilnim rokom 20 let. To provizijo je treba plačati poleg
provizije iz člena 1.05.

2.04 Obvestilo BANKE

BANKA lahko kadarkoli po E+54 mesecih z obvestilom,
naslovljenim na POSOJILOJEMALCA in na GARANTA, v celoti
ali delno razveljavi vsak neizplačani del posojila, ki ga potem
ni več mogoče zahtevati.
1.07 Odpoved in začasna ustavitev posojila
BANKA lahko z obvestilom, naslovljenim na POSOJILOJEMALCA in GARANTA, kadarkoli in s takojšnjo veljavnostjo
prekliče neizplačani del posojila:
(a) po vsakem dogodku, navedenem v členu 10.01 (A) ali (B);
ali
poročevalec

Po izplačilu vsake tranše bo BANKA predložila POSOJILOJE-"
MALCU in GARANTU kratko poročilo, v katerem bodo prikazani znesek, valutna sredstva, datum izplačila, dinamika
odplačil in obrestna mera ali mere za to tranšo.
3. člen
Obresti
3.01 Obrestna mera
A. Neodplačana tranša se obrestuje po obrestni meri ali
merah, navedenih v obvestilu o izplačilu. Obrestna mera ali
mere bodo enake obrestni meri ali meram, ki veljajo na dan
izdaje obvestila o izplačilu za posojila, nominirana v zadevni
valuti ali valutah, in ki jih odobri BANKA svojim posojilojemalcem pod enakimi odplačilnimi pogoji in pod enakimi pogoji
plačila obresti, kot veljajo za to tranšo, znižano za subvencijo
obrestne mere v višini 2% (dve procentni točki).
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B. Obresti je treba plačati polletno za nazaj na dneve, ki so
navedeni v členu 5.03.
3.02 Zamudne obresti

MALCA v roku štirih tednov po prejemu obvestila iz členi
8.02(c). Vsak znesek, ki ga zahteva BANKA, mora biti plača«
skupaj z nakopičenimi obrestmi na dan, ki ga imenuj«
BANKA, vendar pa ta dan ne sme biti pred datumom predča?
nega odplačilo drugega posojila.

S pridržkom 10. člena in z izjemo člena 3.01 je treba plačati
zamudne obresti za vsak znesek, ki je zapadel v skladu
s pogoji iz te pogodbe, in sicer od datuma zapadlosti do
datuma dejanskega plačila, po letni obrestni meri, ki se izračuna na naslednji način:

Predčasno odplačilo posojila s pomočjo novega posojil'
z odplačilnim rokom, ki je najmanj enak neiztečenemu rok«
predčasno odplačanega posojila, se ne smatra kot predčasno
odplačilo.

(a) za dolgovani znesek iz katerekoli tranše po obrestni meri,
ki je enaka vsoti (i) 2,5% (dva cela pet procentov) in (ii)
obrestne mere, ki je navedena v členu 3.01; in

B. Če bi celotni stroški PODPROJEKTA bili bistveno nižji od
zneska, ki je naveden v preambuli, lahko BANKA glede «
nižje stroške zahteva predčasno odplačilo proporcionalne^
posojila.

(b) za vsak drug znesek po obrestni meri, ki je enaka vsoti (i)
2,5% (dva cela pet procentov) in (ii) subvencionirane obrestne
mere, ki jo zaračuna BANKA na datum zapadlosti za posojila,
podeljena v isti valuti za obdobje 20 let.

C. V primeru predčasnega odplačila v skladu s tem členoff
4.03 lahko POSOJILOJEMALEĆ izbira, katero tranšo ali tranš«
bo predčasno odplačal.

Te obresti se plačajo v isti valuti kot zapadli zneski, na katere
se plačajo te obresti.

4.04 Sploini pogoji v zvezi s predčasnim odplačilom iz *■
člena

4. člen
Odplačilo

Predčasno odplačilo mora biti v vseh valutah tranše v soraz
merju z dolgovanimi zneski. POSOJILOJEMALEC pa lahko
namesto tega izbere, da bo v skladu z členom 4.02 predčasno
odplačal celotni dolgovani znesek v eni valuti tranše ali već

4.01 Normalno odplačilo
POSOJILOJEMALEC bo odplačal posojilo v skladu s tabelo
odplačevanja, ki je navedena v Dodatku B.

V primeru delnega predčasnega odplačila v vseh valutah s«
vsak predčasno odplačani znesek odšteje pro rat od vsakeg«
dolgovanega obroka.

4.02 Prostovoljno predčasno odplačilo

Ta 4. člen ne vpliva na 10. člen.

(1) Z dvomesečnim predhodnim pisnim obvestilom BANKI
lahko POSOJILOJEMALEC predčasno odplača celotno tranšo
ali del le-te na vsak datum naveden v členu 5.03.
(2) V primeru predčasnega odplačila tranše bo POSOJILOJEMALEC plačal BANKI dodatni znesek v višini 85% od vsote
vseh zneskov, ki so obračunani in odbiti na naslednji način:
(a) Za vsako polletno obdobje, ki se konča na datum plačila
obresti, ki zapadejo po datumu predčasnega odplačila,
BANKA obračuna znesek morebitnih obresti, ki bi jih bilo
treba - če ne bi bilo predčasnega odplačila - plačati za
znesek, ki je predčasno odplačan, v vsaki valuti tranše, in
sicer po obrestni meri, za katero (x) nesubvencionirana
obrestna mera, ki velja za to valuto v skladu s členom 3.01,
presega (y) nesubvencionirano obrestno mero, ki bi jo na dan
tri mesece pred datumom predčasnega plačila BANKA določila za posojilo, dodeljeno v isti valuti, kot je predčasno
plačani znesek, s polletnimi datumi za plačilo obresti ter
s povprečnim odplačilnim rokom, ki je enak preostalemu
povprečnemu odplačilnemu roku tranše, ali, če je ta odplačilni rok krajši od kateregakoli drugega, ki bi ga BANKA
določila v tej valuti, najkrajšemu povprečnemu odplačilnemu
roku, ki bi ga BANKA tako določila.
(b) Vsak tako izračunani znesek se odbije do datuma predčasnega plačila na podlagi odbite stopnje, ki je enaka zadevni
nesubvencionirani reinvesticijski stopnji.
(3) Znesek, ki ga navede POSOJILOJEMALEC v obvestilu
o predčasnem odplačilu, je treba skupaj z vsemi dolgovanimi
zneski iz člena 4.02 (2) plačati BANKI na dan, ki je naveden
v obvestilu. Obvestilo je nepreklicno. Predčasno odplačanih
tranš si ni mogoče ponovno izposoditi..
4.03. Obvezno predčasno odplačilo

5. člen
Plačila
5.01 Kraj plačila
Vsak znesek, ki ga mora POSOJILOJEMALEC plačati po W
pogodbi, le-ta plača na račun, ki mu ga sporoči BANKA
BANKA mora sporočiti račun najmanj petnajst dni pred dat"
mom zapadlosti prvega plačila POSOJILOMAJALCA in 9"
obvestiti o vsaki spremembi računa najmanj petnajst dni pf®^
datumom prvega plačila, na katerega se nanaša ta spr®!
memba.
Ta rok ne velja v primeru plačila po 10. členu.
5.02 Obračun plačil ztfdel leta
Vsak znesek, ki ga mora plačati POSOJILOJEMALEC za obr*
sti. provizijo ali v druge namene po tej pogodbi in se obračun*
za del leta, se izračuna na podlagi leta, ki ima tristo šestdes«1
dni, in na podlagi meseca s tridesetimi dnevi.
5.03 Datumi plačil
Zneski, ki jih je treba po pogodbi plačati polletno, se plačsi
BANKI 25. maja in 25. novembra vsakega leta.
Drugi dolgovani zneski se plačajo v sedmih delovnih dn«1
potem, ko je POSOJILOJEMALEC prejel zahtevek BANKESmatra se, da je POSOJILOJEMALEC plačal dolgovani zn*
sek, ko le-ta prispe na BANKO.
6. člen
Posebne obveznosti
6. 01 Uporaba posojila in drugih sredstev

A. Če POSOJILOJEMALEC prostovoljno predčasno odplača
del ali celoto kateregakoli drugega posojila, za katerega je
prvotno sklenil pogodbo za obdobje nad pet let, lahko BANKA
zahteva predčasno odplačilo tistega dela neodplačanega zneska posojila, ki je sorazmeren predčasno odplačanemu znesku v skupnem dolgovanem znesku vseh teh posojil.

6.02 Zaključek PODPROJEKTA

BANKA bo naslovila svoj morebitni zahtevek na POSOJILOJE-

POSOJILOJEMALEC se zavezuje, da bo izvedel PODPf"
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POSOJILOJEMALEC bo uporabil sredstva posojila in drufij
sredstva, omenjena v finančnem načrtu, ki je opisan v prea1'
buli, izključno za izvedbo PODPROJEKTA.

poročevalk

JEKT v skladu s tehničnim opisom in ga zaključil do datuma,
ki je naveden v tehničnem opisu.
6.03 Zvišanje stroškov PODPROJEKTA
če bodo stroški PODPROJEKTA presegli ocenjeni znesek,
naveden v preambuli, bo POSOJILOJEMALEC dobil sredstva
za financiranje presežnih stroškov, ne da bi se obrnil na
BANKO, tako da bo lahko končal PODPROJEKT v skladu
s tehničnim opisom. Načrte POSOJILOJEMALCA za financiranje presežnih stroškov je treba nemudoma poslati BANKI.

Nič v zgornjem odstavku se ne nanaša na (i) prodajalčevo
pravico do zaplembe ali druge obremenitve zemljišč ali drugega premoženja, kjer taka obremenitev služi samo kot zavarovanje nabavne cene ali posojila z odplačilnim rokom do
dvanajst mesecev, ki je bilo dano za financiranje le-te; ali (ii)
na zastavitev zalog z namenom zavarovanja kratkoročnega
posojila.
Za namen tega člena 7.02 POSOJILOJEMALEC izjavlja, da
noben del sredstev PODPROJEKTA trenutno ni obremenjen
ali predmet pravne zahteve do lastništva.

6.04 Razpisni postopek
POSOJILOJEMALEC bo kupil opremo, naročil storitve in dela
za PODPROJEKT kolikor le mogoče v zadovoljstvo BANKE, in
sicer na podlagi mednarodnega razpisa, ki bo odprt vsaj za
državljane vseh držav članic EGS in Slovenije.
6.05 Zavarovanje
Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC
ustrezno zavarovati vsa dela in lastnino, ki je del PODPROJEKTA, v skladu z običajno prakso za podobna javna dela na
območju Slovenije.
6.06 Vzdrževanje
Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC
zagotoviti, da se vsa lastnina, ki je del PODPROJEKTA, vzdržuje, popravlja, generalno popravlja in obnavlja, tako da je
zagotovljeno njeno dobro obratovanje.
6.07 Potek PODPROJEKTA
Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC,
razen če BANKA pisno ne soglaša drugače, obdržati obstoječi
nivo lastništva na PODPROJEKTU in zagotoviti, da se sredstva, ki so vključena v PODPROJEKT, ustrezno zamenjujejo in
obnavljajo in da PODPROJEKT neprekinjeno poteka v skladu
s prvotnim namenom.

POSOJILOJEMALEC
(a) mora zagotoviti, da bo ustanovljena skupina za izvedbo
projekta z ustreznimi sredstvi in s primerno kvalificiranim
osebjem, ki bo delovala ves čas med izvajanjem PODPROJEKTA;

8.01 Informacije v zvezi s PODPROJEKTOM
POSOJILOJEMALEC mora:
(a) predložiti BANKI (i) vsako četrtletje do zaključka PODPROJEKTA porodilo o izvajanju PODPROJEKTA; (ii) šest mesecev
po zaključku PODPROJEKTA poročilo o zaključku projekta;
in (iii) občasno na razumno zahtevo BANKE vsak dodatni
dokument ali informacijo v zvezi s financiranjem, z izvedbo in
s poslovanjem PODPROJEKTA;
(b) nemudoma predložiti v odobritev BANKI vsako bistveno
spremembo splošnih planov, terminskega plana ali programa
stroškov za PODPROJEKT glede na dokumente, ki jih je
predal BANKI pred podpisom te pogodbe;
(c) pravočasno obvestiti BANKO o vsaki situaciji, ki v skladu
s členom 6.07 zahteva soglasje BANKE; in
(d) na splošno obveščati BANKO o vseh zadevah ali dogodkih,
o katerih je obveščen POSOJILOJEMALEC in ki bi lahko
bistveno ogrozili ali vplivali na pogoje izvedbe ali poslovanja
PODPROJEKTA.
8.02 Informacije v zvezi s POSOJILOJEMALCEM

BANKA lahko odkloni svoje soglasje le v primeru, ko bi predlagani ukrep škodil interesom BANKE kot posojilodajalca
POSOJILOJEMALCU ali pa bi onemogočil BANKI financiranje
PODPROJEKTA v skladu s protokolom.
6.08 Druge posebne obveznosti POSOJILOJEMALCA

8. člen
Informacije in obiski

POSOJILOJEMALEC mora;
,

(a) predložiti BANKI (i) vsako leto v roku enega meseca po
odobritvi letno poročilo, bilanco stanja, bilanco uspeha in
revizijsko poročilo in (ii) občasno na razumno zahtevo BANKE
dodatne informacije o svojem splošnem finančnem stanju;
(b) zagotoviti, da je iz računovodskih izkazov jasno razvidno
poslovanje v zvezi s financiranjem in izvedbo PODPROJEKTA;
in
(c) obvestiti BANKO:

(b) se zavezuje, da bo z učinkovitim poslovanjem in ustrezno
tarifno politiko ohranjal zdravo finančno strukturo, skrbel za
ohranjal zdravo finančno strukturo, skrbel za ustrezno pokrivanje odplačevanja zapadlih dolgov in primerno prispeval
k investiciji in stroškom vzdrževanja.

(i) nemudoma o vsakem sklepu, ki ga sprejme iz kakršnegakoli razloga, o vsaki zadevi, ki ga zavezuje, ali o vsakem
zahtevku, ki ga prejme v zvezi s predčasnim odp^tčilom posojila, ki mu je bilo prvotno odobreno za obdobje nad pet let;

7. člen
Zavarovanje

(ii) nemudoma o vsaki svoji nameri, da kot zavarovanje obremeni del svojega premoženja v korist tretjega, kar bi lahko
sprožilo uporabo člena 7.02; ali

7.01 Garancija
Obveznosti BANKE po tej pogodbi so pogojene s predhodnim
podpisom in predložitvijo podpisane garancije v obliki in
v vsebini, ki jo odobri BANKA, pri čemer GARANT brezpogojno jamči za pravilno izpolnjevanje finančnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA po tej pogodbi. POSOJILOJEMALEC
priznava pogoje garancije in soglaša z njimi.
7.02 Dodatno jamstvo
če POSOJILOJEMALEC opdobri tretjemu jamstvo, mora na
zahtevo BANKE nuditi enakovredno jamstvo BANKI za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi.
poročevalec

(iii) na splošno o vsaki zadevi ali dogodku, ki bi lahko onemogočil izpolnitev katerekoli obveznosti POSOJILOJEMALCA po
tej pogodbi.
8.03 Obiski
POSOJILOJEMALEC bo dovolil osebam, ki jih imenuje
BANKA in ki jih lahko spremljajo predstavniki revizijskega
sodišča Evropske skupnosti, da obiščejo kraje, montažo in
obrate, ki so vključeni v PODPROJEKTU, in da opravijo zaželeno kontrolo, ter jim bo v ta namen nudil vso potrebno
pomoč ali zagotovil nuđenje le-te.
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9. člen
Stroški in izdatki
9.01 Davki, dajatve in takse
POSOJILOJEMALEC plača vse davke, dajatve, takse in kakršnekoli druge pristojbine, vključno s koieki in registracijsko
takso, v zvezi z izvajanjem te pogodbe ali sorodnega dokumenta in v zvezi z zavarovanjem posojila.

,

10.02 Druge pravice po zakonu
Člen 10.01 ne omejuje drugih zakonitih pravic BANKE, da
zahteva odplačila posojila.
10.03 Odškodnina
Na znesek vsakega obroka, ki takoj zapade zaradi zahteve iz
10. člena, plača POSOJILOJEMALEC znesek, ki se obračuna
po letni obrestni meri 0,25% od datuma zahtevka do prvotnega dneva zapadlosti obroka, kot je določeno v Dodatku B.

POSOJILOJEMALEC plača vso glavnico, obresti, provizijo in
druge zneske iz te pogodbe bruto brez odbitkov kakršnihkoli
državnih ali lokalnih dajatev, pod pogojem, da bo v primeru;
če je POSOJILOJEMALEC zakonsko zavezan odbiti te dajatve,
zvišal plačilo BANKI, tako da bo po odbitku neto znesek, ki ga
prejme BANKA, enak dolgovanemu znesku.

Če BANKA ne uveljavi svojih pravic iz 10. člena ali jih uveljavi
z zamudo, to ne pomeni, da se odpoveduje tem pravicam.

9.02 Drugi stroški

10.05. Uporaba prejetih zneskov

POSOJILOJEMALEC bo plačal vse strokovne in bančne stroške, stroške nakazil in menjave, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem te pogodbe ali sorodnih dokumentov ter v zvezi z zavarovanjem posojila.

Zneski, prejeti na zahtevo iz 10. člena, se najprej uporabijo za
plačilo odškodnine, provizije in obresti po tem vrstnem redu
in nato za zmanjšanje dolgovanih obrokov v obratnem vrstnem redu zapadlosti. BANKA lahko izbere, da se le-ti razdelijo
med tranše.

10.04. Neodpoved pravicam

10. člen
Predčasno plačilo v primeru neizpolnjevanja obveznosti
10. 1. Pravica do zahteve predčasnega plačila
POSOJILOJEMALEC bo na zahtevo BANKE predčasno odplačal posojilo ali del le-tega
(A) takoj:
(a) če se izkaže, da je bila kaka bistvena informacija ali
dokument, ki ga je sam ali v svojem imenu predložil BANKI
v zvezi s pogajanji o tej pogodbi ali v času veljavnosti
pogodbe, v kaki pravnopomembni zadevi nepravilen;
(b) če POSOJILOJEMALEC na dan zapadlosti ne odplača dela
posojila, ne plača obresti ali ne izvede drugega plačila BANKI,
kot je določeno v tej pogodbi;
(c) če je POSOJILOJEMALEC proglašen za nelikvidnega ali če
POSOJILOJEMALEC izvede poravnavo s svojimi upniki;
(d) če POSOJILOJEMALEC ukine svoje celotno poslovanje ali
pomemben del le-tega ali sproži likvidacijo;
(e) če mora zaradi neizpolnjevanja obveznosti POSOJILOJEMALEC predčasno odplačati katerokoli posojilo, ki mu je bilo
prvotno odobreno za obdobje nad pet let;
(f) če se neto premoženje POSOJILOJEMALCA bistveno
zmanjša ali če na splošno pride do situacije ali dogodka, ki
lahko po vsej verjetnosti ogrozi odplačevanje posojila ali
negativno vpliva na zavarovanje, ki je bilo dano za to posojilo;
(g) če mora POSOJILOJEMALEC zaradi neizpolnjevanja
obveznosti takoj odplačati katerokoli posojilo, ki ga je odobrila BANKA iz sredstev BANKE ali EGS; in
(B) po izteku ustreznega roka, določenega v obvestilu, ki ga je
poslala BANKA POSOJILOJEMALCU, če zadeva ni bila
odpravljena v zadovoljstvo BANKE:
(a) če POSOJILOJEMALEC ne izpolni kake obveznosti iz te
pogodbe, razen obveznosti iz člena 10.01 (A) (b);
(b) če se preneha izpolnjevati obveznost iz 12. člena protokola
glede posojil, ki jih je prejel katerikoli posojilojemalec v Sloveniji iz sredstev BANKE ali EGS;
(c) če se kako pomembno dejstvo, ki je navedeno v preambuli,
bistveno spremeni in če sprememba negativno vpliva na interese BANKE kot posojilodajalca POSOJILOJEMALCU ali na
izvajanje ali poslovanje PODPROJEKTA.
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11. člen
Pravo In pristojno sodišče
111 Drawn
Za to pogodbo, njeno izdelavo, sestavo in veljavnost se uporablja francosko pravo.
Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.
11.02. Pristojno sodišče
Vsi spori v zvezi s to pogodbo se predložijo sodišču Evropske
skupnosti.
Pogodbeni stranki se odpovedujeta vsaki imuniteti ali pravici,
da odgovarjata pristojnosti tega sodišča.
Odločitev sodišča, dana v skladu s tem členom 11.02, je
dokončna in zavezujoča za obe stranki brez omejitev ali
zadržkov.
11.03 Dokazilo o dolgovanih zneskih
V primeru sodnega spora v zvezi s to pogodbo pomeni potrdilo BANKE o zneskih, ki se še dolgujejo BANKI po tej
pogodbi, prima facie dokaz o teh zneskih.
h.
12. člen
Končne določbe
12.01 Obvestila
Obvestila in druga sporočila, ki bodo dana po teh pogodbi, se
pošljejo na spodaj navedene naslove, razen da bodo obvestila
POSOJILOJEMALCU v zvezi s sproženo ali grozečo pravdo
poslana na naslov pod 2) spodaj, kjer je POSOJILOJEMALEC
izbral svoj domicil:
- ZA BANKO:
- ZA POSOJILOJEMALCA:

100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg-Kirchberg
1) Kolodvorska 11
61000 Ljubljana
Slovenija
2) Slovenska ambasada
45. Bd Charlemagne
1040 Brussels
Belgija

Vsaka stanka lahko z obvestilom drugi stranki spremeni svoj,
zgoraj navedeni naslov, pod pogojem, da se naslov pod 2)
zgoraj lahko spremeni samo v naslov znotraj EGS
poročevalec

12.02 Oblika obvestila
Obvestila in druga sporočila, za katera so v tej pogodbi
določeni fiksni roki ali ki sama s fiksnimi roki zavezujejo
naslovljenca, se izročijo osebno, pošljejo s priporočenim
pismom, s telegramom, po teleksu, potrjeno po faksu ali na
drug način, pri katerem naslovljenec lahko dokaže prejem.
Datum potrdila ali, odvisno od primera, navedeni datum prejema prenosa je odločilen pri določitvi časa.
12.03 Začetek veljavnosti
Ta pogodba bo začela veljati potem, ko prejme BANKA sklep
komisije Evropske skupnosti o odobritvi omejene subvencije
obrestne mere za to posojilo.

3. sanacija 4 mostov (v skupni dolžini 350 m) in rekonstrukcija
15 nasilnih zidov;
4. hardver za centralno enoto poslovnega informacijskega
sistema; in
5. tehnično sodelovanje pri rekonstrukcij železnic in izboljšava delovanja le-teh (6 oseb let).
Sredstva posojila banke se bodo uporabila samo za financiranje točk 1 -3 zgoraj.
2. Rok izvedbe
Projekt naj bi se začel sredi leta 1994 in bi se izvajal 3 leta. Ob
upoštevanju morebitnih zamud naj bi bil projekt zaključen do
konca leta 1997.

12.04 Preambula, dodatki in aneksi
Preambula in naslednji dodatki predstavljajo del te pogodbe:,
- Dodatek A
Tehnični opis
- Dodatek B
Tabela odplačevanja
- Dodatek C
Definicija ekuja
Priložen je naslednji aneks: Pooblastilo POSOJILOJEMALCA.
V dokaz sta stranki podpisali to pogodbo v štirih originalih
v angleškem jeziku.
Pogodbo o financiranju je v imenu BANKE parafiral g. /, /,
v imenu POSOJILOJEMALCA pa g. /, /.
odpisano za in v imenu
EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
^ Podpisano za in v imenu
SLOVENSKIH ŽELEZNIC (SZ)
DODATEK A
TEHNIČNI OPIS
1. Definicija projekta
Ta projekt je sestavljen iz projektne dokumentacije, pridobitve zemljišč, konstrukcije ali nabave in zagona naslednjih
komponent, ki se nahajajo na glavnih progah Slovenskih
železnic (Maribor-Zidani Most-Ljubljana-Sežana, Ljubljana-Jesenice in Zidani Most-Dobova):
1. obnova proge na 148 kilometrih enotirne proge, vključno
z izboljšavami vmesnega sloja in drenaže;
2. obnova električnih vodov na 50 kilometrih enotirne proge;
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DODATEK B
Tabela odplačevanja
Datum zapadlosti
obroka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zneski, ki jih je treba plačati,
izraženi v procentih posojila,
kot je določeno v členu 2.01

25. november 1998
25. maj 1999
25. november 1999
25. maj 2000
25. november 2000
25. maj 2001
25. november 2001
25. maj 2002
25. november 2002
25. maj 2003
25. november 2003
25. maj 2004
25. november 2004
25. maj 2005
25. november 2005
25. maj 2006
25. november 2006
25. maj 2007
25. november 2007
25. maj 2008
25. november 2008
25. maj 2009
25. november 2009
25. maj 2010
25. november 2010
25. maj 2011
25. november 2011
25. maj 2012
25. november 2012
25. maj 2013
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Projekt Slovenskih železnic / A
GARANCIJSKA POGODBA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO
DEFINICIJA EKUJA

PREAMBULA:

V skladu z odredbo Sveta Evropske skupnosti št. 3180/78
z dne 18. decembra 1978, objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti z dne 30. decembra 1978 (Št. L 379) in dopolnjeno z odredbo Sveta št. 2626/84 z dne 15. septembra 1984,
objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti z dne 16.
septembra 1984 (št. L 247), ter v skladu z odredbo Sveta št.
1971/89 z dne 19. junija 1989, objavljeno v Uradnem listu
Evropske skupnsti z dne 4. julija 1989 (št. L 189), predvsem pa
v skladu s prvim členom in z razglasom, ki ga je Evropska
skupnost objavila v Uradnem listu 21. septembra 1989 (št.
C 241), je eku definiran kot vsota naslednjih vrednosti valut
držav članic Evropske gospodarske skupnosti:

- V okviru protokola (v nadaljevanju imenovan »PROTOKOL«) v zvezi s finančnim sodelovanjem ter v okviru pogodbe
o sodelovanju (v nadaljevanju imenovana »POGODBA«), sklenjene med Evropsko gospodarsko skupnostjo (v nadaljevanju
imenovana »EGS«) in Republiko Slovenijo, podpisane v Luksemburgu 5. aprila 1993, je GARANT zaprosil BANKO, da
odobri posojilo Slovenskim železnicam (v nadaljevanju imenovane »POSOJILOJEMALEC«) za financiranje projekta, ki
naj bi pomagal Sloveniji pri izboljšanju stanja osnovnega
železniškega omrežja.

nemška marka
0,6242
francoski frank
1,332
funt sterling
0,08784
italijanska lira
151,8
nizozemski florint
0,2198
belgijski frank
3,301
luksemburški frank
0,130
španska pezeta
6,885
danska krona
0,1976
irski funt
0,008552
grška drahma
1,440
portugalski eskudo
1,393
Vsaka sprememba v sestavi ekuja, o kateri je sprejeta odločitev v skladu z 2. členom odredbe št. 3180/78, velja avtomatično skupaj s sedanjo definicijo.
Če bi bila BANKA mnenja, da se je eku nehal uporabljati
znotraj evropskega monetarnega sistema (ki je bil oblikovan
z resolucijo Evropskega sveta z dne 5. decembra 1978) in za
poravnavo transakcij med osrednjimi monetarnimi organi
držav članic Evropske skupnosti in institucijami, ki so bile
oblikovane na podlagi sporazumov o ustanovitvi Evropske
skupnosti, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA. Od dne
obvestila dalje bodo eku nadomestile vredosti valut, iz katerih
je bil sestavljen, v skladu z najnovejšo definicijo ekuja,
o kateri je sprejel sklep Svet Evropske skupnosti pred datumom tega obvestila.
Vrednost ekuja v drugi valuti bo ustrezala vrednosti, ki jo je
določila komisija Evropske skupnosti na podlagi dnevnih
vrednosti na deviznem tečajnem trgu. Če take odločitve ne bi
bilo, se vrednost ekuja v drugi valuti določi z uporabo križnega tečaja med to valuto in drugo valuto, navedeno na
dnevnih tečajnih listah, ki jih objavlja komisija Evropske skupnosti. Če ni mogoče uporabiti nobene od zgornjih dveh
metod, je vrednost ekuja v drugi valuti enaka vsoti preotivrednosti zneskov valut iz prvega odstavka zgoraj v tej valuti.
Tečaj med ekujem in naciqpalnimi valutami, ki se najbolj
pogosto uporabljajo na- mednarodnih deviznih trgih, so
dnevno na razpolago in se periodično objavljajo v Uradnem
listu Evropske skupnosti.
TA POGODBA JE SKLENJANA MED:
Republiko Slovenijo, ki jo predstavlja /, zastopa /,
v nadaljevanju imenovana »GARANT«,
na eni strani in
Evropsko investicijsko banko s sedežem v
100 Boulevard Konrad Adenauer,
Luxemburg-Kirchberg, Grand-Duchy of
Luxemburg, ki jo zastopa g. /
v nadaljevanju imenovana »BANKA«,
na drugi strani.

- S pogodbo (v nadaljevanju imenovana »POGODBA
O FINANCIRANJU«) z dne (
), sklenjeno med
BANKO in POSOJILOJEMALCEM, je BANKA odobrila posojilo
v vrednosti 38.000,000 (osemintrideset milijonov) ekujev (definicija v Dodatku A k tej pogodbi) v korist POSOJILOJEMALCA.
- Obveznosti BANKE po POGODBI O FINANCIRANJU so
pogojene s tem, da Republika Slovenija predhodno izda in
predloži garancijo za izpolnjevanje finančnih obveznosti
s strani POSOJILOJEMALCA po POGODBI O FINANCIRANJU,
kakor tudi ugodno pravno mnenje o le-tem.
- V 12. členu protokola se je GARANT zavezal, da bo dolžnikom, ki so koristniki posojil, odobrenih v skladu s protokolom, ali garantom teh posojil dal na razpolago valuto,
potrebno za plačilo obresti in provizije ter za odplačilo teh
posojil.
- V 10. členu protokola je GARANT soglašal, da bo obresti in
vsa druga plačila, zapadla v zvezi s posojili, ki jih je odobrila
BANKA v skladu s finančnim sodelovanjem, oprostil vseh
državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen.
- Podpis te garancijske pogodbe je odobril minister za
finance Republike Slovenije (Priloga 1).
ZATO STA SE STRANKI DOGOVORILI, KOT SLEDI:

c
l.člen
Pogodba o financiranju
•
1.01 GATANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in
določili POGODBE O FINANCIRANJU, katere original s podpisi strank je prejel.
i
2. člen
Obveznosti garanta
2.01 GARANT kot primarni zavezanec in ne samo kot porok
v celoti jamči za popolno in točno izpolnjevanje vseh finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA BANKI v skladu
s POGODBO O FINANCIRANJU, vključno z vsemi plačili obresti brez kakršnihkoli omejitev, provizij, pripadajočih stroškov
in drugih izdatkov ter vseh zneskov, ki jih dolguje POSOJILOJEMALEC BANKI v skladu z določili POGODBE O FINANCIRANJU, ko se garancija uveljavlja.
2.02 Če bi GARANT kasneje nudil jamstvo tretji stranki za
izpolnjevanje katerekoli od svojih obveznosti zunanjega
dolga, prioriteto ali ugodnosti s tem v zvezi, bo GARANT o tem
obvestil BANKO in bo, če bo BANKA to zahtevala, nudil BANKI
enakovredno jamstvo za izpolnjevanje svojih obveznosti p o
tej pogodbi ali enakovredno prioriteto ali ugodnosti. GARANT
izjavlja, da trenutno ne obstajajo tako jamstvo, prioriteta aH
ugodnosti.
Nič v tem členu 2.02 se ne nanaša na zastavo prodajalca ali na
obremenitev, s katero je zavarovana samo nabavna cena
zemljišča ali blaga.
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203 GARANT se zavezuje:
a

) da bo ukrenil vse potrebno za zagotovitev pravočasnega
»ključka PROJEKTA;
b) da bo nudil informacije o zakonodaji ali predpisih za
Področje železnic, ki bi lahko vplivale na izvajanje PROJEKTA.
3. člen
Uveljavitev garancije
301 V skladu s to pogodbo je lahko zahtevek izdan, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali del
'®-teh, ki so garantirane v 2. členu te pogodbe.
3

02 GARANT se s tem nepreklicno odpoveduje ugovoru ali
Pravnemu ugovoru na celotno ali delno uveljavljanje te garancije. Zavezuje se, da bo izpolnil svoje obveznosti na zahtevo
°ANKE v pisni obliki ali po telegramu, kadarkoli bo BANKA ta
zahtevek
izdala, in da bo plačal dolgovane zneske brez omeji'ev, pridržkov ali pogojev, ne da bi bilo BANKI potrebno
Predložiti kako posebno,dokazilo k svojemu zahtevku, razen
da navede razlog za zahtevek po tej garanciji. Predvsem pa
BANKA ni dolžna dokazovati, da je sprožila ukrepe proti
POSOJILOJEMALCU; ni zavezana, da pred uveljavitvijo te
9arancije uveljavlja jamstva ali druga zavarovanja, ki jih je
Mogoče imenoval POSOJILOJEMALEC ali tretja stranka.
303 Plačilo GARANTA zapade na petnajsti dan po datumu
Zahtevka.
3-04
V primeru, da BANKA izda zahtevek, ima GARANT praV|
co, da v skladu s pogoji iz POGODBE O FINANCIRANJU
POSOJILOJEMALCA takoj razreši vseh finančnih obveznosti
* POGODBE O FINANCIRANJU, ki še niso poravnane v času
•ake razrešitve.

Vse spremembe v POGODBI O FINANCIRANJU, razen tistih, ki
so omenjene v gornjih odstavkih tega 6. člena, je treba predložiti v odobritev GARANTU. Ta sme odkloniti odobritev samo,
če bi bile predlagane spremembe lahko neugodne zanj kot
GARANTA.
7. člen
Garancija Evropske gospodarske skupnosti
7.01 Ta garancija je neodvisna od garancij, ki jih je BANKI
odobrila Evropska gospodarska skupnost. GARANT se odpoveduje vsaki pravici do prispevkov ali odškodnine s strani
Evropske gospodarske skupnosti. Če BANKI poravna plačilo
Evropska gospodarska skupnost na račun kateregakoli
garantiranega zneska, lahko Evropska gospodarska skupnost
ta plačani znesek izterja od GARANTA.
B. člen
Davki, takse in izdatki
8.01 Davki ali takse, pravne stroške in druge izdatke, ki bi
nastali pri izvajanju te garancijske pogodbe, plača GARANT.
GARANT izvede plačila po tej pogodbi brez odbitkov ali pridržkov na račun davkov ali taks.
9. člen
Pravni režim pogodbe
9.01 Veljavno pravo
Za pravne odnose med pogodbenima strankama, za njeno
sestavo in veljavnost se uporablja francosko pravo.
9.02 Izvedba
Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.

4. člen
Subrogacija
<01 Ko GARANT izvede plačilo BANKI, nadomesti POSOJILOJEMALCA glede tega plačila, ter pravic in postopkov
' *vezi z omenjenim plačilom, ki jih ima BANKA do POSOJILOJEMALCA; ta pravica do surogacije ne sme biti v škodo

9.03 Pristojnost sodne oblasti
Pogodbeni stranki priznavata sodišče Evropske skupnosti kot
izključno pristojno in bosta predložili vse spore v zvezi
z garancijsko pogodbo temu sodišču.
Odločitev sodišča Evropske skupnosti bo dokončna in jo
bosta stranki sprejeli kot tako brez pridržkov ali omejitev.

5. člen
Informacije

9.04 Odpoved pravicam

5
01 BANKA bo obvestila GARANTA o vsaki zadevi ali
"ogodku, za katerega izve in ki bi lahko ogrozil plačilo ali
Poplačilo garantiranih zneskov s strani POSOJILOJEMALCA,
•endar pa BANKA ni zavezana iskati takih informacij in ne
prejema nobene obveznosti glede tega določila.

Pogodbeni stranki soglašata, da je ta garancijska pogodba
komercialne narave in se zato zavezujeta, da se bosta odpovedali vsaki imuniteti, ki jo mogoče uživata zdaj ali bi jo kasneje
uživali v katerikoli državi na podlagi pristojnosti sodišča
Evropske skupnosti.

*>02 GARANT bo nemudoma obvestil BANKO o vsaki zadevi
i dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi.

9.05 Dokazila o dolgovanih zneskih

a|

®n 03 GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki ga bo
udil tretji stranki za namen iz člena 2.02.

V primeru sodnega spora v zvezi s to garancijsko pogodbo
pomeni potrdilo BANKE o zneskih, ki se še dolgujejo BANKI
po tej garancijski pogodbi, prima facie dokaz o teh zneskih.
9.06 Začetek veljavnosti

6. člen
Sprememba pogodbe o financiranju

Ta pogodba začne veljati potem, ko jo ratificira parlament
Republike Slovenije.

®01 BANKA bo obvestila GARANTA o spremembah, ki ne
Povečujejo
obveznosti GARANTA, ki pa jih je BANKA vnesla
v
POGODBO o FINANCIRANJU z namenom izboljšati in utrditi
Položaj BANKE do POSOJILOJEMALCA.

10. člen
Končne določbe
10.01 Obvestila

j*e se BANKI zdi primerno, ima pravico odobriti POSOJILOJEMALCU dodatni rok do treh mesecev za vsako odplačilo
Ravnice ali plačilo obresti in za vse druge sorodne izdatke, ne
bi morala to svojo odločitev sporočiti GARANTU.

Obvestila in druga sporočila, ki bodo dana po tej pogodbi, se
pošljejo na spodaj navedene naslove, razen da bodo obvestila
GARANTU v zvezi s sproženo ali grozečo pravdo poslana na
naslov pod 2) spodaj, kjer je GARANT izbral svoj domicil:

Poročevalec
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- ZA GARANTA:
1) Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
61000 Ljubljana
2) Slovenska ambasada
45, Bd Charlemagne
1040 Brussels
Belgija
- ZA BANKO:
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg-Kirchberg
Vsaka stranka lahko z obvestilom drugi stranki spremeni
zgoraj navedene naslove, pod pogojem, da se naslov pod 2)
zgoraj lahko spremeni samo v drugi naslov znotraj EGS.
10.02 Oblika obvestila
Obvestila in druga sporočila za katera so v tej pogodbi določeni fiksni roki ali ki sama s fiksnimi roki zavezujejo naslovIjenca, se izročijo osebno, pošljejo s priporočenim pismom,
s telegramom, po teleksu, potrjeno po telefaksu ali na drug
način, pri katerem naslovljenec lahko dokaže prejem. Datum
potrdila ali, odvisno od primera, navedeni datum prejema
prenosa je odločilen pri ugotavljanju časa.
10.03 Preambula, dodatki In aneksi
Preambula in Dodatek A (Definicija ekuja) predstavljata del te
garancijske pogodbe:
Priložen je naslednji aneks:
Aneks I - Pooblastilo podpisnika
V dokaz sta stranki podpisali to pogodbo v treh originalih
v angleškem jeziku.
Podpisano v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE
V/(, dne/

Podpisano v imenu
EVROPSKE
INVESTICIJSKE BANKE
V/,dne/

DODATEKA
DEFINICIJA EKUJA
V skladu z odredbo Sveta Evropske skupnosti št. 3180/78
z dne 18. decembra 1978, objavljeno v Uradnem listu Evrop-

ske skupnosti z dne 30. decembra 1978 (št. L 379) in dopolnjeno z odredbo Sveta št. 2626/84 z dne 15. septembra 1984,
objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti z dne 16
septembra 1984 (št. L 247), ter v skladu z odredbo Sveta št.
1971/89 z dne 19. junija 1989, objavljeno v Uradnem listu
Evropske skupnosti z dne 4. julija 1989 (št. L 189), predvsem
pa v skladu s prvim členom in z razglasom, ki ga je Evropska
skupnost objavila v Uradenem listu 21. septembra 1989 (št.
C 241), je eku definiran kot vsota naslednjih vrednosti valut
držav članic Evropske gospodarske skupnosti:
0,6242
nemška marka
1,332
francoski frank
0,08784
funt sterling
151,8
italijanska lira
0,2198
nizozemski florint
3,301
belgijski frank
0,130
luksemburški frank
6,885
španska pezeta
0,1976
danska krona
0,008552
irski funt
1,440
grška drahma
1,393
portugalski eskudo
Vsaka sprememba v sestavi ekuja, o kateri je sprejeta odloči'
tev v skladu z 2. členom odredbe št. 3180/78, velja avtomatično skupaj s sedanjo definicijo.
Če bi bila BANKA mnenja, da se je eku nehal uporabljati
znotraj evropskega monetarnega sistema (ki je bil oblikovan
z resolucijo Evropskega sveta z dne 5. decembra 1978) in za
poravnavo tansakcij med osrednjimi monetarnimi organi
držav članic Evropske skupnosti in institucijami, ki so bile
oblikovane na podlagi sporazumov o ustanovitvi Evropske
skupnosti, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA. Od dne
obvestila dalje bodo eku nadomestile vredosti valut, iz katerih
je bil sestavljen, v skladu z najnovejšo definicijo ekuja*
o kateri je sprejel sklep Svet Evropske skupnosti pred datumom tega obvestila.
Vrednost ekuja v drugi valuti bo ustrezala vrednosti, ki jo je
določila komisija Evropske skupnosti na podlagi dnevnih
vrednosti na deviznem tečajnem trgu. Če take odločitve ne bi
bilo, se vrednost ekuja v drugi valuti določi z uporabo križnega tečaja med to valuto in drugo valuto, navedeno ne
dnevnih tečajnih listah, ki jih objavlja komisija Evropske skupnosti. Če ni mogoče uporabiti nobene od zgornjih dve"
metod, je vrednost ekuja v drugi valuti enaka vsoti preotivrednosti zneskov valut iz prvega odstavka zgoraj v tej valuti.
Tečaj med ekujem in nacionalnimi valutami, ki se najbolj
pogosto uporabljajo na mednarodnih deviznih trgih, so
dnevno na razpolago in se periodično objavljajo v Uradnef
listu Evropske skupnosti.

Projekt B za Slovenske železnice
POGODBA O FINANCIRANJU MED EVROPSKO INVESTICIJSKA BANKA IN SLOVENSKIMI ŽELEZNICAMI
(SZ)
^
TA POGODBA JE SKLENJENA MED:

PREAMBULA:

Evropsko investicijsko banko s sedežem v
100 Boulevard Konrad Adenauer,
Luxemburg-Kirchberg, Grand-Duchy of
Luxemburg, ki jo zastopa g. /,/
v nadaljevanju imenovana »BANKA«,
na eni strani in

1. V okviru protokola (v nadaljevanju imenovan »PROTOKOL«) v zvezi s finančnim sodelovanjem med Evropske
gospodarsko skupnostjo (v nadaljevanju imenovana »EGS'I
in Republiko Slovenijo ter v okviru pogodbe o sodelovanju (»
nadaljevanju imenovana »POGODBA«), sklenjene med EG'
in Republiko Slovenijo ter podpisane 5. aprila 1993, je POSO"
JILOJEMALEC zaprosil pri BANKI za posojila v vrednosti 4'
milijonov ekujev za delno financiranje projekta (v nadaljeva;rl
nju imenovan »PROJEKT«), ki naj bi pomagal Sloveniji p
izboljšanju stanja osnovnega železniškega omrežja in POS^
JILOJEMALCU pri izvedbi njegovega programa prestrukturi'
ranja železnic.

Slovenskimi železnicami (SZ), javnim
podjetjem, ustanovljenim v Sloveniji,
Kolodvorska 11, Ljubljana, Slovenija,
ki jih zastopa g. I, I,
v nadaljevanju imenovane »POSOJILOJEMALEC«,
na drugi strani.
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2. Ocenjeni celotni stroški PROJEKTA znašajo 108,2 milijon*
ekujev (sto osem celih dva milijona ekujev), vključno
z nepredvidenimi izdatki in obrestmi med konstrukcijo.
poročevalec

3. Stroški PROJEKTA se bodo po načrtu financirali na naslednji način:
v vrednosti mio ekujev
- lastna sredstva POSOJILOJEMALCA in proračunska sredstva
16,3
- posojilo Evropske banke za prenovo in razvoj (EBRD) 44,0
- sredstva iz programa PHARE
0,9
- posojilo EIB
47,Oj
Skupaj
108,2
4. En del PROJEKTA (v nadaljevanju imenovan »PODPROJEKT«) v ocenjeni vrednosti 10,2 mio ekujev, ki je bolj
podrobno opisan v tehničnem opisu v Dodatku A k tej
pogodbi, bo izključno financiran s posojilom BANKE, iz lastnih sredstev POSOJILOJEMALCA in iz proračunskih sredstev.
5. V skladu z 2. členom protokola je za posojilo BANKE
odobrena subvencija obrestne mere v višini dveh procentov.
6. Republika Slovenija (v nadaljevanju imenovana
»GARANT«) soglaša s sedanjim delovanjem BANKE v skladu
s protokolom in z izdajo garancije (v nadaljevanju imenovana
»garancija«) za finančne obveznosti POSOJILOJEMALCA po
tej pogodbi.
7- V skladu z 12. členom protokola se je GARANT zavezal, da
bo dolžnikom, ki so koristniki posojil, odobrenih v skladu
s protokolom, ali garantom teh posojil dal na razpolago
valuto, potrebno za plačilo obresti in provizije ter za odplačilo
teh posojil.
8. V skladu z 10. členom protokola je GARANT soglašal, da bo
obresti in vsa druga plačila, zapadla v zvezi s posojili, ki jih je
odobrila BANKA v skladu s finančnim sodelovanjem, oprostil
vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen.
9. BANKA, ki je zadovoljna, da je financiranje PROJEKTA
v okviru njenih funkcij in v skladu s cilji protokola in pogodbe,
se je ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev odločila, da bo
z dvema pogodbama odobrila prošnjo POSOJILOJEMALCA
za posojila v skupni vrednosti 47 mio ekujev.
10. BANKA je sklenila, da bo s to pogodbo odobrila POSOJILOJEMALCU en del posojilka v vrednosti 9 mio ekujev za
namen financiranja PODPROJEKTA.
11. Sklicevanje na člene, preambulo, dodatke in anekse
Pomeni sklicevanje na člene, preambulo, dodatke in anekse
te pogodbe.
ZATO JE DOGOVORJENO, kot sledi:
l.člen
Izplačilo
1.01. Znesek poso|ila
5 to pogodbo BANKA odobri POSOJILOJEMALCU, POSOJILOJEMALEC pa prejme posojilo (v nadaljevanju imenovano
»posojilo«) v vrednosti 9,000,000 ekujev (devet milijonov ekuiev) izključno za namen delnega financiranja PODPROJEKTA,
kot je označeno v Dodatku A.
Eku je definiran v Dodatku C k tej pogodbi in se obravnava
v vse namene te pogodbe, kot če bi bil valuta.
1-02. Postopki Izplačila
A.
Posojilo se v skladu s pogoji iz člena 1.04 izplača v največ
6
tranšah (v nadaljevanju imenovane »tranše«), od katerih
znaša vsaka najmanj 1 mio ekujev, razen zadnjega Izplačila,
ne sme pa preseči vrednosti 3 mio ekujev.
B. Za izplačilo vsake tranše je potrebno, da BANKA prejme
Pisni zahtevek (»zahtevek«) POSOJILOJEMALCA, v katerem
ie navedeno:

(a) višina tranše;
(b) valuta ali valute, v kateri(-h) bi POSOJILOJEMALEC želel
prejeti izplačilo tranše, pri čemer to mora(-jo) biti valuta/
valute iz člena 1.03;
(c) morebitna veljavna obrestna mera ali obrestne mere, ki jih
je predhodno imenovala BANKA;
(d) zaželeni datum izplačila, pri čemer se razume, da lahko
BANKA izplača tranšo do štiri koledarske mesece od datuma
zahtevka.
Zahtevek je lahko dan najkasnee na E (1) + 54 mesecev. Vsak
zahtevek je nepreklicen, s pridržkom pogoja iz člena 1.02C.
C. Če bo zahtevek v skladu s členom 1.02A, bo BANKA - ob
upoštevanju člena 1.03 in s pridržkom člena 1.07 - 10 do 15
dni pred datumom izplačila poslala POSOJILOJEMALCU in
GARANTU obvestilo (v nadaljevanju imenovano »obvestilo
o izplačilu«), v katerem bo: (i) potrjen znesek in valuta tranše,
navedene v zahtevku; (ii) določena(-e) obrestana(-e) mera/
mere v skladu s členom 3.01 A; in (iii) določen datum izplačila
tranše.
Če obrestna mera/mere, določena(-e) v obvestilu o izplačilu,
presega(-jo) obrestno mero/mere, ki jo (jih) je predhodno
imenovala BANKA in je (so) bila(-e) navedena(-e), v zahtevku,
ali če datum izplačila ali valuta ali znesek tranše ni v skladu
z zahtevkom, lahko POSOJILOJEMALEC v roku treh luksemburških poslovnih dni po prejemu obvestila o izplačilu prekliče zahtevek z obvestilom BANKI, nakar zahtevek in obvestilo o izplačilu več ne veljata.
D. Izplačilo se izvede na bančni račun na ime POSOJILOJEMALCA, katerega bo POSOJILOJEMALEC sporočil BANKI
najmanj osem dni pred datumom izplačila, pod pogojem, da
se za vsako valuto ne določi več kot en račun.
(1) »E« pomeni datum začetka veljavnosti te pogodbe.
1.03. Valuta izplačila
Če bo mogoče, bo BANKA izplačala vsako tranšo v valuti ali
v valutah, ki jih je želel POSOJILOJEMALEC. Vsaka izplačilna
valuta mora biti eku, valuta ene od držav članic BANKE ali
druga valuta, v kateri se široko trguje na glavnih deviznih
trgih.
Za izračun zneskov za izplačilo v valutah, ki niso eku, BANKA
uporabi srednji tečaj, ki prevladuje na deviznem trgu v Bruslju, če pa to ni mogoče, pa na kateremkoli drugem trgu, ki ga
izbere BANKA, in sicer na datum v desetih dneh pred izplačilom, ki ga določi BANKA.
1.04. Pogoji Izplačila
A. Izplačilo prve tranše v skladu s členom 1.02 je pogojeno
z izpolnitvijo naslednjih pogojev v zadovoljstvo BANKE, in
sicer, da pred datumom zahtevka:
(a) POSOJILOJEMALEC ukrene vse potrebno, da doseže
oprostitev davkov na vsa plačila glavnice, obresti in druge
zneske po tej pogodbi in da omogoči plačilo vseh teh zneskov
bruto brez odbitkov davkov ob viru;
(b) da dobi vsa potrebna dovoljenja devizne kontrole, ki omogočajo POSOJILOJEMALCU, da prejme izplačila po tej
pogodbi, da odplača le-te in da plača obresti in vse druge
zneske po tej pogodbi;
(c) da BANKA pridob (i) ugodno pravno mnenje glede izvajanja te pogodbe s strani POSOJILOJEMALCA in (ii) podobno
mnenje glede izvajanja garancije s strani GARANTA;
(d) da so izpolnjene zahteve iz člena 7.01;
• Če je dan zahtevek za izplačilo prve tranše, preden BANKA
prejme zadovoljiva dokazila, da so bili ti pogoji izpolnjeni, se

smatra, da je BANKA prejela tak zahtevek na dan, ko so bili ti
pogoji izpolnjeni.
B. Vsako nadaljnje izplačilo je možno le, če BANKA pred
datumom zahtevka prejme zadovoljive dokumentirane
dokaze, da je POSOJILOJEMALEC ali da bo POSOJILOJEMALEC v roku šestdesetih dni (po datumu, na katerega se zahteva izplačilo) porabil znesek, ki je najmanj enak znesku
zahtevanega izplačila, za tiste dele PODPROJEKTA, ki so
navedeni v Dodatku A. BANKA bo izplačala znesek v višini
100% teh izdatkov (brez davkov in uvoznih dajatev) v okviru
celotnega posojila.
Poleg tega je za vsako izplačilo treba izpolniti pogoj, da ima
POSOJILOJEMALEC v zadovoljstvo BANKE vedno na razpolago zadostna druga sredstva, ki mu omogočajo pravočasen
zaključek in izvedbo PODPROJEKTA v skladu s tehničnim
opisom.
C. Vsako izplačilo po tem členu, ki služi za financiranje
izdatkov vnaprej, je mogoče pod pogojem, da BANKA v 90
dneh prejme zadovoljive dokaze, da so bili vsi zneski pravilno
porabljeni za PODPROJEKT.
D. Za izračun porabljenih zneskov v ekujih bo BANKA uporabila tečaj, ki velja na 30. dan pred datumom vsakega izplačila.
Če s kakim delom dokazil, ki jih BANKI predloži POSOJILOJEMALEC, BANKA ni zadovoljna, lahko izplača proporcionalno
nižji znesek od zahtevanega.
1.05 Provizija v primeru odloga
Če je izplačilo kake tranše odloženo na zahtevo POSOJILOJEMALCA (v soglasju z BANKO), plača POSOJILOJEMALEC
provizijo za odlog na neizplačani del tranše po letni obrestni
meri 1%, ki se obračuna od prvotno določenega datuma
izplačila od dejanskega datuma izplačila, ali v primeru, če se
tranša (v celoti) ne izplača, do datuma razveljavitve ali odpovedi te tranše. BANKA mora prejeti zahtevek za odlog najmanj
osem dni pred prvotnim datumom izplačila. Ta provizija se
obračunava na dnevni osnovi, plačljiva pa je na datum, ki je
določen v členu 5.03.

začasno, lahko z obvestilom POSOJILOJEMALCU začasno
ustavi izplačilo neizplačanega dela posojila. V takem primeru
ustavitev traja, vse dokler po predložitvi dodatnega zahtevka
BANKA spet ni v stanju, da izda obvestilo o izplačilu.
Vendar pa BANKA nima pravice na podlagi (b) točke odpovedati ali začasno ustaviti nobene tranše, za katero je že izdala
obvestilo o izplačilu.
Smatra se, da je posojilo odpovedano, če BANKA zahteva
poplačilo v skladu z 10. členom.
Če je posojilo odpovedano iz drugih razlogov, kot so navedeni v (b) točki zgoraj, plača POSOJILOJEMALEC provizijo na
znesek, katerega je zahteval v izplačilo, in sicer po letni
obrestni meri 0,75%, obračunano od datuma zahtevka do
datuma preklica.
Ta provizija se plača poleg vsake druge provizije, plačjive po
členu 1.05.
1.08 Valuta provizije
Provizije, ki jih mora plačati POSOJILOJEMALEC BANKI
v skladu s 1. členom, so obračunane in plačjive v ekujih.
m
2. člen
Posojilo
2.01 Znesek posojila
Posojilo (v nadaljevanju imenovano »posojilo«) je sestavljeno
iz vsote zneskov v valutah, ki jih izplača BANKA v skladu
z obvestilom BANKE ob izplačilu vsake tranše.
2.02 Valuta odplačil
Vsako odplačilo tranše iz 4. člena ali, odvisno od primera, iz
10. člena mora biti v valutah, v katerih je bila ta tranša
izplačana, in v razmerju, ki je enako valutnemu razmerju te
tranše.

1.06. Razveljavitev posojila

2.03. Valuta obresti in drugih stroškov
Obresti in drugi stroški, plačjivi v skladu s 3., 4. in 10. členom,
se izračunajo in so plačljivi proporcionalno v vsaki valuti,
v kateri se izvrši odplačilo posojila.

Če bi bili stroški PODPROJEKTA nižji od zneska, navedenega
v preambuli, lahko BANKA z obvestilom, naslovljenim na
POSOJILOJEMALCA, razveljavi proporcionalni del posojila.

Vsako drugo plačilo je izvedeno v valuti, ki jo določi BANKA,
pri čemer le-ta upošteva valutno izdatka, ki ga je treba poravnati z omenjenim plačilom.

POSOJILOJEMALEC lahko kadarkoli z obvestilom BANKI
v celoti ali delno razveljavi katerikoli neizplačani del posojila.
Če POSOJILOJEMALEČ razveljavi tranšo, za katero zahtevek,
ki ga je izdal POSOJILOJEMALEC, ni bil preklican v skladu
z določilom 1.20C, mora plačati za razveljavljeni znesek provizijo, ki se pavšalno izračuna na podlagi polovične nesubvencionirane obrestne mere, ki jo uporablja BANKA na dan razveljavitve za posojila, ki jih izdaja v istem valutnem razmerju in
z odplačilnim rokom 20 let. To provizijo je treba plačati poleg
provizije iz člena 1.05.

2.04 Obvestilo Banke

BANKA lahko kadarkoli po E+54 mesecih z obvestilom,
naslovljenim na POSOJILOJEMALCA in na GARANTA, v celoti
ali delno razveljavi vsak neizplačani del posojila, ki ga potem
ni več mogoče zahtevati.
1.07. Odpoved in začasna ustavitev posojila
BANKA lahko z obvestilom, naslovjenim na POSOJILOJEMALCA in GARANTA, kadarkoli in s takojšnjo veljavnostjo
prekliče neizplačani del posojila:
(a) po vsakem dogodku, navedenem v členu 10.01 .(A) ali (B);
ali
(b) če pride do izrednih okoliščin, ki bi negativno vplivale na
dostop BANKE do nacionalnih ali mednarodnih kapitalskih
trgov.
Če pa BANKA meni, da je stanje, opisano pod (a) ali (b), le
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Po izplačilu vsake tranše bo BANKA predložila POSOJILOJEMALCU in GARANTU kratko poročilo, v katerem bodo prikazani znesek, valutna sestava, datum izplačila, dinamika odplačil in obrestna mera ali mere za to tranšo.
3. člen
Obresti
3.01 Obrestna mera
A. Neodplačana tranša se obrestuje po obrestni meri ali
merah, navedenih v obvestilu o izplačilu. Obrestna mera ali j
mere bodo enake obrestni meri ali meram, ki veljajo na dan
izdaje obvestila o izplačilu za posojila, nominirana v zadevni
valuti ali valutah in ki jih odobri BANKA svojim posojilojemalcem pod enakimi odplačilnimi pogoji in pod enakimi pogoji
plačila obresti, kot veljajo za to tranšo, znižano za subvencijo
obrestne mere v višini 2% (dve procentni točki).
B. Obresti je treba plačati polletno za nazaj na dneve, ki so
navedeni v členu 5.03.

3.02 Zamudne obresti
S pridržkom 10. člena in z izjemo člena 3.01 je treba plačati '
zamudne obresti za vsak znesek, ki je zapadel v skladu
s pogoji iz te pogodbe, in sicer od datuma zapadlosti do
datuma dejanskega plačila, po letni obrestni meri, ki se izra- .
čuna na naslednji način:
poročevalec

(a) za dolgovani znesek iz katerekoli tranše po obrestni meri,
W je enaka vsoti (i) 2,5% (dva cela pet procentov) in (ii)
obrestne mere, ki je navedena v členu 3.01; in

zneska, ki je naveden v preambuli, lahko BANKA glede na
nižje stroške zahteva predčasno odplačilo proporcionalnega
dela posojila.

(b) za vsak drug znesek po obrestni meri, ki je enaka vsoti (i)
2.5% (dva cela pet procentov) in (ii) subvencionirane obrestne
mere, ki jo zaračuna BANKA na datum zapadlosti za posojila,
Podeljena v isti valuti za obdobje 20 let.

C. V primeru predčasnega odplačila v skladu s tem členom
4.03 lahko POSOJILOJEMALEC izbira, katero tranšo ali tranše
bo predčasno odplačal.

Te obresti se plačajo v isti valuti kot zapadli zneski, na katere se
plačajo te obresti.

4-01 Normalno odplačilo

4.04 Splošni pogoji v zvezi s predčasnim odplačilom iz 4.
člena
Predčasno odplačilo mora biti v vseh valutah tranše v sorazmerju z dolgovanimi zneski, POSOJILOJEMALEC pa lahko
namesto tega izbere, da bo v skladu s členom 4.02 predčasno
odplačal celotni dolgovani znesek v eni valuti tranše ali več.

POSOJILOJEMALEC bo odplačal posojilo v skladu s tabelo
odplačevanja, ki je navedena v Dodatku B.

V primeru delnega predčasnega odplačila v vseh valutah se
vsak predčasno odplačani znesek odšteje pro rata od vsakega
dolgovanega obroka.

4 02 Prostovoljno predčasno odplačilo

Ta 4. člen na vpliva na 10. člen.

(1) Z dvomesečnim predhodnim pisnim obvestilom BANKI
•ahko POSOJILOJEMALEC predčasno odplača celotno tranšo
ali del le-te na vsak datum, naveden v členu 5.03.
(2) V primeru predčasnega odplačila tranše bo POSOJILOJEMALEC plačal BANKI dpdatni znesek v višini 85% od vsote
vseh zneskov, ki so obračunani in odbiti na naslednji način:
(a) Za vsako polletno obdobje, ki se konča na datum plačila
obresti, ki zapadejo po datumu predčasnega odplačila,
Banka obračuna znesek morebitnih obresti, ki bi jih bilo
treba - če ne bi bilo predčasnega odplačila - plačati za
tnesek, ki je predčasno odplačan, v vsaki valuti tranše, in
sicer po obrestni meri, za katero (x) nesubvencionirana
obrestna mera, ki velja za to valuto v skladu s členom 3.01,
Presega (y) nesubvencionirano obresto mero, ki bi jo na dan
W mesece pred datumom predčasnega plačila BANKA določila za posojilo, dodeljeno v isti valuti, kot je predčasno
Plačani znesek, s polletnimi datumi za plačilo obresti ter
s povprečnim odplačilnim rokom, ki je enak preostalemu
Povprečnemu odplačilnemu roku tranše, ali, če je ta odplačilni rok krajši od kateregakoli drugega, ki bi ga BANKA
določila v tej valuti, najkrajšemu povprečnemu odplačilnemu
toku, ki bi ga BANKA tako določila.
(b) Vsak tako izračunani znesek se odbije do datuma predčasnega plačila na podlagi odbitne stopnje, ki je enaka zadevni
tesubvencionirani reinvesticijski stopnji.
0) Znesek, ki ga navede POSOJILOJEMALEC v obvestilu
o predčasnem odplačilu, je treba skupaj z vsemi dolgovanimi
ineski iz člena 4.02(2) plačati BANKI na dan, ki je naveden
v obvestilu. Obvestilo je nepreklicno. Predčasno odplačanih
tanš si ni mogoče ponovno izposoditi.
4.03 Obvezno predčasno odplačilo
Če POSOJILOJEMALEC prostovoljno predčasno odplača
fol ali celoto kateregakoli drugega posojila, za katerega je
Prvotno sklenil pogodbo za obdobje nad pet let, lahko BANKA
lahteva predčasno odplačilo tistega dela neodplačanega zneska posojila, ki je sorazmeren predčasno odplačanemu znesku v skupnem dolgovanem znesku vseh teh posojil.
Banka bo naslovila svoj morebitni zahtevek na POSOJILOJE, MALCA v roku štirih tednov po prejemu obvestila iz člena 8.02
(c). Vsak znesek, ki ga zahteva BANKA, mora biti plačan
Skupaj z nakopičenimi obrestmi na dan, ki ga imenuje
, BANKA, vendar pa ta dan ne sme biti pred datumom predčasnega odplačila drugega posojila.
Predčasno odplačilo posojila s pomočjo novega posojila
i < odplačilnim rokom, ki je najmanj enak neiztečenemu roku
i Predčasno odplačanega posojila, se ne smatra kot predčasno
> Odplačilo.
B. Če bi celotni stroški PODPROJEKTA bili bistveno nižji od
Poročevalec

5. člen
Plačila
5.01 Kraj plačila
Vsak znesek, ki ga mora POSOJILOJEMALEC plačati po tej
pogodbi, le-ta plača na račun, ki mu ga sporoči BANKA.
BANKA mora sporočiti račun najmanj petnajst dni pred datumom zapadlosti prvega plačila POSOJILOJEMALCA in ga
obvestiti o vsaki spremembi računa najmanj petnajst dni pred
datumom prvega plačila, na katerega se nanaša ta sprememba.
Ta rok ne velja v primeru plačila po 10. členu.
5.02 Obračun plačil za del leta
Vsak znesek, ki ga mora plačati POSOJILOJEMALEC za obresti, provizijo ali v druge namene po tej pogodbi in se obračuna
za del leta, se izračuna na podlagi leta, ki ima tristo šestdeset
dni, in na podlagi meseca s tridesetimi dnevi.
5.03 Datumi plačil
Zneski, ki jih je treba po pogodbi plačati polletno, se plačajo
BANKI 25. maja in 25. novembra vsakega leta.
Drugi dolgovani zneski se plačajo v sedmih delovnih dneh
potem, ko je POSOJILOJEMALEC prejel zahtevek BANKE.
Smatra se, da je POSOJILOJEMALEC plačal dolgovani znesek, ko le-ta prispe na BANKO.
6. člen
Posebne obveznosti
6.01 Uporaba posojila in drugih sredstev
POSOJILOJEMALEC bo uporabil sredstva posojila in druga
sredstva, omenjena v finančnem načrtu, ki je opisan v preambuli, izključno za izvedbo PODPROJEKTA.
6.02 Zaključek PODPROJEKTA
POSOJILOJEMALEC se zavezuje, da bo izvedel PODPROJEKT v skladu s tehničnim opisom in ga zaključil do datuma,
ki je naveden v tehničnem opisu.
6.03 Zvišanje stroškov PODPROJEKTA
Če bodo stroški PODPROJEKTA presegli ocenjeni znesek,
naveden v preambuli, bo POSOJILOJEMALEC dobil sredstva
za financiranje presežnih stroškov, ne da bi se obrnil na
BANKO, tako da bo lahko končal PODPROJEKT v skladu
s tehničnim opisom. Načrte POSOJILOJEMALCA za financiranje presežnih stroškov je treba nemudoma poslati BANKI.
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JEKTA poročilo o izvajanju PODPROJEKTA; (ii) šest mesecev
po zaključku PODPROJEKTA poročilo o zaključku projekta;
in (iii) občasno na razumno zahtevo BANKE vsak dodatni
dokument ali informacijo v zvzei s financiranjem, z izvedbo in
poslovanjem PODPROJEKTA;

6.04 Razpisni postopek
POSOJILOJEMALEC bo kupil opremo, naročil storitve in dela
za PODPROJEKT kolikor le mogoče v zadovoljstvo BANKE, in
sicer na podlagi mednarodnega razpisa, ki bo odprt vsaj za
državljane vseh držav članic EGS in Slovenije.

(b) nemudoma predložiti v odobritev BANKI vsako bistveno
spremembo splošnih planov, terminskega plana ali programa
stroškov za PODPROJEKT glede na dokumente, ki jih je
predložil BANKI pred podpisom te pogodbe;

6.05 Zavarovanje
Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC
ustrezno zavarovati vsa dela in lastnino, ki je del PODPROJEKTA, v skladu z običajno prakso za podobna javna dela na
območju Slovenije.

•(c) pravočasno obvestiti BANKO o vsaki situaciji, ki v skladu
s členom 6.07 zahteva soglasje BANKE; in
(d) na splošno obveščati BANKO o vseh zadevah ali dogodkih,
o katerih je obveščen POSOJILOJEMALEC in ki bi lahko
bistveno ogrozili ali vplivali na pogoje izvedbe ali poslovanja
PODPROJEKTA.

6.06 Vzdrževanje
Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC
zagotoviti, da se vsa lastnina, ki je del PODPROJEKTA, vzdržuje, popravlja, generalno popravlja in obnavlja, tako da je
zagotovljeno njeno dobro obratovanje.
6.07 Potek PODPROJEKTA

8.02 Informacije v zvezi s POSOJILOJEMALCEM
POSOJILOJEMALEC mora:
(a) predložiti BANKI (i) vsako leto v roku enega meseca po
odobritvi letno poročilo, bilanco stanja, bilanco uspeha in
revizijsko poročilo in (ii) in občasno na razumno zahtevo
BANKE dodatne inforamcije o svojem splošnem finančnem
stanju;
(b) zagotoviti, da je iz računovodskih izkazov jasno razvidno
poslovanje v zvezi s financiranjem in izvedbo PODPROJEKTA;
in
(c) obvestiti BANKO:
(i) nemudoma o vsakem sklepu, ki ga sprejme iz kakršnegakoli razloga, o vsaki zadevi, ki ga zavezuje, ali o vsakem
zahtevku, ki ga prejme v zvezi s predčasnim odplačilom posojila, ki mu je bilo prvotno odobreno za obdobje nad pet let;

Dokler posojilo ni odplačano, mora POSOJILOJEMALEC,
razen če BANKA pisno ne soglaša drugače, obdržati obstoječi
nivo lastništva na PODPROJEKTU in zagotoviti, da se sredstva, ki so vključena v PODPROJEKT, ustrezno zamenjujejo in
obnavljajo in da PODPROJEKT neprekinjeno poteka v skladu
s prvotnim namenom.
BANKA lahko odkloni svoje soglasje le v primeru, ko bi predlagani ukrep škodil interesom BANKE kot posojilodajalca
POSOJILOJEMALCU ali pa bi onemogočil BANKI financiranje
PODPROJEKTA v skladu s protokolom.
6.08 Druge posebne obveznosti POSOJILOJEMALCA
POSOJILOJEMALEC se zavezuje, da bo z učinkovitim poslovanjem in ustrezno tarifno politiko ohranjal zdravo finančno
strukturo, skrvbel za ustrezno pokrivanje odplačevanja
zapadlih dolgov in primerno prispeval k investiciji in stroškom
vzdrževanja.
7. člen
Zavarovanje

(ii) nemudoma o vsaki svoji nameri, da kot zavarovanje obremeni del svojega premoženja v korist tretjega, kar bi lahko
sprožilo uporabo člena 7.02; ali
(iii) na splošno o vsaki zadevi ali dogodku, ki bi lahko onemogočil izpolnitev katerekoli obveznosti POSOJILOJEMALCA po
tej pogodbi.

7.01 Garancija

8.03 Obiski

Obveznosti BANKE po tej pogodbi so pogojene s predhodnim
podpisom in predložitvijo podpisane garancije v obliki in
v vsebini, ki jo odobri BANKA, pri čemer GARANT brezpogojno jamči za pravilno izpolnjevanje finančnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA po tej pogodbi. POSOJILOJEMALEC
priznava pogoje garancije in soglaša z njimi.

POSOJILOJEMALEC bo dovolil osebam, ki jih imenuje
BANKA in ki jih lahko spremljajo predstavniki revizijskega
sodišča Evropske skupnosti, da obiščejo kraje, montažo in
obrate, ki so vključeni v PODPROJEKTU, in da opravijo zaželeno kontrolo, ter jim bo v ta namen nudil vso potrebno
pomoč ali zagotovil nuđenje le-te.

7.02 Dodatno jamstvo
Če POSOJILOJEMALEC odobri tretjemu jamstvo, mora na
zahtevo BANKE nuditi enakovredno jamstvo BANKI za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi.

9. člen
Stroški in izdatki
9.01 Davki, dajatve in takse

Nič v zgornjem odstavku se ne nanaša na (i) prodajalčevo
pravico do zaplembe ali druge obremenitve zemljišč ali drugega premoženja, kjer taka obremenitev služi samo kot zavarovanje nabavne cene ali posojila z odplačilnim rokom do
dvanajst mesecev, ki je bilo dano za financiranje le-te; ali (ii)
na zastavitev zalog z namenom zavarovanja kratkoročnega
posojila.
Za namen tega člena 7.02 POSOJILOJEMALEC izjavlja, da
noben del sredstev PODPROJEKTA trenutno ni obremenjen
ali predmet pravne zahteve do lastništva.
8. člen
Informacije in obiski
8.01 Informacije v zvezi s PODPROJEKTOM
POSOJILOJEMALEC mora:
(a) predložiti BANKI (i) vsako četrtletje do zaključka PODPRO26

POSOJILOJEMALEC plača vse davke, dajatve, takse in kakršnekoli druge pristojbine, vključno s koleki in registracijsko
takso, v zvezi z izvajanjem te pogodbe ali sorodnega dokumenta in v zvezi z zavarovanjem posojila.
POSOJILOJEMALEC plača vso glavnico, obresti, provizijo in
druge zneske iz te pogodbe bruto brez odbitkov kakršnihkoli
državnih ali lokalnih dajatev, pod pogojem, da bo v primeru,
če je POSOJILOJEMALEC zakonsko zavezan odbiti te dajatve,
zvišal plačilo BANKI, tako da bo po odbitku neto znesek, ki ga
prejme BANKA, enak dolgovanemu znesku.
,

9.02 DrugI stroiki

a
POSOJILOJEMALEC bo plačal vse strokovne in bančne stroške, stroške nakazil in menjave, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem te pogodbe ali sorodnih dokumentov ter v zvezi z zavarovanjem posojila.
poročevalec

10. člen
Predčasno plačilo v primeru neizpolnjevanja obveznosti
10.01 Pravica do zahteve predčasnega plačila
POSOJILOJEMALEC bo na zahtevo BANKE predčasno odpla. 'al posojilo ali del le-tega

11.01 Pravo
Za to pogodbo, njeno izdelavo, sestavo in veljavnost se uporablja francosko pravo.

(A) takoj:

Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.

(a) če se izkaže, da je bila kaka bistvena informacija ali
dokument, ki ga je sam ali v svojem imenu predložil BANKI
" zvezi s pogajanji o tej pogodbi ali v času veljavnosti
Pogodbe, v kaki pravnopomembni zadevi nepravilen;

11.02 Pristojno sodišče
Vsi spori v zvezi s to pogodbo se predložijo sodišču Evropske
skupnosti.

i(b) če POSOJILOJEMALEC na dan zapadlosti ne odplača dela
Posojila, ne plača obresti ali ne izvede drugega plačila BANKI,
*ot je določeno v tej pogodbi;

Pogodbeni stranki se odpovedujeta vsaki imuniteti ali pravici,
da ugovarjata pristojnosti tega sodišča.

(<•) če je POSOJILOJEMALEC proglašen za nelikvidnega ali če
POSOJILOJEMALEC izvede poravnavo s svojimi upniki;

Odločitev sodišča, dana v skladu s tem členom 11.02, je
dokončna in zavezujoča za obe stranki brez omejitev ali
pridržkov.

(") če POSOJILOJEMALEC ukine svoje celotno poslovanje ali
Pomemben del le-tega ali sproži likvidacijo;

11.03 Dokazila o dolgovanih zneskih

(®) če mora zaradi neizpolnjevanja obveznosti POSOJILOJEMALEC predčasno odplačati katerokoli posojilo, ki mu je bilo
Pfvotno odobreno za obdobje nad pet let;
(1 če se neto premoženje POSOJILOJEMALCA bistveno
fianjša ali če na splošno pride do situacije ali dogodka, ki
'ahko po vsej verjetnosti ogrozi odplačevanje posojila ali
^ativno vpliva na zavarovanje, ki je bilo dano za to posojilo;
9) če mora POSOJILOJEMALEC zaradi neizpolnjevanja
Zveznosti takoj odplačati katerokoli posojilo, ki ga je odobrila BANKA iz sredstev BANKE ali EGS; in
po izteku ustreznega roka, določenega v obvestilu, ki ga je
Poslala BANKA POSOJILOJEMALCJU, če zadeva ni bila
Opravljena v zadovoljstvo BANKE:
a

) če POSOJILOJEMALEC ne izpolni kake obveznosti iz te
Pogodbe, razen iz člena 10.01 (A) (b);
b) če se preneha izpolnjevati obveznost iz 12. člena protokola
flede posojil, ki jih je prejel katerikoli posojilojemalec v Sloveli iz sredstev BANKE ali EGS;
c) če se kako pomembno dejstvo, ki je navedeno v preambuli,
'istveno spremeni in če sprememba negativno vpliva na inte*se BANKE kot posojilodajalca POSOJILOJEMALCU ali na
dajanje ali poslovanje PODPROJEKTA.
° 02 Druge pravice po zakonu
•'en 10.01 ne omejuje drugih zakonitih pravic BANKE, da
'ahteva odplačilo posojila.
^ 03 Odškodnina
3

{to znesek vsakega obroka, ki takoj zapade zaradi zahteve iz
' '0. člena, plača POSOJILOJEMALEC znesek, ki se obračuna
to letni obrestni meri 0,25% od datuma zahtevak do prvotna dneva zapadlosti obroka, kot je določeno v Dodatku B.
n
j' '0.O4 Neodpoved pravicam
'•3

11. člen
Pravo In pristojno sodišče

V primeru sodnega spora v zvezi s to pogodbo pomeni potrdilo BANKE o zneskih, ki se še dolgujejo BANKI po tej
pogodbi, prima facie dokaz o teh zneskih.
12. člen
Končne določbe
12.01 Obvestila
Obvestila in druga sporočila, ki bodo dana po tej pogodbi, se
pošljejo na spodaj navedene naslove, razen da bodo obvestila
POSOJILOJEMALCU v zvezi s sproženo ali grozečo pravdo
poslana na naslov pod 2) spodaj, kjer je POSOJILOJEMALEC
izbral svoj domicil:
- ZA BANKO:
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg-Kirchberg
- ZA POSOJILOJEMALCA:
1) Kolodvorska 11, 61000 Ljubljana Slovenija
2) Slovenska ambasada 45, Bd Charlemagne 1040 Brussels
Belgija
Vsaka stranka lahko z obvestilom drugi stranki spremeni svoj
zgoraj navedeni naslov, pod pogojem, da se naslov pod 2)
zgoraj lahko spremeni samo v naslov znotraj EGS.
12.02 Oblika obvestila
Obvestila in druga sporočila, za katera so v tej pogodbi
določeni fiksni roki ali ki sama s fiksnimi roki zavezujejo
naslovljenca, se izročijo osebno, pošljejo s priporočenim
pismom, s telegramom, po teleksu, potrjeno po faksu ali na
drug način, pri katerem naslovljenec lahko dokaže prejem.
Datum potrdila ali, odvisno od primera, navedeni datum prejema prenosa je odločilen pri določitvi časa.
12.03 Začetek veljavnosti

BANKA ne uveljavi svojih pravic iz 10. člena ali jih uveljavi
'Zamudo, to ne pomeni, da se odpoveduje tem pravicam.

Ta pogodba bo začela veljati potem, ko prejme BANKA sklep
komisije Evropske skupnosti o odobritvi omenjene subvencije
obrestne mere za to posojilo.

'0.05 Uporaba prejetih zneskov

12.04 Preambula, dodatki In aneksi

^eski, prejeti na zahtevo iz 10. člena, se najprej uporabijo za
Pačilo odškodnine, provizije in obresti po tem vrstnem redu
/'nato za zmanjšanje dolgovanih obrokov v obratnem vrstJ
"
redu zapadlosti. BANKA lahko izbere, da se le-ti razdelijo
^6d tranše.
C Poročevalec

Preambula in naslednji dodatki predstavljajo del te pogodbe:
- Dodatek A
- Dodatek B
— Dodatek C

Tehnični opis
Tabela odplačevanja
Definicija ekuja
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Priložen je naslednji aneks: Pooblastilo POSOJILOJEMALCA.
V dokaz sta stranki podpisali to pogodbo v štirih originalih
v angleškem jeziku.
Pogodbo o financiranju je v imenu BANKE parafiral g.
(
), v imenu POSOJILOJEMALCA
Pa g. (
)■
Podpisano za in v imenu
EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
Podpisano za in v imenu
SLOVENSKIH ŽELEZNIC (SZ)
Dne (v Luxemburgu)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.

november 2005
maj 2006
november 2006
maj 2007
november 2007
maj 2008
november 2008
maj 2009
november 2009
maj 2010
november 2010
maj 2011
november 2011
maj 2012
november 2012
maj 2013

DODATEKC
DODATEKA

DEFINICIJA EKUJA

TEHNIČNI OPIS
1. Definicija projekta
Ta projekt je sestavljen iz projektne dokumentacije, pridobitve zemljišč, konstrukcije ali nabave in zagona naslednjih
komponent, ki se nahajajo na glavnih progah Slovenskih
železnic (Maribor - Zidani most - Ljubljana - Sežana, Ljubljana - Jesenice in Zidani most - Dobova):
Oprema za obnovo proge
- stroj za podbijanje, niveliranje in smerno regulacijo proge,
- stroj za podbijanje, niveliranje in smerno regulacijo kretnic,
- dinamični stabilizator za tire,
- plug,
- dvigalo za montažo kretnic in tirov,
- vagon za prevoz sestavljenih kretnic: in
Telekomunikacije:
- nabava kabla iz optičnih vlaken jn 34 Mb oprema za sestavljanje optičnih kablov na progi Zidani most - Ljubljana (64
km) ter
- nabava digitalne elektronske centrale s 500 priključki v Mariboru.
2. Rok izvedbe
Projekt naj bi se začel sredi leta 1994 in bi se izvajal 3 leta. Ob
upoštevanju morebitih zamud naj bi bil projekt zaključen do
konca leta 1997.
DODATEK B
Tabela odplačevanja
Datum zapadlosti
obroka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.

november 1998
maj 1999
november 1999
maj 2000
november 2000
maj 2001
november 2001
maj 2002
november 2002
maj 2003
november 2003
maj 2004
november 2004
maj 2005

Zneski, ki jih je treba plačati,
izraženi v procentih posojila,
kot je določeno v členu 2.01

V skladu z odredbo Sveta Evropske skupnosti št. 3180/78
z dne 18. decembra 1978, objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti z dne 30. decembra 1978 (Št. L 379) in dopol'
njeno z odredbo Sveta št. 2626/84 z dne 15. septembra 1984'
objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti z dne 16
septembra 1984 (št. L 247), ter v skladu z odredbo Sveta št
1971/89 z dne 19. junija 1989, objavljeno v Uradnem listu
Evropske skupnosti z dne 4. julija 1989 (št. L 189), predvsem
pa v skladu s prvim členom in z razglasom, ki ga je Evropska
skupnost objavila v Uradnem listu 21. septembra 1989 (&
C 241), je eku definiran kot vsota naslednjih vrednosti valu'
držav članic Evropske gospodarske skupnosti:
nemška marka
0,6242
1
francoski frank
1,332
0,08784
funt sterling
151,8
italijanska lira
0,2198
nizozemski florint
3,301
belgijski frank
0,130
luksemburški frank
6,885
španska pezeta
0,1976 „
danska krona
0,00855?
irski funt
1,440
grška drahma
1,393
portugalski eskudo
Vsaka sprememba v sestavi ekuja, o kateri je sprejeta odlof'
tev v skladu z 2. členom odredbe št. 3180/78, velja avtom®'
tično skupaj s sedanjo definicijo.
Če bi bila BANKA mnenja, da se je eku nehal uporablja111'
znotraj evropskega monetarnega sistema (ki je bil obli kova l
z resolucijo Evropskega sveta z dne 5. decembra 1978) in l
poravnavo tansakcij med osrednjimi monetarnimi orgaiifli{
držav članic Evropske skupnosti in institucijami, ki so bi'
oblikovane na podlagi sporazumov o ustanovitvi EvropsK®e
skupnosti, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA. Od dn
obvestila dalje bodo eku nadomestile vredosti valut, iz kateri'
je bil sestavljen, v skladu z najnovejšo definicijo ekuj®
o kateri je sprejel sklep Svet Evropske skupnosti pred datu
mom tega obvestila.
Vrednost ekuja v drugi valuti bo ustrezala vrednosti, ki jo jj
določila komisija Evropske skupnosti na podlagi dnevni'
vrednosti na deviznem tečajnem trgu. Če take odločitve ne C
bilo, se vrednost ekuja v drugi valuti določi z uporabo kri*
nega tečaja med to valuto in drugo valuto, navedeno "
dnevnih tečajnih listah, ki jo objavlja komisija Evropske skuf
nosti. Če ni mogoče uporabiti nobene od zgornjih dve
metod, je vrednost ekuja v drugi valuti enaka vsoti protivre«
nosti zneskov valut iz prvega odstavka zgoraj v tej valuti.
Tečaji med ekujem in nacionalnimi valutami, ki se najbo
pogosto uporabljajo na mednarodnih deviznih trgih, s
dnevno na razpolago in se periodično objavljajo v Uradne''
listu Evropske skupnosti.

poročevalec
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - EPA 435 - PRVA OBRAVNAVA
Na osnovi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora
predlagajo podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije
PREDLOG ZAKONA O"SPREMEMBAH
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU.
Na podlagi 176. člena poslovnika Državnega zbora bosta

pri delu delovnih teles kot predlagatelja sodelovala
poslanca Miran Potrč in Ivan Sisinger.
POSLANSKA SKUPINA
■ZDRUŽENE LISTE
Miran POTRČ, I. r.
Ivan SISINGER, I. r.
Feri HORVAT, I. r.
poslanci Državnega zbora

*
Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
__
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKON

croHch/a
7PI7 zakon no
nr-aHe*o%/lia nikakršnih
niL-aUrčnih novih
nrivih finan^r
sredstva ZPIZ
ne predstavlja
finančnih
obveznosti.

Skupščina ZPIZ je najvišji organ upravljanja na tem področju.
Od 40 članov skupščine imajo upokojenske organizacije 5 in
invalidske organizacije le 2 člena.

BESEDILO ČLENOV

Nesorazmernost v članstvu skupščine uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja tem ne omogoča,
da bi v skupščini enakopravno uveljavljali svoj interes.

Drugi odstavek 274. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št. 12/92, z dne 13. 3. 1992) se
spremeni tako, da glasi:

V skupščini ZPIZ je nujno zagotoviti enakopravno udeležbo
pri odločanju delodajalcev in delavcev, ki zagotavljajo sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter upokojencev, ki te pravice uživajo. Enakopravna udeležba obeh partnerjev zagotavlja nujno usklajevanje stališč glede vprašanj, ki so v pristojnosti skupščine ZPIZ
In onemogoča majorizacijo katerihkoli interesov posamezne
skupine. To pa omogoča in zagotavlja tudi najboljše predloge
in odločitve.

»Skupščino sestavlja 40 članov, od tega 10 predstavnikov, ki
jih imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani
v gospodarski zbornici ter drugih združenjih delodajalcev in
30 predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, od katerih

CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE

- 4 predstavnike organizacije delovnih invalidov«.

S predlaganim zakonom želimo povečati število članov
skupščine pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz vrst
upokojencev in invalidov.

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:

Predlog zakona tako zagotavlja:
- enakopravno udeležbo zavarovancev in delodajalcev, ki
zagotavljajo sredstva v odnosu do upokojencev in invalidov,
ki koristijo sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
- enakopravno udeležbo zavarovancev in delodajalcev;
- približno sorazmerno udeležbo upokojencev in invalidov
glede na njihovo število med uživalci pravic iz pokojninsko
invalidskega zavarovanja.
FINANČNE POSLEDICE
Predlagane spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne bodo imele finančnih posledic v proračunu. Ker morajo biti v roku enega leta po izvolitvi prve
skupščine opravljene redne volitve skupščine ZPIZ, tudi za

1.člen

- 10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati
- 16 predstavnikov društva ter druge oblike povezovanja in
organiziranja upokojencev

»Predstavnike upokojencev imenujejo društva ter druge
oblike njihovega povezovanja in organiziranja ob upoštevanju
načela pluralnosti in proporcionalnosti«,
2. člen
Drugi odstavek 319. člena se spremeni tako, da glasi:
»Mandat članov prve skupščine zavoda traja do izvolitve članov skupščine po določbah 1. člena tega zakona. Volitve
morajo biti izvedene najkasneje tri mesece po uveljavitvi
zakona, oziroma najkasneje mesec dni po soglasju Državnega
zbora Republike Slovenije k spremembam in dopolnitvam
statuta ZPIZ«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Sedanja zastopanost predstavnikov upokojenskih in invalidskih organizacij tem ne omogoča enakopravnega vpliva na
sprejemanje odločitev. Na tako nujnost kaže tudi dosedanje
delo skupščine, saj njene odločitve zadevajo predvsem upokojence in invalide. Zato je v skupščini ZPIZ nujno zagotoviti
Enakopravno udeležbo pri odločanju delodajalcev in delavcev, ki zagotavljajo sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter upokojencev, ki te
Pravice uživajo.
poročevalec

Zaradi načina realizacije 1. sklepa so predlagatelji zaprosili za
sodelovanje koordinacijski odbor upokojenskih in invalidskih
organizacij in z njimi uskladili pripravljeno besedilo predloga
zakona. Na tem sestanku je sodeloval tudi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Vsebina predlaganega 1. člena zakona upošteva načelo pluralnosti in proporcionalnosti pri imenovanju članov različnih
organizacij in sindikatov. Pri sindikatih tako, da predstavnike
29

imenuje reprezentativni sindikat. Pri upokojencih pa tako, da
jih imenujejo društva ter druge oblike povezovanja In organiziranja upokojencev, ob upoštevanju načela pluralnosti in
proporcionalnosti, kar je urejeno v 2. alinei prvega odstavka
in v drugem odstavku 1. člena predloga zakona.
Po 319. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju traja mandat članov sedanje prve skupščine zavoda eno

leto in ta mandat se sedaj že izteka. Z namenom, da zagotovimo nemoteno poslovanje in delo skupščine zavoda in omogočimo konstituiranje skupščine v skladu s predlagano spremembo v njenem sestavu, je potrebno do formalne izvolitve
podaljšati mandat članom prve skupščine zavoda, do uveljavitve sprememb, ki izhajajo iz 274. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana. Šubičeva
4. telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o., Dunajska 5, Ljubljana - Cena izvoda 100 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (215). številka faksa:
(061) 12 58-173.

Predlog zakona o ZAVAROVALNICAH - EPA 415 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 18/11-1993
določila besedilo:

nega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O ZAVAROVALNICAH,

- Mitja GASPARI, minister za finance,

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

- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav-

- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o zavarovalnicah
A. UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS
št. 1/91) je določeno, da se v Republiki Sloveniji tudi po
osamosvojitvi v celoti uporablja zakon o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur.l. SFRJ št. 17/90
in 82/90, v nadaljevanju: temeljni zakon), kar pomeni, da se
v Republiki Sloveniji na področju ustanavljanja, organizacije
in poslovanja zavarovalnic še naprej uporablja zakonodaja, ki
je bila za zavarovalno dejavnost sprejeta v letu 1990. Ta zakon
je obvezoval takratne zavarovalne in pozavarovalne skupnosti, da uskladijo svojo organizacijo in poslovanje najkasneje
s 1. januarjem 1991.
2. Vse zavarovalnice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, so
ustanovljene v obliki delniških družb in sicer:
a) z uskladitvijo po navedenem zakonskem določilu so ustanovljene 4 zavarovalne delniške družbe in 1 pozavarovalna
delniška družba;
b) na novo sta bili doslej ustanovljeni 2 zavarovalni delniški
družbi in 3 zavarovalne delniške družbe s pretežno tujim
kapitalom;
c) proces ustanavljanja zavarovalnic je začasno omejen
z zakonom o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Ur.l. RS št. 13/93), po katerem je za
ustanovitev zavarovalnice potrebno dovoljenje, ki ga izda
Ministrstvo za finance po prostem preudarku.
3. Med temeljne razloge za izdajo novega zakona o zavarovalnicah lahko prištevamo predvsem naslednje:
a) po zakonu, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, je za
ustanovitev zavarovalnic predvideno 5 pravnoorganizacijskih
oblik in sicer:
- delniška družba, javna zavarovalna družba, lastna zavarovalna družba in mešana zavarovalna družba, ki so v bistvu vse
organizirane kot delniške družbe in jih v novem zakonu ne
kaže ločevati ter
- vzajemna zavarovalna družba;
b) v ekonomskem delu veljavnega zakona niso obdelane vse
v državah Evropske skupnosti in v Avstriji ter na podlagi
teoretičnih izhodišč in standardov ter zavarovalnih načel
potrebne rezervacije za časovno razmejevanje kalkulativnih in
bodočih pogodbenih obveznosti; glede na navedeno tudi ni
ustrezno opredeljena vloga varnostne rezerve;
c) oblikovanje posebnega preventivnega sklada v breme tekočih odhodkov ni skladno z veljavnim obračunskim sistemom,
niti s smernicami Evropske skupnosti, ki urejajo računovodske standarde, niti z našim posebnim računovodskim standardom za zavarovalnice;
č) zakonsko urejanje obveznega zavarovanja v prometu, ki je
sedaj urejeno v posebnem poglavju veljavnega temeljnega
zakona, sodi v poseben zakon;
priloga poročevalca

d) v veljavnem temeljnem zakonu opredeljen zavarovalni nadzor je izredno pomanjkljiv, nedorečen in v praksi popolnoma
neučinkovit, saj ga izvajajo zavarovalnice le delno, pristojni
državni organ pa nima svoje institucije za takšen državni
nadzor;
e) temeljni zakon ni zakonsko omejil naložb virov zavarovalnih sredstev in tako ni zagotovil mešanja in razpršitve zavarovalnih naložb, kar je podrobno urejeno zlasti v nemški in
avstrijski zakonodaji;
f) kršitev pozavarovalnih načel in določil s pozavarovanjem
v veljavnem zakonu ni sankcionirana in
g) v temeljnem zakonu in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS št. 55/92, 7/93 in 31/93) ni urejeno
lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala zavarovalnic.
II. CIUI IN NAČELA ZAKONA
1. Izhajajoč iz dejstva, da je zavarovalna dejavnost gospodarska dejavnost, ureja zakon o zavarovalnicah le tiste posebnosti, ki so specifične za zavarovalno dejavnost in niso urejene
ali niso ustrezno urejene v zakonu o gospodarskih družbah
oziroma v drugih zakonih (na primer zakonu o obligacijskih
razmerjih, zakonu o obveznem zavarovanju v prometu in
drugih).
2. Zavarovalnice se preko pozavarovanja srečujejo z mednarodnim zavarovalnim tržiščem. Zato se naj tudi pravnoorganizacijsko in ekonomsko čimbolj približajo in uskladijo s temi
razmerami. Tako so vsebinske rešitve oprte na smernice
Evropske skupnosti in na nemško ter avstrijsko zavarovalno
zakonodajo, kar naj olajša poslovanje s temi in drugimi državami.
3. Zakon mora v največji možni meri zagotoviti zaščito interesov zavarovalcev, zavarovalnic in ugoden razvoj zavarovalnega trga.
4. Izvajanje zavarovalne dejavnosti pomeni v veliki meri »trgovanje z nevidnim blagom« - zagotavljanjem gospodarske
varnosti. Zato mora zakon opredeliti in zagotoviti učinkovit
zavarovalni nadzor, ki vključuje tako tekočo kontrolo kot tudi
revidiranje.

Pri obdelavi diskete, na kateri je bil predlog zakona o zavarovalnicah, ki |e bil objavljen v 39. številki Poročevalca, je bila narejena vrsta napak (v
členih niso označeni odstavki, alineje, posamezne
točke itd.) zato zakon v celoti ponovno objavljamo.
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III. TEMELJNE REŠITVE V ZAKONU

Zakon ureja tudi razmejevanje ustanovnih stroškov in oblikovanje varnostnih rezerv v družbah za vzajemno zavarovanje.

1. Splošne določbe opredeljujejo področja, ki jih ureja ta
zakon. Definirajo uporabljene temeljne zavarovalne pojme,
prostovoljnost sklepanja zavarovalnih poslov, obveznost
pozavarovanja, pravno obliko zavarovalnic in temelje nadzora.

6. Zakon posebej ureja specifičnosti ob prenehanju zavarovalnic in sicer: imenovanje kuratorja, status matematičnih rezervacij in varščin, vrstni red terjatev in posebnosti, ki veljajo za
družbe za vzajemno zavarovanje.

2. Zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko
ustanovijo in poslujejo kot delniške družbe po zakonu
o gospodarskih družbah ali kot družbe za vzajemno zavarovanje po tem zakonu.

7. Posebno poglavje je posvečeno zavarovalnemu nadzoru.
Opravlja ga Urad za zavarovalni nadzor v sestavi Ministrstva
za finance Republike Slovenije.

Za poslovanje zavarovalnice je predpisano dovoljenje nadzornega organa. Dovoljenju je potrebno poleg ostale dokumentacije priložiti tudi poslovni načrt. Nadzorni organ odobrava
tudi spremembe poslovnega načrta. Če nadzorni organ ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na osnovi
katerih je dobila dovoljenje za poslovanje in nekaterih drugih
pogojev, ji dovoljenje lahko odvzame. V tem delu zakona je
opredeljena tudi vsebina zavarovalnih pogojev in prenos
zavarovalnega portfelja.
Za zavarovalno delniško družbo veljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na delniško družbo,
če ni s tem zakonom drugače določeno. Tuje fizične in pravne
osebe so lahko večinski delničarji zavarovalne delniške
družbe, ne morejo pa biti edini ustanovitelji. Predpisan je
najnižji znesek potrebnega osnovnega kapitala (garancijski
sklad).
Pravnoorganizacijska oblika vzajemne zavarovalnice je
v evropskih državah izredno razširjena pravna oblika, v okviru
katere se opravljajo zavarovalni posli. Ker ni zajeta v zakonu
o gospodarskih družbah, je posebej in podrobno obdelana
v zakonu o zavarovalnicah s tem, da se glede organov družbe,
likvidacije, združitve in prenosa premoženja smiselno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo
na delniško družbo, če z zakonom o zavarovalnicah ni drugače določeno. Določbe za ustanovitev, organizacijo in
poslovanje družb za vzajemno zavarovanje pa so skladne
z rešitvami v nemški zavarovalni zakonodaji.
3. Zakon dovoljuje možnost opravljanja drugih zavarovalnih
poslov tudi gospodarskim družbam, vendar le na podlagi
soglasja nadzornega organa.
4. Za vodenje poslovnih knjig in letna poročila veljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah ter računovodski standardi
z izjemami za roke sestavljanja letnih poročil, potrjevanje
kontnega okvirja in potrjevanje skladnosti bilančnih podatkov. Zakon predpisuje oblikovanje zavarovalnotehničnih
rezervacij po vrstah teh rezervacij in opredeljuje značilnosti
posameznih vrst rezervacij.
5. Finančno poslovanje opravljajo zavarovalnice v skladu
s finančnimi načeli in standardi tako, kot določa zakon
o gospodarskih družbah in po načelih za nalaganje zavarovalnih sredstev po tem zakonu.
Predpisana je obveznost oblikovanja lastnih virov sredstev,
njihov obseg v višini solventne meje in izračun te solventne
meje.
V zakonu je določen način ugotavljanja potrebne višine
garancijskega sklada zavarovalnice in minimalni zneski
sklada glede na zavarovalne vrste v posameznih zavarovalnih
razredih ter kateri lastni viri sestavljajo garancijski sklad.
Zakon določa vrste naložb in omejitve za vlaganja lastnih
virov sredstev, matematične rezervacije in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij z namenom, da se doseže in zagotovi
poleg načel varnosti, likvidnosti in rentabilnosti tudi primerno
mešanje posameznih vrst naložb in primerno razpršenost
z večjim številom manjših naložb.
Večje udeležbe zavarovalnic (nad 10 %) kot delničarjev ali
družabnikov v gospodarskih družbah so pod nadzorom nadzornega organa.
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Naloge ^pooblastila nadzornega organa določajo ravnanje
tega organa ob ustanovitvi zavarovalne družbe in družbe za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov, nadalje v zvezi
s poslovnim načrtom, statutom in drugimi zavarovalnotehničnimi podlagami ter ukrepe, ki jih sme izvajati nadzorni organ
v mejah svojih pristojnosti.
Zakon pooblašča nadzorni organ, da sme pregledovati poslovanje zavarovalnih družb in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter da sodeluje pri uvedbi stečaja zavarovalne
družbe.
8. Slovenski zavarovalni biro opravlja posle, predvidene
s sprejetimi mednarodnimi sporazumi, o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti in v zvezi s temi posli
predstavlja slovenske zavarovalnice.
Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene naloge
skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.
Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko interesno
združenje.
S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način financiranja biroja.
9. V kazenskih določbah določena in sankcionirana kazniva
ravnanja so hujše kršitve po tretjem odstavku 25. člena
zakona o prekrških.
10. Prehodne in končne določbe urejajo lastninjenje družbenega kapitala zavarovalnic, kar ni bilo rešeno ob reorganizaciji zavarovalnih skupnosti 1. januarja 1991. Zakon ureja ugotovitev družbenega kapitala in njegovo višino, kakor tudi
deleže posameznih subjektov v lastninjenju tega družbenega
kapitala. Zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavarovalnice so lahko udeleženi le v tistem delu družbenega
kapitala zavarovalnice, ki se nanaša na sklade delovnih skupnosti bivših zavarovalnih skupnosti.
V prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev organizacije in poslovanja obstoječih zavarovalnic s tem zakonom;
določena je obveznost zavarovalnic, da iz obstoječih rezerv in
rezervacij oblikujejo rezervacije in rezerve v skladu s tem
zakonom. Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja,
nadaljuje delo kot biro po tem zakonu. Določbe tega zakona
veljajo za poslovanje v vrstah prostovoljnega nezgodnega in
prostovoljnega življenjskega zavarovanja tudi za pravne
osebe, ki so ustanovljene po zakonu o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju in zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se ob ustanovitvi nadzornega
organa predpisujejo minimalne nove dodatne obremenitve
republiškega proračuna, saj bodo do sedem desetin neposrednih stroškov državnega nadzornega organa plačevale
zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, tri desetine teh stroškov pa bi obremenjevale republiški proračun. Takšen način financiranja državnega nadzornega organa je uveljavljen v nemški in avstrijski zavarovalni
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zakonodaji, izhaja pa iz njegove dvojne funkcije. Državni
nadzorni organ deluje v sestavi države, vendar je hkrati organ,
ki ščiti interese točno določenih subjektov - zavarovancev.
Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki jih nadzorni organ nadzoruje, vključijo sedem desetin neposrednih stroškov nadzornega organa v premije oziroma storitve. Obremenitev z omenjenimi stroški pa ne sme
biti večja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma
doseženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle
v preteklem letu.

Ta zakon ureja temeljna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem,
poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic.

V. KRATEK PRIMERJALNI PRIKAZ IN MEDNARODNA
USKLAJENOST ZAKONA

2. člen
(področje veljavnosti)

1. V predlaganem zakonu o zavarovalnicah so določila
o pogojih ustanavljanja in poslovanja zavarovalnic ter
o obveznosti izračunavanja meje solventnosti in o oblikovanju
virov, ki se vštevajo v garancijski sklad, skladna s smernicami
Evropske skupnosti, razen za zahtevo polaganja varščine, kar
so smernice opustile.

(1) Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki opravljajo
zavarovalne posle in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Ta
zakon se uporablja tudi za gospodarske družbe, ki opravljajo
druge zavarovalne posle v delu, ki se nanaša na opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.

Vsebina poslovnega načrta in dokumentacija, ki je potrebna
za izdajo soglasja za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic,
je skladna s smernicami.
Zakon dovoljuje dve obliki zavarovalnic: zavarovalno delniško
družbo in družbo za vzajemno zavarovanje, kar ni v nasprotju
s smernicami in je enako rešitvam v avstrijski zakonodaji.
Primerjava po tej točki se nanaša na:
a) prvo smernico Evropske skupnosti za usklajevanje zakonov
in upravnih predpisov, ki se nanašajo na začetek in opravljanje neposrednih zavarovalnih poslov, razen za življenjska
zavarovanja (73/239/EGS z dne 24. 7. 1973);
b) enako kot pod a), za življenjska zavarovanja (79/267/EGS
z dne 5. 3. 1979);
c) spremembo prve smernice iz točke a) (76/580/EGS z dne 29.
6. 1976);
č) spremembo prve smernice iz točke b) (90/619/EGS z dne 8.
11. 1990);
d) avstrijski zakon o zavarovalnem nadzoru (BGBI 1982/370,
1982/567 in 1986/558) in
e) nemški zakon o zavarovalnem nadzoru (Bundesgesetzblatt,
Jahrgang 1993, Teil L, Nr. 1 z dne 7. 1. 1993).
2. Za gospodarske družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov so pogoji za ustanavljanje in poslovanje prilagojeni
smernicam, zlasti glede strokovnosti, opravljanja vodilnih
funkcij, finančnega stanja in dokaza, da pred tem nad njimi ni
bil uveden stečaj. Primerjava po tej točki se nanaša na smernico sveta EGS, ki se nanaša na ukrepe določene za olajšanje
efektivne uporabe prostega ustanavljanja podjetij in prostega
opravljanja storitev za dejavnost agentov in posrednikov
v zavarovanju (77/92/EGS z dne 13. 12. 1976).
3. Opredelitve za ustanovitev, organizacijo in poslovanje
družb za vzajemno zavarovanje so skladne z rešitvami v nemški zavarovalni zakonodaji, ki je že v celoti prilagojena smernicam Evropske skupnosti.
4. Določila o letnih obračunih, bilancah stanja in bilancah
uspeha so v celoti usklajena s smernico tako v tem zakonu,
kakor tudi v 32. slovenskem računovodskem standardu, ki
ureja posebnosti zavarovalnic na tem področju.
Primerjava po tej točki se nanaša na smernico EGS za letne
obračune in konsolidirane obračune zavarovalnih podjetij
(91/674/EGS z dne 19. 12. 1991).

B. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)

(2) Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki
Sloveniji se zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene
po tem zakonu. Vlada Republike Slovenije lahko predpiše,
katero premoženje, premoženjski interesi in osebe se lahko
zavarujejo ali sozavarujejo pri tuji zavarovalnici in pod katerimi pogoji.
(3) Določbe tega zakona ne veljajo za zavarovalno dejavnost
osebnega zavarovanja posameznih družb, če so zavarovalci le
njihovi člani, razen če so taka zavarovanja v pretežni meri
pozavarovana.
_

3. člen
(temeljni pojmi)

Posamezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
- zavarovalni posli: sklepanje in izvajanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju, razen obveznih socialnih,
zavarovanj (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), pogodb
o pozavarovanju (pasivno pozavarovanje), ter posli pri izvajanju ukrepov za preprečevanje in odpravljanje rizikov, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe;
- pozavarovanje oziroma pozavarovalni posli: zavarovanje
presežkov iznad stopnje lastnega izravnavanja nevarnosti ene
zavarovalnice pri drugi zavarovalnici, registrirani za aktivno
pozavarovanje;
- drugi zavarovalni posli: posredovanje in zastopanje pri
zavarovanju, snemanju rizikov, snemanju in obravnavanju
škod, pravna pomoč, finančne ter druge intelektualne in tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi posli;
- obvezna zavarovanja: sklepanje zavarovanj, ki so obvezna
po zakonu;
- zavarovalnica: pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja oziroma pozavarovanja kot svojo izključno dejavnost ter nastopa v pravnoorganizacijski obliki po zakonu o gospodarskih družbah oziroma po tem zakonu;
- družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov: gospodarska družba, ki ni zavarovalnica, vendar opravlja tudi druge
zavarovalne posle.
4. člen
(prostovoljnost zavarovanja)
Sklepanje zavarovalnih poslov po tem zakonu je prostovoljno.
Obvezno zavarovanje se uvede s posebnim zakonom.
5. člen
(obveznost pozavarovanja)

5. Pogoji za posamezne vrste in obseg naložb matematičnih
rezervacij, drugih zavarovalnotehničnih rezervacij ter za udeležbe zavarovalnic v drugih gospodarskih družbah so, upoštevajoč našo finančno zakonodajo, v vseh bistvenih določilih
skladni z avstrijsko in nemško zakonodajo.

(1) Zavarovalnica mora pozavarovati pri zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne deleže po tabelah maksimalnega kritja.

6. Zavarovalni nadzor je urejen predvsem na podlagi nemške
zavarovalne zakonodaje.

(2) Zavarovalnica, registrirana za aktivno pozavarovanje,
mora ponujene presežke nevarnosti, ki jih sama ne more
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izravnati v okviru svojih zmogljivosti, ponuditi drugim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za
aktivno pozavarovanje, do višine njihovih zmogljivosti, preden lahko takšne presežke ponudi v tujini.

(5) Zavarovalnica, katere delničarji so tuje fizične in pravne
osebe, mora za vsak delež posebej dobiti dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ določi kriterije za odločanje
o deležu tuje fizične in pravne osebe.

(3) Presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki jih zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za
aktivno pozavarovanje, ne sprejmejo v kritje, sme zavarovalnica pozavarovati v tujini.

(6) Nadzorni organ ne izda dovoljenja:
- če interesi zavarovalcev po poslovnem načrtu ali načelih za
pozavarovanje niso dovolj zaščiteni;
- če lastna sredstva ne zadoščajo za pokrivanje ustanovitvenih in organizacijskih stroškov in izgub, ki jih je glede na vrsto
dejavnosti mogoče predvideti;
-če se pričakuje takšen razvoj zavarovalnega trga, ki za
zavarovalce ne bo ugoden;

(4) Če se zavarovalnica odloči za sozavarovanje, se smiselno
uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena s tem, da
v sozavarovanje prevzeti del nevarnosti ne more preseči lastnih deležev po tabelah maksimalnega kritja.
6. člen
(pravna oblika)
Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko ustanovi kot delniška družba po zakonu o gospodarskih družbah
ali kot družba za vzajemno zavarovanje po tem zakonu.
7. člen
(zavarovalni nadzor)
Nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov po tem zakonu opravlja nadzorni
organ (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
8. člen
(nadzor v zavarovalnici)
Zavarovalnica mora organizirati nadzor za tekoče preverjanje
zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja
zavarovalnice. Ta nadzor mora biti ob upoštevanju obsega
poslov oblikovan tako, da lahko izpolnjuje svoje naloge tudi
na področju notranjega revidiranja.

II. ZAVAROVALNICE
1. SPLOŠNO
9. člen
(postopek za izdajo dovol]en|a)
(1) Za opravljanje zavarovalnih poslov je potrebno dovoljenje
nadzornega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Prošnji za izdajo dovoljenja je treba priložiti:
1. poslovni načrt;
2. statut;
3. podatke o zagotovitvi zneska osnovnega kapitala, ki ne
more biti nižji od zneska potrebnega garancijskega sklada iz
71. člena tega zakona;
4. informacije o medsebojnih kapitalskih in upravljalskih
povezavah med ustanovitelji in finančnem stanju ustanoviteljev;
5. imena fizičnih oseb. ki bodo vodile zavarovalnico, in
podatke, iz katerih je razvidno, da so usposobljene za vodenje
zavarovalnice;
6. dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da
bo zavarovalnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle, predvidene z aktom o ustanovitvi zavarovalnice.

(7) Zavrnitev dovoljenja mora biti obrazložena.
10. člen
(registracija)
(1) Zavarovalnica postane pravna oseba z vpisom v sodni
register.
(2) Priglasitev za vpis v sodni register se vloži po pridobitvi
dovoljenja nadzornega organa za poslovanje zavarovalnice.
(3) Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo:
1. akt o ustanovitvi zavarovalnice,
2. statut zavarovalnice,
3. dokaz, da je vplačan znesek kapitala v denarju iz 71. člena
tega zakona,
4. dovoljenje za poslovanje, ki ga izda nadzorni organ na
podlagi 9. člena tega zakona,
5. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register.
(4) V sodni register se vpišejo tudi podružnice, poslovne
enote in predstavništva zavarovalnice v skladu s predpisi
o vpisu v sodni register.
(5) Nadzorni organ lahko pred pristojnim sodiščem zahteva
izbris opravljanja zavarovalnih poslov iz sodnega registra, če
ugotovi, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle brez
dovoljenja nadzornega organa.
11. člen
(varščina)
(1) Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo dovoljenja tudi
s pologom varščine, če presodi, da bo zavarovalnica s pologom varščine nadomestila pričakovano, sicer pomanjkljivo
možnost rednega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zava. rovalnice.
I
(2) Višina varščine se določi za manjkajoči del glede na obseg
poslovanja upoštevajoč pri izračunu razmerja iz 71. člena
tega zakona.
(3) Nadzorni organ lahko zahteva povečanje varščine iz
prvega odstavka tega člena, če so se bistveno spremenile
razmere, po katerih je bila varščina izračunana.
(4) Zavarovalnica lahko od nadzornega organa zahteva sprostitev položene varščine delno ali v celoti, če ni več razlogov,
ki so pogojevali njeno oblikovanje.
12. člen
(poslovni načrt)

Za spremembo statuta iz 2. točke tega odstavka je potrebno
soglasje nadzornega organa.

(1) Poslovni načrt iz 1. točke drugega odstavka 9. člena tega
zakona mora vsebovati:

(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji v šestih mesecih po
vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.

1. prikaz razmer, ki so pomembne za trajno možnost izpolnjevanja obveznosti iz zavarovalnih pogodb,

(4) V dovoljenju se določijo zavarovalni posli po posameznih
vrstah zavarovanj, ki jih bo opravljala zavarovalnica.

2. označbo zavarovalnih vrst, s katerimi se bo zavarovalnica
ukvarjala,
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3. splošne in posebne zavarovalne pogoje, premijske sisteme
ter druge zavarovalne podlage za izračun zavarovalnih premij
in za oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij za življenjska zavarovanja ter za druge zavarovalne vrste, v katerih se
uporabljajo tabele smrtnosti in druge podobne verjetnostne
tabele in izračuni, kot veljajo za življenjska zavarovanja,
4. program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksimalnega kritja za vse zavarovalne vrste,
5. elaborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj triletno
obdobje, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih, pričakovanih odškodninah oziroma zavarovalninah, pričakovanih
obratovalnih stroških ter o pričakovanem oblikovanju zavarovalnotehničnih rezervacij in rezerv.
(2) Poslovni načrt mora, če tako zahteva nadzorni organ,
vsebovati podatke iz 3. točke prejšnjega odstavka tudi za
druge zavarovalne vrste.
13. člen
(statistični podatki)
Minister za finance predpiše v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi vrste in obseg statističnih podatkov, ki jih
morajo zavarovalnice zbirati in dostavljati nadzornemu
organu zaradi zagotavljanja zavarovalnega nadzora ter roke
za dostavljanje teh podatkov.
14. člen
(pričetek poslovanja)
Zavarovalnica mora obvestiti nadzorni organ o začetku in
prenehanju poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali
vrsti zavarovanja, ki so predvidene v poslovnem načrtu.
15. člen
(sprememba poslovnega načrta)
(1) Spremembo poslovnega načrta, ki vpliva na višino garancijskega sklada iz 71. člena tega zakona, mora zavarovalnica
predložiti nadzornemu organu v soglasje.
(2) O spremembi poslovnega načrta iz prejšnjega odstavka
mora nadzorni organ odločiti v dveh mesecih. Pri zavrnitvi
spremembe poslovnega načrta se uporabljajo določbe tega
zakona o zavrnitvi dovoljenja.
16. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Nadzorni organ odvzame dovoljenje za poslovanje, če
zavarovalnica ne začne poslovati v enem letu od izdaje dovoljenja, ali če prekine poslovanje za več kot tri leta.
(2) Nadzorni organ lahko trajno ali začasno odvzame dovoljenje:
1. zavarovalnici:
- če ugotovi, da je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem
neresničnih podatkov,
- če ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na
osnovi katerih je dobila dovoljenje,
- če ne obvesti nadzornega organa o začetku in prenehanju
poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali vrsti zavarovanja, ki so predvidene v poslovnem načrtu,
- če ne oblikuje zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu
z določbami 57. člena tega zakon£,
- če ne opravlja finančnega poslovanja in nalaganja zavarovalnih sredstev v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih
določi z zakonom pooblaščena organizacija in po določbah
tega zakona,
- če ne oblikuje lastnih virov sredstev po 69. členu in ne
izračuna višine solventne meje in garancijskega sklada po 70.
in 71. členu tega zakona,
priloga poročevalca

- če ne nalaga lastnih virov sredstev in sredstev matematične
in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s 73., 74. in
75. členom tega zakona,
- če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih in jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih'zavarovalnih poslov,
- če ne upošteva določbe o najnižjem znesku osnovnega
kapitala po 22. členu tega zakona,
2. družbi za vzajemno zavarovanje tudi:
- če opravlja posle aktivnega pozavarovanja,
- če ne oblikuje varnostne rezerve v skladu s 34. členom in
prvim odstavkom 78. člena tega zakona.
17. člen
(zavarovalni pogoji)
(1) Splošni zavarovalni pogoji morajo vsebovati predvsem
določbe o:
1. dogodkih, pri nastopu katerih je zavarovatelj zavezan k plačilu, in o primerih, ko naj bi bila ta obveznost iz posebnih
razlogov izključena,
2. načinu, obsegu in zapadlosti zavarovateljevih obveznosti,
3. določitvi in plačilu premije, ki jo mora zavarovalec plačati
zavarovatelju, in o pravnih posledicah, ki nastopijo v primeru
zamude ali izostanka plačila,
4. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer predvsem: ali in na
kakšen način se pogodba lahko podaljša, ali in na kakšen
način jo je mogoče odpovedati oziroma kako drugače v celoti
ali delno razveljaviti, in o zavarovateljevih obveznostih v teh
primerih,
5. izgubi pravice do zahtevka iz zavarovalne pogodbe pri
zamujenih rokih.
6. o pogojih in obsegu dajanja akontacij ali posojil na zavarovalne police pri življenjskem zavarovanju.
(2) Posebni zavarovalni pogoji so določbe, ki od splošnih
pogojev odstopajo ali pa jih dopolnjujejo in se morajo za
določene skupine zavarovalnih pogodb obvezno uporabljati,
čeprav v prilogah poslovnega načrta, zlasti cenikih, niso zajete.
(3) Od splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev je dovoljeno v zavarovalčevo škodo odstopati le tedaj, če je bil
zavarovalec pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe na to
izrecno opozorjen in je s tem tudi pisno soglašal.
18. člen
(prenos zavarovalnih pogodb)
(1) Zavarovalnica lahko zavarovalne pogodbe v posamezni
skupini ali vrsti zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zavarovalni portfelj) v celoti prenese na drugo zavarovalnico tudi
brez soglasja zavarovalcev.
(2) Za prenos zavarovalnega portfelja je potrebno soglasje
nadzornega organa. Nadzorni organ ne da soglasja, če interesi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni, če je mogoče pričakovati, da bo prenos neugodno učinkoval na celotne posle
prevzemajoče zavarovalnice ali da se bo zavarovalni trg za
zavarovalce neugodno razvijal.
(3) Pravice in dolžnosti iz prenesenih zavarovalnih pogodb
preidejo z odobritvijo prenosa portfelja na prevzemajočo
zavarovalnico. Prevzemajoča zavarovalnica mora prizadete
zavarovalce obvestiti o prenosu portfelja.
(4) Ko zavarovalec izve za prenos, lahko ob koncu zavarovalnega leta zavarovalno pogodbo odpove. Zavarovatelj se ne
more sklicevati na morebitni dogovor, ki bi odstopal od te
določbe.
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19. člen
(vodenje, posredovanje in uporaba osebnih podatkov)

(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja zavarovalne posle tudi za nečlane, če je v statutu tako določeno.

(1) Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro iz 96. člena
tega zakona zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in
uporabljajo podatke o zavarovanju, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(3) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja vse zavarovalne posle razen poslov aktivnega pozavarovanja.

(2) Strokovna oseba posamezne zavarovalnice oziroma Slovenskega zavarovalnega biroja je pooblaščena za uporabo
vsake zbirke podatkov kateregakoli upravljalca, ki v celoti ali
delno vsebuje osebne podatke o zavarovanju, potrebne za
likvidacijo škode. Upravljalec takšne zbirke podatkov mora
podatke posredovati pooblaščeni osebi posamezne zavarovalnice oziroma Slovenskega zavarovalnega biroja.
(3) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister za finance na predlog nadzornega organa.
2. ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA

27. člen
(statusne značilnosti)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba in mora
biti vpisana v sodni register.
(2) V imenu družbe za vzajemno zavarovanje ali v dodatku
mora biti navedeno, da gre zazavarovalnico, ki opravlja posle
vzajemnega zavarovanja - d.v.z..
(3) če ni s tem zakonom drugače določeno, se za družbo za
vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe o statusnih vprašanjih iz prvega do šestega poglavja I. dela zakona o gospodarskih družbah.

20. člen
(uporaba določb zakona o gospodarskih družbah)

28. člen
(odgovornost družbe)

Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na delniško
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
21. člen
(tuji ustanovitelji in delničarji)

(1) Člani ne odgovarjajo za obveznosti družbe za vzajemno
zavarovanje.

Zavarovalne delniške družbe ne morejo ustanoviti samo tuje
fizične in pravne osebe.
22. člen
(najnižji znesek osnovnega kapitala)
Najnižji znesek osnovnega kapitala zavarovalne delniške
družbe ne more biti manjši od zneska garancijskega sklada, ki
ga mora imeti zavarovalnica po tem zakonu.
23. člen
(simultana ustanovitev)
(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ustanovi samo
s postopkom sočasne (simultane) ustanovitve.
(2) Zavarovalna delniška družba je ustanovljena, ko ustanovitelji v celoti vplačajo najnižji znesek osnovnega kapitala v denarju.
24. člen
,
(dejavnost)

(2) Član ne more pobotati svoje terjatve do družbe s terjatvijo
družbe za plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavarovalne premije.
29. člen
(statut)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje ima statut, ki mora biti
sestavljen in overjen pri notarju.
(2) Statut določa predvsem:
1. firmo in sedež družbe,
2. poslovni predmet,
3. način oziroma obliko družbinih objav,
4. začetek članstva,
5. ustanovitveni sklad,
6. oblikovanje zavarovalnih premij,
7. varnostne rezerve,
8. uporabo dobička ter način kritja izgub,
9. sestavo uprave.
10. potrebno število članov skupščine družbe za uveljavljanje
manjšinskih pravic.
2. oddelek: Ustanovitev in registracija družbe

(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ukvarja z vsemi
zavarovalnimi vrstami.

30. člen
(ustanovitveni sklad)

(2) Nadzorni organ izjemoma dovoli, da se zavarovalna delniška družba hkrati ukvarja z zavarovalnimi in pozavarovalnimi
posli, če je to ekonomsko smotrno in pod pogojem, da ločeno
vodi zavarovalne in pozavarovalne posle.

(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje morajo
člani zagotoviti sredstva za oblikovanje ustanovitvenega
sklada, ki je namenjen za pokrivanje stroškov ustanovitve in
konstituiranja družbe, organizacijskih in drugih stroškov,
nastalih ob začetku poslovanja. Če statut ne določa drugače,
se lahko sklad uporabi tudi za pokrivanje poslovnih izgub.

25. člen
(nadzorni svet)
Zavarovalna delniška družba mora imeti nadzorni svet.
3. DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE
1. oddelek: Splošne določbe
26. člen
(pojem)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje opravlja zavarovalne
posle za svoje člane po načelu vzajemnosti.
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(2) Statut mora vsebovati določbe o vračilu ustanovitvenega
sklada oziroma o njegovi uporabi.
(3) Ustanovitveni sklad je mogoče vrniti le iz letnega dobička,
ki je bil izločen v varnostno rezervo in sicer v sorazmerju
z ustanovitvenimi deleži.
31. člen
(registracija družbe)
Erijavi za vpis družbe za vzajemno zavarovanje v register je
treba priložiti statut, dovoljenje, dokazilo o vplačilu ustanovitvenega sklada in dokazila o imenovanju uprave in nadzornega sveta.
priloga poročevalca

32. člen
(vsebina vpisa v register)
V sodni register se vpišejo: firma in sedež družbe za vzajemno
zavarovanje, dejavnost, zavarovalne skupine oziroma vrste
zavarovanj, višina ustanovitvenega sklada, datum izdaje
dovoljenja in člani uprave.
3. oddelek: Oblikovanje zavarovalnih premij

(2) V primerih, ko določbe zakona o gospodarskih družbah
priznavajo določene pravice manjšinskim delničarjem, katerih deleži dosegajo določeno kvoto osnovnega kapitala, mora
statut družbe za vzajemno zavarovanje opredeliti potrebno
manjšino članov skupščine.
(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe
za vzajemno zavarovanje se uporabljajo določbe 359. do 370.
člena zakona o gospodarskih družbah.

33. člen
(zavarovalne premije In doplačila k zavarovalnim premijam)

40. člen
(uveljavljanje odškodninskih zahtevkov)

(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje vplačajo letne zavarovalne premije kot akontacijo.

Zahtevki družbe za vzajemno zavarovanje iz vodenja poslov
do članov uprave ali nadzornega sveta se uveljavljajo, če tako
sklene skupščina družbe.

(2) Če zavarovalne premije iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za poravnavanje obveznosti, se s statutom določi ali
doplačilo k zavarovalnim premijam ali znižanje zneskov za
pokrivanje obveznosti.
34. člen
(varnostna rezerva)
V statutu je potrebno predvideti rezervo za kritje izgub iz
poslovanja (varnostno rezervo) in določiti letne zneske za
njeno oblikovanje ter njeno minimalno višino.
35. člen
(dodatni kapital)
Družba za vzajemno zavarovanje lahko s soglasjem skupščine
zbira dodatni kapital in izdaja vrednostne papirje v skladu
z zakonom.
36. člen
(uporaba letnega dobička)
(1) Dobiček po zaključnem računu se razdeli med člane, če
skupščina družbe za vzajemno zavarovanje v skladu s statutom ne odloči drugače.
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa načela za
razdelitev letnega dobička.
4. oddelek: Organi družbe
37. člen
(organi)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje mora imeti upravo, nadzorni svet in skupščino članov kot najvišji organ družbe.
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede organov
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah o organih delniške družbe.
38. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje ima najmanj
tri in največ dvajset članov.
39. člen
(skupščina)
(1) Če zakon ne določa drugače, uveljavljajo člani svoje pravice v družbi za vzajemno zavarovanje v skupščini vseh članov
(skupščina članov) ali skupščini zastopnikov članov. Če je
predvidena skupščina zastopnikov članov, mora njeno
sestavo in imenovanje zastopnikov urejati statut.
priloga poročevalca

41. člen
(prenos portfelja)
Za dogovore o prenosu zavarovalnega portfelja v celoti ali
delno na drugo družbo je potrebna odobritev nadzornega
organa in soglasje skupščine. Za sklep o prenosu celotnega
portfelja je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih
glasov.
42. člen
(sprememba statuta)
Za vsako spremembo statuta družbe za vzajemno zavarovanje
je potreben sklep skupščine. Za spremembe, ki zadevajo zgolj
uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, lahko skupščina pooblasti nadzorni svet.
5. oddelek: Prenehanje družbe
43. člen
(redno prenehanje)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje preneha:
1. s potekom časa, ki je določen v statutu,
2. s sklepom skupščine,
3. s stečajem,
4. s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se zavrne uvedba
stečaja, ker predvidoma ni na razpolago dovolj premoženja za
pokrivanje stroškov stečajnega postopka.
(2) Za prenehanje po sklepu skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(3) Za sklep skupščine o prenehanju je potrebno soglasje
nadzornega organa. Soglasje se lahko odkloni le v primeru,
ko niso dovolj zaščiteni interesi zavarovalcev.
(4) Pri prenehanju družbe po sklepu skupščine ugasnejo
zavarovalna razmerja med družbo in zavarovalci na dan, ki ga
določa sklep, vendar ne prej kot v štirih tednih po pričetku
veljavnosti sklepa o prenehanju.
44. člen
(likvidacija)
(1) Če ni bil nad družbo uveden stečaj, se po sprejetju sklepa
o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje opravi likvidacija.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za likvidacijo
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na likvidacijo delniške družbe.
(3) Med likvidacijo se ne smejo prevzemati nova zavarovanja
in poviševati ali podaljševati obstoječa.
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(4) Ustanovitveni sklad se sme odplačati šele, ko so poplačane terjatve drugih upnikov, vključno z zahtevki članov iz
zavarovalnih razmerij, ali pa je zanje plačana varščina. Za
vračilo ni dovoljeno zahtevati in pobirati doplačil zavarovalnih
premij.
(5) Če statut ne določa drugače, se premoženje, ki ostane po
poplačilu in zavarovanju vseh dolgov, razdeli med osebe, ki
so bile ob času likvidacije člani družbe. Razdelitev se opravi
po načelih za razdelitev letnega dobička.
6. oddelek: Združitev in preoblikovanje
45. člen
(združitev)
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za združitev
družb za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na združitev delniških družb.
(2) Do združitve lahko pride:
1. s prenosom preostalega premoženja družbe (prevzeta
družba) v celoti na drugo družbo (prevzemna družba), pri
čemer člani prevzete družbe postanejo člani prevzemne
družbe (pripojitev s prevzemom),
2. z ustanovitvijo nove družbe, na katero preide celotno premoženje vsake od družb, ki se združujejo, pri tem pa člani
družbe, ki se združujejo, postanejo člani nove družbe.
(3) Za veljavnost združitve je potrebno soglasje skupščin
udeleženih družb. Sklepi skupščin se sprejemajo z najmanj
tričetrtinsko večino oddanih glasov.
46. člen
(prenos premoženja na delniško družbo)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko prenese svoje
premoženje v celoti brez likvidacije na zavarovalno delniško
družbo, katere poslovni predmet je sklepanje zavarovalnih
poslov, kakršne je dotlej opravljala družba za vzajemno zavarovanje.

(6) Če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani
družbe udeleženi v osnovnem kapitalu. Če ne dobijo vsi člani
enako visokih deležev v osnovnem kapitalu, se za določitev
njihove udeležbe uporabi eno ali več naslednjih meril:
1. višina zavarovalne vsote,
2. višina zavarovalne premije,
3. pri življenjskem zavarovanju višina matematične rezervacije,
4. načela za razdelitev letnega dobička,
5. doba članstva.
(7) Če kak član po merilih za razdelitev ne doseže najnižje
nominalne vrednosti delnic, se pri določanju deležev v osnovnem kapitalu ne upošteva; izjemo predstavlja primer, ko bi
bilo več takih članov soglasnih, da kot pravna skupnost participirajo pri delnici v smislu 234. člena zakona o gospodarskih
družbah. Deleže je treba zaokrožiti tako, da so deljivi z najmanjšo nominalno vrednostjo delnic in da je pokrit osnovni
kapital.
(8) Če je nominalna vrednost deleža višja od kvote za delitev,
je treba razliko plačati delniški družbi. Če pa je vrednost nižja
ali če član ni udeležen, mora razliko ali delež poraynati delniška družba.
(9) Prijavi za vpis preoblikovanja v sodni register je treba
priložiti odločbo nadzornega organa, s katero je dal soglasje
k sklepu o preoblikovanju.
(10) Od vpisa preoblikovanja dalje deluje družba kot delniška
družba. Člani družbe so po določbah sklepa o preoblikovanju
od tega trenutka naprej delničarji.
(11) Vsak član družbe, ki je ugovarjal preoblikovanju, lahko
svoje delnice ponudi družbi.
(12) Po vpisu preoblikovanja v sodni register je potrebno
pisno pozvati delničarje, da vroku najmanj šestih mesecev
dvignejo delnice. Za nepravočasno dvignjene delnice sesmiselno uporabljajo določbe 340. člena zakona o gospodarskih
družbah.
4. ZAVAROVALNI IN POZAVAROVALNI POOLI
48. člen

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za prenos
premoženja smiselno uporabljajo določbe 534. in 535. člena
zakona o gospodarskih družbah glede prenosa premoženja
delniške družbe.

(1) Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravljanje poslov premoženjskega in osebnega sozavarovanja oziroma pozavarovanja.

(3) Za sklep skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina
oddanih glasov.
47. člen ■
(preoblikovanje v delniško družbo)

(3) POOL za sozavarovanje oziroma pozavarovanje nastopa
v pravnem prometu v svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljev.

(1) Družba za vzajemno zavarovanje se lahko s sklepom
skupščine preoblikuje v delniško družbo. Za ta sklep je
potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.

(4) Za obveznosti, ki jih prevzame POOL glede sozavarovanja
oziroma pozavarovanja, so ustanovitelji odgovorni na način in
pod pogoji, določenimi v pogodbi o ustanovitvi, statutu in
drugih splošnih aktih.

(2) Vsak član družbe ima pravico, da do konca tretjega dne
pred sklepanjem ugovarja preoblikovanju s priporočenim pismom.

(5) Za ustanovitev POOLA se ne uporabljajo določbe 22. člena
tega zakona.

(3) Najpozneje ob sklicu skupščine mora uprava vsem članom
družbe sporočiti vsebino predlaganega sklepa o preoblikovanju na način, ki je predviden za družbine objave. Pri tem je
potrebno opozoriti na možnost ugovora in na pravice, ki iz
tega izhajajo.
(4) Za sklep o preoblikovanju je potrebno soglasje nadzornega organa. Soglasje se zavrne, če bi bili s preoblikovanjem
ogroženi interesi članov.
(5) V sklepu o preoblikovanju je treba določiti osnovni kapital
in nominalni znesek delnic. Nominalni znesek osnovnega
kapitala ne sme presegati družbi nega premoženja, ki ostane
po odbitku dolgov.
a

(2) POOL se ustanovi s pogodbo.

(6) Za ustanovitev in poslovanje POOLA se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi in poslovanju zavarovalnih delniških družb.
(7) Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, za katere nevarnosti se mora obvezno ustanoviti POOL.
III. DRUŽBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH ZAVAROVALNIH
POSLOV
49. člen
(1) S posli posredovanja in zastopanja pri zavarovanju, snemanja rizikov, obravnavanja in ocenjevanja škode, pravne
priloga poročevalca

pomoči, finančnih storitev ter z drugimi intelektualnimi in
tehničnimi storitvami v zvezi z zavarovalnimi posli (drugimi
zavarovalnimi posli) se lahko ukvarjajo poleg zavarovalnic
tudi druge gospodarske družbe, ustanovljene po zakonu
o gospodarskih družbah.
(2) Za opravljanje drugih zavarovalnih poslov potrebujejo
gospodarske družbe dovoljenje nadzornega organa.
(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji za izdajo dovoljenja v treh mesecih po vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.
(4) Pri odločanju o izdaji dovoljenja iz drugega odstavka tega
člena, nadzorni organ predvsem upošteva:
1. da ima vsaj en redno zaposlen delavec najmanj štiri leta
delovnih izkušenj, če ima visoko strokovno izobrazbo, pa
najmanj eno leto delovnih izkušenj za opravljanje vsakega od
drugih zavarovalniških poslov iz prvega odstavka tega člena
posebej;
2. dokaz o vplačilu celotnega zneska predpisanega osnovnega kapitala;
3. da ni bil uveden stečaj nad pravno osebo, v kateri je bil
delavec iz 1. točke tega odstavka vodilni delavec in
4. druge pogoje, ki jih predpiše minister za finance.
(5) Za odvzem dovoljenja gospodarski družbi iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe iz
prvega odstavka ter prve in druge alinee 1. točke drugega
odstavka 16. člena tega zakona.
IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
50. člen
(poslovne knjige)
Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne računovodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodskih izkazih
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju, če s tem zakonom ni drugače določeno.

54. člen
(bilanca stanja in bilanca uspeha)
(1) V bilanci stanja se izkažejo temeljni podatki o sredstvih in
virih sredstev posebej za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje.
(2) V bilanci uspeha se izkažejo prihodki, odhodki in poslovni
izid ločeno za življenjska zavarovanja, prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje.
(3) Vsebino in obliko bilance stanja in bilance uspeha ter
drugih izkazov, opredeljenih v slovenskih računovodskih
standardih, določa in objavlja Inštitut za revizijo v soglasju
z nadzornim organom.
55. člen
(potrditev skladnosti bilančnih podatkov)
Skladnost podatkov z zavarovalnimi računovodskimi standardi in pravilnost obračunov v letnih računovodskih izkazih
za oblikovanje zavarovalnih tehničnih rezervacij in rezerv
potrdi pooblaščeni aktuar.
56. člen
(pooblaščeni aktuar)
(1) Pogoje za pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih
poslov predpiše minister za finance.
(2) S predpisom iz prvega odstavka tega člena se določi organ
.oziroma pravna oseba, ki izda osebam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja.
57. člen
(zavarovalnotehnične rezervacije)

51. člen
(poslovna poročila)

(1) Zavarovalnice morajo zaradi zagotovitve izvrševanja
obveznosti iz dolgoročnega izravnavanja nevarnosti oblikovati zavarovalnotehnične rezervacije. Pri tem upoštevajo
zavarovalnotehnična načela in računovodske standarde, ki
urejajo obračunavanje teh rezervacij.

Zavarovalnice sestavljajo računovodske izkaze in poslovna
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, in
sicer:
- zavarovalnice v prvih štirih mesecih tekočega leta za preteklo leto;
- pozavarovalnice v prvih šestih mesecih tekočega leta za
preteklo leto in
- povezane zavarovalnice sestavijo konsolidirane podatke
v prvih osmih mesecih tekočega leta za preteklo leto.

(2) Zavarovalnotehnične rezervacije sestavljajo:
- prenosne premije,
- rezervacije za bonuse, popuste in storno,
- škodne rezervacije,
- matematične rezervacije,
- izravnalne rezervacije,
- rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje in
- ostale zavarovalnotehnične rezervacije.

52. člen
(revizija računovodskih izkazov)

58. člen
(prenosna premija)

(1) Letne računovodske izkaze morajo zavarovalnice predložiti revizijski gospodarski družbi v pregled v treh dneh po
preteku rokov iz 51. člena tega zakona.

Prenosna premija je pri posameznemu zavarovanju opredeljena z razmerjem med časom zavarovalnega kritja za tisti del
zavarovalne dobe, ki bo tekla po poteku obračunskega
obdobja, in celotnim časom zavarovalnega kritja.

(2) Revizijska gospodarska družba mora opraviti pregled in
sestaviti poročilo o opravljenem pregledu v dveh mesecih po
preteku rokov iz 51. člena tega zakona.
53. člen
(kontni plan in kontni okvir)
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige po kontnem planu, ki
temelji na kontnem okvirju, ki ga določa Inštitut za revizijo
v soglasju z nadzornim organom.
...
priloga poročevalca

59. člen
(rezervacije za bonuse, popuste in storno)
Rezervacije za bonuse, popuste in storno vključujejo razmejitve za obveznosti povračila zavarovalnih premij na podlagi
■ določil zavarovalnih pogojev ali poslovnega načrta oziroma
na podlagi zakonskih ali statutarnih določil, ali na podlagi
dogovorov o predčasnemprenehanju zavarovanj med letom
(storno).
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(2) Zavarovalnica izloča vsako leto v izravnalno rezervacijo 3,5
% zneska izračunanega po prejšnjem odstavku tega člena,
dokler ta ne doseže zneska iz prejšnjega odstavka, oziroma
ga ponovno ne doseže, če ga je porabila po tretjem odstavku
tega člena.

60. člen
(škodne rezervacije)
Škodne rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi ocenjene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode.

(3) Zavarovalnica zmanjša oblikovano izravnalno rezervaoijo,
če delež škod v obračunskem letu preseže povprečni delež
škod opazovanega obdobja. Zmanjšanje se izračunava tako,
da se razliko obeh deležev pomnoži z lastnim deležem zavarovalne premije za tekoče obračunsko leto.

61. člen
(matematične rezervacije)
(1) Matematične rezervacije se razčlenjujejo na matematične
rezervacije življenjskih zavarovanj, matematične rezervacije
zdravstvenih zavarovanj in na matematične rezervacije v drugih zavarovalnih vrstah, če se zanje uporabljajo podobne
verjetnostne tabele in izračuni kot veljajo za življenjska zavarovanja.

65. člen
(rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje)

(2) V matematičnih rezervacijah kot kritnih rezervacijah za
poravnavo bodočih obveznosti se izkazujejo sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti za nadomestila sklenjenih
zavarovanj iz prvega odstavka tega člena, zmanjšane za sedanjo vrednost bodočih vplačil premije.

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, obsegajotehnične rezervacije, oblikovane za pokrivanje obveznosti, ki izhajajo iz naložb v zvezi
spolicami življenjskih zavarovanj, katerih vrednost ali donos
je določen v odvisnosti odnaložb, za katere nosi tveganje
nosilec zavarovalne police, ali v odvisnosti od določenegaindeksa.

62. člen
(izravnalne rezervacije)

66. člen
(ostale zavarovalnotehnične rezervacije)

(1) Izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo
med kalkulativnim in dejanskim škodnim potekom zaradi
časovno neenakomernega odvijanja škodnih dogodkov
v posameznih zavarovalnih vrstah.

Med ostale zavarovalnotehnične rezervacije uvrsti zavarovalnica zlasti rezervacije za možnevelike škode (iz zavarovanja
atomskih rizikov in iz zavarovanja proizvajalčeve odgovornostiza farmacevtske izdelke) ter druge, s predpisi nadzornega
organa dovoljene ali s statutomzavarovalnice določene rezervacije.
....

(2) Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v posamezni
zavarovalni vrsti na podlagi kalkulativnih izračunov in statističnih podatkov v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so znatna
nihanja v pogostnosti in intenzivnosti škod v posameznih letih
opazovanega kalkulativnega obdobja in niso izravnana
z zavarovalno premijo posameznega leta ali s pozavarovanjem.

V. FINANČNO POSLOVANJE
67. člen
(načela finančnega poslovanja)

63. člen
(podatki za izračun izravnalnih rezervacij)

Zavarovalnica opravlja finančno poslovanje v skladu s finančnimi standardi in načeli, kijih določi z zakonom pooblaščena
organizacija in po določbah tega zakona.

(1) Zavarovalnica oblikuje v posamezni zavarovalni vrsti izravnalno rezervacijo, če:
1. znaša standardni odklon deleža škod v opazovanem
obdobju od povprečnega deleža škod vsaj 5 odstotnih točk in
2. delež škod vsaj enkrat v opazovanem obdobju prekorači
100 odstotkov.

68. člen
(načela nalaganja zavarovalnih sredstev)
Pri nalaganju zavarovalnih sredstev mora zavarovalnica poleg
načel varnosti in likvidnostiupoštevati tudi načelo rentabilnosti ter zagotoviti primerno mešanje posameznih vrst naložbin
primerno razpršenost z večjim številom manjših naložb.

(2) Opazovano obdobje za izračun izravnalne rezervacije je
najmanj 10 let pred letom, za katero se izračunava ta rezervacija. Če zavarovalnica nima podatkov za vse obdobje, mora za
manjkajoča leta uporabiti skupne uradne statistične podatke,
ki jih zbere nadzorni organ za posamezno zavarovalno vrsto
na podlagi 13. člena tega zakona.

69. člen
(oblikovanje lastnih virov sredstev)

(3) Delež škod za posamezno poslovno leto se izračuna iz
razmerja med odhodki za škode, upoštevajoč spremembe
v stanju zavarovalnotehničnih rezervacij in zmanjšane za prihodke od obresti teh rezervacij in med prihodki za premije
upoštevajoč spremembo stanja prenosne premije.
(4) Povprečni delež škod je aritmetična sredina deležev škod
za vsa leta opazovanega obdobja.
64. člen
(povečanje oziroma zmanjšanje izravnalnih rezervacij)
(1) Zgornja meja obveznosti za oblikovanje izravnalne rezervacije v posamezni zavarovalni vrsti je'pri zavarovanjih posevkov in plodov proti toči in pozebi ter pri kreditnih zavarovanjih
šestkratnik, pri vseh drugih zavarovalnih vrstah pa štirikratnik
standardnega odklona od poprečnih deležev škod opazovanega obdobja, pomnoženega z lastnim deležem zavarovalne
premije za tekoče obračunsko leto.
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Zavarovalnica je dolžna oblikovati lastne vire sredstev za
zagotovitev trajnega izpolnjevanjaobveznosti iz zavarovalnih
pogodb. Ta prosta neobremenjena lastna sredstva se morajo
oblikovati najmanj v višini solventne meje, ki se meri po
skupnem poslovnem obsegu.
i

70. člen
(izračun višine solventne meje)
(1) Višino solventne meje lastnih sredstev izračuna zavarovalnica za posamezno poslovno leto po naslednjem postopku;.
1. za življenjska zavarovanja in za zavarovanja, za katera se
izračunava matematična rezervacija tako kot za življenjska
zavarovanja 4 % od stanja matematične rezervacije ob koncu
obračunske dobe, pomnoženega z odstotkom iz razmerja
med lastnim deležem in skupno letno zavarovalno premijo,
vendar ne z manj kot 85 %;
priloga poročevalca
v

2. za vsa ostala zavarovanja razen pod tč. 1. in 4., od dosežene
letne zavarovalne premije za obračunsko obdobje in sicer:
a) do zneska 10 milijonov ECU 18 % in
b) na razliko zavarovalne premije 16 %.
Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med lastnim
deležem v izravnavanju nevarnosti in skupno letno zavarovalno premijo, vendar ne z manj kot 50 %;
3. za zavarovanja iz tč. 2. se opravi izračun tudi od zneska
odškodnin, obračunanih poprečno letno v zadnjih treh letih in
sicer:
a) do zneska 7 milijonov ECU 26 % in
b) na razliko odškodnin 23 %.
Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med povprečnim lastnim deležem v izravnavanju odškodnin in skupno
letno povprečno odškodnino zadnjih treh let, vendar ne
z manj kot 50 %;
4. za prostovoljna zdravstvena zavarovanja po postopku iz 2.
in 3. tč. tega odstavka, pomnoženega z eno tretjino.
5. po izračunu iz 2. in 3. tč. tega odstavka se upošteva
v obračunu višji izračunani znesek.
(2) Na novo ustanovljena zavarovalnica v prvem poslovnem
letu ni dolžna opraviti izračuna višine solventne meje po 3.
točki prvega odstavka tega člena.

72. člen
(načrt solventnosti in načrt financiranja)
(1) Če so lastni viri sredstev nižji od višine solventne meje iz
70. člena tega zakona, lahko zahteva nadzorni organ od
zavarovalnice, da pripravi načrt za ponovno vzpostavitev solventnosti.
(2) Če so lastni viri sredstev nižji od garancijskega sklada iz
71. člena tega zakona ali niso z njim v predpisanem razmerju,
lahko zahteva nadzorni organ od zavarovalnice, da predloži
načrt za kratkoročno pridobitev potrebnih lastnih virov sredstev.
73. člen
(lastni viri sredstev)
(1) Med lastne vire sredstev zavarovalnice, ki sestavljajo
garancijski sklad, spadajo:
1. vplačan osnovni kapital (vplačane delnice, ustanovitveni
sklad),
2. varnostne rezerve vzajemnih zavarovalnic po 78. členu tega
zakona,
3. druge zakonske in statutarne rezerve oblikovane iz razdelitve dobička,
4. prenesen nerazporejen dobiček.
(2) Od zneskov iz prvega odstavka se odštejejo:
1. stanje nekrite izgube,
2. stanje aktiviranih neamortiziranih stroškov iz 77. člena in
3. stanje aktivirane vrednosti »dobrega imena« zavarovalnice.

71. člen
(garancijski sklad)

(3) Zavarovalnica nalaga lastne vire sredstev v skladu z določbami iz prvega odstavka 74. člena tega zakona.

(1) Po prejšnjem členu izračunana višina solventne meje je
osnova za izračun potrebne višine garancijskega sklada.

(4) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb iz tretjega
odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu organu do
konca februarja tekočega leta za preteklo leto.

(2) Potrebna višina garancijskega sklada ob koncu obračunskega obdobja znaša eno tretjino zneska iz prejšnjega
odstavka, vendar po posameznih zavarovalnih razredih ne
manj kot:

74. člen
(nalaganje matematičnih rezervacij)

1. za nevarnosti obveznih in drugih zavarovanj odgovornosti,
za kreditna in kavcijska zavarovanja 400.000 ECU

(1) Matematične rezervacije sme zavarovalnica vlagati le v:

2. za nevarnosti nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, kasko
zavarovanj, transportnih zavarovanj, zavarovanj proti požaru
in nekaterim drugim nevarnostim, ter zavarovanj raznih
finančnih izgub (škod) 300.000 ECU

1. vrednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za
katerih obrestovanje in vračilo jamči republika in sicer mora
skupno stanje teh vlaganj znašati najmanj 30% stanja matematične rezervacije:

3. za nevarnosti zavarovanj posevkov in plodov proti toči in
pozebi, zavarovanj živali, zavarovanj proti vlomu in ropu,
zavarovanj stekla in ostalih nenavedenih premoženjskih zavarovanj ter zavarovanj pravne zaščite 200.000 ECU
4. za nevarnosti življenjskih zavarovanj 800.000 ECU
5. za vse nevarnosti zavarovanj iz tč. 1 do 3 tega odstavka
500.000 ECU
6. za vzajemno zavarovalnico se vsi zneski iz tč. 1 do 5 in
8 znižajo za eno četrtino
7. za pozavarovalnico 500.000 ECU
8. če znaša letna zavarovalna premija za zavarovalni razred iz
tč. 1 več kot 2.500.000 ECU se zneski iz tč. 1, 5 in 7 povečajo
za 1,000.000 ECU
9. če zavaruje zavarovalnica nevarnosti zavarovanj, ki spadajo
delno v tč. 1 oziroma 6 ali delno v tč. 2 ali delno v tč. 3, se
uporablja najvišji znesek iz teh točk.
(3) Minister za finance na predlog nadzornega organa predpiše, v katere zavarovalne razrede in zavarovalne skupine se
uvrščajo posamezne zavarovalne vrste in določi podrobnejšo
metodologijo za izračun višine solventne meje in garancijskega sklada.
priloga poročevalca

2. domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme
skupno stanje teh vlaganj znašati največ 30% stanja matematične rezervacije;
3. dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila 1. točke
tega odstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijp
na denar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 25% skupnega stanja matematične rezervacije iz tega
člena;
4. lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači
borzi, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ
10% stanja matematične rezervacije, pri tem pa posamezna
naložba ne sme preseči 1% tega stanja;
5. depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno
največ 30% stanja te rezervacije, pri tem pa skupne naložbe
v posamezno banko ne smejo preseči 10% tega stanja.
(2) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb po vrstah
naložb iz prvega odstavka tega člena in ga dostaviti nadzornemu organu do konca februarja tekočega leta za preteklo
leto.
75. člen
(nalaganje drugih zavarovalnotehnlčnlh rezervacij)
(1) Zavarovalnotehnične rezervacije, razen matematičnih
rezervacij, smejo zavarovalnice vlagati le v:
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vrednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za
katerih obrestovanje in vračilo jamči republika;
2. domača hipotekama posojila, ki smejo znašati največ 60%s
hipoteko zavarovane prometne vrednosti nepremičnin;
3. posojila domačim javnim podjetjem, zavodom in drugim
institucijam, če so zavarovana z odstopom pravic, ki pripadajo posojilojemalcu proti tretjim osebam;
4. posojila, za katera so zastavljeni vrednostni papirji ali
hipoteke iz 1. in 2. točke tega odstavka;
5. dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila iz 1. točke
tega odstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo
na denar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 25% skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz
tega člena;
6. lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači
borzi, vendar sme skupno stanje teh naložb znašati največ
20%skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega
člena, pri tem pa posamezna naložba ne sme preseči 1% tega
stanja;
7. domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme
skupno stanje teh vlaganj znašati največ 30% skupnega stanja
zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega člena in
8- depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno
največ 50% stanja teh rezervacij, pri tem pa skupne naložbe
v
posamezno banko ne smejo preseči 10% tega stanja.
(2) Nadzorni organ lahko zahteva podatke o stanju naložb
sredstev zavarovalnotehničnih rezervacij po posameznih
vrstah naložb iz prvega odstavka tega člena.
76. člen
(udeležba v gospodarskih družbah)
(1) Zavarovalnica je lahko udeležena kot delničar ali družbenik v gospodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih.
Kadar je udeležba večja kot 10% osnovnega kapitala take
družbe in tudi presega 10% osnovnega kapitala zavarovalnice, je potrebno predhodno soglasje nadzornega organa. To
velja tudi za pridobitev dodatnih deležev ali za povečanje
osnovnega kapitala.
(2) Za vlaganja iz prvega odstavka tega člena izdaja predhodna soglasja nadzorni organ. Tako soglasje je potrebno
tudi, kadar zavarovalnica odobri posojilo družbi, v kateri je
udeležena kot delničar ali družbenik.
(3) Nadzorni organ lahko odkloni izdajo soglasja, če oceni, da
bi udeležba glede na vrsto ali obseg ogrozila interese zavarovalcev.
(4) Nadzorni organ lahko zahteva, da se razdre udeležbeno
razmerje, če:
1. nastopijo razmere, ki bi glede na vrsto in obseg udeležbe
lahko ogrozile interese zavarovalcev,
2 ima družba, v kateri je zavarovalnica udeležena, trajno
izgube.
(5) Nadzorni organ lahko od zavarovalnice zahteva pojasnila
|n podatke o družbi, v kateri namerava biti udeležena oziroma
ie udeležena, zlasti letno poslovno poročilo ali druge
Poslovne podlage.
(6) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam udeležb nad mejo
•z prvega odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu
organu do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.

78. člen
(varnostna rezerva)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje oblikuje varnostno
rezervo iz razporeditve dobička po letnem obračunu. Varnostna rezerva se kot del garancijskega sklada uporablja za
pokrivanje izgub potem, ko so druge, v ta namen oblikovane
zavarovalnotehnične rezervacije, že v celoti uporabljene.
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa merila za
oblikovanje in višino, do katere se oblikuje varnostna rezerva.
79. člen
(plačilni promet)
Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov
z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki
Sloveniji. Pri tem morajo na posebnih računih voditi sredstva
življenjskih zavarovanj, ki jih ne smejo uporabljati za kritje
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti
predmet izvršbe za take obveznosti.
80. člen
(značaj sredstev življenjskih zavarovanj)
Sredstva življenjskih zavarovanj imajo glede obdavčevanja in
obrestovanja značaj vezanih hranilnih vlog.

VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC
81. člen
(sanacijski ukrepi)
(1) Če pride do plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice ali se pri preverjanju vodenja poslov in premoženjskega stanja pokaže, da zavarovalnica ni zmožna izpolnjevati
svojih obveznosti, vendar je v interesu zavarovalcev, da ne
pride do stečaja in obstajajo realne možnosti za preprečitev
stečaja, mora nadzorni organ, če je to potrebno za koristi
zavarovalcev:
1. prepovedati plačila, zlasti dajatve zavarovalnice; pri življenjskem zavarovanju pa tudi odkupe in posojila na police
v obsegu, ki je potreben za premostitev plačilnih težav,
2. znižati zavarovateljeve obveznosti iz življenjskega zavarovanja ustrezno obstoječemu premoženju.
(2) Ukrepe iz 1. tbčke prejšnjega odstavka je treba preklicati
takoj, ko to dovoljuje premoženjsko stanje zavarovalnice.
(3) Ti ukrepi ne spreminjajo dolžnosti zavarovalcev, da še
naprej plačujejo zavarovalne premije v višini, ki jo določa
zavarovalna pogodba.
82. člen
(uvedba stečajnega postopka)
(1) Uprava ali likvidatorji zavarovalnice morajo primer plačilne
nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice nemudoma javiti
nadzornemu organu.
(2) Predlog za uvedbo stečajnega postopka nad zavarovalnico
lahko vloži le nadzorni organ.

77. člen
(ustanovni atroikl)

(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za stečaj
zavarovalnic uporabljajo predpisi o stečaju gospodarskih
družb.

(t) Vplačan osnovni kapital zavarovalnice se lahko uporablja
za financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov
in stroškov razvijanja.

83. člen
(kurator)

(2) Dolgoročno razmejene stroške iz prejšnjega odstavka
mora zavarovalnica kriti najkasneje v petih letih.

(1) Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka
imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zah-
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tevkov iz zavarovalnih pogodb. Zahtevke iz zavarovalnih
pogodb do zavarovalnice lahko uveljavlja le kurator. Kurator
je dolžan, da se na željo upravičencev pred prijavo zahtevka
z njimi posvetuje. Zahtevki, ki so ugotovljivi iz knjig zavarovalnice, veljajo za prijavljene.
(2) Stečajni upravitelj mora kuratorju in na zahtevo tudi upravičencem iz zavarovalnih pogodb omogočiti vpogled v knjige
in zapiske zavarovalnice in v seznam vrednosti matematične
rezervacije.
(3) Kurator sme zahtevati, da se mu iz stečajne mase povrnejo
gotovinski izdatki in izplača primerna nagrada za njegovo
delo.

89. člen
(družba za vzajemno zavarovanje)
(1) Pri ocenjevanju prezadolženosti družbe za vzajemno zavarovanje se razpisanih doplačil (h kapitalu), ki šest mesecev po
zapadlosti še niso vplačana, ne sme več vrednotiti kot aktiva
družbe.
(2) Za obračun in izterjavo doplačil k zavarovalnim premijam
družb za vzajemno zavarovanje v stečaju se smiselno uporabljajo določbe zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Doplačila
k zavarovalnim premijam ne smejo presegati v statutu določenega najvišjega zneska.

84. člen
(prenehanje zavarovalnih pogodb)

(3) Pri ocenjevanju, ali bo premoženje družbe za vzajemno
zavarovanje predvidoma zadostovalo za kritje stroškov stečajnega postopka, je treba upoštevati dovoljena doplačila iz
drugega odstavka tega člena.

Z uvedbo stečajnega postopka prenehajo zavarovalne
pogodbe v skladu s predpisi, kiurejajo zavarovalne pogodbe.

(4) Zahtevki za odplačilo ustanovitvenega sklada pridejo na
vrsto za vsemi drugimi stečajnimi terjatvami.

85. člen
(matematične rezervacije ob stečaju)
(1) Če za zavarovanja obstajajo matematične rezervacije,
mora stečajni upravitelj zahtevati, da se seznam vrednosti teh
rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu, ki
mora ugotoviti njihovo stanje ob trenutku uvedbe stečajnega
postopka.
(2) Matematične rezervacije predstavljajo v stečaju posebno
stečajno maso.

VII. ZAVAROVALNI NADZOR
90. člen
(Urad za zavarovalni nadzor)
Naloge nadzornega organa po tem zakonu opravlja Urad za
zavarovalni nadzor, ki se ustanovi kot organ v sestavi Minist'
stva za finance.
91. člen
(splošna pooblastila)

(3) Višina zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in višina celotne
zahtevane matematične rezervacije se ugotavlja na dan
uvedbe stečajnega postopka.

(1) Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice N
obveznosti, ki so določene s tem zakonom.

(4) Če zahtevkov, ki bi morali biti vključeni v zahtevane matematične rezervacije, ni mogoče v celoti poravnati iz sredstev
matematičnih rezervacij, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.

(2) Pri odločanju o pravicah in obveznostih strank po tem
zakonu izdaja nadzorni organ odločbe v upravnem postopk"
Odločbe v upravnem postopku so dokončne.

86. člen
(varščine v stečaju)
(1) Varščina predstavlja v stečaju posebno stečajno maso.
(2) Iz varščine je treba sorazmerno poravnati zahtevke iz
zavarovalnih pogodb, katerih poravnava naj bi bila z varščino
zagotovljena. Če zahtevkov iz zavarovalnih pogodb na ta
način ni mogoče poravnati, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.

92. člen
(sprememba poslovnega načrta)
(1) Nadzorni organ lahko zahteva, da se spremeni poslov"'
načrt še pred sklepanjem novih zavarovalnih pogodb.
(2) Nadzorni organ lahko zahteva spremembo ali odredi
pr*
nehanje uporabe poslovnega načrta tudi za obstoječa zavaJr
valna razmerja ali za zavarovalna razmerja, ki še niso poteKi*
če je to nujno za varstvo interesov zavarovalcev.
(3) Če nadzorni organ ukrepa po drugem odstavku tega členamora določiti primeren rok za spremembo poslovnega nacn»

87. člen
(vrstni red terjatev)
(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred ostalimi stečajnimi terjatvami. Matematične rezervacije in varščine, ki predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso, s to
prednostno pravico ne smejo biti prizadete.
(2) Obveznosti zavarovalnice za odškodnine za škodni dogodek imajo prednost pred vsemi drugimi terjatvami iz zavarovalnih pogodb. Terjatve na isti ravni se poravnavajo v sorazmerju z njihovo višino.
88. člen
(izključitev prisilne poravnave)
Nad premoženjem zavarovalnice v nobenem primeru ni
mogoče uvesti postopkaizvensodne poravnave ali prisilne
poravnave.
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93. člen
(pregled poslovanja)
Delničarji oziroma lastniki, organi in druge pooblašče(jj
osebe zavarovalnice oziromadružbe za opravljanje drug6
zavarovalnih poslov morajo v svojih poslovnih prostorihpr
ložiti pooblaščenemu delavcu nadzornega organa vse knjifl1
listine in druge spise terdati druge informacije, ki so potreb' '
za opravljanje zavarovalnega nadzora.
94. člen
(prisotnost na sejah)
(1) Nadzorni organ lahko pošlje pooblaščenega delavca
sejo organov zavarovalnice oziroma družbe za opravlja™
drugih zavarovalnih poslov, kjer sporoči mnenje nadzorne!'
organa v obravnavani zadevi.

(2) Nadzorni organ lahko zahteva od zavarovalnice oziroma
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da skliče
sejo pristojnega organa. Če se njegovi zahtevi ne ugodi, lahko
nadzorni organ sam skliče in vodi sejo. Stroške v zvezi s sklicem takšne seje poravna zavarovalnica oziroma družba za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov.
.

2. če je registrirana za aktivno pozavarovanje, pa presežkov
ponujenih nevarnosti, ki jih sama ne more izravnati v okviru
svojih zmogljivosti, ne ponudi drugim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za aktivno pozavarovanje, do višine njihovih zmogljivosti, preden takšne presežke
ponudi v tujini (drugi odstavek 5. člena);

95. člen
(stroški poslovanja)

3. če ne organizira nadzora za tekoče preverjanje zakonitosti,
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja zavarovalnice (prvi odstavek 8. člena);

(1) Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov zagotovijo sredstva za poravnavo sedem desetin neposrednih stroškov celotnega poslovanja nadzornega organa, in
sicer s plačilom posebne pristojbine.

4. če opravlja zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega
organa (9. člen);
5. če ne predloži nadzornemu organu v soglasje spremembe
poslovnega načrta, ki vpliva na spremembo višine garancijskega sklada iz 71. člena tega zakona (15. člen);

(2) Obremenitev s pristojbino iz prejšnjega odstavka ne sme
biti večja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma
doseženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle
v preteklem letu.

6. če prenese zavarovalni portfelj na drugo zavarovalnico brez
soglasja nadzornega organa (drugi odstavek 18. člena);

(3) Višino pristojbine in način plačevanja predpiše minister za
finance.

7. če ob prevzemu zavarovalnega portfelja ne obvesti prizadetih zavarovalcev o njegovem prenosu (tretji odstavek 18.
člena);

VIII. SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO

8. če ne sestavi računovodskih izkazov in poslovnih poročil
v skladu z določbami tega zakona (51 .člen);

96. člen
(splošno)
(1) Slovenski zavarovalni biro (v nadaljnjem besedilu: biro),
kot gospodarsko interesno združenje, opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju
lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (zelena karta).
(2) Biro predstavlja slovenske zavarovalnice v mednarodnih
organizacijah zavarovalnic v zvezi s posli iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene
naloge skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov.
(4) Določbe tega zakona o poslovnem načrtu, statističnih
podatkih, poslovnih knjigah in letnem poročilu, škodnih
rezervacijah ter zavarovalnem nadzoru, veljajo tudi za poslovanje biroja.
97. člen
(status)
(1) Biro je pravna oseba.
(2) Biro se vpiše v register.
(3) S statutom se uredi organizacija biroja.
(4) S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način
financiranja.

9. če ne predloži letnih računovodskih izkazov revizijski
gospodarski družbi vpregled v škladu z določbami prvega
odstavka 52. člena tega zakona;
10. če ne izkaže postavk v bilanci stanja in bilanci uspeha
tako, kot je to določenov 54. členu tega zakona;
11. če ne pridobi potrditve o skladnosti bilančnih podatkov
s strani pooblaščenega aktuarja (55. člen);
12. če je brez predhodnega soglasja nadzornega organa
njena udeležba v gospodarskih družbah večja od 10 % osnovnega kapitala gospodarske ali zavarovalne družbe (76.člen);
13. če dolgoročno razmejenih stroškov iz prvega odstavka 77.
člena ne krije najkasneje v petih letih;
14. če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih ali jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov (79. člen);
15. če ne uskladi organizacije, poslovanja, aktov in virov
sredstev po določbah iz 111. in 112. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba vsake zavarovalnice, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
99. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalna delniška družba:
1. če jo ustanovijo samo tuje fizične in pravne osebe (21.
člen);

(5) Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko
interesno združenje.

2. če brez dovoljenja nadzornega organa sočasno opravlja
zavarovalne in pozavarovalne posle (drugi odstavek 24.
člena);

IX. KAZENSKE DOLOČBE

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v zavarovalni delniški družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

98. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica:
1. če ne pozavaruje pri zavarovalnici s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tistega
dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne
deleže po tabelah maksimalnega kritja (prvi odstavek 5.
člena);
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100. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba za vzajemno zavarovanje:
1. če svojo terjatev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo
zavarovalne premije pobota s terjatvijo člana do družbe (drugi
odstvek 28. člena);
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2. ni oblikovala ustanovitvenega sklada v skladu s tem zakonom (30. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
101. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, če
opravlja druge zavarovalne posle brez dovoljenja nadzorneaa
organa (drugi odstavek 49. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v družbi za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena
102. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje likvidacijski upravitelj - pravna oseba:
1. če v primeru plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice tega ne javi nadzornemu organu (prvi odstavek 82.
člena).
2. če med likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje prevzame nova zavarovanja, povišuje ali podaljšuje obstoječa in
odplača ustanovitveni sklad pred poravnavo terjatev ostalih
upnikov (tretji in četrti odstavek 44. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje likvidacijski upravitelj - fizična oseba, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.
103. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje Slovenski zavarovalni biro, če ne opravlja poslov,
predvidenih s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (prvi odstavek 96. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v Slovenskem zavarovalnem biroju, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
104. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje stečajni upravitelj:
1. če ob uvedbi stečajnega postopka ne imenuje kuratorja za
uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in mu ne omogoči vpogleda v dokumentacijo zavarovalne družbe (prvi in
drugi odstavek 83. člena);
2. če ne zahteva, da se seznam vrednosti matematičnih rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu (prvi
odstavek 85. člena).
105. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje kurator, če se pred prijavo zahtevka iz zavarovalne
pogodbe na željo upravičenca z njim ne posvetuje (prvi odstavek 83. člena).
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106. člen

*
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek
kaznujejo delničarji oziroma lastniki, organi in druge pooblaščene osebe zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, če v svojih poslovnih prostorih pooblaščenemu delavcu nadzornega organa ne predložijo vseh
knjig, listin in drugih spisov in ne dajo drugih informacij, ki so
potrebne za opravljanje zavarovalnega nadzora (93. člen).
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
107. člen
(lastninjenje)
Zavarovalnice, ki so v skladu z določbami 120. člena zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Ur.l. SFRJ, št. 17/90 in 82/90) uskladile svojo organizacijo in
poslovanje z navedenim zakonom, izvedejo lastninjenje družbenega kapitala iz 123.a člena navedenega zakona po določbah tega poglavja.
108. člen
(družbeni kapital)
(1) V zavarovalnicah iz prejšnjega člena je družbeni kapital na
dan 31 .decembra 1990 razlika med vrednostjo sredstev zavarovalnice (celotna aktiva, zmanjšana za vrednost nekrite
izgube) ter vrednostjo obveznosti zavarovalnice (začetni varnostni sklad, rezervacije, razen rezervacij za investicijsko
vzdrževanje, druge dolgoročne obveznosti, sklad varnostnih
rezerv, sklad matematične rezerve, preventivni sklad, tekočo
obveznosti, obveznosti iz virov izvenposlovnih sredstev),
vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb na podlagi
trajnih vlog teh oseb v zavarovalnico. Družbeni kapital so tudi
trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali deleži, ki ne
pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi.
(2) Vrednost družbenega kapitala na dan 1. januarja 1993
ugotovi zavarovalnica z otvoritveno bilanco po metodologiji'
ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije. Zavarovalnica
lahko pripravi otvoritveno bilanco tudi na podlagi cenitve
pooblaščenih ocenjevalcev.
109. člen
(izvedba lastninjenja)
(1) Zavarovalnica izda za družbeni kapital navadne delnice,
s katerimi prenese:
- 10% na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskog8
zavarovanja,
- 10% na Odškodninski sklad.
(2) Zavarovalnica lahko zaposlenim razdeli navadne delnice,
izdane za družbeni kapital, v zameno za lastniške certifikate,
vendar največ do deleža, ki odraža razmerje med vrednostjo
stanovanjskega sklada, sklada ostale skupne porabe in virov
drugih izvenposlovnih sredstev ter celotno vrednostjo družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Ta delež ne sme presegati 20 % vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
(3) Preostanek navadnih delnic izdanih za družbeni kapital, k'
ni bil razdeljen po prejšnjem odstavku in prenesen na sklade
iz prvega odstavka tega člena, se prenese na Sklad Republike
Slovenije za razvoj z namenom nadaljnje prodaje.
(4) Sklad Republike Slovenije za razvoj obvesti Vlado Republike Slovenije o načinu predvidene prodaje.
(5) Za urejanje razmerij, ki se nanašajo na izdajo, prenosljivost
ter razdelitev navadnih delnic, se smiselno uporablja)0
določbe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetU
(Ur.l.RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93);
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110. člen
(prpdpisi Vlade Republike Slovenije)
Vlada Republike Slovenije lahko podrobneje predpiše izvajanje določb iz 108. in 109. člena.
111. člen
(uskladitev organizacije, poslovanja in aktov)
(1) Zavarovalnice, ki so bile ustanovljene po določbah zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja,
morajo uskladiti svojo organizacijo in poslovanje ter oblikovanje potrebnega garancijskega sklada, rezervacij in rezerv ter
ustanovitvene in druge akte z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994.
(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka morajo zavarovalnice uskladiti naložbe zavarovalnih sredstev z razmerji iz
73. do 76. člena tega zakona najkasneje do 31. decembra
1995. V tem obdobju smejo nalagati nova sredstva in podaljševati roke posameznih naložb le v tiste namene, kjer niso
prekoračene spodnje oziroma gornje meje iz navedenih
členov.
(3) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena morajo nadzornemu organu predložiti:
1. dovoljenje za ustanovitev zavarovalnice, če je tako dovoljenje izdal bivši Zvezni sekretariat za finance na podlagi določb
16., 26., 27. in 29. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja in sicer v 15 dneh po uveljavitvi zakona,
2. statut zavarovalnice do 30. januarja 1995,
3. poslovni načrt iz 12. člena tega zakona do 30. januarja 1995.

3. iz virov varnostne rezerve, rezervacij za katastrofalne in
množične škode, skupno s prenosom iz 2. tč. tega člena
oblikujejo in prenesejo potrebne zneske v izravnalne rezervacije, rezervacije za bonuse in popuste ter v ostale tehnične
rezervacije, morebitni preostanek pa v druge zakonske oziroma statutarne rezerve;
4. iz virov varnostne rezerve življenjskih zavarovanj prenesejo
potrebne zneske v rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in v ostale tehnične
rezervacije, morebitni preostanek pa v matematične rezervacije in v druge zakonske in statutarne rezervacije;
5. vire drugih zavarovalnotehničnih rezervacij na istoimenske
vire po tem zakonu;
6. vire družbenega kapitala med obveznosti ugotovljene po
108. členu tega zakona in
7. druge vire in sredstva ter terjatve in obveznosti med
ustrezne bilančne postavke po tem zakonu.
113. člen
(posli prostovoljnega nezgodnega in prostovoljnega
življenjskega zavarovanja)
(1) Zavarovalnice in zavodi, ustanovljeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/
92 in 13/93) in zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 12/92), ki opravljajo posle prostovoljnega
nezgodnega in prostovoljnega življenjskega zavarovanja,
morajo poslovanje v teh vrstah zavarovanj opravljati v skladu
z določbami od 50. do 76. člena tega zakona, najkasneje od
1.1.1995.
(2) Poslovanje v teh vrstah zavarovanj pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena nadzoruje nadzorni organ.
114. člen

(4) Družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, ki so
bile ustanovljene do uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti
svojo organizacijo in poslovanje, ustanovitvene in druge akte
ter višino osnovnega kapitala z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994; dokaze o tem morajo dostaviti
nadzornemu organu v 15 dneh po uskladitvi.

Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadaljuje
delo kot biro po tem zakonu.

(5) Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki ne ravnajo po 1. do 4. odstavku tega člena, se
likvidirajo in izbrišejo iz registra. Likvidacijo opravi sodišče po
uradni dolžnosti za račun družbe oziroma družbenikov.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
in zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list RS, št. 13/93).

(6) Biro mora prilagoditi svojo organiziranost in uskladiti
svoje akte z določili 96. in 97. člena tega zakona najkasneje do
31. decembra 1994.
112. člen
(uskladitev virov sredstev)

VARIANTA:
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, razen
členov od 83. člena do 110. člena, in zakon o začasni ureditvi
izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
(Uradni list RS, št. 13/93).

Z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo zavarovalnice iz
prejšnjega člena:
1. vire in sredstva začetnega varnostnega sklada na vire in
sredstva vplačanega osnovnega kapitala;
2. vire in sredstva preventivnega sklada na vire in sredstva
varnostne rezerve;

115. člen

116. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega zmogljivoI. SPLOŠNE DOLOČBE
sti zavarovalnic, s sedežem v Republiki Sloveniji, za opravljanje aktivnih pozavarovalnih poslov.
Zakon o zavarovalnicah ureja temeljna vprašanja v zvezi
z ustanavljanjem, poslovanjem, preoblikovanjem, nadzorom
Zavarovalnice se lahko ustanovijo kot delniške družbe po
in prenehanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih
zakonu o gospodarskih družbah ali kot družbe za vzajemno
zavarovalnih poslov in se uporablja za zavarovalnice in
zavarovanje po tem zakonu.
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov. Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki Sloveniji se
Zavarovalnice morajo organizirati notranji nadzor, država pa
zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene po tem
organizira zunanji nadzor.
zakonu. Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, katero
premoženje in osebe se lahko zavarujejo ali sozavarujejo
II. ZAVAROVALNICE
v tujini.
Sklepanje zavarovalnih poslov po tem zakonu je načeloma
prostovoljno, sklepanje obveznih zavarovalnih poslov ureja
poseben zakon. Pozavarovanje v tujini je dovoljeno le za tisti
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Za opravljanje zavarovalnih poslov potrebuje zavarovalnica
dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ izda ali
zavrne dovoljenje v šestih mesecih po vložitvi popolne vloge
priloga poročevalca

za izdajo dovoljenja. Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo
dovoljenja s pologom varščine. Zavarovalnice morajo sestaviti poslovni načrt (vsebino predpisuje ta zakon), ki ga odobri
nadzorni organ. Nadzorni organ odobrava tudi spremembo
poslovnega načrta, ki vpliva na spremembo višine garancijskega sklada.

piše minister za finance. Zakon opredeljuje po zavarovalnih
načelih potrebne in z računovodskimi standardi opisane zavarovalnotehnične rezervacije.

Zakon določa tudi vsebino zavarovalnih pogojev in ureja
postopke pri prenosu zavarovalnega portfelja. Vsaka posamezna zavarovalnica in biro mora zbirati, obdelovati, shranjevati, posredovati in uporabljati podatke o zavarovanju
v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kadar je
upravljalec podatkov druga zavarovalnica, državni organ aH
kak drug subjekt, mora le-ta posredovati podatke o zavarovanju biroju ali zavarovalnici, ki jih potrebuje za rešitev škodnega primera.

Zakon določa načela nalaganja zavarovalnih sredstev, oblikovanje lastnih virov sredstev in izračun višine solventne meje
potrebnih lastnih sredstev. Predpisana je potrebna višina
garancijskega sklada in določeni najnižji zneski garancijskega sklada ločeno po posameznih zavarovalnih razredih.
Zakon določa namene in omejitve za nalaganje lastnih virov
sredstev matematičnih rezervacij in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij, kakor tudi nadzor nad udeležbo zavarovalnic v gospodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih.
Če se uporablja vplačan osnovni kapital zavarovalnice za
financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov in
stroškov razvijanja, mora takšne dolgoročne razmejene stroške kriti najkasneje v petih letih. Z zakonom je opredeljeno
oblikovanje varnostne rezerve v vzajemnih zavarovalnicah.
Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov
z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki
Sloveniji. Pri tem morajo sredstva življenjskih zavarovanj
voditi na posebnih računih in jih ne smejo uporabljati za kritje
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti
predmet izvršbe za take obveznosti. Sredstva življenjskih
zavarovanj imajo glede obdavčevanja in obrestovanja značaj
vezanih hranilnih vlog. Pri tem so zaščitena z zakonom sredstva matematične rezervacije in sicer največ do povprečne
višine tolarskih hranilnih vlog občanov v primerjavi s povprečno vrednostjo matematične rezervacije življenjskih zavarovanj na enega sklenitelja življenjskega zavarovanja.

Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo v glavnem
določila zakona o gospodarskih družbah o delniški družbi.
Tuje fizične in pravne osebe so lahko večinski delničarji
zavarovalne delniške družbe, ne morejo pa biti edini ustanovitelji. Najnižji znesek osnovnega kapitala ne more biti manjši
od zneska garancijskega sklada. Zakon dovoljuje samo postopek sočasne ustanovitve ob celotnem vplačilu osnovnega
kapitala v denarju. Zavarovalnica se lahko ukvarja z vsemi
zavarovalnimi vrstami, če pa se ukvarja z zavarovalnimi in
s pozavarovalnimi posli, mora ločeno voditi pozavarovalne
posle. Zavarovalna delniška družba mora imeti nadzorni svet.
Družba za vzajemno zavarovanje (vzajemna zavarovalna
družba) opravlja zavarovanje svojih članov po načelu vzajemnosti, ne more pa se ukvarjati s pozavarovanjem. Člani plačujejo za zavarovanje zavarovalne premije ob sklenitvi zavarovanja in lahko tudi doplačilo k zavarovalnim premijam po letnem
obračunu. Statut mora izrecno predvideti, da je dovoljeno
sklepanje zavarovanj tudi brez oblikovanja članstva. Zakon
predpisuje za družbe za vzajemno zavarovanje vsebino statuta, ustanovitveni sklad, pogoje za začetek poslovanja, registracijo družbe in vsebino vpisa v sodni register in oblikovanje
varnostne rezerve. Družba mora imeti upravo, nadzorni svet in
skupščino članov. Zakon ureja tudi prenehanje družbe za
vzajemno zavarovanje, združitev ter preoblikovanje v delniško
družbo.
Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravljanje
poslov premoženjskega in osebnega sozavarovanja oziroma
pozavarovanja.
III. DRUŽBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH ZAVAROVALNIH
POSLOV
S posli posredovanja in zastopanja pri zavarovanju, snemanju
rizikov, obravnavanju in ocenjevanju škode, pravno pomočjo
ter z drugimi intelektualnimi in tehničnimi storitvami v zvezi
z zavarovalnimi posli, se lahko ukvarjajo poleg zavarovalnic
tudi druge gospodarske družbe. Družbe za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov potrebujejo za opravljanje teh poslov
dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ preverja pri
tem strokovno usposobljenost, finančno stanje in dokaz, da ni
bil uveden stečaj nad pravno osebo, v kateri je bil delavec
takšne družbe prej vodstveni delavec.
IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne računovodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodskih izkazih
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju z izjemami, določenimi v tem zakonu. Zakon določa
roke za sestavo računovodskih izkazov in letnih poslovnih
poročil ter njihova revidiranja. Zavarovalnice vodijo poslovne
knjige po kontnem planu, ki temelji na kontnem okvirju, ki ga
določa Inštitut za revizijo v soglasju z nadzornim organom.
Enako velja tudi za vsebino in obliko bilanc stanja in bilanc
uspeha. Skladnost bilančnih podatkov z zavarovalnimi računovodskimi standardi potrdi pooblaščeni aktuar. Pogoje za
pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih poslov predpriloga poročevalca

V. FINANČNO POSLOVANJE

VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC
Zakon ureja uvedbo stečajnega postopka v primeru plačilne
nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice. Predlog za
uvedbo stečajnega postopka lahko vloži le nadzorni organ.
Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb. Z uvedbo stečajnega postopka
prenehajo zavarovalne pogodbe. Matematične rezervacije in
varščine predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso. Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred ostalimi
stečajnimi terjatvami. Nad premoženjem zavarovalnice
v nobenem primeru ni mogoče uvesti postopka izvensodne
poravnave ali prisilne poravnave. Nadzorni organ lahko
izvede z zakonom predvidene ukrepe za preprečitev stečaja,
če je v interesu zavarovalcev, da ne pride do stečaja /'"
obstajajo realne možnosti za preprečitev stečaja.
VII. ZAVAROVALNI NADZOR
Posebno poglavje je posvečeno zavarovalnemu nadzoru.
Opravlja ga Urad za zavarovalni nadzor v sestavi Ministrstva
za finance Republike Slovenije (nadzorni organ).
!
I
Zavarovalnica in družba za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov ne smeta opravljati zavarovalnih oziroma drugih zavarovalnih poslov brez dovoljenja nadzornega organa.
Naloge in pooblastila nadzornega organa določajo ravnanje
tega organa ob ustanovitvi zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, nadalje v zvezi s poslovnim
načrtom, statutom in drugimi zavarovalnotehničnimi podlagami ter ukrepe, ki jih sme izvajati nadzorni organ v mejah
svojih pristojnosti.
Zakon pooblašča nadzorni organ, da sme pregledovati poslovanje zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da lahko odvzame dovoljenje za poslovanje ter da
sodeluje pri uvedbi stečaja zavarovalnice.
VIII. SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO
Slovenski zavarovalni biro opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi, o zavarovanju lastnikov

motornih vozil proti odgovornosti in v zvezi s temi posli
predstavlja slovenske zavarovalnice.
Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene naloge
skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.
Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko interesno
združenje.
S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način financiranja biroja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
v

si prekrški so hujše kršitve po tretjem odstavku 25. člena
Zakona o prekrških.
*. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Zavarovalnice, ki so uskladile svojo organizacijo in poslovale z zakonom o temeljih sistema premoženjskih in osebnih
zavarovanj (Ur.l. SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in so 1. januarja 1991
Prevzele od bivših zavarovalnih skupnosti tudi družbeni kapital, ugotovijo njegovo vrednost na dan 1. januarja 1993 z otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo je predpisala Vlada
Republike Slovenije. Stanje virov družbenega kapitala v teh
zavarovalnicah sestavljajo poslovni sklad in skladi delovnih
skupnosti. Deleži posameznih subjektov v tem družbenem
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kapitalu so določeni v 109. členu zakona. Uskladitev organizacije, poslovanja in aktov ter oblikovanje potrebnega garancijskega sklada, rezervacij in rezerv morajo zavarovalnice, ki so
bile ustanovljene po določilih navedenega temeljnega zakona
izvesti najkasneje do 31. decembra 1994; naložbe zavarovalnih sredstev pa do 31. decembra 1995. Te zavarovalnice in
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov morajo nadzornemu organu dostaviti dokaze o tej uskladitvi.
Z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo obstoječe zavarovalnice sredstva in vire sredstev med ustrezne bilančne
postavke po tem zakonu.
Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadaljuje
delo kot biro po tem zakonu.
Določbe tega zakona veljajo za poslovanje v vrstah prostovoljnega nezgodnega in prostovoljnega življenjskega zavarovanja tudi za tiste pravne osebe, ki so ustanovljene po zakonu
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
S tem dnem prenehata veljati zakon o temeljih sistema premoženjskih in osebnih zavarovanj in zakon o začasni ureditvi
izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb.
Varianta o neprenehanju veljavnosti nekaterih določb zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
bo veljala v primeru, če bo zakon o obveznih zavarovanjih
v prometu sprejet kasneje kot zakon o zavarovalnicah.

priloga poročevalca

