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Predlog ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo P
ustave RepubliM Slovenije - EPA 616

1. člen
V 5. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-1) se doda drugi odstavek,
ki se glasi:

»Skupščinam občin in posebnih družbenopolitičnih sk
podaljša mandatna doba do 31. 12. 1994.«

Sfj se

2. člen
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 19. seji dne 6. 4. 1994 sprejel sklep, da se
začne postopek za dopolnitev 5. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije, s katero bo določeno, da
se podaljša mandatna doba občinskim skupščinam in skupš\sl
I lai 11 pfJCL/l
III I družbenopolitičnih skupnosti do v.
■ —•
činam
posebnih
31. 12.
1994. Z drugim sklepom pa je bilo Sekretariatu za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora naloženo, da pripravi besedilo predloga za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije, da bo Državni zbor o njem odločal v nadaljevanju 19. seje.

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je ni ry"
navedenih sklepov pripravil predlog besedila l0dOr
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike S .1t ^
.
s/ec# vsebinski usmeritvi sprejetega sklepa o
fjijo
lL>fJ l\a t-a
I IIICV w/.
ICJ UJIO
VI l^yu zakona■J. I
postopka
za UU^/UI
dopolnitev
5. I/IDI
člena
ustavnega
določeno, da se v 5. členu ustavnega zakona doo
odstavek, ki skupščinam občin in posebnih družbena
njh skupnosti podaljšuje mandatno dobo do 31■ '*•
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predlog zakona o ZEMLJIŠKI KNJIGI - EPA 333 - DRUGA OBRAVNAVA
: Vlada Republike Slovenije je na 75. seji dne 24. marca
'994 določila besedilo:
- PREDLOG zakona o zemljiški knjigi,

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določa, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega
in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,

ipVam 9a pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
„seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7/10in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,

^'ada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

- Darja TRČEK-JANEŽ, podsekretarka v ministrstvu za
pravosodje.

s^H^Ozakona o zemljiški knjigi
vi del
l
°šne določbe

6. člen
Vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev ter vpis sprememb, ki
se nanašajo na podatke, vpisane v zemljiški knjigi, je obvezen.

l.člen
>ljišk«0 knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka listin.
8pSlavni
knjigo se vpisujejo nepremičnine, pravice glede
re
""cnin z imetniki teh pravic in pravna dejstva.
fcirki Stin tvori
'iigo "
)° listine, ki so podlaga za vpis v glavno

7. člen

Sn

2. člen
Pf6|"tičnine v smislu tega zakona so:

V glavni knjigi vpisani podatki so javni in jih sme, pod nadzorom pooblaščenega delavca, vsakdo pregledovati, prepisovati
ali zahtevati, da se mu izda overjen izpisek.
Listine iz zbirke listin sme pregledovati in prepisovati ali
zahtevati, da se izda prepis listine samo oseba ali organ, ki
ima za to opravičen interes.
8. člen

6

Sjfe.:
Mta
h8 a
in posamezni deli stavb;
IfUnSi objekti,
če tako določa zakon.
3. člen
Hofa'[' Pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo,
'akon.
4. člen
ls

aii s,° knjigo vodi sodišče po postopku in na način, predam zakonom.

5. člen
Se
ijo, d" Pfavice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se pridoi'i° in prenehajo z vpisom, razen če zakon določa
^

0r^

v

°di zemljiško knjigo, opravi vpis, če so izpolnjeni
ti predpisani pogoji.

"i>miiišk° knjigo ima pravni učinek nasproti drugim od
lr
9vi ? y'ožitve
predloga za vpis, v primeru, ko sodišče
s
1 i P° uradni dožnosti, pa od trenutka, ko prejme
■ kil?'.
lo podlaga za vpis.
'»t ,
HePravnem
prometu pošteno ravna in se zanese na
' 0 Pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega
"Peti škodljivih posledic.
^'VeVa/ec

Vse pravne in fizične osebe so v razmerjih, ki se nanašajo na
nepremičnine, dolžne uporabljati podatke o nepremičninah,
kot so vpisani v zemljiški knjigi.

Drugi del
VPISI
I. razdelek
Predmet vpisa

Nepremičnine
9. član

Nepremičnine se v zemljiško knjigo vpisujejo z identifikacijskim znakom, površino in splošno vrsto rabe, kot so evidentirane v katastru, za katerega to določa zakon.
II. Pravice
10. člen
V zemljiško knjigo se vpisujejo:
1. lastninska pravica,
2. zastavna pravica,
3. služnostna pravica,
4. pravica stvarnega bremena,
5. zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta,
6. predkupna in odkupna pravica,
7. prepoved odsvojitve in obremenitve,
8. druge pravice, za katere to določa zakon.

11. člen
Pravica se vpiše tako, kot je določena v listini, ki je podlaga za
vpis. Če je opis vsebine pravice preobsežen, se pri vpisu
navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana.
Pravice se vpisujejo na način, določen z zakonom in podzakonskim predpisom.
12. člen
Solastninska pravica na nepremičninah, vpisanih v enem
zemljiškoknjižnem vložku, se vpiše po delih, določenih
v sorazmerju s celoto (idealni deli).

ali pa se istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, !)Vp
katere se bo izvršil nov vpis.
'dloi
Pri večkratnih zaporednih prenosih, ki niso vpisani v'
ško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis P'5
neposredno nase, če predloži za vsak prenos listino, ki
lahko podlaga za zemljiškoknjižni vpis.

Če je bila plačana hipotekarno zavarovana terjatev, kil 'red;
izvenknjižno prenesena na tretjo osebo, lahko zahteva iren«
dolžnik, ne da bi se v zemljiški knjigi izvršil izven« ie pr
prenos.
i
'avl
>rido
IV. Pravna dejstva
%
18. člen

13. člen
Če je lastninska pravica vpisana na več oseb, se lahko hipoteka vpiše tudi samo na idealni del, na katerega je vpisana
lastninska pravica posamezne osebe.
Skupna hipoteka se vpiše na nepremičnine, ki so vpisane
v več zemljiškoknjižnih vložkih s tem, da se določi glavni
vložek. Pri glavnem zemljiškoknjižnem vložku se zaznamujejo
ostali zemljiškoknjižni vložki, v katerih je vpisana skupna
hipoteka.
Terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, se označi s številom
denarnih enot, na katere se glasi v skladu z veljavnimi predpisi. Če je terjatev vezana na sprejemljivo vrednost, se to
posebej označi.
Če sta pogodbeni stranki dogovorili ob terjatvi obresti, se
vpiše tudi višina obrestne mere.
14. člen
Pravice iz 2. do 8.točke 10. člena tega zakona se lahko
vpisujejo tudi na posameznih nepremičninah, vpisanih
v enem zemljiškoknjižnem vložku.
Če je pravica iz prejšnjega odstavka tega člena časovno
omejena, se vpiše čas trajanja te pravice.
III. Imetnik pravice
15. člen
Ob pravici, ki se vpiše, se označi tudi imetnik te pravice.
Fizična oseba, ki je imetnik pravice, se označi z osebnim
imenom, rojstnim datumom in prebivališčem.
Pravne osebe, ki so imetniki vpisanih pravic, se označijo
z imenom in sedežem.
Če je imetnik vpisane pravice pravna oseba, ki se vpisuje
v sodni register, se označi s firmo in sedežem, kot sta vpisana
v sodnem registru, ter s številko registrskega vložka; če se ne
vpisuje v sodni register pa s podatki iz drugega javnega
registra, ki ga določa zakon. Solastninska pravica na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjskih
hišah in na funkcionalnem zemljišču se vpiše v korist vsakokratnih etažnih lastnikov.

V zemljiško knjigo se vpisujejo podatki o pravnih dejs"

'red;
- ki vplivajo na pravni promet z nepremičninami, vpi^ "Pr
v zemljiški knjigi, če tako določa zakon;
- ki se nanašajo na osebna stanja imetnika vpisane P
katera so pomembna za razpolaganje z nepremičnina^
- omejitve glede razpolaganja z nepremičninami, za k«
tako določeno z zakonom.
'red;
II. razdelek

Vrsta vpisa
'red

19. člen

1
S
Vpisi v zemljiški knjigi so: vknjižba, predznamba in zaz-naf Jdloi

I. Vknjižba

W
faii
L!a
Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže Prlido" biti,
prenehanje ali omejitev pravice.
V|
20. člen

21. člen
„.ki'
Vknjižba se dovoli na podlagi javne ali zasebne listine.
vsebovati veljaven pravni temelj. Nepremičnina e ..
v listini označena s podatki, s katerimi je vpisana v z 0
knjigi.
fdp
Hi

22. člen
Na zasebni listini, na podlagi katere se dovoli vknji*"^
biti podpis osebe, katere pravica se omejuje, obremeni
preneha, overjen.

'I
s<

23. člen

A,
Če se na podlagi zasebne listine dovoli vpis oD"»-j
pravice, mora listina vsebovati tudi izrecno izjavo %
katerega pravica se prenaša, preneha ali omejuje, da
ljuje vknjižbo.
i!
24.člen

16. člen
Nepremičnine v splošni rabi se vpišejo kot javno dobro.
17. člen
Vpisi so dovoljeni zoper osebo, na katero je ob času vložitve
predloga ali uvedbe postopka po uradni dolžnosti že vpisana,

Sodišča, državni organi in drugi organi so dolžni od'
s katerimi odločijo o pridobitvi, spremembi ali
-e
stvarnih pravic na nepremičninah, oziroma s katerimi 1 ^
Ijajo dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, poslaj
škoknjižnemu sodišču v 30 dneh po pravnomočnostii ^t(
Odločbo iz prejšnjega odstavka mora poslati zemlji
nemu sodišču organ, ki je odločal na prvi stopnji.
^ »o

porot<če

vpisu na podlagi odločbe iz prvega odstavka tega člena
051
zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti.

Če upravičenec ni predložil dokaza, da je pravočasno sprožil
postopek, oziroma ni predložil listine, ki ustreza pogojem za
vknjižbo, se lahko predznamba izbriše tudi po uradni dolžnosti.

II. Predznamba
25. člen
I |f!?2[Jarnba je vpis. s katerim se doseže ali izkaže pridobitev,
# ei?reet,an'e al' omejitev pravice, ki učinkuje pod pogojem, da
" dznamba opraviči.
,
X--' 9'ede katerih je bil dovoljen vpis predznambe, se
"idobiji
tr|
a " Preneha'° a,i omejijo v obsegu, v katerem je predambJ0
opravičena.
26. člen
hipoteke se dovoli, če je izkazan obstoj terjatve
ni naslov za pridobitev hipoteke.

32. člen
če je pravica predznamovana, se lahko nadaljnji vpisi dovolijo
glede vknjižene in glede predznamovane pravice.
Če se predznamba lastninske pravice opraviči, se po uradni
dolžnosti izbrišejo tisti vpisi, ki so bili izposlovani zoper vknjiženega lastnika po trenutku, ko je bil vložen predlog za
predznambo.
Če se predznamba lastninske pravice izbriše, se po uradni
dolžnosti izbrišejo vsi vpisi, ki so bili opravljeni glede na to
predznambo.

snamba
Pav

27. člen
Cfiamba obligacijske pravice se dovoli, če je izkazan
°J Pravice in dovoljenje za vpis.
28. člen
"knamba se dovoli na podlagi naslednjih listin:
'

%pravn
°močnih
a

sodnih in upravnih odločb, s katerimi se
i o pridobitvi, prenosu ali prenehanju pravice;
odločb s
^ar Van
. katerimi se predznamba dovoljuje kot
l.So? ie po določbah zakona o izvršilnem postopku;
8 od|
*KllstCu
oibe o položitvi dolgovanega zneska, če je pri
1Co Ki Položen dolg, zavarovan s pogodbeno zastavno prai|m' 9a po določbah obligacijskega prava ni mogoče
bf wupniku;
'''Pot 6 listine' na kateri ni overjen podpis osebe, ki mora
' v h. u m zakonu overjen;
9'h primerih, določenih z zakonom.

29. člen
i' P'«d; nar
* nba se opraviči:
livV
u
Prav'rneriJ iz 1t°čke prejšnjega člena na podlagi potrdila
ti odločbe, na podlagi katere je bila pravica
- rimovana,
dla
!operP°a,er gi pravnomočne odločbe, izdane zoper tistega,
^njD
©ga je bila predznamba dovoljena,
Podlagi zasebne listine, ki ustreza pogojem za vknjižbo.
30. člen
® jO h
sodobno opravičbo predznamovane pravice izposlovati
a
" upravnem postopku, določi sodišče s sklepom
lr6
if ^h arT) Predznambe rok, v katerem mora predlagatelj
be sprožiti ustrezen postopek.

33. člen
Predznamba pravice ni dovoljena, če se predlaga na podlagi
iste listine, na podlagi katere je že bila vpisana, pa ni bila
opravičena.
III. Zaznamba
34. člen
Zaznamba je vpis ali izbris pravnih dejstev, za katere zakon
določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo.
Zaznamba se opravi na podlagi listin ali pod pogoji, ki jih
določa zakon.
35. člen
Zaznamba pravnih dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja
imetnika vpisane pravice, učinkuje tako, da se tisti, ki izposluje vpis v vložku, v katerem je vpisan ta imetnik, ne more
sklicevati na nepoznavanje tega stanja.
36. člen
Zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice in zaznamba vrstnega reda za vpis, prenos ali izbris hipoteke varuje
vrstni red teh pravic, katerih vpis oziroma izbris bo predlagan
pozneje, s trenutkom, ko je vložen predlog za vpis zaznambe.
Zaznamba po prvem odstavku tega člena se dovoli, če bi bila
po stanju vpisov v zemljiški knjigi dovoljena vknjižba vpisa
pravice oziroma izbrisa vpisane pravice, katere vrstni red se
z zaznambo varuje.
37. člen

a

Predznamba dovoljena na podlagi zasebne listine,
%li n, HriHnic
nrnkn ni Kil miarinn
Art ti pl/l/\rM I
it«
"" PrRHPodpis osebe ni bil overjen, sodišče v sklepu o dovoSr^znambe
določi
rok,
v
katerem
mora predlagatelj
a,T1
be predložiti listino, ki ustreza pogojem za vknjižbo.
i!^
31. člen
g( j6
• 1ian?ur®dznanrl'}a opravičena, se na predlog upravičenca
n
ie opravičba predznambe.
^ Dr
'►'S
ni opravičena,
se napravica,
predlogki osebe,
zoper
bi|
NJ,6znamba
a predznamba
dovoljena,
je bila predza
. izbriše.
hvaleč

Zaznamba vrstnega reda po prejšnjem členu se dovoli na
podlagi predloga, na katerem mora biti podpis predlagatelja
overjen.
V predlogu za zaznambo vrstnega reda vpisa hipoteke mora
biti naveden vsaj najvišji znesek terjatve, v zavarovanje katere
se bo hipoteka vpisala.
38. člen
Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda po 36. členu tega
zakona se vroči samo predlagatelju zaznambe.

40. člen

..
P
Vrstni red vknjiženih hipotek se lahko spremeni z vknjižb !"
predznambo odstopa vrstnega reda.
■ jfflpl
Za spremembo vrstnega reda hipotek je poleg soglasja'
nikov teh pravic potrebna privolitev imetnika lastninske I
vice, na čigar nepremičnini sta vknjiženi hipoteki, ki mer
vrstni red.

Pred potekom roka, določenega v prejšnjem členu, se dovoli
izbris zaznambe po 36. členu tega zakona samo, če je predložen sklep, s katerim je bila zaznamba dovoljena.

Če je na hipoteki, ki spreminja vrstni red, ustanovljena na; |j
poteka, je potrebna tudi privolitev tistega, v čigar doox'
nadhipoteka ustanovljena.

39. člen

47. člen

0

Zaznambe po 36. členu tega zakona prenehajo veljati po
preteku enega leta od izdaje sklepa, s katerim so bile dovoljene. V izreku sklepa se navede, kdaj se rok veljavnosti
zaznambe izteče.

48. člen

41. člen
Če se predlog za vknjižbo pravice v zaznamovanem vrstnem
redu ne vloži v roku iz 39. člena tega zakona, sodišče po
uradni dolžnosti zaznambo izbriše.
42. člen
Zaznamba odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko, in
zaznamba tožbe, s katero hipotekami upnik zahteva, da se
njegova terjatev poravna iz vrednosti zastavljene nepremičnine (hipotekama tožba) imata za posledico, da odpoved
terjatvi ali hipotekama tožba učinkujeta zoper vsakokratnega
vknjiženega lastnika zastavljene nepremičnine.

Hipoteka, ki se v vrstnem redu uvršča naprej, pridobi»'v«1
red hipoteke, ki se uvršča nazaj, če je ta pravica vP '
neposredno za njo ali če privolijo v spremembo vrstnega
tudi vsi imetniki istovrstnih pravic, vpisanih med njimaČe se spreminja vrstni red hipotek, ki niso vpisane dn*
drugo, brez privolitve imetnikov pravic, ki so vpisan®
njima, pridobi hipoteka, ki se uvršča naprej, vrstni red" ,
teke, ki se uvršča nazaj, le v njenem obsegu in kakovos
Če se hipoteka ne uvršča naprej v celotnem obsegu, in]'
na prvotnem mestu prednost pred hipoteko, ki se uvrs^
njeno mesto, razen če se imetnika hipotek dogovorit*
gače.

43. člen
Zaznamba odpovedi terjatvi, zavarovani s hipoteko, se dovoli
na podlagi listine o odpovedi, na kateri je podpis upnika
overjen.
Zaznamba hipotekarne tožbe se dovoli na podlagi dokaza
o vložitvi tožbe.
44. člen

Tretji del
NOTRANJA UREDITEV ZEMLJIŠKE
KNJIGE
0
P
n

49. člen
Vpisi v glavni knjigi se opravljajo v zemljiškoknjižne vi'

Zaznamba spora se dovoli, če teče sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremič-

i:-,
Glavno knjigo sestavljajo zemljiškoknjižni vložki ene K8
ske občine.

Zaznamba iz prejšnjega odstavka tega člena se dovoli tudi, če
teče sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja.

Sestavni del zemljiške knjige je zbirka listin, ki vsebuje I'1
na podlagi katerih se opravijo vpisi v zemljiški knjigi-

45. člen
Zaznamba iz 44. člena tega zakona ima za posledico, da
sodna odločba, izdana v postopkih, navedenih v prejšnjem
členu tega zakona, učinkuje tudi zoper osebe, ki so pridobile
knjižne pravice po trenutku, ko je bil predlog za zaznambo
vložen.
III. razdelek

Za vsako glavno knjigo se vodijo pomožne evidenca>
določajo podzakonski predpisi.
50. člen
Zemljiškoknjižni vložek sestavljajo evidenčni listi A, 0'
V evidenčne liste A, B, C se vpisujejo pravice in dejstva A t
določa ta zakon in na podlagi tega zakona izdan pri•edp* ^
51. člen

46. člen

V evidenčni list A se vpisujejo nepremičnine, spre^
podatkov o nepremičninah iz 9. člena tega zakona to'
in pripisi nepremičnin.

Vrstni red vpisa se določi po trenutku, ko je predlog za vpis
vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču oziroma ko to sodišče
prejme listino, ki je podlaga za vpis po uradni dolžnosti.

V evidenčnem listu A se vpišejo tudi dejstva in P^i
pravice, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v ten
ki vplivajo na pravni promet s temi nepremičninami-

Vrstni red vpisa

Če je več predlogov vloženih istočasno ali če se več postopkov po uradni dolžnosti začne istočasno ali če se istočasno,
ko je vložen predlog, začne tudi postopek po uradni dolžnosti, imajo ti vpisi isti vrstni red, razen če zakon določa drugače.

52. člen
V evidenčnem listu B se vpiše lastninska pravica na nep"
ninah, vpisanih v evidenčnem listu A.
poroči'

ev
lna idenčnem

listu B se zaznamujejo tudi dejstva, ki se
sajo na določenega imetnika v tem listu vpisane pravice
D;PM° na njegovo razpolaganje z nepremičninami, ter
P Mitijo
dejstva, ki se nanašajo na vsakokratnega imetnika
ei
r " listu vpisane pravice in vplivajo na razpolaganje z nei« r emičninami.
53. člen
n8

6nČnem stu
v iše
" ki ^sesenanašajo
P !° na
Pravnepremičnino,
'ce' določene vpisano
v 2. do
bfeS
OCki 10. člena,
Senčnem listu A.

sI

J^nčnem listu C se zaznamujejo tudi dejstva, ki vplivajo
|rJ!,n|r®'ni promet nepremičnin, in se nanašajo na vsakokratne
ke pravic vpisanih v listu B.
54. člen
&L5k0kniižni vložek združuje samo nepremičnine, ležeče
®nako
občini, na katerih je lastninskopravno stanje
,Jf«na se nepremičnine iz prejšnjega odstavka vpišejo
vložek.
viM.ernli'Sče in stavbo v etažni lastnini se oblikuje poseben

55. člen
škokn
pK'
ilžni vložek se lahko spremeni samo z odpisom ali
Ms
°m nepremičnin.

56. člen
Oblik- •
toiria* ihna'in vpisovanja v evidenčne liste ter način vodenja
m6se " evidenc predpiše minister za pravosodje v treh
°'n po uveljavitvi tega zakona.
57. člen

61. člen
V postopku za vpis mora sodišče postopati hitro.
62. člen
Udeleženec v postopku za vpis je predlagatelj postopka oziroma organ, na čigar zahtevo je sodišče uvedlo postopek po
uradni dolžnosti, imetnik pravice, zoper katerega se predlaga
vpis oziroma vodi postopek za vpis po uradni dolžnosti
(nasprotni udeleženec), ter osebe, katerih pravni interes
utegne biti zaradi vpisa prizadet.
63. člen
Vpisi se predlagajo pri sodišču, ki vodi zemljiško knjigo za
območje, na katerem je nepremičnina, na katero se vpis
nanaša (zemljiškoknjižno sodišče), razen če zakon določa
drugače.
Če se z enim predlogom predlagajo vpisi glede nepremičnin
z območja različnih zemljiškoknjižnih sodišč, odstopi
sodišče, ki je prejelo predlog, po izvršitvi vpisa pravice
v vložku, ki ga vodi, predlog s predloženimi listinami v nadaljnje ravnanje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. Za
zbirko listin zadrži overjen prepis ali overjeno fotokopijo
listin, ki so bile podlaga za vpis.
64. člen
Če se predlaga vpis skupne hipoteke na nepremičninah, vpisanih v vložkih več sodišč ali če se predlagajo spremembe že
vpisane skupne hipoteke, odloči o vpisu hipoteke na posamezni nepremičnini tisto sodišče, kjer je posamezna nepremičnina vpisana. Sklep o vpisu pošlje tudi sodišču, kjer je
glavni vložek.
Pritožba zoper sklep se vloži pri tistem sodišču, ki je sklep
izdalo.
Če se na podlagi pritožbe pri posameznem sodišču izbriše
hipoteka, obvesti to sodišče o izbrisu tudi sodišče, kjer je
glavni vložek.

Sška knjiga se lahko vodi z uporabo računalniške tehno65. člen
58. člen
s

J*?**
Vp ' računalniško vodene glavne knjige se zagotavlja
a ni
stan a na ekranu in
" ' &kih1d0m
'
izdajanjem overjenih račuzemljiškoknjižnih
izpiskov.
59. člen
0(|r#jL
ž Up °nejše predpise o naložitvi in vodenju zemljiške knjige
Slov.,
■ 0 računalniške tehnologije sprejme Vlada Republike
"Bnije.

j p®,r« del
*'OPEK ZA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO
^ ''»delek
Splošne določbe
60. člen
v Po
Opku za V S v
^0n=
P'nnmzemljiško
pravila
dr..u '3 O nQr\rn»^
r-»^»~r>l,.,knjigo se ♦«uporabljajo
-.nI/AR
/^nl/iXn
9ače° nePravdnem postopku, kolikor ta zakon ne določa
°čevalec

Postopek za vpis se začne na predlog ali po uradni dolžnosti.
Po uradni dolžnosti začne sodišče postopek:
1. na podlagi pravnomočne odločbe, s katero sodišče, državni
ali drug organ odloča o pravicah na nepremičninah oziroma
ugotavlja dejstva, ki se vpisujejp v zemljiško knjigo,
2. za vpis geodetskih in drugih podatkov glede nepremičnin,
prevzetih iz drugih evidenc;
,
3. drugih primerih, določenih z zakonom.
V primerih iz prejšjnega odstavka tega člena se lahko postopek začne tudi na predlog.
66. člen
Če vpis po prejšnjem členu tega zakona glede na zemljiško
knjižno stanje ni možen, naloži sodišče predlagatelju ali
tistemu, za katerega naj bi se pravica vpisala, da v določenem
roku predloži listine, na podlagi katerih bo vpis možen.
Če oseba z iz prejšnjega odstavka tega člena v določenem
roku listin ne predloži ali če tudi na podlagi predloženih listin
vpis ni možen, sodišče izda sklep, da se predlog zavrne
oziroma v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena tega
zakona da se vpis ne opravi.

II. razdelek

74. člen
Predlagatelj
67. člen

Predlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki ima pravni interes,
da se opravi vpis v zemljiško knjigo.

V predlogu za vpis skupne hipoteke, ki bo vpisana na M;
mičninah več zemljiškoknjižnih sodišč, je treba oznafif''
vrstni red, po katerem je treba predlog poslati drugim W
škoknjižnim sodiščem, kjer se bodo vodili sovložki.

So
Vr

75. člen
68. člen
Predlagatelj za vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti
v razmerju do celote, je vsak imetnik skupne pravice za vpis
pravice zase in za vpis pravice za druge imetnike iste pravice.
Predlagatelj za vpis medsebojnih pravic je vsak od imetnikov
teh pravic zase in za ostale imetnike.
69. člen
Če hipotekami upnik ne predlaga vpisa hipoteke, lahko tak
vpis v korist upnika predlaga tudi porok.
70. člen

V enem predlogu se lahko zahteva več vpisov, če ti n0
temeljijo na isti listini.

S takim predlogom se lahko zahteva vpis iste pravicev 'So
*a
vložkih in vpis več pravic v istem vložku.
Po
76. člen

Predlog za vpis lastninske pravice in predlog za vpis hip0'*
za katero je bil zaznamovan vrstni red, se mora vložiti v^0 So
enega leta od izdaje sklepa, s katerim je bila zaznamb««
Ijena.
Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno yodpravek sklepa, s katerim je bila zaznamba vrstnega "
dovoljena.

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos lastninske pravice in predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda
za pridobitev hipoteke je samo lastnik.
Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos ali
izbris hipoteke je samo hipotekami upnik.
71. člen
Oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do pridobitve stvarne pravice na nepremičnini, mora vložiti zemljiško
knjižni predlog v šestih mesecih od sklenitve tega posla.
Investitor gradnje stavbe, katere posamezni deli so namenjeni
za prodajo, mora v 60 dneh od izdaje dokončnega uporabnega dovoljenja vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne
lastnine.
Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne vloži predloga
za vpis etažne lastnine, lahko tak predlog vloži kupec posameznega dela. Stroške tega vpisa nosi investitor gradnje
stavbe.
III. razdelek
Predlog
72. člen
Predlog za vpis se vloži na predpisanem obrazcu.
Če obrazec iz prvega odstavka tega člena ni predpisan, se
vpis predlaga s pismeno vlogo.
Vloga mora biti izrecno označena kot zemljiškoknjižna vloga,
sicer nima zagotovljenega vrstnega reda v smislu 46. člena
tega zakona.
73. člen
Predlog za vpis vsebuje zahtevek ze določen vpis ter druge
podatke, ki jih mora imeti predlog za uvedbo nepravdnega
postopka.

77. člen
Predlog za opravičbo predznambe se mora vložiti v 30
1. v primerih iz 1. točke 28. člena od dne, ko je postalas
ali upravna odločba pravnomočna,
2. če se opravičba predznambe zahteva s tožbo od dne,1
sodba, izdana v postopku po tej tožbi postala pravnom01
3. v drugih primerih od dneva vročitve sklepa, s katerim F"
dovoljena predznamba.
78. člen
Predlog za vpis zaznambe spora se mora vložiti v
pritožbo zoper sklep o vpisu, če je bil predlagatelj o sf
vknjižbi obveščen, sicer pa v roku, ko mora tisti, ki vK"l Oi
izpodbija, vložiti tožbo za izpodbijanje vknjižene pravic®
79. člen
Predlagatelj mora predlogu priložiti predpisane listine
Listine se priložijo v izvirniku ali overjenem prepisu.

p
^
Zasebne listine se priložijo v izvirniku. Predlagatelj t t
zahteva, da se mu po izdaji sklepa listina vrne, vendar ^ iji
v takem primeru priložiti prepis izvirnika, ki ga sodišč !
in vzame v zbirko listin.
Sl
!l(
80. člen

°i

Sodišče je dolžno pri odločanju o predlogu po uradni d°'*
sti paziti na ničnost pravnega posla.
IV. r a z d e I e k
Odločba
81. člen

Predlog za vknjižbo obsega tudi predlog za predznambo,
razen če predlagatelj predznambo izrecno izključi.

O vpisu v zemljiško knjigo odloča zemljiškoknjižni 'fl,e
s sklepom.

Nepremičnina, na katero se vpis nanaša, mora biti v predlogu
označena s podatki iz zemljiške knjige.

Zoper odločitev iz prvega odstavka je dopusten
v osmih dneh od vročitve sklepa.

8

,/f't
poroće^

y u9°voru odloča sodnik posameznik sodišča prve stopnje.
JS, ' 0 ugovoru odloči, ali ostane sklep, ki ga je izdal
I ""'liškoknjižni refent v veljavi ali pa se razveljavi.

V. razdelek
Pravna sredstva
87. člen

82. člen
® odloči o predlogu za vpis ne glede na to, ali je vložen
h iz 71. člena tega zakona.
^

oc 0

" ^' praviloma brez naroka. Narok opravi le, če
' da je to za odločitev potrebno.

ni

odloča o vpisu po stanju v trenutku vložitve predloga
w oziroma prejema listine, na podlagi katere začne
"■^ek za vpis po uradni dolžnosti.
83. člen
dovoli vpis:
1, Ja |-e
2 ,°! predlog vložila upravičena oseba,
predlog vložen v skladu z 72. členom tega zakona,
log3J®
H®so
predložene listine, ki so predpisane za vpis, in če so
Q,>:
Pisih, dokazi o izpolnitvi obveznosti po posebnih pred5

Zoper sklep sodnika sodišča prve stopnje ima udeleženec
pravico do pritožbe.
Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa
sklepa.
88. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoli vknjižba ali predznamba, se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi.
89. člen

V pritožbi pritožnik ne sme navati novih dejstev in predlagati
novih dokazov.
90. člen
V pritožbi ni dovoljeno izpodbijati podatkov o nepremičninah,
ki jih je pravnomočno ugotovil ali določil organ, pristojen za
vodenje katastra.

aa
te9 iz-2^vpisov
' utemeljenost
vpisovira
iz vsebine
listine,
v zemljiški zahtevka
knjigi ne za
izhaja
za vpis.

n» 50,° vpisu odloča drugo, ne pa zemljiškoknjižno sodišče,
stanit? Zern|iiškoknjižno sodišče o izvršitvi vpisa glede na
^iši em'iiške kni'9e' 0 ostalih pogojih pa odloča drugo

'

91. člen
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
Sodišče druge stopnje upošteva samo pravočasne pritožbe.
92. člen

►

84. člen
tia^^će predlog za vknjižbo, za predznambo ali za zaza reda
"Pisnne Vrs,ne
zavrne dolžnosti
ali zavrže,zaznamuje.
ali če izda sklep, da se
opravi,9 to po uradni

1 6 z rve a
al ^ ' P
'jtfth,.
'e izcfT
9 odstavka
členanerazumljiv,
sodišče ne opravi,
če
° sklep zato,
ker je biltega
predlog
ali zaradi
er
ni'vPS
p'|J nepremičnina ali pravica, na katero se predlaga vpis,
ana ali ni vpisana na osebo, za katero naj se vpis izvrši.

85. člen
K.
obr^| vpisu ima uvod, izrek, pouk o pritožbi in po potrebi
možitev.
H SklW9Pa mora vsebovati označbo nepremičnine po tem
ijlij.
k^r6U' na katero se vpis nanaša, označbo listine, na podlagi
dovoli vpis, vrsto vpisa, pravico, ki se vpisuje, in
* imetnika oziroma dejstvo, ki se vpisuje.
' %n
^katerim se predlog zavrne ali zavrže, mora biti obra0dDlPr '
avek sklepa se vroči potem, ko je vpis opravljen.
86. člen
' hr ° vPisu se vroči:
a,el u
' ' na katere se vpis nanaša;
osebam,
6 do
v°li popolen ali delni izbris pravice tudi tistim, ki so
4. ^ Pravici izposlovali nadaljnje vknjižbe ali predznambe;
Se odloča
Nim s
o odstopu ali zastavitvi že vpisanih pravic
S „ ° ebam, tudi imetniku lastninske pravice;
9 na na
. ša
podatke ali
iz 9.prenehanje
člena tega lastninske
zakona, napravice
odpise
linPrinP'se in
na na
pridobitev
6>0detsk, upravi;
Vic
na
® tuH-nana^a za
pridobitev
ali prenehanje lastninske prav^^upravi
javne
prihodke.
Sevalec

Pri odločanju o pritožbi sodišče:
1. zavrže pritožbo kot prepozno ali nedovoljeno, če tega ni
storilo sodišče prve stopnje, in hkrati odloči o izbrisu zaznambe vložene pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrnitev predloga, če je bila zavrnitev predloga zaznamovana,
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča
prve stopnje ter hkrati odloči o izbrisu zaznambe vložene
pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga, če je
bila zavrnitev predloga zaznamovana,
3. ugodi pritožbi in spremeni sklep sodišča prve stopnje ter
hkrati odloči o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga oziroma
o izbrisu zaznambe vložene pritožbe in o izbrisu vpisa, na
katerega se je pritožba nanašala.
93. člen
Zoper pravnomočen sklep ni dovoljena obnova postopka.
94. člen
V zemljiškoknjižnem postopku ni revizije.
95. člen
V postopku za vpis ni dovoljena vrnitev v prejšnje stanje.

VI. razdelek
Pomotnl vpisi
96. člen
Če je pri izvršitvi vpisa nastala pomota tako, da se izvršeni
vpis ne sklada z dovoljenim vpisom, napravi sodišče o pomoti
zaznamek.

Z zaznamKom o pomotnem vpisu posluje sodišče po pravilih,
ki veljajo za postopek z zemljiškoknjižnim predlogom.
97. člen
Če bi pomota v vpisu lahko imela pravne posledice za določene osebe, razpiše sodišče narok, na katerem te osebe
zasliši.

Če je tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, s*
predlog, v skladu s sodno odločbo, dovoli izbris izpodM S!(
vknjižbe ter se po uradni dolžnosti odredi izbris zaznaj1-1 ^
spora in vseh vknjižb ter predznamb, ki so bile predlaga ^
vložitvi predloga za zaznambo spora.
VIII. razdelek
Izbris starih hipotek

Postopek popravljanja pomotnega vpisa se zaznamuje po
uradni dolžnosti.

Hipotekami dolžnik lahko zahteva izbris v zemljiški " J*
vpisane hipoteke, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoja

VII. razdelek
Izbrisna tožba
98. člen
Tisti, ki misli, da je vknjižba določene pravice iz materialnopravnega razloga neveljavna in je zaradi tega oškodovan
v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, lahko s tožbo
zahteva, da sodišče ugotovi neveljavnost vknjižbe in da se
vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje (izbrisna tožba).
Pravico tožbe iz prejšnjega odstavka ima tudi tisti, ki izpodbija
vknjižbo, katera je postala neveljavna šele po izvršenem
vpisu.
99. člen
Tožba iz prejšnjega člena tega zakona se vloži zoper tistega,
ki je z izpodbijano vknjižbo pridobil knjižno pravico ali bil
prost bremena.
Če se tožba vloži zoper tistega, ki je pridobil pravico oziroma
bil prost bremena neposredno z izpodbijano vknjižbo ali če
tožba izhaja iz razmerja med tožnikom in tožencem, se mora
vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis izpodbijane
vknjižbe.
Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbijane vknjižbe pridobile knjižne pravice ali bile proste bremen
v dobri veri, tožniku pa je bil sklep o vknjižbi, za katero meni,
da je neveljavna, vročen, mora v roku za pritožbo zoper
zemljiškoknjižni sklep predlagati zaznambo, da je vknjižba
sporna, v roku 60 dni po izteku roka za pritožbo pa vložiti
tožbo.
Če tožniku sklep o vknjižbi, za katero meni, da je neveljavna,
ni bil vročen, mora tožbo zoper tretje osebe, ki so na podlagi
izpodbijane vknjižbe pridobile pravice ali bile proste bremen
v dobri veri, vložiti v roku 3 let od vložitve predloga za vpis
izpodbijane vknjižbe.
Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo
spora pridobile na podlagi izpodbijane vknjižbe pravice, pa
niso bile v dobri veri, roki iz tretjega in četrtega odstavka
prejšnjega člena ne veljajo.
100. člen
Če se s tožbo izpodbija vknjižba iz drugega odstavka 98. člena
tega zakona, sodna odločba, izdana v postopku po tožbi, ne
more učinkovati zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo
spora pridobile pravice v dobri veri.
101. člen
Če tožnik umakne tožbo, če je tožbeni zahtevek pravnomočno
zavrnjen ali tožba pravnomočno zavržena, se na predlog
zaznamba spora izbriše.
Če je vložen predlog za izbris zaznambe spora, ker tožba ni
bila vložena v predpisanem roku, razpiše sodišče narok, da se
ugotovi pravočasnost vložitve tožbe.
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102. člen

1. da je preteklo 20 let od vknjižbe hipoteke, če je 1,1
hipoteki vknjižena nadhipoteka, pa od 2 vknjižbe 1®*'®^c
2. da je hipotekami upnik neznan ali nedosegljiv sodi» , *
3. da se v tem času ni uveljavljala terjatev, v zavatf
katere je bila vknjižena hipoteka.
103. člen

na
Izbris hipoteke iz prejšnjega člena se zahteva z obrazi«^'
predlogom.
^
Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izbris, do'°j
v prejšnjem členu tega zakona, z oglasom povabi vse o ^
ki imajo zahtevke glede hipotekarne terjatve, da lahko m
jajo izbrisu hipoteke v treh mesecih po objavi oglasa*
Oglas se objavi na oglasni deski sodišča.
104. člen

■ i«
Če so v roku iz prejšnjega člena tega zakona vloženi
zoper izbris hipoteke, sodišče o tem obvesti hipotek*
dolžnika in ustavi postopek.
K
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko up' »p
nec svoj zahtevek uveljavlja v pravdi.
105. člen

Če v roku iz drugega odstavka 103. člena tega za^3
vložen ugovor zoper izbris, sodišče dovoli izbris hip0' p
izbris vpisov, ki se nanašajo na izbrisano hipoteko.
p
Peti del
J
NASTAVITEV IN OBNOVA ZEMLJIŠKE KNJ|U
I. razdelek
Ct>5

Nastavitev zemljlike knjige
106. člen
Če na določenem območju zemljiške knjige ni ali j0 n8
rabna, se izvede postopek nastavitve zemljiške knjig®'
Postopek nastavitve zemljiške knjige obsega:
1. ugotavljanje podatkov glede pravic na nepremični"
javna razgrnitev ugotovljenih podatkov,
2. izdelavo glavne knjige.
107. člen
Postopek nastavitve zemljiške knjige vodi komisij®'
Ijena iz treh članov. Predsednik komisije je sodnik.
Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje p'e<*s
sodišča.
poroči

4

I, S«
108. člen
>dbi
i<0Pek
nastavitve zemljiške knjige se začne z oklicem
ganf SfleiJbi postopka za nastavitev zemljiške knjige. Oklic izda
sednik sodišča.
"''ic iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
občino, za območje katere se nastavlja zemljiška
^stoterim se začnejo opravljati poizvedbe glede pravic
"Premičninah, ki se nahajajo v tej katastrski občini,
■ *lv 5imetnikom pravic na nepremičninah, da se udeležijo
in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško
ter način in rok prijave pravic.
bili 'klic
prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni deski
iSfli Udi, PS| v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo občinski
. in v Uradnem listu Republike Slovenije.
irovf
109. člen
uJjjjV'^etnike pravic na nepremičninah sodišče vabi, na
° [ a°'očen za osebno vročitev, da se udeležijo poizvedb.
ni < ravice n

Sov'
' P
' poslovno
pa sodišču
ni znan
I zakoniti
zastopnik
niti sposoben,
skrbnik, ali
če prebivališče
,7®akini znano, sodišče zahteva, da pristojni skrbstveni
osebi postavi skrbnika.

113. člen
Javna razgrnitev mora trajati najmanj trideset dni. V tem času
mora predsednik komisije določiti vsaj en dan, ko je na
razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov.
Kraj in čas javne razgrnitve ter dan iz prejšnjega odstavka
razglasi sodišče na oglasnih deskah sodišča in v uradnem
glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi.
114. člen
Zoper razgrnjene podatke lahko udeleženci postopka vložijo
ugovor.
O ugovoru odloča komisija, ki vodi postopek nastavitve zemljiške knjige.
Zoper odločbo o ugovoru ni posebne pritožbe.
Če je ugovoru iz prvega odstavka tega člena ugodeno, se
ustrezno spremenijo in dopolnijo podatki v popisnih listih.
115. člen
Če se ugotovi, da je med udeleženci postopka razgrnitve
sporen obstoj pravice, ki naj se vpiše v zemljiško knjigo,
napoti komisija tistega, katerega pravica je manj verjetna, da
v roku 30 dni vloži tožbo za ugotovitev obstoja ali neobstoja te
pravice ter v nadaljnjem roku 8 dni predloži dokaz o vložitvi
tožbe.
V popisni list se vpiše pravica v korist osebe, katere pravica je verjetnejša.

110. člen
°Pku sodišče:
kih D ® 1Podatke o nepremičninah, zlasti s pomočjo katastr''C,kov'
0
lpoMPo<?atke
osebah, za katere se po znanih podatkih
c a so nos c
«i -itko n'8,ihovih
'
'i ' pravic na nepremičninah, in
KavjCg i
pravicah ter omejitvah, ki se nanašajo na
od

'■ZdrujuP atke o bremenih in omejitvah na nepremičninah,
' Je nepremičnine v vložke.

»dene i'9'- zasebne listine o pravnih poslih, ki niso bile
Nujft1BV s,ari zemljiški knjigi, in druge dokaze, s katerimi se
)o pravice, ki se bodo vpisale v zemljiško knjigo.
111. člen

Če oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila napotena na
pravdo, v roku iz prvega odstavka tega člena predloži dokaz,
da je vložila tožbo, se to zaznamuje v popisnem listu.
116. člen
Pravice, ki se vpišejo v zemljiški knjigi, se ugotavljajo:
1. na podlagi vpisa v zemljiški knjigi, če se ugotovi, da ta vpis
odgovarja dejanskemu stanju,
2. javnih ali zasebnih listin, na podlagi katerih se lahko opravi
vpis v zemljiško knjigo,
3. drugih dokazov (zaslišanje udeležencev, zadnje posestno
stanje in drugo), če med udeleženci postopka ni spora o pravici.
117. člen
Komisija, ki vodi postopek nastavitve zemljiške knjige, odloči
o vpisu s sklepom.

^Pku ugotavljanja podatkov se piše zapisnik, ki mora
'' bistvene podatke o poteku postopka, zlasti bistvene
J0
'avii
. žencev
, lanje
svojih postopka
pravic. in dokaze, ki so jih ti ponudili za

Popisni list, dopolnjen in spremenjen na podlagi podatkov,
ugotovljenih v postopku javne razgrnitve, je sestavni del
sklepa iz prvega odstavka tega člena.

tid•i!l| r*
Podpišejo člani komisije, ki vodi postopek in udeleso sodelovali v postopku

118. člen

112. člen
ag

Ni5{^" i podatkov, ugotovljenih v postopku, sestavi
Popisne liste.
rfta:
' ^ti se sestavijo v obliki, kot se vodijo vložki.

Zoper sklep iz 117. člena tega zakona je dovoljena pritožba
v roku 30 dni po vročitvi sklepa.
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
Komisija lahko na podlagi pritožbe sama spremeni sklep
o vpisu, če se s tem strinja oseba, ki predlaga spremembo
vpisa, in oseba, v korist katere je bil vpis dovoljen.

Im"1' 'isti in zapisniki o ugotovitvah morajo biti javno razgr119. člen
i^.'istinami \z tretjega odstavka tega člena se razgrnejo
I® katastrskih načrtov.
eva/ec

Ko so podatki o nepremičninah, pravicah in imetnikih pravic
vnešeni iz popisnih v evidenčne liste, predsednik sodišča
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z odločbo ugotovi, da je zemljiška knjiga nastavljena, in
določi dan, s katerim se začne uporabljati.

V primerih, ko sodišče opravi vpis po uradni dožnosti,«
po uradni dolžnosti tudi o odpisu nepremičnin.

Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni
deski sodišča, v uradnem glasilu, v katerem se objavijo občinski predpisi, in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sodišče lahko odloči o odpisu nepremičnin brezP'%
obremenilnih pravic, če je priložena izjava iz ^ ni j
odstavka prejšnjega člena tega zakona, razen če iz
ki je podlaga za vpis, izhaja, da taka izjava ni potrebni

120. člen
Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom kršene
njihove pravice na nepremičninah,lahko v roku treh let od
dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige izpodbijajo vpis s tožbo.
II. razdelek

126. člen

Odpis parcele ali dela parcele, ki je bila uporabljena^' „
njo ali rekonstrukcijo komunikacije ali za regulacijo w (j
toka ter njen vpis v vložek, v katerem je vpisan ta obj* mi
opravi brez predložitve listin, predpisanih s tem zako^ loj
vrednost vseh zemljišč, ki se odpisujejo od posai^j
vložka ne presega zneska, ki ga določi minister za pfaV("

Obnova zemljiške knjige
127. člen
121. člen
Zemljiška knjiga se obnovi, če obstoji večje neskladje med
podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi in dejanskim stanjem, ki
ga ni mogoče odpraviti z rednim postopkom za vpis v zemljiško knjigo.
Postopek obnove zemljiške knjige lahko zajame celotno
glavno knjigo ali pa njen del.
Za obnovo zemljiške knjige se smiselno uporabljajo določbe
o nastavitvi zemljiške knjige.
Šesti del
DELITVE IN ZDRUŽITVE, ODPISI IN PRIPISI
NEPREMIČNIN
I. razdelek
Delitve in združitve nepremičnin
122. člen
Delitve in združitve nepremičnin se evidentirajo v zemljiški
knjigi na podlagi listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster.
II. razdelek
Odpisi In pripisi nepremičnin
123. člen
Če se nepremičnina odpiše od zemljiškoknjižnega vložka in
vpiše v drug vložek, se v ta vložek prenesejo vpisi iz prvotnega
vložka, ki se nanašajo na odpisano nepremičnino.
124. člen

Odpis iz prejšnjega člena tega zakona se opravi na (J ta
listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster, iz kateri" j«;
da so zemljišča uporabljena za komunikacije ali za rr
vodnih tokov.
128. člen

Odpis zemljišč po določbah 126. in 127. člena tega z^" Ipi:
bij;
ovira za uveljavljanje odškodnine.
Sedmi del
KAZENSKI DOLOČBI
129. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za PjJ
pravna oseba, ki je na podlagi pravnega posla »nravi
pridobitve stvarne pravice, pa ne vloži zemljiško^
zem
8
predloga v treh mesecih od sklenitve posla (prvii ods'
< '^
člena) oziroma v petih letih po uveljavitvi tega zak"11 jjJI
člen).
k
Z denarno kaznijo najmanj 10.0000 SIT se kaznuje o>,dj«! !
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odsta
člena.
M
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje po®a
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
130. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za (p|
pravna oseba -investitor gradnje stavbe, katere P®jtdeli so namenjeni za prodajo, če ne vloži zemljiško*^I io
predloga v 60 dneh od izdaje dokončnega uporabn®9 f
ljenja (drugi odstavek 71. člena) oziroma v petin
uveljavitvi tega zakona (132. člen).

Vpisi iz prejšnjega člena se ne prenesejo v drug vložek,
v katerega se vpiše nepremičnina, če se s takim odpisom
strinjajo osebe, v korist katerih so vpisi opravljeni.

Z denarno kaznijo najmanj 20 000 SIT se kaznuje
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odsta
člena.

Izjava osebe iz prejšnjega odstavka, da soglaša z odpisom
brez prenosa vpisov mora biti podana v obliki javne listine ali
zasebne listine, na kateri mora biti njegov podpis overjen.
125. člen

Osmi del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za postopek o odpisih in pripisih nepremičnin veljajo določbe
tega zakona o postopku za vpis.
Upravičenec za predlaganje odpisa je vsaka oseba, ki je
upravičena predlagati vpis, zaradi katerega je potreben odpis
nepremičnin.
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131. člen
Lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško kntf
dolžni v petih letih po uveljavitvi tega zakona pri '
lastninske pravice.
v
porota

sti,®

132. člen

pri«! i' 9radnje stavbe oziroma njegovi pravni nasledniki,
"['Posamezni deli so bili namenjeni za prodajo, stavba in
deli pa še niso vpisani v zemljiški knjigi, so
Si"Posamezni
Predlog za vpis etažne lastnine vložiti v petih letih po
bnt sij.lavitv
i tega zakona.
133. člen
Sanji i•rnetnik pravice, ki ne more izkazati svoje pravice
IZ!
,™h
n', ki jih ta zakon predpisuje za vknjižbo zaradi
VI
s oc)
idla da se
Pza vpis
atki, njegove
vpisanimipravice
v zemljiški
knjigi,
lahko
smiselno
uporabijo
onC
od
106.
do
120.
člena
tega
zakona.
ime-'
avo*
odstavek tega člena sodišče dovoli vpis
»vice L.na. prvi
5l0m
i° |e
slom' "i'°
'e secianji imetnik pravice pridobil s pravnim
°<J knjižnega predhodnika in je edina ovira za njen
itv
°, da na pogodbi niso overjeni podpisi po določbi
3te
3 fjkj 9a zakona, če ugotovi, da overitev ni možna, da ni
a
jr113
H* , dvom o pristnosti podpisov, ter da je predložen
' ie bila pogodba predložena davčnemu organu.
9 za vpis iz prvega in drugega odstavka tega člena je
ce
vložiti le v roku iz 131. člen tega zakona.

jrjl

134. člen
|^nijišč, ki so bila do uveljavitve tega zakona že upo*a gradnjo ali rekonstrukcijo komunikacij ali regulaln,
h tokov, se dovoli
dc
ne glede na vrednost zemljišča
6n
in 127. člen).
135. člen
n

ajnj Q® a določbe 102. do 105. člena tega zakona se po
°IŽnosti vknjiži izbris hipotek, starejših 25 let.

139. člen
Zemljiškoknjižne parcele, ki so vpisane kot prekomejne parcele, se po uradni dolžnosti prenesejo z vsemi obstoječimi
vpisi v vložek tiste katastrske občine, v kateri ležijo.
140. člen
Nepremičnine, vpisane kot solastnina po idealnih delih
v različnih vložkih, se po uradni dolžnosti prenesejo v nove
vložke, s prenosom obstoječih vpisov, ki se na te nepremičnine nanašajo.

141. člen
Minister za pravosodje izda natančnejša navodila za izvajanje
138., 139. in 140. člena tega zakona.

142. člen
Knjige »E«, ki bodo vzpostavljene do dneva uveljavitve tega
zakona, ostanejo v veljavi do prenosa podatkov glavne knjige
v elektronsko banko podatkov.
143.člen
Ne glede na 9. člen tega zakona se do vzpostavitve katastra
stavb glede pridobivanja tehničnih podatkov o stavbah
v etažni lastnini uporabljajo podatki, predpisani v predpisu iz
56. člena tega zakona.
144. člen

K
aii

136. člen
6

P 0 i»k
• hipoteke po prejšnjem členu tega zakona se
togijji
''°nsu
na oglasni deski sodišča.
®J
zoper sklep
odstavka tega člena
Olj Pritožbo
. ,v<-uu £.\jyjci
oMup iz
iz. prvega
jji vcyd uu;
°neva razglasitve na oglasni deski.
137. člen
's hiPot«teke ne vpliva na obstoj terjatve.
138. člen
** Sii? ■ ki so v sane v
V'dn
P'
kot javno
se
a' lo kot i dolžnosti prenesejo
vseznamih
vložke glavne
knjigedobro,
in vknji'3vno dobro.

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
prostor, predpiše tipologijo splošne vrste rabe nepremičnin
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
145. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od
26. člena do 37. člena zakona o pravicah na delih stavb
( Uradni list SRS, štev. 19/76) in Navodilo o vknjižbi pravic na
delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige »E« (Uradni list SRS,
štev. 22/77), razen 26. člena, ki se smiselno uporablja do
uveljavitve predpisa iz 56. člena tega zakona.
146. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 7. 10. 1993
opravit prvo obravnavo predloga zakona o zemljiški knjigi.
V tej fazi je predlog zakona sprejel, predlagatelju pa je naložil,
da ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva:
- možnost vpisa transformacije pravice uporabe na stavbnih
zemljiščih v lastninsko pravico brez predloženih ustreznih
listin smiselno temu, kar je predvideno v 126. in 127. členu
predloga zakona o zemljiški knjigi,
- možnost, da se pri izbrisu zaznambe vrstnega reda po
uradni dolžnosti po preteku enega leta od izdaje sklepa,
s katerim je bila dovoljena, pred potekom roka predvidi, da
sodišče obvesti oziroma opozori predlagatelja zaznambe vrstnega reda, da bo rok potekel in pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike
Slovenije.
Glede stališča Državnega zbora, navedenega v prvi alinei,
predlagatelj navaja, da vpisi pravic v zemljiško knjigo niso
abstraktni; vpis je dopusten, če so podani pogoji, ki so po
materialnem pravu predpisani za pridobitev ali prenehanje
pravice. To je povzeto v načelu legalitete (drugi odstavek 5.
člena predloga zakona). V skladu z veljavno materialnopravno
ureditvijo se pravica pridobi na podlagi veljavnega pravnega
naslova, kar je lahko zakon, pravni posel ali odločba državnega organa. Zato se vpis pravice v zemljiško knjigo lahko
opravi, če je utemeljen na predloženi listini, ki izkazuje pravni
naslov. V predlogu zakona se predvideva izjema le glede t.i.
dolžinskih objektov, med katere je šteti komunikacije in regulacije vodnih tokov, in sicer le v primerih, ko se za te objekte
uporabi manjši del parcel, vpisanih v istem vložku. Takšno
rešitev, ki velja le za zemljiškoknjižni postopek, ne posega pa
v urejanje medsebojnih razmerij med lastniki zemljišč po
materialnopravnih načelih, narekuje zahteva po ekonomični
izvedbi zemljiškoknjižnega postopka. Glede stališča Državnega zbora v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo lastninjenja
stavbnih zemljišč predlagatelj ugotovlja, da v okviru kompleksnega procesa preobrazbe družbene lastnine poteka tudi
proces lastninjenja stavbnih zemljišč (n.pr. na podlagi zakona
o denacionalizaciji, zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona
o zavodih, zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije) oziroma se tovrstna zakonodaja pripravlja (zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč). V skladu s predpisano ureditvijo transformacije družbene lastnine na stavbnih
zemljiščih pa se opredelijo listine, ki so potrebne za evidentiranje novega lastninskega stanja v zemljiški knjigi.
V zvezi s stališčem glede izbrisa zaznambe vrstnega reda
predlagatelj dopolnjuje rešitve, vsebovane v predlogu zakona
za prvo branje. Zaznamba vrstnega reda ne ustvarja pravice,
varuje pa vrstni red za bodočo knjižbo. Potrebo takšne zaznambe, katero lahko predlaga lastnik zemljišča, ki še ni sklenil prodajne ali zastavne pogodbe oziroma hipotekami upnik,
ki namerava prenesti ali izbrisati hipoteko (70. člen predloga
zakona), narekuje aktiven gospodarski promet. Kot pomožen
vpis ima taka zaznamba časovno omejeno veljavnost, kar je
določeno v 39. členu, v katerem pa se dodaja, da se omejena
veljavnost v zemljiškoknjižnem sklepu izrecno navede. Po
mnenju predlagatelja dodatno obvestilo o izbrisu zaznambe,
kije zaradi poteka časa postala brezpredmetna in je zato njen
izbris utemeljen glede na zahtevo po preglednosti in aktualnosti vpisov v zemljiški knjigi, ni potrebno.
Glede na navedene karakteristike te zaznambe, se zemljiško
knjižni sklep izda le v izvirniku, ki ostane v sodnem spisu in
enem prepisu, kateri se izroči predlagatelju (38. člen predloga
zakona). Le ob predložitvi tega prepisa je dopustno izbrisati
zaznambo pred potekom roka njene veljavnosti (40. člen
predloga zakona). V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da besedilo predloga zakona za
prvo branje v tem smislu ni jasno, je 40. člen redakcijsko
popravljen.
V predlogu zakona za drugo branje je predlagatelj upošteval
tudi pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
14

k 14. členu tako, da so med pravice, ki jih je mogoče vp& .
posamezne nepremičnine, vključene tudi druge pravici, >
bo kot knjižne pravice opredelila bodoča zakonodaji•

V skladu s pripombo, da naj se vpis nepremičnin v splo& j!
ureja posebej, je šesti odstavek 15. člena predloga
'
prvo branje v predlogu zakona za drugo branje oblikcH> •
samostojen člen.
Redakcijsko je preoblikovan tudi 124. člen, ki se U te
v postopek odpisov in pripisov nepremičnin, tako t
nesporno, da se v tem členu ureja izjema pri prenosu V L
Glede na to, da je enota zemljiškoknjižne evidence f
v katerega se vpišejo nepremičnine, ki jih ima v isti Mj*
občini isti lastnik, se pri prenosu posameznih neprem ^
tega vložka prenesejo tudi vpisi, ki se na te nepref",
nanašajo. Le če oseba, v korist katere je vpis Opj*
soglaša, da se vpis ne prenese, torej, da glede nepreffl*J
se prenešajo v drug vložek ne bo mogla uveljavljatilf(
n. pr. hipoteke, je takšen prenos možen. Tretje osi»
v skladu z načelom zaupanja v zemljiško knjigo seveđ'
vane po stanju, ki ga zemljiška knjiga izkazuje.
Glede na pripombo, da je potrebno določiti rok z»
podzakonskih predpisov, se v 56. in 144. členu doloM
^
v teh določbah predpisane podzakonske akte izd1
mesecih po uveljavitvi zakona.
»

Predlagatelj je po ponovni proučitvi predlaganih 1"j f'
v predlog zakona za drugo branje vnesel še nasledPI ' J
membe, ki pa vsebinsko v ničemer ne posegajo v ko"
alno zasnovo predloga zakona, kakršno je Državni zb°'V
jel v prvi obravnavi:

V 12. členu predloga zakona za prvo obravnavo je črt^'M
odstavek, po katerem naj bi se solastninska pravica nS, 'ft
nih prostorih, delih, objektih in napravah v večstano^, »k
hišah in na funkcionalnem zemljišču vpisovala brezh',%
deležev, ker taka rešitev ni skladna z načeloma obvez"
ti
konstitutivnosti vpisov v zemljiški knjigi. Glede na j}
frekventnost pravnega prometa s stanovanji v večst^, o\
skih hišah pa se v 15. členu predlaga, da se solzS'
pravica vpisuje v korist vsakokratnih etažnih lastnikom ,
iP tej
V 13. členu se dopolnjuje ureditev vpisovanja hipotek*
rialnopravne karakteristike skupne hipoteke t.j. za
tev solidarno jamčijo nepremičnine, vpisane v več z^"knjižnih vložkih, se morajo v skladu z načelom preQ'
v zemljiški knjigi na ustrezen način izraziti; predlaga ^
njuje, da je to zadovoljivo doseženo na način, da se 0?.» ot
določi kot glavni vložek in se vanj vpisujejo vsi nadam
v zvezi s to hipoteko, ostali vložki pa se pri tert.
zaznamujejo, s čemer je ustrezno evidentirano skuPK
stvo (drugi odstavek). V tretjem odstavku pa je dop
označitev hipoteke, kadar se bo višina terjatve, " ■
z veljavno zakonodajo, vezala na posebne vrednost"
rije.
f
V 15. členu je vzpostavljena enotna identifikacij* j
osebe. Opuščena je možnost, ki je bila v skladu z 6 j
osebnih podatkov predlagana v prvi obravnavi, nam' L
se fizična oseba, z njenim privoljenjem, označila tudi Z,
matično številko. Predlagatelj je ocenil, da takšno r&j
nje v označbi ni smotrno. Navedba rojstnega datuma""
vališča sta za označitev imetnika pravice zadostna.
V 22. členu je izpuščen drugi odstavek, ki je zasledi
trolo pravnega prometa z zemljišči, glede na ustavnu
ved pridobivanja te vrste nepremičnin za tujce. PredML
preveril, da je že z drugimi mehanizmi, tako s pr^ L
državljanstva pridobitelja pred davčnim organom in PJjt
tvi podpisa
lisa odsvojitelja, ustrezno poskrbljeno za Up<^J
te ustavne
me prepovedi. Predlagana overitev tudi Pr' %
vega podpisa bi zato pomenila le dodatno obremeni'
nega osebja in podaljšanje postopka.

poročen

Mnieno je besedilo 54. člena, ki vsebuje načelno opredeli, "oblikovanju
zemljiškoknjižnega vložka. Izhodišče in
% aai6e 0enota zemljiškoknjižne evidence vložek, v katerega
ij'v^ / nepremičnine, ki so v lasti istega lastnika in leže
M
istrski občini, se zaradi jasnosti posebej izpeljuje tudi
^(stanovanjske stavbe (tretji odstavek). Glede na situko Uf
bo imel
isti ict-jii
lastnik
I 'ih
'Sf/ kki bo v praksi inastala
lajiaia vv primerih,
iii u i, nw
iiiici fon
nr\
j:a0:, (b ?:as,rski občini veliko število nepremičnin (n.pr. Repu*i „ Kenija, ki po novi zakonodaji postaja lastnik obsež<0 e
faj.^Prerničninskega
fonda, s katerim pa gospodarijo
Su
0p 9 bjekti), se zaradi potrebe po preglednosti vpisov
klani Možnost, da se oblikuje za takega lastnika tudi več
0t
(drugi odstavek).

V 106. členu so na novo opredeljeni pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni za začetek postopka nastavitve zemljiške knjige. To
je prvenstveno neuporabnost zemljiške knjige, eventualno pa
tudi neobstoj te evidence.

U

Določba 125. člena, ki ureja odpis in pripis nepremičnin iz
zemljiškoknjižnega vložka je dopolnjena tako, da zajema vse
situacije, ko do takega vpisa lahko pride. Vpis lahko predlaga
sedanji lastnik, prav tako pa tudi bodoči lastnik, zato se glede
predlagatelja tega vpisa odkazuje na splošno opredelitev
predlagatelja vpisa (drugi odstavek). V tretjem odstavku pa je
upoštevana možnost, da do takega vpisa lahko pride tudi po
uradni dolžnosti.

Se recizira
t lrtoicJf!nU pr
P
predlagatelj za vpis pri medsebojnih
*'efin
•
' Pri menjalnih pogodbah, delilnih pogodbah).
v
mer fl e
ffliiSi «i l ose
' J predlagatelj vseh pravic, ki so v medsebojni
d s Se le^ana
' oziroma
se morajo vpisi istočasno predlata nai n
ntt %s /'&edba novo
' Prepreči
samo delna zemljiško
oblikovanega
razmerja.

ce( «til!i!?Vn' Pr°učitvi
ustreznosti rokov, v katerih je potrebno
1 j'mgr,a,ivpis
(71- člen)- i0 predlagatelj ocenil, da so bili roki,
v red, u za
branje
prekratki,predlog
zato jih
z P
fig&W/'
j °9"
a drugo°9branje P^
ustrezno
podaljšuje;
za
0r
i »os/g f8 \ °bno vložiti v šestih mesecih od sklenitve pravnega
} anjg'T8f'nvestitorja gradnje stavbe, katere posamezni deli so
*- 'ne" za prodajo pa se predlaga rok 60 dni od izdaje
ifPorabi
' 9a dovoljenja.
0ki.
It iv'ožitev
zemljiškoknjižnega predloga niso prekluzivne
,jli iiifr,' "ar bi pomenilo, da je predlagatelj, ki je rok zamudil,
jpD ilr0v «Pravico
Glede na
T-predlagati
& vpis.
"I
- — navedeno naravo
—
e
,0l> )f6d( v 82. členu predpisuje, da sodišče odloča tudi
°9u, vloženem po poteku roka.
81 6lena 0
a/i'
• tt
'
i usklajena z določbo, ki jo glede prvega
<2'-1/|' ^nela v zadevah zemljiške knjige vsebuje zakon o sodišvtf (*r0l, je v zakonodajni proceduri. Zaradi razbremenitve sodiii ' odločanje o vpisu dano v pristojnost zemljiškoknjižrfi igv'erentov. Temu ustrezno se v predlogu zakona kot
""'kate sredstvo zoper odločitev referenta uvaja ugovor,
if? ov0
odloči sodnik sodišča prve stopnje. Zoper sodnioločitev pa je dopustna pritožba (87. člen).
slif
*
g. I kii0(tj * roki v zemljiškoknjižnem postopku je izpuščena
tc °^na na mora bit'vtem Postopku vloga zadnji dan roka že
sodišču, da se šteje za pravočasno (95. člen
je)" br^a Zakona za prvo branje) in se tako glede priporočene
Vr>e
tel % v j?
vloge ne upošteva čas oddaje na pošto, kot to
,ii %njjru9ih sodnih postopkih. Predlagatelj je ocenil, da na
ehr
ni % n; >ični stopnji komunikacij za takšno ostrino glede
razlogov.
tli
J
s>
mi

■)l
t,
t

V 115. členu je dopolnjena regulativa vpisovanja pravic
v postopku nastavljanja zemljiške knjige, kadar je obstoj pravice, ki naj se vpiše, sporen. V tem postopku se glede na
njegovo naravo ne odloča o obstoju pravice; to je predmet
odločanja v pravdnem postopku. Zaradi potrebe dokončanja
postopka nastavljanja zemljiške knjige, se predlaga, da se
vpiše pravica v korist tiste osebe, glede katere je verjetnejša,
zaznamuje pa se, da teče pravdni postopek.

V 129. in 130. členu se dopolnilno določa kaznovanje subjektov, ki ne predlagajo vpisa v roku, ki ga ta zakon določa za
uskladitev dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja. Ta rok pa
se za vse subjekte, ki svojih knjižnih pravic še niso vpisali,
izenačuje na pet let (131. in 132. člen).
V 131. členu se opušča v predlogu za prvo branje predlagana
rešitev, da bi bil vpis v uskladitvenem roku procesna predpostavka za sodni postopek, ker je takšna rešitev pravnosistemsko vprašljiva.
V prehodnih in končnih določbah, ki vsebujejo rešitve, po
katerih se vzpostavlja zemljiškoknjižno stanje v skladu s tem
zakonom, se spreminja 135. člen, ki ureja izbris starih hipotek.
Izhodišče v tem členu vsebovane rešitve je domneva o zastaranju hipotekarnih terjatev, ki se v daljšem časovnem obdobju
niso izvršile. Vpis hipotek, ki te terjatve varujejo, je zato
s stališča aktualnosti in preglednosti zemljiške knjige nepotreben. Predlagatelj ocenjuje, da je zadosten kriterij za izbris
hipotek čas, ki je potekel od njihovega vpisa, in sicer se
predlaga 25 let. Ni pa potrebno še ugotavljanje vrednosti
hipotekarnih terjatev, saj so te majhne in bi to povzročilo le
nepotrebno podaljšanje postopka.
Izvajanje posameznih prehodnih določb bi natačneje urejal
podzakonski pred is (141. člen). Ta bi določal tudi, kako se do
vzpostavitve katastra stvab pridobivajo tehnični podatki
o stavbah v etažni lastnini (143. člen).
V posamezne člene so vnešeni še nekateri, zgolj redakcijski
popravki.

Predlog zakona o ZRAČNEM PROMETU - EPA 611
OBRAVNAVA
mag. Janez KOCIJANČIČ
Jože JAGODNIK
Franc LIPOGLAVŠEK,
poslanci državnega zbora
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) predlagamo
podpisani poslanci Državnega zbora
PREDLOG ZAKONA O ZRAČNEM PROMETU,

PRVA

ki ga pošiljamo v prvo obravnavo.
Državnemu zboru Republike Slovenije predlagamo, d
uvrsti na majsko sejo Državnega zbora.
V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora
blike Slovenije bodo pri obravnavi zakona na delov"'
telesih državnega zbora sodelovali predlagatelji
mag. Janez KOCIJANČIČ, Jože JAGODNIK in Franc LlP^
GLAVŠEK.

Predlog zakona o zračnem prometu
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA:

BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije se v naši državi od razglasitve samostojnosti dalje
smiselno uporabljajo Zakon o zračni plovbi in na njegovi
podlagi izdani predpisi. Teh je skupaj 32.

PRVO POGLAVJE
Splošne določbe

Nekaterih predpisov ni mogoče neposredno uporabljati, zato
so bili izdani že tisti, ki so bili pogoj za vzpostavitev suverenosti in za nemoteno delovanje na tem področju in urejajo
oznake državne pripadnosti zrakoplovov, register zrakoplovov, način izdajanja dovoljenj za lete, o obratovalnem času
javnih letališč in o pristojbinah za uporabo naprav in storitev
za kontrolo letenja oz. za izdajo različnih dokumentov.
Republika Slovenija je v letih 1992 in 1993 postala članica
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), evropske
konference civilnega letalstva (ECAC) in Združenih letalskih
organov (JAA). Članstvo je navedenih organizacijah ne prinaša samo pravic ampak tudi obveznosti. Poleg upoštevanja
trendov in priporočil v prometni politiki se glavna obveznost
držav članic nanaša na tekoče usklajevanje domače zakonodaje z mednarodnimi normami in standardi, ki jih izdajajo
Mednarodna organizacija civilnega letalstva, Združeni letalski
organi in Eurocontrol, (Evropska agencija za varnost zračnega prometa; Vlada Republike Slovenije je že izrazila
namero za pristop k tej organizaciji).
CILJI ZAKONA
Ti formalni in vsebinski razlogi narekujejo sprejem zakona in
začetek ogromnega in strokovno zahtevnega dela pri pripravi
in sprejemu celotnega sistema predpisov na področju zračnega prometa, da ustavne obveznosti posebej ne omenjamo,
saj je samoumevna.
Kljub stalnim pripombam o prenormiranosti na področju
zračnega prometa je potrebno ugotoviti, da so organi SFRJ
pooblaščeni za izdajo predpisov, do osamosvojitve Slovenije
le-teh uspeli izdati samo polovico. Upoštevajoč priporočila
mednarodnih organizacij bo teh predpisov sicer manj, vendar
pa bodo celovitejši, podobno kot so Aneksi k Mednarodni
konvenciji o civilnem letalstvu, ki jih občasno izdaja Svet
Mednarodne organizacije civilnega letalstva in skupni letalski
predpisi (JAR-Joint Aviation Requirements), ki jih prav tako
občasno izdajajo Združeni letalski organi.
Finančne posledice zakona:
Za uveljavitev tega zakona ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
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1. člen

«
Ta zakon ureja promet v zračnem prostoru Republik^
nije (v nadaljnjem besedilu: slovenski zračni prostor)
pogoje za njegovo varnost, službe v zračnem prometu.
orološko službo, preiskovanje ogrožanja varnosti zra
prometa, iskanje in reševanje zrakoplovov, preisKO
izrednih dogodkov in nesreč, nadzor varnosti, Prekr ,|(
določena materialno-pravna razmerja glede uporabee8*
plovov, letališč in vzletišč ter graditve, vzdrževanja in'
cije zrakoplovov, letališč in vzletišč.

'
lj
n
»

2. člen
Promet z zrakoplovi je ob pogojh in na način, ki ga dojj
zakon prost, razen za vojaške, kadar je tako do1'
v posebnih predpisih.
Določbe tega zakona se uporabljajo za domače civiln®1'
ške in tuje zrakoplove.
3. člen
Zrakoplov krši slovenski zračni prostor, če leti v rtft
dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja pr's :
organa oziroma v nasprotju z določili tega zakona
njegovi podlagi izdanih predpisov.
Kršitev slovenskega zračnega prostora je tudi letenje
plovov brez pilota in drugih vodenih ali nevodenih0 s
objektov v tem prostoru brez dovoljenja pristojnega
Zrakoplov, ki krši slovenski zračni prostor, služba ^
zračnega prometa pozove k pristanku na določen^
lišču. V primeru neizpolnitve poziva, Ministrstvo za °°
prisili zrakoplov k pristanku.
4. člen
Fizična ali pravna oseba, ki proizvaja, uporablja,
obnavlja, popravlja zrakoplov ali opravlja spremembe .
koplovu, motorju, propelerju, opremi zrakoplava, %
službe v zračnem prometu, oskrbuje zrakoplove z 9°r'Ji
mazivom, opravlja javni prevoz ali druge dejavnosti v zi
prometu, opravlja letališke storitve oz. uporablja
p(
vzletišče, opravlja strokovno teoretično in praktično 1
ljanje zrakoplovnoga osebja, mora organizirati kontro |
tete del, pomembnih za varnost zračnega prome'8,
opravlja in zagotoviti trajno opravljanje te kontrole
-J
poro

5. člen
Poraba slovenskega zračnega prostora se lahko prepove ali
^ji
v primerih, ko to zahtevajo razlogi nacionalne varnosti.
,er
*i odloča Vlada Republike Slovenije.
jkradi zagotovitve javnega reda in miru, varnosti zračnega
l e,a
agi gl° ? in za preprečitev škodljivih vplivov na ljudi, stvari in
Se lah <0
con COne
' določijo
deli zračnega prostora (prepovedane
,ev
Vert conome
in i'
vrs,e)' kjer je promet prepovedan ali omejen.
določi Minister za prmemt in
vn> zveiev sodelovanju z omejitev
Ministrom za obrambo in Ministrom za
ntkol e
J in prostor.
IP&
in geografski položaj con, kjer je promet prepovedan
Pro
vključno z vrstami omejitev objavi Uprava za zračni
61 v
Pren
Ve Zborniku zrakoplovnih informacij. Delno ali popolno
pr P° d uporabe zračnega prostora objavi Uprava za zračni
z
iw
nujnim obvestilom na način, ki je običajen v zrač6ltl
Prometu.
e

''zrakoplovov z nadzvočno hitrostjo so prepovedani.
6. člen

^P'ov sme prileteti v slovenski zračni prostor oziroma
Wet11 nanletališču,
'e9a samokina
koridorju
in pristati
oziroma
je mejnem
odprto za
mednarodni
promet.
Ke 9'ede na prvi odstavek tega člena lahko Uprava za zračni
P'Ortiet )
°' če
morebitni
ali akcije
neugodnih
meteoroloških
S*1 |'jaU(*nijver
ah,
gre za nevarnosti
humanitarne
in akcije
za zaščito
^ ln materialnih dobrin (požar, toča ipd.) in drugih podobTieine a
■ dovoli prilet oz. odlet zrakoplova tudi izven
0jl" 9 koridorja oziroma pristanek in vzlet z letališča, ki je
Za
Potreh mednarodni promet. Uprava za zračni promet izda
Sifoni!.
pri čemer mora o tem takoj obvestiti
zrj s'rstvodovoljenje,
za obrambo.
m
7. člen
Oru zrakoplovu je prepovedano v slovenskem zračnem
Orojj|e nositi aktivno nabito strelno, raketno ali bombniško
loj
ter aktivno opremo za snemanje.
j-jsmi iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike Slb8. člen
tr

0

Prfc? ®b vadbe pilotov vojaških zrakoplovov in za potrebe
L,anv
Ufanja nehomoligiranih
zrakoplovov
y
'rlu'uv se trajno
uajuu uali11
ran0 tn° določi območje zračnega prostora, ki mora biti lociPotokn i 'n takega obsega, da ne ovira prometa po zračnih
'n na letališčih.
<*ko
e
^ini«
°čiza
določi
Minister
za promet
in zveze
soglasju
ls
trom
obrambo
in Ministrom
za okolje
in vprostor.
9. člen
Hiih- 93 za
"tedna
kona
in drugih
ki se nanašajo
na
tuji prodni zračni
promet
in so predpisov,
trajnega značaja,
se objavijo
ir^Or^dni publikaciji Uprave za zračni promet - Zborniku
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' '
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riiku asn
e ega ali trajnega značaja, niso pa objavljene v Zboriahko objavijo tudi na drug ustrezen način.
°r°če valeč

DRUGO POGLAVJE
Zrakoplovi
10. člen
Zrakoplov po tem zakonu je vsaka naprava, ki se lahko obdrži
v zraku zaradi reakcije zraka, razen reakcij zraka na zemeljsko
površino.
Zrakoplovi se delijo na zrakoplove težje ali lažje od zraka in na
zrakoplove z ali brez motornega pogona.
Vojaški zrakoplovi so tisti, ki nosijo vojaške oznake. Vsi ostali
zrakoplovi so civilni.
11. člen
Slovenski zrakoplovi se lahko uporabljajo v prometu, če imajo
za to dovoljenje in če so vpisani v Register zrakoplovov
Republike Slovenije.
Zrakoplovu se na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali uporabnika izda prometno dovoljenje, če:
1. je tip zrakoplova homologiran oz. mu je priznana homologacije tMje države
2. se po opravljenem pregledu ugotovi sposobnost zrakoplova za varno uporabo
3. je oseba, ki ima pravico uporabe, v skladu s predpisi
zavarovala odgovornost za škodo nastalo tretjim, in
4. v delovanju ne povzroča hrupa in drugih emisij, ki presegajo dovoljene količine.
Tuji zrakoplov se lahko uporablja v prometu v slovenskem
zračnem prostoru:
1. če1 izpolnjujejo pogoje za uporabo v zračnem prometu
v skladu z mednarodno pogodbo ali
2. če je za njegovo uporabo izdala dovoljenje Uprava za zračni
promet ali sprejela načrt leta.
Minister za promet in zveze izda predpis o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati zrakoplovi za varno uporabo in
o postopku za izdajo prometnega dovoljenja (Aneks 8. k Čikaški konvenciji).
Minister za obrambo izda v soglasju z Ministrom za promet In
zveze predpis iz predhodnega odstavka za vojaške zrakoplove.
12. člen
Zrakoplovi, ki so vpisani v register zrakoplovov Republike
Slovenije, imajo pripadnost Republiki Sloveniji in morajo
imeti predpisane oznake. Oznako Republike Slovenije sestavljata njena zastava in oznaka S5 z dodatkom vpisa v register
zrakoplovov.
13. člen
Zrakoplov, vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije
ima lahko oznake njegovega lastnika ali uporabnika.
14. člen
Tuj zrakoplov mora imeti med letom v slovenskem zračnem
prostoru oznake, določene s predpisom države, v kateri je
registriran, ali oznake, ki jih določa mednarodna pogodba.
15. člen
Register zrakoplovov vodi Uprava za zračni promet. Register
zrakoplovov je javna knjiga. Register zrakoplovov sestavljata
glavna knjiga in zbirka listin. Glavna knjiga je sestavljena iz
vložkov. Vsak vložek vsebuje vpisni, lastninski in bremenski
list. Zrakoplov se vpiše v register na zahtevo njegovega lastnika ali uporabnika.
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Vpis v register se opravi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. lastnik ali uporabnik zrakoplova je državljan Republike
Slovenije
2. lastnik ali uporabnik zrakoplova je tujec, ki ima v Sloveniji
začasno prebivališče
3. zrakoplov ni vpisan v registru druge države
4. za zrakoplov so bile ob uvozu oz. ob uvozu sestavnih "delov
plačane uvozne in carinske dajatve.
Z državljani Republike Slovenije iz 1. točke 2. odstavka tega
čtena so izenačeni:
1. državni organi
2. gospodarske družbe vpisane v register gospodarskih družb
Republike Slovenije, v katerih je večji del premoženja ali
kapitala v lasti državljanov oz. državnih organov Republike
Slovenije in v katerih je kontrola poslovanja ter pooblastilo za
zastopanje v rokah državljanov Republike Slovenije.
3. društva, združenja in šole, v katerih je večji del premoženja
v lasti državljanov oz. državnih organov Republike Slovenije
in v katerih je kontrola delovanja v rokah državljanov Republike Slovenije.
Lastnik oz. uporabnik zrakoplova mora takoj obvestiti Upravo
za zračni promet o vsaki spremembi, ki ima za posledico
neizpolnjevanje pogojev iz drugega in tretjega odstavka in
izbris iz registra. V primeru uničenja Uprava za zračni promet
izbriše zrakoplov iz registra po uradni dolžnosti.
Predpis o vodenju registra in o postopku ter podrobnejših
pogojih za vpis oz. izbris zrakoplova iz registra ter o vsebini
potrdila izda Minister za promet in zveze (Aneks 7. k Čikaški
konvenciji).
16. člen
Uprava za zračni promet izda v osmih dneh po prejemu
popolne zahteve za vpis predpisano potrdilo.
Zoper odločbo Uprave za zračni promet, s katero se zavrne
vpis oz. izbris, vložnik zahteve lahko vloži pritožbo na Ministrstvo za promet in zveze.
Sklep o vpisu v lastninski in bremenski list zrakoplova izda
sodišče v Ljubljani.
17. člen
Zrakoplov izdelan v Republiki Sloveniji, ki še ni homologiran,
se začasno vpiše v register zaradi preizkušanja in ugotavljanja
letalnih ter tehničnih karakteristik.
Sklep o homologaciji zrakoplova oziroma o priznanju tuje
homologacije izda na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali
uporabnika, Uprava za zračni promet.
18. člen
Zrakoplovi se, glede na namen uporabe, razvrščajo v:
- transportne zrakoplove
- zrakoplove za dela v zraku in
- zrakoplove splošne uporabe
19. člen
Uprava za zračni promet lahko na zahtevo lastnika ali uporabnika zrakoplova ugotovi sposobnost zrakoplova za varno uporabo in izda o tem potrdilo tudi v primerih, ko gre za:
- tehnični prelet zrakoplova
- preizkusne lete zaradi dodelitve homologacije tipa
- preizkusni let po opravljenem večjem popravilu oz. vzdrževalnih delih večjega obsega
- izvoz zrakoplova.
V primerih izdaje potrdila o sposobnosti zrakoplova za varno
uporabo iz prejšnjega odstavka tega člena Uprava za zračni
promet določi pogoje in način izvedbe letov ter obvezo
o zavarovanju odgovornosti za škodo nastalo tretjim. Med
takimi leti so v zrakoplovu samo člani posadke in strokovne
osebe, ki omogočijo izpolnitev namena oz. cilja navedenega
v potrdilu o sposobnosti za varno uporabo.
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20. člen
Prometno dovoljenje izdano v tuji državi se prizna v
Sloveniji, če:
t-.
a) so predpisi za izdajo potrdila v tej državi vsaj enak®
tevni kot v Republiki Sloveniji
b) vložnik zahtevka dokaže, da ima sklenjeno zaV,rt
odgovornosti oz. kritje za povračilo škode, ki bi nastala''
c) pristojni organi tuje države priznajo potrdilo o sposC"
zrakoplova za promet izdano v Republiki Sloveniji.
21. člen
Minister za promet in zveze izda predpis o uporabi zraW Hir
vov (Aneks 6. k Čikaški konvenciji).

Minister za obrambo izda v soglasju z Ministrom za p'0'® Up
zveze predpis, v katerem se smiselno uporabljajo doloc"
odstavka tega člena za vojaške zrakoplove.
TRETJE POGLAVJE
Zrakoplovno In drugo strokovno osebje
22. člen
Zrakoplovno osebje je osebje, ki upravlja z zrakoploV? ^
opravlja druga dela v zvezi z njegovim upravljanje^ u
nplovno
nunrt ncohio
osebje mnra
mora imati
imeti 70
za cunio
svoje Haln
delo Hnv/nlionio
dovoljenje. D0'
D"' lic,
te
se izda osebi, ki:
1. je najmanj polnoletna
2. je dokazala potrebno zdravstveno sposobnost
3. je uspešno opravila predpisani izpit in
4. ni nobenih okoliščin, ki kažejo na nezanesljivost 0Prl'j%
Ijanju z zrakoplovom ali pri opravljanju drugih d ' "ia
z njegovim upravljanjem.

Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za'
strokovno osebje, za katero zakon predpisuje potrdil"eI° f8(
njevanju pogojev za opravljanje del v zračnem prom L
23. člen
>
Minister za promet in zveze izda predpis, v katerem d° L
h
a) katero osebje šteje v zrakoplovno
J
b) pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi dobiti ^Us
nje zrakoplovnoga osebja ali želi podaljšati njegov" kp
nost
?"
c) čas veljavnosti posameznega dovoljenja
II)!
č) katero osebje šteje v osebje iz 2. odstavka 22. čl8%
d) pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba iz 2. odst« (
člena, ki želi dobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev z
Ijanje dela ali želi podaljšati njegovo veljavnost
je
e) čas veljavnosti posameznega potrdila za oseW Pri
odstavka 22. člena (Aneks 1. k Čikaški konvenciji)V5
24. člen
Mi
s rtl^ Os
Dovoljenje zrakoplovnomu osebju na zahtevo P° ®|0fij|
Uprava za zračni promet, ki tudi vodi register zrakoP V|
osebja.
Potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
V3
del, za katera zakon to predpisuje, izdaja gospodarsK^/nj
oz. fizična ali pravna oseba, v kateri se opravljajo1 tta"
Programe usposabljanja za posamezne vrste zrak°P.!4
in drugega strokovnega osebja predpiše direktor uf
zračni promet.
25. člen
Strokovno usposobljenost kandidata za pridobitev dO|
zrakoplovnoga osebja iz 1. odstavka 22. člena PreV,%'
sija, ki jo z liste strokovnjakov imenuje direktor UP
zračni promet.
Zdravniške preglede kandidatov za pridobitev ozirom®
šanje dovoljenj zrakoplovnoga osebja iz prvega ods'^
člena opravi zdravniška komisija, ki jo za to imenuje
Uprave za zračni promet.
poroi

30. člen

26. člen
,u

' i' državi izdana dovoljenja zrakoplovnega osebja se priz1®'° v Republiki Sloveniji, v kolikor mednarodna pogodba ne
drugače, v naslednjih primerih:
,. predpisi zadevne države določajo enake pogoje za
°°bitev in podaljšanje veljavnosti dovoljenja
Postojne oblasti zadevne države priznavajo veljavnost
°']6nj izdanih v Republiki Sloveniji.
j°v°ljenja izdana državljanom Republike Slovenije v tuji
■iV i?'56 .Pr'znajo v skladu s tem zakonom in predpisi izdanjegovi podlagi.
27. člen
a zračni promet razveljavi dovoljenje, če ugotovi, da
ne
bilo rt" 0seba
izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih
0 en e z an
Ntnrti V rimeru
'i i ' d °- Enako ravna Uprava za zračni prov
alav"
P
'ob
koizdaji
ugotovi,
da prizadeta
oseba
ni še
izpolnje.
pogojev
dovoljenja
in tako
stanje
vedno
Razveljavljeno
dovoljenje
se
vrne
Upravi
za
zračni
"imet.
>vo''
1 0 del ki |h
'
' i dovoljuje veljavno dovoljenje Uprava za
|V jfiaSn'""
<C n' Promet lahko omeji ali prepove, dokler je podan utemeUrT1
°9ro»'ala
'varnost sprizadeta
lahko kršila predpise ali
storitvijo oseba
ali opustitvijo.

Uprava za zračni promet po uradni dolžnosti razveljavi dovoljenje zrakoplovni šoli, če ugotovi, da niso več izpolnjeni
predpisani pogoji. Uprava za zračni promet lahko izdano
dovoljenje odvzame, če usposabljanje ne poteka zdržema več
kot eno leto.
31. člen
K vojaškemu zrakoplovnomu osebju spadajo vse osebe, ki
sodelujejo v vojaškem zračnem prometu, katerih delo je
pomembno za varnost zračnega prometa in imajo potrebna
zrakoplovno tehnična ter zrakoplovno operativna znanja.
32. člen

z

.0 prepovedi ali omejitve veljavnosti oz. pred razve^Ca jj° veljavnega dovoljenja iz prvega in drugega odstavka
a m
K«
' ora direktor Uprave za zračni promet pridobiti
I Se tričlanske
komisije, ki jo imenuje z liste strokov-

$

„v

28. člen
'»dni0Vnn °2ra"»porabljanje zrakoplovnega osebja opravljajo
9an '
koplovne šole. Dovoljenje zrakoplovni šoli za
eod|a ,acii° i" opravljanje strokovnega usposabljanja izda na
p53' Pisnega zahtevka Uprava za zračni promet potem, ko
sanj a,r'članska komisija pregleda, ali so izpolnjeni predpi^dra '' 9lede organzacije, opreme in predavateljskega
0r

"PQ[n r 'ianie zrakoplovnega osebja za upravljanje z drugim
pioJT * akoplova se lahko opravlja tudi zunaj rednih in zrakoins)ru'u,0ržo1- Tako usposabljanje lahko opravljajo učiteljiv»i
ii. ki imajo za to posebno pooblastilo.
,lc°g'ubi lahko usposabljajo pilote jadralnih letal ter skakorj s Padali brez dovoljenja za delo zrakoplovne šole, v kolim Pljujejo
pogoje, ki jih za to vrsto usposabljanja določa
8
'z 1. odstavka 30. člena.
\j
Plov-^opiovne
šole in aeroklubi, ki usposabljajo zrakoOsaij0 osebje in fizične ali pravne osebe, ki usposabljajo
</Upr*aaVP'S drugega tipa zrakoplova v dovoljenje, pošljejo
rok,U * zračni promet letno poročilo o opravljenem delu
' M Qa le-ta določi.
29. člen
jVfja^I'^ahtevka je upravičen dobiti dovoljenje za usposablja3kop|OVnega osebja, če dokaže, da:
<«>> tnik
S>
ali uporabnik letališča oz. vzletišča in potrebne
b) j6 ne opreme, učilnic ter učnih pripomočkov
tisto
letališče oz. vzletišče določen del zračnega
c
)j6| raza usposabljanje
ali
'i'ije
uporabnik zrakoplova primernega za usposabJ) litig „
r
ra
ia Klki zpolago potrebne učitelje letenja oziroma instruk' so usposobljeni za izvedbo programov usposabljanja.
^ do
iiave!<%nju za usposabljanje je potrebno v okviru zahtevka
usposabljanja, za katere vložnik izpolnjuje predJld % u?.Pogojo. Pred izdajo dovoljenja mora tričlanska komijiif Pri v| J° imenuje direktor Uprave za zračni promet, pregledati
tftiL. 'liku ali izpolnjuje pogoje tako, kot je navedeno v zah-

Gvalec

Upravljalec vojaškega zrakoplova je oseba, ki upravlja zrakoplov v letu ali ga tehnično oskrbuje.
33. člen
Vse ostale osebe, ki sodelujejo v vojaškem zračnem prometu
in niso vključene v 31. členu, predstavljajo ostalo vojaško
zrakoplovno osebje (zemeljsko osebje).
34. člen
Z vojaškim zrakoplovom lahko upravlja samo oseba, ki ima za
to dovoljenje Ministrstva za obrambo.
Minister za obrambo izda predpis, s katerim določi, katero
vojaško zrakoplovno osebje mora imeti za svoje delo dovoljenje. Pri izdaji takega predpisa upošteva zahteve varnosti zračnega prometa in obrambne interese države.
V predpisu iz prejšnjega odstavka se določijo vrste, oblika,
čas veljavnosti in podaljšanje dovoljenj, pri čemer je potrebno
upoštevati vrste zrakoplovov, namen njihove uporabe in psihične ter fizične obremenitve, katerim je izpostavljeno vojaško zrakoplovno osebje. Določiti je potrebno tudi, pod kakšnimi pogoji se izdajo dovoljenja vojaškemu zrakoplovnomu
osebju, upoštevajoč zahteve varnosti zračnega prometa.
35. člen
Vojaškemu zrakoplovnemu osebju Uprava za zračni promet
na podlagi zahtevka izda ustrezno dovoljenje za delo potem,
ko položi praktični in teoretični del izpita, na podlagi katerega
se ugotovi strokovna usposobljenost kandidata za tisti del
teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih usposabljanje za vojaško
dovoljenje ne daje. Kandidat mora ob izdaji dovoljenja predložiti Upravi za zračni promet overjeni prepis ustreznega vojaškega dovoljenja.
ČETRTO POGLAVJE
Letališča In vzletišča
36. člen
Letališče in vzletišče je določena kopenska ali vodna površina
vključno z objekti, napeljevami in oprema namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov.
Zrakoplovi lahko vzletajo in pristajajo samo na letališčih in
vzletiščih. Za vzletanje in pristajanje zrakoplovov zunaj letališč in vzletišč se izda dovoljenje v primerih, ki jih določa ta
zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi. Dovoljenje izda
Uprava za zračni promet v soglasju z Ministrstvom za
obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve.
37. člen
Letališča in vzletišča se delijo na civilna in vojaška. Vojaška so
tista letališča in vzletišča, katerih uporaba je v pristojnosti
Ministrstva za obrambo, vsa ostala so civilna.
Civilna letališča in vzletišča, ki so usposobljena in odprta za
javni zračni prevoz so javna, ostala pa so za lastne potrebe.
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38. člen
Infrastruktura na letališčih in vzletiščih so manevrske površine, vzletno pristajalne steze, povezovalne in druge poti,
ploščadi za gibanje in parkiranje zrakoplovov, objekti,
naprave in sredstva, ki so namenjeni neposredno odvijanju
zračnega prometa.
Gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje razpoložljivosti infrastrukture ter zagotavljanje varnosti (protipožarna zaščita,
prva medicinska pomoč in antidiverzijska kontrola) na javnih
letališčih odprtih za mednarodni promet je gospodarska javna
služba v skladu z 2. odstavkom 1. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki jo zagotavlja Republika Slovenija.
Gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje razpoložljivosti infrastrukture ter zagotavljanje varnosti (protipožarna zaščita,
prva medicinska pomoč in antidiverzijska kontrola) na javnih
letališčih in vzletiščih, odprtih za domači promet, je gospodarska javna služba v skladu z 2. odstavkom 1. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah, ki jo zagotavlja krajevno pristojna občina ali druga lokalna skupnost.
Gospodarsko javno službo iz 2. in 3. odstavka tega člena
zagotavlja republika oz. lokalna skupnost z vlaganjem javnega kapitala v gospodarsko družbo registrirano za opravljanje letaliških storitev ali z dodelitvijo koncesije gospodarski
družbi, registrirani za opravljanje letaliških storitev.
Naprave in oprema, ki jih postavljata in upravljata Uprava za
zračni promet in Hidrometeorološki zavod na letališčih in
vzletiščih ne štejejo v infrastrukturo iz 2. in 3. odstavka.
39. člen
Za pristanek zunaj letališča ali vzletišča ni potrebno dovoljenje v primeru, da:
1. gre za zasilni pristanek zaradi pomanjkanja goriva ali
okvare, ali za pristanek z reševalnim padalom
2. gre za zrakoplov, ki sodeluje pri reševalnih ali policijskih
akcijah ali pri preiskavi nesreč in
3. gre za zrakoplov brez lastnega pogona.
V primeru pristanka zunaj letališča ali vzletišča dovoli Uprava
za zračni promet ponovni vzlet, če so izpolnjeni predpisani
pogoji.
40. člen
Javno letališče, na katerem deluje poleg služb v zračnem
prometu še mejna služba (policija, carina), se uporablja za
domači in mednarodni promet, druga letališča in vzletišča pa
samo za domači.
Sklep o odprtju letališča za mednarodni promet sprejme
Vlada Republike Slovenije na predlog Ministra za promet in
zveze ob soglasju Ministrov za finance, notranje zadeve in
obrambo.
Na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali obratovalca letališča
ali vzletišča lahko Minister za promet in zveze ob soglasju
Ministra za finance in notranje zadeve letališču ali vzletišču
začasno dodeli položaj mednarodnega.
41. člen

Na podlagi pisnega zahtevka lastnika ali obratovalca leta
ali vzletišča lahko Minister za promet in zveze dovo«
obratovanja takega letališča ali vzletišča.
42. člen

Letališče in vzletišče se sme uporabljati v zračnem Proir
če izpolnjuje poleg pogojev, ki jih določajo posebni tw
predpisi o projektiranju, gradnji in rekonstrukciji letališč. Ui
druge pogoje v odvisnosti od razreda in kategorije letali "P
vzletišča, če ima uporabno dovoljenje in če je vpisano'*«
vpi
nik letališč oziroma vzletišč.
43. člen
Pred določitvijo lokacije, gradnjo ali rekonstrukcijo le'aj"0i
in drugih objektov iz 37. člena tega zakona mora lastn
obratovalec letališča oz. vzletišča dobiti posebno dovol
za lokacijo, gradnjo ali rekonstrukcijo, ki ga izda W|n!s0!:(|
promet in zveze. Pred izdajo tega dovoljenja pristojni n )
ne more izdati lokacijskega ali gradbenega dovolje l
sprejeti priglasitve del.
44. člen
Zahtevek za izdajo dovoljenja za gradnjo ali rekonstruM1 1
letališču oz. vzletišču iz 37. teze, ki ga pošlje las"
obratovalec letališča oz. vzletišča, mora vsebovati:
1. vrsto oz. razred in kategorijo letališča oz. vzletišča
2. predvideno infrastrukturo
,
3. vrste zrakoplovov, katerim je namenjeno letališče ot
tišče
,
4. predlog za določitev letališke cone oz. cone vzletišč3 f
5. pričakovane ovire za zračni promet z oznako lo^
višine
J
6. posledice namere na pravice tretjih predvsem, kar*° ^
hrup in emisije škodljivih plinov
7. predlog standardnih postopkov za vzletanje in pri®
zrakoplovov in letenje v letališki coni oz. coni vzle>
8. dokazila o pravici uporabe zemljišča in o namembf'
9. dokazila o zagotovljenih sredstvih za gradnjo (»"
načrt).
Zahtevku je potrebno priložiti lokacijsko dokumenta^!
kateroizvedbene projekte, če gre za infrastrukturo
zahteva lokacijska dokumentacija.
45. člen
!

m,
V postopku odločanja o zahtevku Ministrstvo za Pr0
zveze najprej ugotovi, ali je gradnja letališča oz. vZ,t
v skladu s prostorskim ureditvenim planom oz. aH 4
v prostoru dopušča gradnjo letališča oz. vzletišča za
vani obseg prometa. V primeru, da te predpostavk'a
izpolnjene ministrstvo zahtevek zavrne, sicer pa "rS
postopek. Pred odločitvijo o zahtevku pridobi Minist <
promet in zveze pisna mnenja Ministrstva za okolje in P
Ministrstva za obrambo in prizadetih občin.
V primeru zavrnitve zahtevka o pritožbi odloča Vlada
blike Slovenije.

Čas, v katerem mora biti javno letališče ali vzletišče odprto za
promet, določi Minister za promet in zveze.
Pred izdajo sklepa o odprtosti mora Minister pridobiti mnenje
lastnika ali obratovalca letališča oz. vzletišča in okrajnega
sveta, v katerem se nahaja letališče oz. vzletišče.
V primeru, da je zaradi javnega interesa potrebna odprtost
letališča, ki lastniku ali obratovalcu povzroča dodatne stroške, jih je Ministrstvo za promet in zveze dolžno nadoknaditi.
O tem skleneta lastnik ali obratovalec letališča in Ministrstvo
za promet in zveze za vsako proračunsko obdobje pogodbo
v pisni obliki.

46. člen
V posebnem dovoljenju za gradnjo letališča ali vzletih
o rekonstrukciji je potrebno določiti:
1. vrste zrakoplovov, ki lahko vzletajo in pristajajo
2. letališko cono oziroma cono vzletišča
3. čas, v katerem je potrebno dokončati gradnjo i"
strukcijo
(fl|l
4. pogoje, ki jih je potrebno pri gradnji ali rekons
upoštevati tako, da so upoštevana določila predpisa o P
tiranju letališč in vzletišč.

letal'
voli

47. člen
J končani gradnji ali rekonstrukciji letališča ali objektov iz
, člena tega zakona pred izdajo dovoljenja za uporabo
'"'sija pristojnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje,
Pavi
tehnični pregled.

53. člen

0

irof
48. člen
teW
iši,1 „ji 'nik ali obratovalec letališča oz. vzletišča po končani gradiliži njiil t rekonstrukciji s pisno vlogo zahteva izdajo dovoljenja
j»< ^Porabo in predlaga vpis letališča oz. vzletišča v ustrezen
iM . —■ je izda in vpis izvrši Uprava za zračni promet. Pred
0J> dovoljenja pregleda letališče oz. vzletišče komisija, ki
v va
Bt»'"0|m»°»°
! e 't h pregleda sestavi zapisnik in predlaga pogoje ali
iZ'
,
itn* skupaj 2 . ki jih je potrebno vključiti v odločbo o dovoljenju

'1 roki za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
49. člen

Dov! e za
koli '
uporabo letališča oz. vzletišča je mogoče kadarAiaviti ali njegov obseg spremeniti, če niso več izpolWrebn
k ^Pisani pogoji. V odločbi o spremembi dovoljenja je
p0 an ° tudi določiti rok, v katerem je potrebno odpraviti
ikljivosti ali vzpostaviti prvotno stanje.

Ministrstvo za obrambo lahko dovoli uporabo dela vojaškega
letališča ali vzletišča in gradnjo stabilnih objektov in naprav
za potrebe civilnega zračnega prometa. Dovoljenje iz 1.
odstavka tega člena izda Minister za obrambo.
Obratovalec dela vojaškega letališča ali vzletišča sklene za
uporabo pisno pogodbo z Ministrstvom za obrambo.
54. člen
Gradnja, razširitev in opustitev vojaškega letališča in vzletišča
je v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Za lokacijo Vojaškega
letališča in vzletišča je potrebno dobiti soglasje Ministrstva za
promet in zveze.
55. člen
Lastnik ali obratovalec letališča oz. vzletišča za uporabo infrastrukture zaračunava pristojbino za vzletanje in pristajanje
zrakoplovov in njihovo premikanje po manevrskih površinah
ter parkiranje in potniško takso.
Za vrste pristojbin iz prejšnjega odstavka in njihovo višino
mora lastnik ali obratovalec letališča oz. vzletišča dobiti dovoljenje Ministrstva za promet in zveze.

50. člen

56. člen

1a
Hora'2a
* " obratovalec letališča ali vzletišča za lastne potrebe
lUr. Us 9otoviti, da stanje in obratovanje letališke infrastruktreza predpisanim zahtevam.
>r v a
, aiiv ' k° mora zagotoviti, da so v času obratovanja letališča
rit1 '6feu ■'a zagotovljene služba sprejema in odprave letal, za
" - 1a,}ie in protipožarno zaščito ter služba prve zdravniške
' v predpisanem obsegu.

Lastnik ali obratovalec letališča ali vzletišča mora zagotoviti
enkrat na leto merjenje hrupa v okolici letališča oz. vzletišča
za pretežne vrste in tipe zrakoplovov, ki vzletajo in pristajajo
na letališču oz. vzletišču, ki je predmet uporabe.

J
ali obratovalec letališča ali vzletišča, ki je namenjeno
0 pQ'^edn
arodni promet, mora zagotoviti prostorske in druge
e
'j in i°l za delo organov za notranje zadeve, carinskih organov
$ Akcijskih služb.

Minister za promet in zveze izda predpis o varstvu okolja pred
hrupom zrakoplovov (Aneks 16. k Čikaški konvenciji).

51. člen
er za

2' Cat'
Pfomet in zveze izda predpis o projektiranju in
He anju letališč in vzletišč. Pri tem mora upoštevati zahnil! Urnosti
zračnega prometa, ki se pojavljajo na posamez!,a» ners'ah letališč in vzletišč v odvisnosti od vrste in obsega
9a prometa (aneks 14. k Čikaški konvenciji).
ali
A
obratovalec letališča in vzletišča sprejme in objavi
«1 liji, aievno
običajen način splošne pogoje za uporabo leta2
sfj
° - vzletišča.
Pfgj ob
lijj. |e
)avo splošnih pogojev za uporabo letališča oz. vzle1 dov0i ,'astnik ali obratovalec slednjega dolžan pridobiti
tvjj
'lenje Uprave za zračni promet.

52. člen
Ci,
e,a,išča in
ia oh
vzletišča lahko uporablja tudi Ministrstvo
rav rarnbo za
ha, skladu sP°,rebe vojaškega prometa. Pri tem mora
a
"nj^ih
iav letališčihpredpisom
in vzletišč
in vzletiščiho vuporabi
skladu letališč
s splošnimi
pogoji ter
za
obfjJ? uporabo. Lastnik ali obratovalec in Minister za
"^2°
skleneta
za uporabo
civilnega
letališča
oz. vzle*a potrebe
vojaškega
prometa
posebno
pogodbo.
<>° za obrambno sme na civilnem letališču ali vzleje |0 9faditi in uporabljati stabilne objekte in naprave, kadar
r
6aioPs (.irTlernci za potrebe državne obrambe in ne ogroža
» ali varnosti civilnega zračnega prometa.
0 gf
Odstoji in uporabi objektov in naprav iz predhodnega
''oi*0rn odloči Minister za obrambo v soglasju z Ministrom
et in zveze.
Of

oč evalec

Za letališa in vzletišča, kjer vzletajo in pristajajo zrakoplovi, ki
za to ne potrebujejo motornega pogona, meritve iz 1.
odstavka tega člena niso potrebne.

PETO POGLAVJE
Prepreke za zračni promet
57. člen
Prepreke za zračnj promet so prepreke na območju cone
letališča oz. vzletišča ali zunaj nje.
Med prepreke na območju cone letališča oz. vzletišča štejejo
objekti, instalacije in naprave ter zvišanja okoliškega terena
kakor tudi poglobitve terena za ceste, javne kanale in podobno.
Zunaj območja cone letališča v krogu 10 km od referenčne
točke letališča štejejo za prepreke objekti, instalacije in
naprave, ki so višje kot 100 m ali višje kot 30 m, vendar se
nehajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke
letališča.
Referenčna točka je določena z geografsko lokacijo letališča
in se praviloma nahaja na sredini vzletno pristajalne steze.
Infrastruktura na letališču oz. vzletišču ter naprave Uprave za
zračni promet, namenjene za vodenje zračnega prometa niso
prepreke v smislu 2. in 3. odstavka tega člena.
58. člen
Cona letališča oz. vzletišča se deli na območje, na katerem je
raba prostora dovoljena izključno lastniku oz. obratovalcu
letališča oz. vzletišča in na območje, na katerem je raba
prostora s strani drugih oseb ali organov omejena. Na
območju cone letališča oz. vzletišča je postavljanje preprek
izjemoma dovoljeno.
21

Določitev cone za letališča je obvezna, za vzletišča pa samo
v primeru, da narava zračnega prometa in vrste zrakoplovov,
ki vzletajo in pristajajo na vzletiščih, to upravičujejo.
59. člen
Cone civilnega letališča oz. vzletišča določi Uprava za zračni
promet. Ministrstvo za obrambo pa za vojaška.
Pri določitvi meja cone iz prejšnjega odstavka se upošteva
topografske pogoje in zahteve za varno vzletenje in pristajanje na letališču oz. vzletišču ter letenje zrakoplovov v bližini
letališča oz. vzletišča.
60. člen
Kdor namerava v skladu s 57. členom postaviti novo ali povečati oz. povišati obstoječo prepreko, mora za to dobiti dovoljenje Uprave za zračni promet za civilna oz. Ministrstva za
obrambo za vojaška letališča in vzletišča.
Organa iz prejšnjega odstavka lahko izdata dovoljenje samo
v primeru, da nameravano povečanje oz. povišanje ne bo
prizadelo varnosti in rednosti zračnega prometa.
61. člen
Prepreke, ki jih ureja 57. člen, je potrebno zaznamovati z orientacijskimi znamenji, ki jih je potrebno vzdrževati v brezhibnem stanju.
Orientacijska znamenja postavlja in vzdržuje:
1. lastnik ali uporabnik objekta, če so taki objekti zgrajeni po
zgraditvi letališča oz. vzletišča
2. lastnik ali obratovalec letališča oz. vzletišča, če se le-to
gradi oz. rekonstruira potem, ko so bili taki objekti že zgrajeni.
62. člen
V primeru, da je prepreka zgrajena ali povečana brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, jo je investitor dolžan na
lastne stroške podreti. O tem izda odločbo Uprava za zračni
promet na predlog inšpektorja po uradni dolžnosti.
V primeru, da je prepreko potrebno odstraniti zaradi gradnje
ali rekonstrukcije letališča oz. vzletišča, je stroške odstranitve
in ustrezno odškodnino dolžan nositi lastnik ali obratovalec
letališča oz. vzletišča.
63. člen
Za postavitev in delovanje naprav, ki lahko povzročajo električne ali svetlobne motnje za naprave za vodenje letal oz.
lahko motijo posadke letal, je potrebno dovoljenje.
Na njegov pisni zahtevek Uprava za zračni promet izda dovoljenje lastniku ali uporabniku naprave.
V dovoljenju je potrebno navesti pogoje in omejitve, ki naj
preprečijo motnje in zagotovijo varnost zračnega prometa.
ŠESTO POGLAVJE
Zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu
64. člen
Za javni zračni prevoz šteje prevoz potnikov ali tovora, ki ga
kot pridobitno dejavnost opravlja gospodarska družba ali
podjetnik, v nadaljevanju prevoznik.
Za javni zračni prevoz šteje tudi dajanje zrakoplovov v najem,
ki ga za plačilo opravlja gospodarska družba, podjetnik, društvo ali združnje.
Zračni prevoz, ki ga gospodarska družba ali zasebnik opravlja
v okviru svoje pridobitne dejavnosti, je prevoz za lastne potrebe.
22

Posti
nem

65. člen

Javni zračni prevoz se lahko opravlja kot redni ali posebni Upra
javni redni zračni prevoz šteje prevoz, ki:
a) je pod enakimi pogoji dostopen vsakemu
b) se opravlja na vnaprej določeni liniji
c) se opravlja po vnaprej določenem in objavljenem "
letenja
č) se opravlja po vnaprej določenih cenah in
d) se opravlja po vnaprej določenih splošnih prevoznih!
gojih.
Javni zračni prevoz, ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. odsM
tega člena, se šteje za posebni. Poseben javni PreV..
opravlja kot prevoz po posebej dogovorjenih pogojih (P° U|
mični ali serijski čarter prevoz) ali kot taksi prevozprevoz v zračnem prometu se lahko opravlja z zrakoplov
ki ima največ deset potniških sedežev.
Gospodarske družbe in podjetniki iz 1. odstavka 63.
lahko ukvarjajo samo z rednim ali posebnim prevozorn"
z obema, ostali se lahko ukvarjajo samo s posebnim I1
prevozom ali z dajanjem zrakoplovov v najem.
66. člen

•lav
Prevoznik potrebuje za opravljanje javnega zračne
dovoljenje, ki ga izda Uprava za zračni promet.
Prt
Uprava za zračni promet izda dovoljenje na podlagi pisnf!
zahtevka, ki mora vsebovati:
a) firmo, sedež in sedež obrata ali obratov za gosp°^
Ji
družbe oziroma ime in priimek z navedbo stalnega Pre
lišča za podjetnika
b) imena in priimke z navedbo stalnega prebivališča10»
pooblaščenih
za zastopanje gospodarske družbe oz "
n
'ka
.jI
c) izpisek iz registra gospodarskih družb ali izpisek iz vp,s i li|
podjetnikov
Pr
č) nameravane vrste prevoza
P'
' d) splošne pogoje prevoza
.
rin f
e) področje nameravanega prevoza z navedbo linij v P |
rednega prevoza
f) tipe in število zrakoplovov z navedbo proizvajalca
&
g) predvideno organizacijo
ii
,aVI
h) znesek finančnih sredstev, ki naj omogočajo opi
4
nameravanega obsega prevoza
i) tarife za javni redni prevoz
.m
j) operativne postopke za opravljanje prevoza vWJ
s potrebnim priročnikom
,
k) tehnično vzdrževanje zrakoplovov vključno s potfe
priročnikom.
67. člen
Pred izdajo dovoljenja iz 66. člena Uprava za zračni Pron,1nep
vložniku zahtevka pregleda in oceni stanje, pridobi fl]"..
imetnikov pravice uporabe letališča oz. vzletišč in 1°'
skupnosti pristojnih po sedežu oz. stanovanju prosilca'
Potem, ko ugotovi, da so v zadovoljivi meri izpolnjeni
za opravljanje nameravane vrste in obsega javnega P,e0 ,f
izda Uprava za zračni promet dovoljenje za opravljan)u Jjj
nega prevoza v primeru, da je prosilec državljan ReP .,j
Slovenije ali pravna oseba s sedežem v Republiki Slove"'1
je večina njenega premoženja v lasti slovenskih civil"! j
pravnih oseb in da je vodenje (poslov) v rokah državi)
Republike Slovenije.
n e;
Uprava za zračni promet v dovoljenju za opravljanje jav' '
zračnega prevoza navede:
a) vrsto prevoza
b) območje prevoza
c) linije, kadar gre za javni redni prevoz
č) čas veljavnosti dovoljenja
d) tipe in število zrakoplovov
j
e) čas, v katerem mora prevoznik začeti opravljati dejavno
>
potrdi predvideno organizacijo, priročnik o operaI
poročeVi

jebni-

popkih za opravljanje javnega prevoza, priročnik o tehničvzdrževanju zrakoplovov ter splošne pogoje prevoza.

V zahtevku je potrebno tudi izrecno navesti ali gre za delno ali
popolno opustitev in čas, v katerem naj bi opustitev veljala.

J,avaza zračni promet lahko v dovoljenju navede tudi druge
in omejitve.

74. člen

68. člen
mora vložiti
zahtevek
dovoljenja,javče
ava spremeniti vrsto,
obegzaalispremembo
območje opravljanja
ddlzračnega
prevoza. Prav tako je prevoznik dolžan brez
«,i. .nia: obvestiti Upravo za zračni promet o spremembah
dst«
okoliščine oz. dejstva, ki je vplivalo na izdajo dovo3 voz
er

T<
jlov«

Prevoznik, ki opravlja javni redni prevoz, je dolžan na zahtevo
PTT sprejeti na določeni progi prevoz poštne pošiljke in ima
pravico za tak prevoz zaračunati prevoznino, ki je običajna pri
zračnem prevozu poštnih pošiljk.
Prevoznik odgovarja za izgubo ali poškodbo pošiljke do zneskov določenih v mednarodnem sporazumu o Poštni uniji.
75. člen

1

za zračni promet na podlagi obvestila iz prejšnjega
a
tega člena po uradni dolžnosti izda novo dovoljenje,
"aioži■ Prevozniku
m
rok za vzpostavitev prejšnjega stanja ali pa
1 n
° dovoljenje prekliče oziroma spremeni.

Vlada Republike Slovenije izda predpis o mednarodnem prevozu oseb in blaga z zrakoplovi (Aneks 9. k Čikaški konvenciji). V njem podrobneje uredi:

feVaza zračni promet lahko rezveljavi dovoljenje za opravJ« P^voza v primeru, da prevoznik ne začne opravljati
°za v času, ki je določen v dovoljenju.

a) prehod zrakoplovov, oseb in stvari preko meje
b) mednarodna letališča z objekti, opremo in službami na njih
c) pristanek zunaj mednarodnega letališča
č) varnost prometa
d) druge zadeve.

69. člen
^'Prevoz v zračnem prometu med letališči, ki ležijo na
Republike Slovenije, praviloma opravljajo domači
70. člen
fcoznik
lahko opravlja javni zračni prevoz v Republiki
L8"1)' v skladu z določbami mednarodne pogodbe, ki jo je
!do ° 'ka Slovenija sklenila s prizadeto državo ali v skladu
tr
°rnet 6n'ern' ki ga izda na n'e9ovo zahtevo Uprava za zračni
^jVa za zračni promet lahko odkloni izdajo dovoljenja iz
Pfavir0 v9a odstavka, če slovenski prevozniki nimajo enakih
državi, iz katere je tuji prevoznik.
71. člen
Do,'Haei in tu
i' prevozniki so pred začetkom opravljanja javdoijn2raćne9a prevoza ali pred izvršitvijo posameznega leta
valc uskladiti čase prileta in odleta z lastnikom ali obrato•iorituIve sprejema
'eta'iSča, in
Upravo
za letal,
zračnipotnikov
prometter
in stvari.
si zagotoviti
odprave
72. člen
®"°Kr6r,arnerava
dajati zrakoplove v najem za plačilo s posadko
Podla ^' mora za t0 'me,i dovo'jenje. Dovoljenje izda na
£>'Pisnega zahtevka prosilca Uprava za zračni promet.
>elr)o u no zahtevka in postopek izdaje dovoljenja se smiZa|(0n P°rabljajo določila 65. do vključno 70. člena tega
<P °v brez posadke je dovoljeno dati v najem osebi, ki
ali u elJavno dovoljenje za tip zrakoplova in za katero lastnik
So
abnik
bnorti
zrakoplova
da ima
psihofizične špoza varno
uporabougotovi,
zrakoplova
v prometu.
73. člen

76. člen
Med druge dejavnosti v zračnem prometu štejejo storitve
v kmetijstvu, gozdarstvu in zdravstvu, snemanje iz zraka za
potrebe geodetske službe in propagandne storitve.
Kdor namerava opravljati dejavnosti iz 1. odstavka tega člena
potrebuje za to dovoljenje Uprave za zračni promet.
Za vsebino zahtevka za izdajo dovoljenja in za postopek
izdaje se smiselno uporabljajo določila 65. in 66. člena tega
zakona.
77. člen
Kdor namerava organizirati javno prireditev z zrakoplovi,
mora za to dobiti posebno dovoljenje Uprave za zračni promet. V pisnem zahtevku za izdajo dovoljenja, mora prosilec
navesti:
a) kraj in čas prireditve
b) ime in priimek oz. firmo in prebivališče oz. sedež organizatorja
c) ime in priimek odgovornega vodje prireditve
č) organizacijski načrt s predvidenim številom in tipi zrakoplovov
d) pregled predpisanih obveznosti za prireditev, predvsem za
zagotovitev varnosti gledacev, prometa na zemlji in v zraku in
zdravstvene službe
e) zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim.
Za prireditve na letališčih in vzletiščih je potrebno k soglasju
krajevno pristojne občine, priložiti soglasje lastnika ali obratovalca le-teh, na drugih zemljiščih pa nosilca pravice uporabe slednjih. Zahtevku je potrebno priložiti geografsko karto
razmerja 1:25000 z vrisanim delom zemljišča, ki bo uporabljeno za prireditev in karto v razmerju 1:5000, na kateri so
razvidne prepreke za zračni promet.

N;
v
n k ki
' ' °Prav|ia iavi redr|i zračni prevoz, je dolžan lePreaao
Vo°Pravljati v skladu z objavljenim redom letenja in pogoji

Vlogo za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditve je potrebno
predložiti Upravi za zračni promet najmanj 30 dni pred nameravanim datumom prireditve.

0pro Jj zračni promet lahko prevoznika delno ai v celoti
oU«Clnobveznosti iz predhodnega odstavka, kadar izredne
lčqaaa e onemogočajo opravljanje javnega rednega zračPrevoza.
■
llprav n|ak. ki želi dobiti dovoljenje iz 2. odstavka, mora poslati
Zlojj
'^
zračni promet zahtevek, v katerem podrobno obra0,
®ženn
, zaradi katerih je onemogočeno ali bistveno
° opravljanje javnega rednega zračnega prevoza.

78. člen

"Oroče valeč

Kdor namerava uporabljati zrakoplov za prevoz za lastne
potrebe, mora za to dobiti dovoljenje Uprave za zračni
promet.
Dovoljenje se izda na podlagi pisnega zahtevka, ki mora
vsebovati podatke iz 2. odstavka 66. člena točke a), b), c), č),
f), j) in k).
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Pri oceni zahtevka in izdaji dovoljenja iz. iz 1. odstavka se
smiselno uporablja določilo 67. člena tega zakona.
SEDMO POGLAVJE
Pravila prometa

Minister za promet in zveze izda predpis o času I®*
o številu vzletov in pristankov med delovnim časom in o trt'
nju počitka zrakoplova.
84. člen

79. člen.
Zračni promet je gibanje zrakoplovov po letališčih in vzletiščih ter njihovo gibanje'po zraku (let).
Šteje se, da je zrakoplov v letu od trenutka, ko se premakne
z namenom vzleteti in do trenutka, ko se ustavi na koncu leta.
Vsak udeleženec v zračnem prometu mora ravnati tako, da sta
zagotovljena varnost in red ter da ni ogrožena varnost ljudi in
premoženja na zemlji.
80. člen
Zrakoplovi lahko vzletajo ali pristajajo zunaj letališč oziroma
vzletišč, ki so zanje dovoljena, z dovoljenjem lastnika ali
uporabnika zemljišča in Uprave za zračni promet.
Zrakoplovi lahko vzletajo in pristajajo na letališčih ali vzletiščih zunaj vzletno pristajalnih stez ali izven obratovalnega časa
po predhodnem dovoljenju imetnika pravice uporabe letališča oziroma vzletišča in Uprave za zračni promet.
Dovoljenja iz. 1. in 2. odstavka tega člena niso potrebna,
kadar gre za prisilni pristanek ali kraj pristanka glede na
lastnosti zrakoplova ni mogel biti določen v naprej ali kadar je
iak pristanek potreben zaradi izvajanja akcij iskanja in reševanja.
Ponovni vzlet ni dovoljen v primeru zasilnega oz. prisilnega
pristanka zunaj letališča oz. vzletišča.
V primeru pristanka in vzleta zunaj letališča ali vzletišča mora
posadka dati lastniku ali uporabniku pravice zemljišča
podatke o lastniku oziroma uporabniku zrakoplova in o zavarovalnici, ki je zavarovala zrakoplov za primer škode povzročene tretjim osebam. Pri zrakoplovu brez posadke je dolžan
dati podatke lastnik ali uporabnik zrakoplova. Potem, ko je
dobjl navedene podatke, lastnik ali uporabnik zemljišča ne
sme ovirati ponovnega vzleta zrakoplova ali odvoza slednjega.
Lastnik ali uporabnik zemljišča lahko zahteva povračilo
škode, ki je nastala zaradi vzleta ali pristanka zrakoplova.
61. člen
Z zrakoplovom ni dovoljeno prevažati hladnega ali ognjenega
orožja, streliva in drugih eksplozivnih ter vnetljivih sredstev,
razen kadar se prevažajo kot tovor ali potniška prtljaga
v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.
Minister za promet In zveze izda predpis o prevozu nevarnih
snovi (Aneks 18. k Čikaški konvenciji) in hladnega ter ognjenega orožja.
82. člen

Vodja zrakoplova je pilot, ki praviloma upravlja z zrakopl"vt OS
in je odgovoren za varno izvršitev leta.
Vodja zrakoplova vodi posadko pri vseh delih na zrakop'0'

Vodja zrakoplova mora let opraviti v skladu s predpis''^
katerih sme odstopiti samo, kadar je to neizogibno za"ini,ar
varne izvedbe leta.
šk;
Vodja zrakoplova mora biti seznanjen z vsebino tovora, Ma
prevaža. Lastnik ali uporabnik zrakoplova določi vodjo z' alj
»i
plova za vsak let oz. del leta.
Dela vodje zrakoplova, s katerim se prevažajo osebe in
v javnem prevozu, ne sme opravljati oseba, ki je dopoim1
let starosti.
85. člen
Vodja zrakoplova predstavlja zrakoplov in je pooblašča"'
v odnosih s tretjimi ukrepa tako, kot določajo ta zaK°
predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Vodja zrakoplova lahko pooblasti člana posadke, da1 s"
določeno opravilo na zrakoplovu. Dano pooblastilo ne
zuje vodje zrakoplova odgovornosti, določene v 1. ods»
84. člena.
1.
86. člen
Določila tega zakona in na njegovi podlagi izdanih Pred(,i!
se uporabljajo tudi, kadar zrakoplov leti v zračnem pr°53
tuje države razen, kadar je uporaba tujega prava obvezfl
87. člen
Vodja zrakoplova, član posadke zrakoplova in osebe j*, J,
člena tega zakona ne smejo biti med delom pod vp"
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev.
Osebje iz 1. odstavka tega člena ne sme opravljati sVi6!
dela, če je toliko utrujeno ali bolno ali je v takem duševni
telesnem stanju, da ga ni zmožno pravilno opravljati.

Delavca iz 1. in 2. odstavka je neposredni vodja dolžan o&ni
^
niti z dela, dokler ne preneha stanje, ki ima za posl00
nesposobnost opravljanja dela.
'J
88. člen

V zrakoplovu, ki se uporablja v zračnem prometu, moral06' ,
predpisane listine in knjige.

Prevoz in uporaba radijskih naprav v zrakoplovih sta dovoljena na podlagi dovoljenja Uprave za telekomunikacije.
Za snemanja iz zraka razen za fotografska snemanja iz zrakoplovov, ki opravljajo javni redni zračni prevoz, je potrebno
dovoljenje Uprave za zračni promet.

Katere listine in knjige morajo biti v posamezni vrsti |Sl '
plova med letom, njihovo vsebino in obliko določa predp [
ga izda Minister za promet in zveze.

83. člen

Rakete in druge leteče predmete je dovoljeno lansira''? !
predhodnem dovoljenju Uprave za zračni promet razen^ I
merih, ko gre za lansiranje zunaj varnostnih con leta" »0 '
vzletišč in zračnih poti ali višina njihovega leta ne prese9

Med zračnim prometom mora biti v zrakoplovu posadka,
katere število in sestava sta odvisni od vrste in kategorije
zrakoplova ter od namena leta.

89. člen
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93. člen
Minister za obrambo izda v soglasju z Ministrom za promet in
zveze predpis o organizaciji in načinu dela službe za iskanje
in reševanje (Aneks 12. k Čikaški konvenciji).
94. člen
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iplo*
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Pristojna služba za kontrolo zračnega prometa pomaga zrakoplovu, ki je v nevarnosti.
Pri iskanju in reševanju zrakoplova so dolžni sodelovati zrakoplovi, radijske postaje in druge službe, ki so v položaju, da:
1) poslušajo sporočila iz zrakoplova v težavah, iz radijskega
oddajnika ali iz oddajnika za določitev položaja zrakoplova
2) pomagajo zrakoplovu v težavah kolikor je mogoče in
3) obveščajo pristojno službo za kontrolo zračnega prometa
o razvoju dogodkov.
95. člen
Fizične in pravne osebe, ki so sodelovale pri iskanju in reševanju zrakoplova imajo pravico do povračila nastalih potrebnih
stroškov.
Stroke iz 1. odstavka tega člena krije lastnik ali uporabnik
zrakoplova. V primeru, da slednji ni zadostnih sredstev za
povračilo stroškov iskanja in reševanja, jih plača Republika
Slovenija.
96. člen
Meteorološka služba prispeva k varnosti, rednosti in učinkovitosti zračnega prometa.
Pri svojem delu meteorološka služba posreduje informacije
potrebne za opravljanje njihovih nalog prevoznikom, posadkam zrakoplovov, službam zračnega prometa, službi iskanja
in reševanja zrakoplovov lastnikom ali obratovalcem letališč
in drugim, ki sodelujejo v zračnem prometu.
Minister za okolje in prostor izda v sodelovanju z Ministrom za
promet in zveze predpis o organizaciji in načinu dela meteorološke službe (Aneks 3. k Čikaški konvenciji).
97. člen
Tehnična sredstva, opremo, naprave in objekte za meteorološko službo na letališčih projektira in postavlja Republiški
hidrometeorološki zavod s soglasjem Republiške uprave za
zračni promet.
98. člen
Pri organiziranju in delovanju služb v zračnem prometu sodeluje lastnik oz. obratovalec letališča, kjer so te službe.
Lastnik oz. obratovalec letališča zagotavlja zemljišče, prostore, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo za
delovanje služb v zračnem prometu ter za postavitev in vzdrževanje naprav in opreme za njihove potrebe.
Za prostore, ki jih da lastnik oz. obratovalec letališča v uporabo službam v zračnem prometu ima pravico zaračunavati
primerno najemnino.
V primeru, da želi lastnik ali obratovalec letališča ali vzletišča
organizirati nekatere službe zračnega prometa, mora sam
nositi stroške organizacije in delovanja takih služb vključno
s stroški za postavitev, delovanje in vzdrževanje naprav in
opreme.
Pred začetkom delovanja služb iz 4. odstavka tega člena je
lastnik oz. obratovalec letališča ali vzletišča dolžan dobiti
soglasje Republiške uprave za zračni promet.
25

105. člen

DEVETO POGLAVJE
Nadzor zračnega prometa
99. člen
Nadzor nad uporabo določil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja Republiška uprava za zračni
promet, ki sprejema ukrepe, za katere je pooblaščena s tem
zakonom in zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih.
Nadzorne naloge Uprave za zračni promet iz prejšnjega
odstavka opravljajo njeni delavci, ki imajo pooblastilo za delo
zrakoplovnoga inšpektorja. Delo zrakoplovnega inšpektorja
lahko opravlja oseba, ki ima najmanj visoko izobrazbo.
100. člen
Minister za promet in zveze izda predpis o načinu opravljanja
nadzora iz prejšnjega člena tega zakona in v sodelovanju
z Ministrom za obrambo tisti del, ki se nanaša na dejavnosti,
ki so v njegovi pristojnosti.
101. člen
Če je za posamezno nadzorno opravilo potrebna posebna
strokovnost, lahko direktor Uprave za zračni promet pooblasti
za takšno opravilo tudi druge strokovnjake s področja zračnega prometa.
102. člen
Nadzor zrakoplovov in zračnega prometa obsega zlasti nadzorstvo nad: uporabo zrakoplovov, zlasti glede pogojev za
varno uporabo in pravilno vzdrževanje zrakoplova ter sposobnosti za varen zračni promet; izdelavo zrakoplova, motorja,
propelerja, padala in opreme zrakoplova; vzdrževanjem,
popravilom, obnovo in opremo zrakoplova; obremenitvijo zrakoplova in razporeditvijo tovora v njem; listinami, knjigami in
priročniki, ki morajo biti v zrakoplovu; zračnim prevozom
glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za varno opravljanje
javnega prevoza; vzdrževanjem linij in spoštovanjem reda
letenja v javnem rednem prevozu; izpolnjevanjem pogojev za
varno uporabo zrakoplova za lastne potrebe in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje drugih dejavnosti v zračnem
prometu.
103. člen
Nadzor letališč in vzletišč obsega zlasti nadzorstvo nad; uporabo letališč in vzletišč; projektiranjem, gradnjo in rekonstrukcijo letališč in objektov v letališki coni; vzdrževanjem
vzletišč; vzdrževanjem letaliških objektov in opreme, namenjenih za zračni promet; postavljanjem, brezhibnostjo in vzdrževanjem orientacijskih znamenj na objektih; stanjem
vzletno-pristajalnih in drugih stez ter letališke ploščadi in
drugih površin za gibanje zrakoplovov na letališču; brezhibnostjo svetlobnih sistemov, namenjenih za pristajanje in vzletanje zrakoplovov ter zagotovitvijo in brezhibnostjo osnovnega ter nadomestnega napajanja teh sistemov z električno
energijo; tehničnimi in drugimi pogoji za varen sprejem in
odpremo zrakoplovov, potnikov in stvari na javnem letališču;
kakovostjo goriva in maziva ter brezhibnostjo naprav in
opreme, namenjenih za oskrbovanje zrakoplova z gorivom in
mazivom; prostori, tehnično opremo in načinom pregledovanja zrakoplovov, potniške prtljage in blaga.
104. člen
Nadzor zrakoplovnega in drugega strokovnega osebja
obsega zlasti nadzorstvo nad: delom in načinom opravljanja
dela; njihovim strokovnim usposabljanjem in dovoljenji, njihovo strokovno in zdravstveno sposobnostjo; trajanjem
delovnega časa, časom letenja, časom nočnega letenja, številom vzletov in pristankov med delovnim časom, trajanjem
dnevnega počitka članov posadke letala ter trajanjem nepretrganega dela, trajanjem izmen in dnevnega počitka kontrolorjev letenja.
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Nadzor služb v zračnem prometu obsega zlasti nadztf ^
nad delom teh služb v zvezi z varnostjo zračnega pron^oim
stanjem tehničnih sredstev, opreme in naprav.
Jeta
Nadzor kontrole letenja obsega zlasti nadzorstvo nac
rabo: sredstev, opreme in naprav, bistvenih za varnostz
plovbe, zlasti glede brezhibnosti, vzdrževanja in
delovanja radionavigacijskih, radarskih in drugih oddajj sjk,
tehničnih naprav ter sistema zvez, ter načinom opravi ot,e
kontrole letenja glede uporabe predpisanih postopke"' )ot(

Nadzor nad meteorološko službo zračnega prometa oW Mk
zlasti nadzorstvo nad: meteorološkimi opazovanji
na
ških meteoroloških postajah; izdelavo analiz in vre,T,et8i es'i
napovedi za potrebe zračnega prometa; pošiljanjem rt)®'
loških informacij, obvestil in opozoril o meteoroloških IJ
vih, pomembnih za zračni promet; osebjem, ki skrbiinza ada
orološko varnost zračnega prometa; vzdrževanjem 0ia[VJk<
janjem meteoroloških instrumentov in naprav na l T *a
meteoroloških postajah.
tov
106. člen
Inšpektor mora o nameravanem nadzoru obvestiti pr®*L IjJ
nike lastnika ali uporabnika zrakoplova, letališča in vzl® »iti
predstojnika Republiškega hidrometeorološkega ^ 6,1
®Sr
predstojnika Uprave za zračni promet.
Inšpektor mora o opravljenem pregledu izdelati zapH g
s posebno odločbo naložiti odpravo ugotovljenih poW°
vosti.
Odločba inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dokoni"8 ®9:
zoper njo mogoče sprožiti upravni spor.
m
107. člen

Nadzor nad delom služb za kontrolo in vodenje zrajo' 'e*p
prometa opravlja oseba, ki jo z liste strokovnjakov, ki zL,
Uprava za zračni promet, imenuje Minister za promet in "
DESETO POGLAVJE
Preiskave nesreč in izrednih dogodkov
108. člen

it).
0

Nesreča v zračnem prometu je dogodek povezan z. "?Jj
njem zrakoplova, ki nastane od tedaj, ko se ena ali v0Ct8lj
oz. stvari vkrca v zrakoplov z namenom opraviti let, °° %
ko se opravi izkrcanje in zaradi katerega je:
d

a) ena ali več oseb smrtno ponesrečenih ali težje po;,šl«> T
nih oz. stvari močno poškodovane ali uničene ali
b) na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na stru KtU "
negativno vpliva na strukturno moč, delovanje ali
karakteristike zrakoplova in ki bi zahtevala večje
popravilo ali zamenjavo poškodovanega dela ali
c) zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen.
109. člen
Izredni dogodek v zračnem prometu je dogodek P°.„
z obratovanjem zrakoplova, ki je ogrozil ali bi lahko oy i
varnost obratovanja in ni nesreča v smislu 108. člena110. člen

Član posadke mora nemudoma obvestiti vodjo zra^
o vsakem izrednem dogodku v zvezi z zrakoplovom ter
in stvarmi v njem.
.. jifi
Ob nesreči ali izrednem dogodku zrakoplova moral"
0
posadke ukreniti vse, kar je potrebno za reševanje ^ j,
stvari ter samega zrakoplova. Člani posadke ne smel0 ^
stiti zrakoplova, dokler vodja zrakoplova ne ukaže drug
poroče^

111. člen
met

kdor izve za nesrečo ali izredni dogodek v zračnem
ometu mora o tem takoj obvestiti najbližji organ za notra^ —v, ali službo za kontrolo in vodenje zračnega proid voz. Republiško upravo za zračni promet.
zr»
112. člen
ivlll
ai
nesr
!
"ki
jvlji ji,.,
ečo ali izredni dogodek v zračnem prometu je
Wo°V|jo° vsestransko
preiskati
in analizirati
s ciljem,
da oz.
se
vsa dejstva in
okoliščine
in predlagajo
ukrepi
Mkov Za PrePre^evanie novih nesreč ali izrednih dole" 8sre*„
elei
raziskuje najmanj tričlanska komisija, izredne
h? *e Pa pooblaščeni strokovnjak.
Sđar
P" akoni0Vu nesrečo ali se izredni dogodek dogodi tujemu
Ial3 jj?ev Minister za promet in zveze nemudoma obvesti
\jjV ' pristojne organe države registracije zrakoplova,
,a
a,i u
rat,
P°katere
nikapotniki
zrakoplova,
države proizvajalca
jwkoniPova in države,
so se ponesrečili
v zrakoLii SSru,
da pristojni organi države iz prejšnjega odstavka to
'alo, Minister za promet in zveze omogoči njihovim
avn com
esreiCe 't , da sodelujejo pri delu komisije za raziskavo
ali izrednega dogodka.
s"® adar ra
jff lo>e 1' koplov,
vpisan v register zrakoplovov Republike
tuji H f' u,rpi nesrečo ali se mu dogodi izredni dogodek
imenuje Minister za promet predstavnika, ki bo
E
• Pri raziskavi nesreče ali izrednega dogodka zadev"akopiova.
Olifoli(]0. 2a
ija^a
raziskavo nesreče oz. pooblaščenega strokovnaa teraziskavo
nesreče oz. izrednega dogodka iz 2.
a
{(* uje m .ster
9 začlena, v kateri je udeležen tuji zrakoplov, ime
ji Wl'T
promet in zveze, v drugih primerih pa direktor
;v(i "ske uprave za zračni promet.
ofeovalno komisijo se imenujejo ali se za preiskavo
fjjni ai° osebe z liste strokovnjakov, ki jo vodi Uprava za
Promet.
Za
raziskavo nesreče ali izrednega dogodka doma"
tujega
vojaškega zrakoplova, imenuje Minister za
a
"ib0.
a°

113. člen
a

* promet in zveze izda predpis o delu komisije za
C kay0|^° nesreče in pooblaščenega strokovnjaka za razi'sodei0vedne9a dogodka (Aneks 13. k Čikaški konvenciji) in
|W
' anju tujih predstavnikov pri delu komisije za raziJ r
T 6dn^ eče in pooblaščenega strokovnjaka za raziskavo
9a dogodka.
S>»,1 POGLAVJE
lačnega prometa
114. člen

fuj Var
|r°tim?0stn
itl ukrepov pred nezakonitimi dejanji v zračnem
^ le zagotoviti varnost koristnikov zračnega prevoza in
^vi Vencev v zračnem prometu ter splošno varnost
90

. Ojg®

6

ciljev iz 1. odstavka tega člena se izdelajo programi
•'n za
Republike
za vsako javno letališče ali
vsakegaSlovenije,
prevoznika.

115. člen
'ari
^Sth' r
Uv |: ' P ogram za teritorij Republike Slovenije sprejme in
8 e v|
io p'® ia Svet za varnost zračnega prometa, ki ga sestav^traan
ki Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva
ie zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za
e

*valec

zunanje zadeve, svetov za varnost javnih letališč ali vzletišč in
prevoznikov. Delo sveta vodi predstavnik Ministrstva za promet in zveze.
Varnostni program za posamezno javno letališče oz. vzletišče
sprejme in ga uveljavlja svet za varnost javnega letališča ali
vzletišča, ki ga sestavljajo predstavniki imetnika pravice upo<
rabe letališča oz. vzletišča, policije, carine in zračnega prevoznika, ki je domicilen na letališču.
"
Varnostni program zA posameznega prevoznika sprejme
s statutom določeni organ, uveljavlja pa ga direktor.
116. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme predpis o sestavi in načinu
dela svetov za varnost (Aneks 17. k Čikaški konvenciji) in
o vsebini ter postopku potrjevanja varnostnih programov javnih letališč oz. vzletišč in prevoznikov.
117. člen
Če kdo, ki je v zrakoplovu, s svojim ravnanjem ogroža varnost
zračnega prometa ali varnost oseb in premoženja ali krši red
in disciplino v zrakoplovu, ga vodja zrakoplova na najprimernejši način onemogoči pri nadaljnjem ogrožanju varnosti,
lahko pa ga izkrca na prvem letališču, na katerem zrakoplov
pristane.
Vodja zrakoplova mora pri ukrepih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti vse pogoje za varnost leta zrakoplova.
118. člen
Če med zračnim prometom član posadke ali kdo drug v zrakoplovu pripravlja, poskusi storiti ali stori kaznivo dejanje,
s katerim se ogroža varnost zrakoplova ali oseb v njem, mora
vodja zrakoplova ukrepati, da se tako dejanje prepreči, če je
dejanje storjeno, pa omiliti njegove posledice, pri čemer mora
paziti na varnost potnikov, posadke in zrakoplova.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko vodja zrakoplova
ukaže, da se pazi na storilca, po pristanku na prvem letališču
pa ga izroči pristojnemu organu, o čemer da poročilo delodajalcu.
119. člen
Član posadke zrakoplova mora tudi brez ukaza vodje zrakoplova nastopiti s potrebnimi ukrepi nasproti tistemu, ki v zrakoplovu s svojim ravnanjem ogroža varnost zračnega prometa (1. odstavek 118. člena), da bi se preprečile in omilile
posledice ogrožanja varnosti oziroma preprečilo kaznivo
dejanje ali omilile njegove posledice.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora član posadke ali kdo
drug nemudoma obvestiti vodjo zrakoplova.
120. člen
Vodja zrakoplova, član posadke ali kdo drug v zrakoplovu in
lastnik ali uporabnik zrakoplova, ne morejo biti poklicani na
odgovornost zaradi ukrepov iz 117., 118. in 119. člena tega
zakona, če so delovali v mejah pooblastil iz omenjenih določb.
121. člen
Če je treba zaradi kaznivega dejanja, s katerim se ogroža
varnost ljudi ali premoženja, ali zaradi drugega kaznivega
dejanja zoper osebnost ali premoženje, zaradi kršenja reda in
discipline v zrakoplovu, zaradi neizpolnjevanja ukazov vodje
zrakoplova ali zaradi drugih postopkov, s katerimi se ogroža
varnost zračnega prometa, nekoga izkrcati iz zrakoplova,
mora vodja zrakoplova pred pristajanjem na letališču obvestiti
o tem po pristojni kontroli letenja pristojni organ za notranje
zadeve in mu po pristanku na letališču izročiti zadevno osebo
ter dati potrebna obvestila in morebitne zbrane dokaze.
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nom pooblaščeni za izdajo predpisov za njegovo M
izdajo te predpise v dveh letih po njegovi uveljavitvi, fg

DVANAJSTO POGLAVJE
Kazenske določbe
122. člen

125. člen

Kdor krši ali poskuša kršiti določila tega zakona ali na njegovi
podlagi izdanih predpisov, se kaznuje z denarno kaznijo do
3.000.000 tolarjev ali z zaporom do enega meseca.
123. člen
Postopek za prekršek na prvi stopnji vodi in odločbo izda
komisija za prekrške pri Ministrstvu za promet in zveze.
Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije člani.
Predsednika in člana komisije iz 1. odstavka imenuje Minister
za promet in zveze.
TRINAJSTO POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
124. člen
Vlada Republike Slovenije in drugi organi, ki so s tem zako-

JP

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se v Republiki'
niji smiselno uporabljajo predpisi izdani na podlagi Z» 'I
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/09'
90).
V primeru, da predpisi iz prejšnjega odstavka niso v
s tem zakonom, se uporabljajo neposredno določila sW
dov Mednarodne organizacije civilnega letastva (ICAO)
Skupnih letalskih predpisov (Joint Aviation Requireme(i< ti
jih izdajo Združeni letalski organi (Joint Aviation AutM"1
126. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se neha uporabljaj
o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89'>
90) in Zakon o izkoriščanju letališč (Uradni list SFRJ.'1 Ti
64).
127. člen
Vc
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradne"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Analiza zakonodaje na področju zračnega promet, ki jo je
izdelala Mednarodna organizacija civilnega letalstva, je pokazala, da države uporabljajo tri splošne pristope:
1. Enoten zakon o zračnem prometu, ki ureja celotno
področje dokaj podrobno. Za nadaljnjo razdelavo posameznih vprašanj so pooblaščeni ustrezni organi. Sicer pa
zakon usmerja na druge zakone, kadar je to potrebno in na
mednarodne pogodbe.
2. Zakon o zračnem prometu, ki ureja glavna vprašanja precej podrobno in ki določa pristojnosti vlade, ministrstva in
uprave za zračni promet. Med glavna štejejo predvsem
ekonomska vprašanja, ki se nanašajo na mednarodni
zračni promet. Predmeti ureditve s podzakonskimi predpisi, ki so delegirani izvršilni oblasti so predvsem tehnične,
operativne in administrativne narave. Občasne spremembe se dogajajo predvsem v tej sferi in bistveno manj
v sferi samega zakona, ki je v pristojnosti parlamenta.
3. Temeljni zakon o zračnem prometu, ki vsebuje izključno
načelne določbe in določbe, ki pooblaščajo vlado, ministrstva in druge organe za podrobno ureditev posameznih
vprašanj ali njihovih sklopov. Praktično so skoraj vsa vprašanja, ki urejajo uporabo zarakoplovov, zrakoplovno

osebje, letališča, prometna pravila, službe v zračno"*
metu in drugo, predmet podzakonskih predpisom

iai
Ob temeljnem zakonu o zračnem prometu so vprašaj [jj
nanj nanašajo, urejena v drugih zakonih kot n. pr- "
skem zakonu, v zakonu, ki uerja obveznostna in dr-,
merja pri zračnem prevozu oz. pri uporabi zrakop'0
drugih.
V začetni fazi koncipiranja zakona smo tudi pogledali z ^
sosednjih in v zračnem prometu vodilnih držav Evr°PeJk
lovili smo, da so nam najbližji tako po strukturi kot »9*
obsegu avstrijski, nemški in švicarski zakon. Vsemrl "
skupen pristop, po katerem je zakon temeljni P
podlaga za izdajo serije predpisov, ki podrobno in V
z mednarodnimi normami urejajo posamezna podroQ"
Glede na dveletni rok za izdajo podzakonskh predpis
potrebno opraviti predvsem v Ministrstvu za prometI"' *
ter Upravni za zračni promet veliko in strokovno dok"'
tevno delo.

S,
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edlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM
.PITU - EPA 614 - PRVA OBRAVNAVA
Republike Slovenije je na 77. seji, dne 7. aprila 1994
°iila besedilo:

dol

~ PREDLOGA zakona o spremembi
PRAVNIŠKEM državnem izpitu,

u

Ina
Vla<la

zakona

ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

![®fJjog zakona o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu
vod

2. Temeljne rešitve zakona
stanja in razlogi za izdajo zakona

'Javi bor
dmj' *
Republike Slovenije je sprejel zakon o pravnisodniški službi. Drugi
t tro»;- avnem izpitu pred zakonom o sodni
toj' riodstavek
18.
člena
zakona
navezujeta
plačo sodniaL P Pravnika na kriterije, ki jih za določanje plač ureja
jaSo, ?odniški službi za sodnike. Ker pa je bil način določa-.
pijr^H'ških plač v postopku sprejemanja v državnem zboru
en tak0, da ve a 23
Pos|'
'i
sodniške plače enaka osnova kot
r anske hkra,i a so bili
azr 0V ' e to P
spremenjeni koeficienti plačilH ''
Povzročilo neusklajenost do zakona o pravr *avnem izpitu. Ta namreč določa za pripravnika
, i egilni
azred 2,7,
kar je bistveno več od začetnega plačila
za sodnika Zat0
ih
i® potrebna sprememba
a)f«. %dit,ev Pravniškem
državnem
izpitu,
ki v bistvu pomeni
s sodniško zakonodajo.

Z zakonom naj se črtata določbi, ki določitev plače sodniškega pripravnika vežeta na kriterije, ki veljajo za sodnike.
Tako bo za sodniške pripravnike veljala ureditev, ki sicer velja
za vse ostalo strokovno in upravno tehnično osebje na sodiščih.
occcnu n ,Lcnu
PKinv
DtotulLU *
1. člen
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/
94) se v 18. členu črtata drugi in tretji odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
)ot

4 o(b Pn/e a octstavka 18
lt^'^n<im lz tu
9
- Hena zakona o pravniškem
l ^'oifn P' določa, da prejema sodniški pripravnik, ki je
razmerju
na
sodišču,
plačo ter ima druge pravice
zakon
, l,
°ssf''
določa za strokovno in upravno
" 6di|eu ° ebye sodišča. S tem zakon dokazuje na ustrezno
°l'rorna' i° vsebuje zakon o delavcih v državnih organih
9lede plač tudi zakon o razmerjih plač v javnih

o členov, ki se spreminjajo
«0d|

18. člen
pr

ra

'P vnik, ki je sklenil delovno razmerje na sodišču,
%«v času pripravništva plačo ter ima druge pravice in
ki
0 L
soosebje
z zakonom
določene za strokovno in
tehnično
na sodiščih.
'ata Sn. .
a
°lo? ltev
Pr'Pravnika se določi po kriterijih, ki veljajo
"''iilni
'Cilnj _r Pl3č sodnikov, s tem da se za pripravnika določi
azred 2,7.
'Pr,avnik
u ne pripada sodniški dodatek.

zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
Glede na razloge, ki jih zahtevajo spremembe zakona v delu,
v katerem je urejen način določitve plače sodniškega pripravnika, je po mnenju predlagatelju ustrezno to ureditev, ki bi
glede na ostalo ureditev, ki velja za sodno osebje, predstavljala specialno ureditev, črtati.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SKLADU ZA
SODELOVANJE PRI ČEZEVROPSKI ŽELEZNICI (TER) - EPA 605
Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 31/3-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SKLADU ZA SODELOVANJE PRI ČEZEVROPSKI ŽELEZNICI (TER)
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 po#
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člei"
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določil4
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih tel«
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopra^^
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
j

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o Skladu za sodelovanje pri čezevropski
železnici (TER)
1. člen

čunu odgovorna za upravljanje sklada, v katerega p',sr \
vlade udeleženke za poravnavo stroškov projekta.

Ratificira se Sporazum o skladu za sodelovanje pri čezevropski železnici (TER), sklenjen med Evropsko ekonomsko komisijo pri Združenih narodih ter vladami Republike Madžarske,
Republike Romunije in Republike Turčije v Ženevi dne 17.
decembra 1992.

Izvršni sekretar Evropske ekonomske komisije pri Zd0flJ!
narodih opravlja take funkcije sekretariata, kot jih d '"
sporazum in kot jih utegnejo določiti pogodbenice.
4. člen

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem
prevodu glasi*:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

1. Vsaka vlada udeleženkada na način, ki ga doloća
odstavek, Združenim narodom letno na razpolago 1<W:
dodatne prispevke, Evropska ekonomska komisija Pr' „,j
nih narodih pa ta sredstva uporabi za kritje stroškov P™
na način, pojasnjen v dodatku.

SPORAZUM O SKLADU ZA SODELOVANJE PRI
ČEZEVROPSKI ŽELEZNICI (TER)

v
2. Vsaka vlada udeleženka nakaže omenjena sredstva
'
vertibilni valuti na račun, ki ga določi Evropska ®kc"la|j
komisija pri Združenih narodih pri Združenju Švicarski^
poštni predal 2770, CH 1211 Ženeva 2, najkasneje F
vsakega leta.

Sporazum med Evropsko ekonomsko komisijo pri Združenih
narodih na eni strani in vladami udeleženkami pri TER-u na
drugi strani, ki so se sporazumele o naslednjem:

3. Evropska ekonomska komisija pri Združenih narodi^
novi po finančnih določilih in pravilih Združenih
sklad za sprejem in upravljanje omenjenih sredstev.

1. člen

4. Sklad in dejavnosti, ki se financirajo iz njega,
Evropska ekonomska komisija pri Združenih narodih V'.,
z ustreznimi določili, pravili in smernicami Združeni'1.J
dov. Temu primerno se zaposli in vodi osebje, prid°"Jđ
oprema, zaloge in storitve; v skladu s temi določili, Pra
smernicami se sklepajo tudi pogodbe.

Obseg sporazuma
Evropska ekonomska komisija pri Združenih narodih in vlade
udeleženke pri TER-u, v nadaljnjem besedilu vlaoe udeleženke, so se sporazumele o sodelovanju pri uresničitvi projekta čezevropske železnice (TER), v nadaljnjem besedilu
projekt, ki je opisan v dodatku. Evropska ekonomska komisija
pri Združenih narodih in vlade udeleženke so se nadalje
sporazumele, da bo Evropska ekonomska komisija pri Združenih narodih izvršilna agencija omenjenega projekta.
2. člen
Vlade udeleženke prispevajo sredstva za poravnavo stroškov
projekta na spodaj opisani način.
3. člen
Izvršilna agencija je po tem sporazumu in po odločitvah
usmerjevalnega odbora TER-a o delovnih programih in prora-

* Dodatek k sporazumu s prilogami 1, 2 in 3 je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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5. Vsi finančni računi in zapisi so v ameriških dolarjih5. člen
1. Iz sklada se krijejo stroški za izvedbo projektnih d0)'
po tem sporazumu, ki jih navede Evropska ekonoms*3
sija pri Združenih narodih.
2. Iz sklada se izplača trinjst (13) odstotkov vseh str°^
tega sklada kot plačilo za program podpornih uslufl^
opravlja Evropska ekonomska komisija pri Združenih "
pri uresničevanju projekta, financiranega iz tega sf "
3. Iz posebnega sklada se izplača vsota v vrednosti efl*|j|
odstoka neto dohodka osebja, ki ga je najela izvršil"01 ^
cija in ga plačuje iz tega sklada, kot rezerva za kritje ij ^
nih odškodnin ob smrti, poškodbah ali bolezni, nas'® ,
delu, v skladu z ustreznimi pravili Združenih nar"1 0j
pogodbami Teh rezerv ne bo možno vrniti vlada"
ženkam.
-J
1
poroče*

6. člen
Evr ska
L,
ekonomska
komisijav tem
pri sporazumu,
Združenih narodih
P l{ne °P
in nadaljuje
dela, določena
po pre6
I "'" Prispevkov.

Slo*- Vr0psl<a ekonornska
komisija pri Združenih narodih ne
ilen« Dr(f
L. ma nase nobenih stroškov nad vsoto, določeno v Pro)£IU |9Ktu.
ne r
Dri? Vek
P edvidenihv stroških
ali če bi se izkazalo, da letni
1 točki 4
stro4u
' navedenEvropska
■
- Cena. nekomisija
zadostuje
kritje
°skov projekta,
ekonomska
pri za
Združel,i.00nar°dih predloži vladam udeleženkam dodatni proračun,
Prikazal nadaljnje potrebe po financiranju.

•avr«

eko
inie financiranje ni zagotovljeno, lahko Evropska
i s, "0rr,ska komisija pri Združenih narodih zmanjša svoje
Evr a"' 'e ,reba. prekine projekt. V nobenem primeru
jem°aPska ekonomska komisija pri Združenih narodih ne prevSr rt odgovornosti za sredstva, ki presegajo zagotovljena
sredstvi'a iz posebnega sklada.
J

7. člen

^ 2Hr^,6Ina,. zaloge in drugo imetje, financirano iz sklada so last
01 --"ni1 naroaov.
narodov ud preKinuvi an izibku ib puguuue s«
-tstn'šf
' vlade
prekinitvi
ali izteku
te pogodbe
se
"»'ništvu dogovorijo
udeleženke
in izvršilna
agencija.
ruf
10#
8. čen
Sektne
skun 0 ocen
dejavnosti, ki se financirajo iz sklada, občasno
nih b
jujejo Evropska ekonomska komisija pri Združe"arodih in vlade udeleženke.
9. člen
2a t 8l<
po« !ad veljajo izključno notranji in zunanji knjigovodski
nihP°
finančnih določilih, pravilih in smernicah Združeh
narodov.

ženke, ko je po njenem mnenju dosežen namen ustanovitve
sklada. Datum takega obvestila je dan, ko preneha veljati ta
sporazum, razen nadaljnje veljavnosti 14. člena iz razlogov
v njem navedenih.
12. člen
Katera koli država članica Evropske ekonomske komisije pri
Združenih narodih kakor tudi države, ki imajo pri tej komisiji
status opazovalke ali regionalne organizacije ekonomske
integracije, ki so jih ustavile suverene države članice Evropske ekonomske komisije pri Združenih narodih in so pristojne
za zadeve iz tega sporazuma, lahko, če želijo sodelovati pri
tem projektu in s tem v tem sporazumu, o tem obvestijo
izvršnega sekretarja Evropske ekonomske komisije pri Združenih narodih. Ta pošlje kopijo obvestila vladam udeleženkam.
Če izvršni sekretar ne prejme nikakršnih pridržkov v devetdesetih dneh, potem ko je poslal obvestilo pogodbenicam, ki jih
želena soudeležba zadeva, država ali organizacija postane
pogodbenica sporazuma in je dolžna izpolnjevati svoje obveznosti, navedene med drugim v 1. členu. Izvršni sekretar
skladno s tem obvesti vse pogodbenice.
13. člen
Ta sporazum lahko prekine Evropska ekonomska komisija pri
Združenih narodih ali vlada udeleženka 30 dni potem, ko
o tem pisno obvesti drugo stran, razen nadaljevanja veljavnosti 10. člena iz razlogov v njem navedenih.
14. člen
Ob prekinitvi ali izteku tega sporazuma po 11. ali 13. členu
sredstva obdrži Evropska ekonomska komisija pri Združenih
narodih, dokler niso iz njih poravnani vsi stroški, ki jih je ta
navedla. Kasneje bodo preostala sredstva iz posebnega
sklada predana na željo vlad udeleženk.

10. člen
V

15. člen

v >ska
nar a~"u

ekonomska komisija pri Združenih narodih predloži
s postopki knjigovodstva in poročanja Združenih
°v vladam udeleženkam tale poročila:

°Prihn
decembra vsakega leta letno finančno poročilo
Das e<J
°dkih, stroških, sredstvih in obveznostih, ki se nanašajo
stva, ki jih je nakazala vlada.

Ta sporazum je odprt za podpis za vse države članice TER-a.
Veljati začne, ko ga podpišejo Evropska ekonomska komisija
pri Združenih narodih in naslednje vlade udeleženke pri TERu: Madžarska, Romunija in Turčija. V dokaz česar so spodaj
podpisani, ki so bili zato pooblaščeni podpisali ta sporazum
v angleškem jeziku v dveh izvodih v Ženevi.
3. člen

n
° poročilo in končno finančno poročilo o šestih
i lis po
dnevu izteka ali prekinitve tega sporazuma.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

11. člen

4. člen

VoruP?'® ekonomska komisija pri Združenih narodih v dogo* Usmerjevalnim odborom TER-a obvesti vlade udele-

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

OBRAZLOŽITEV
fr£aZurn 0 skladu za sodelovanje pri čezevropski železnici
p0rtn ~ Trans-European Railway) so v Ženevi dne 17. 12. 1992
sfca t m'8sVlade
Madžarske, Romunije in Turčije ter Ekonom°Cprt°*a podpis
' ija Združenih
narodov za Evropo.
državam udeleženkam
TER. Sporazum je
Sp0
o sodelovanju pri posebnem skladu za čezevropco
**oc?a
(TER) >e ena izmed pomembnejših meddržavnih
bij)J °'i za razvoj železniške infrastrukture, v katero se Repuitj^ s0'Ovenija, v kolikor želi obdržati v AGC (Evropski spora4G^r najvažnejših mednarodnih, železniških progah) in
ro(j. (Evropski sporazum o pomembnejših progah mednaH)893' kombiniranega transporta in pripadajočih napraopredeljene mednarodne železniške povezave, mora
i P°r°čevalec

aktivno vključiti. Pogoj za aktivno sodelovanje je pristop
k sporazumu.
Na osnovi in v okvirih prog, opredeljenih z mednarodnim
sporazumom AGC in AGTC, so se na osnovi pobude Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, predvsem
vzhodno evropske države dogovorile za skupno financiranje
TER projekta.
Glavni cilj je razviti smotrn in učinkovit sistem za železniški in
kombinirani transport med državami srednje in vzhodne
Evrope ter med temi državami in drugimi evropskimi državami.
31

V sklopu tega cilja je poglaviten podcilj usposobitev obstoječe infrastrukture za kvaliteten nivo kot ga določata že omenjena sporazuma in posodobitev ter tehnološko poenotenje
(kompatibilnost) mobilnih sredstev in opreme.
V osnutku zemljevida, ki je bil usklajen od 6. do 8. decembra
1993 v Ženevi, obravnavan in sprejet pa bo v začetku leta 1994
na upravnem odboru TER-a, je razvidna vključenost celotnega magistralnega železniškega prometa Republike Slovenije (Priloga).
Vključenost Republike Slovenije v TER je smotrna za uveljavitev predvidene povezave Republike Slovenije z Republiko
Madžarsko, preko TER projekta v AGC in AGTC.
Glede na usposobljenost naših strokovnih institucij in dosedanje neformalno sodelovanje s TER projektom, smo s strani
vodstva TER projekta in vodje Ekonomske komisije za Evropo
OZN, bili povabljeni k temu projektu.
Bistveni elementi sporazuma so, ob že navedenih ciljih tudi:
- sistem financiranja in nadzora financiranja TER projekta
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- okvirna razporeditev sklada za financiranje TER projM
- opredelitev višine prispevkov posameznih držav TER P1
jekta
Po zadnjih informacijah Sklada, ki se nanašajo na status
Projekta je situacija sledeča:
K sporazumu je lani pristopila Hrvaška, pristop pa so i
stilom Ekonomski komisiji za Evropo pri OZN najavite
Češka, Slovaška, Avstrija, Poljska in Litva.
Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
k sporazumu ne zahteva spremembe obstoječih predp
Sporazum obvezuje države članice, da letno prisp^'
v sklad za financiranje TER projekta 10.000 USD. Za letof
je prispevek predviden v sredstvih Ministrstva za
zadeve.
V primeru povečanja potrebnih finančnih sredstev, se d$
članice dogovorijo o dodatnih sredstvih.

poroče'

^edlog zakona o RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODBE MED
^PUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA
LROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC / A - EPA 606
Vlada
Republike Slovenije je na 76. seji dne 31/3-1994
d
°ločila besedilo:
p predlog zakona o ratifikaciji garancijske
iwV£0DBE med REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
l7ESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT SLOVENSKIH ŽEeznic/a
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
,J
- plena poslovnika Državnega zbora Republike Slovezad 'n dru9e9a odstavka 63. člena zakona o zunanjih

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:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Iltt
og zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in
£psko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic / A
1. člen
se

Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo
fij^opsko investicijsko banko za projekt slovenskih železPodpisan v Luksemburgu 18. januarja 1994.
^
2. člen
Drfirvuan?'iska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
odu glasi:
0p

OMB,A: sledi tekst pogodbe v angleškem jeziku

^OPSKA INVESTICIJSKA BANKA
projekt slovenskih železnic/a
GARANCIJSKA POGODBA
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
_
In
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO
Luksemburg, 18. januar 1994

- S pogodbo (v nadaljevanju imenovana »POGODBA
o FINANCIRANJU«) z dne 10./13. decembra 1993, sklenjeno
med BANKO in POSOJILOJEMALCEM, je BANKA odobrila
posojilo v vrednosti 38.000.00 (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 dačvnih bremen.

TAp

- Podpis te garancijske pogodbe je odobril parlament Republike Slovenije (Priloga 1).

k0 Slove
tin=-ce
"'io, ki jo zastopa g. Mitja GASPARI, minister
narir0Vna
'
Ha l
ju imenovana »GARANT«,
in
CJ ?.,rani
WaH 'nvesticijsko banko s sedežem v 100 Boulevard
luv.®?. Adenauer, Luxemburg-Kirchberg, Grand-Duchy of
"dan 1 ur9' ki i° zastopa g. Hans DUBORG, podpredsednik,
njJ^ievanju
imenovana »BANKA«,
u
9i strani.

ZATO STA SE STRANKI DOGOVORILI, KOT SLEDI:

0QODBA JE SKLENJENA MED:

v

^AMBULA:
"" V
KOI
protokola (v nadaljevanju imenovan »PROTO0 s07 *0van
zvezi" s finančnim sodelovanjem ter v okviru pogodbe
lostir, ,
iu, sklenjene med Evropsko gospodarsko skupa
"Es!? ■sec
n ' ) Evropska skupnost) (v nadaljevanju imenovana
apm' ' 3
Republiko Slovenijo, podpisane v Luksemburgu 5.
Slov® s , ' i® GARANT zaprosil BANKO, da odobri posojilo
LOjpfl kim železnicam (v nadaljevanju imenovane »POSOJIS|0 WALEC)
za financiranje projekta, ki naj bi pomagal
Oirirgjl1'1 pri izboljšanju stanja osnovnega železniškega
P r

° °če valeč

l.člen
Pogodba o financiranju
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in
določili POGODBE O FINANCIRANJU, katere original s podpisi strank je prejel.
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 FINACIRANJU, ko se garancija uveljavlja.
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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 zahtvala, nudil BANKI
enakovredno jamstvo za izpolnjevanje svojih obveznosti po
tej pogodbi ali enakovredno prioriteto ali ugodnosti. GARANT
izjavlja, da trenutno ne obstajajo tako jamstvo, prioriteta ali *
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.
2.03 GARANT se zavezuje:
a) da bo ukrenil vse potrebno za zagotovitev pravočasnega
zaključka PROJEKTA;
b) da bo nudil informacije o zakonodaji ali predpisih za
področje železnic, ki bi lahko vplivale na izvajanje PROJEKTA.
3. člen
Uveljavitev garancije

Če se BANKI zdi primerno, ima pravico odobriti POSOJI^
MALCU dodatni rok do treh mesecev za vsako odp®
glavnice ali plačilo obresti in za vse druge sorodne izdati*
da bi morala to svojo odločitev sporočiti GARANTU.
Vse spremembe v POGODBI O FINANCIRANJU, razen tisi
so omenjene v gornjih odstavkih tega 6. člena, je treba p'*
žiti v odobritev GARANTU. Ta sme odkloniti odobritev sJi
če bi bile predlagane spremembe lahko neuaodne zanj
GARANTA.
7. člen
Garancija Evropske gospodarske skupnosti
7.01 Ta garancija je neodvisna od garancij, ki jih je ^
odobrila ES. GARANT se odpoveduje vsaki pravici do P''^
kov ali odškodnine s strani ES. Če BANKI poravna plačilo
na račun kateregakoli garantiranega zneska, lahko
plačani znesek izterja od GARANTA.

3.01 V skladu s to pogodbo je lahko zahtevek izdan, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali del
le-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
BANKE v pisni obliki ali po telegramu, kadarkoli bo BANKA ta
zahtevek izdala in da bo plačal dolgovane zneske brez omejitev, 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
garancije uveljavlja jamstva ali druga zavarovanja, ki jih je
mogoče imenoval POSOJILOJEMALEC ali tretja stranka.
3.03 Plačilo GARANTA zapade na petnajsti dan po datumu
zahtevka.
3.04 V primeru, da BANKa izda zahtevek, ima GARANT pravico, da v skladu s pogoji iz POGODBE O FINANCIRANJU
POSOJILOJEMALCA takoj razreši vseh finančnih obveznosti
iz POGODBE O FINANCIRANJU, ki še niso poravnane v času
take razrešitve.
4. člen
Subrogacija
4.01 Ko GARANT izvede plačilo BANKI, nadomesti POSOJILOJEMALCA glede tega plačila, ter pravic in postopkov v zvezi
z omenjenim plačilom, ki jih ima BANKA do POSOJILOJEMALCA; ta pravica do surogacije ne sme biti v škodo
BANKE.
5. člen
Informacije
5.01 BANKA bo obvestila GARANTA o vsaki zadevi ali
dogodku, za katerega izve in ki bi lahko ogrozil plačilo ali
poplačilo garantiranih zneskov s strani POSOJILOJEMALCA.
Vendar pa BANKA ni zavezana iskati takih informacij in ne
sprejema nobene obveznosti glede tega določila.
5.02 GARANT bo nemudoma obvestil BANKO o vsaki zadevi
ali dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi.

8. člen
Davki, takse in izdatki
8.01 Davke ali takse,
ie, pravne stroške in druge izdatke. J'nastali pri izvajanjui te
„ garancijske
, ,pogodbe,
, plača
GAR^,
a
t,,_,
GARANT izvede plačila po tej pogodbi brez odbitkov i
držkov na račun davkov ali taks.
9. člen
Pravni režim pogodbe
9.01 Veljavno pravo
Za pravne odnose med pogodbenima strankama, za
sestavo in veljavnost se uporablja francosko pravo.
9.02 Izvedba
Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.
90.03 Pristojnost sodne oblasti
^
Pogodbeni stranki priznavata sodišče Evropskih skupaj
v
kot izključno pristojno in bosta predložili vse spore v
z garancijsko pogodbo temu sodišču.
Odločitev sodišča Evropskih skupnosti bo dokončana6J"
bosta stranki sprejeli kot tako brez pridržkov ali omeji'
9.04 Odpoved pravicam
j
Pogodbeni stranki soglašata, da je ta garancijska p°9
komercialne narave in se zato zavezujeta, da se bosta odp.
dali vsaki imuniteti, ki jo mogoče uživata zdaj ali bi jo
uživali v katerikoli državi na podlagi pristojnosti s°
Evropskih skupnosti.
9.05 Dokazila o dolgovanih zneskih
V primeru sodnega spora v zvezi s to garancijsko
pomeni potrdilo BANKE o zneskih, ki se še dolgujejo
po tej garancijski pogodbi, prima facie dokaz o teh zn®

9.06 Začetek veljavnosti
..(•
Ta pogodba začne veljati potem, ko jo ratificira Pa'
Republike Slovenije.

5.03 GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki ga bo
nudil tretji stranki za namen iz člena 2.02.
6. člen
Sprememba POGODBE O FINANCIRANJU
6.01 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.
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10. člen
Končne določbe
10.01 Obvestila
Obvestila in druga sporočila, ki bodo dana po tej pogo-,dt>i;,
pošljejo na spodaj navedene naslove, razen da bodo ob"®?
GARANTU v zvezi s sproženo ali grozečo pravdo posla"8
naslov pod 2) spodaj, kjer je GARANT izbral svoj domi""'
poročal

T

GARANTA: 1) Ministrstvo za finance
ptičeva
3
0
..J " Ljubljana
5l
°venija
| Slovenska ambasada
9
fer
™
Bel
9ija

i^ANKO: 100 Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg-Kirchberg
wa.

s,r
anka lahko z obvestilom drugi stranki spremeni
navedene naslove, pod pogojem, da se naslov pod 2)
spremeni samo v drugi naslov znotraj ES.

S® j 10,02 Oblika obvestila
Obv,
|n druga sporočila, za katera so v tej pogodbi
nasi'®ni fiksni roki ali ki sama s fiksnimi roki zavezujejo
Pism
' se izroči'°poosebno,
naTru0rn. s telegramom,
teleksu, pošljejo
potrjeno spopriporočenim
telefaksu ali
Daj 1,19 način, pri katerem naslovljenec lahko dokaže prejem,
jem a Potrdila ali, odvisno od primera, navedeni datum prePrenosa je odločilen pri ugotavljanju časa.

i

"03 Preambula, dodatki in priloge
|V
,,'^ula
in Dodatek A (Definicija ekuja) predstavljata del te
nc
'jske pogodbe:
"'ožena je naslednja priloga:
°ga I - Pooblastilo podpisnika
V rt
»J|« sta stranki podpisali to pogodbo v treh izvirnikih
deškem jeziku.
c sk
a„ i' P pogodbo je v imenu SLOVENIJE parafiral g.
j,!!. HOČEVAR, v imenu BANKE pa jo je parafiral g. Man"rONCIOTTIERI.

llCbi'?®'10 za in v imenu
L,KE
Mini.. rza
SLOVENIJE
fi
Mitil!?
nance
la
GASPARI

Podpisano za in v imenu
EVROPSKE INVESTICIJSKE
BANKE
Podpredsednik
Hans DUBORG

Hi
Hamburgu, 18. januarja 1994.
^'NIČIJA EKUJA
v.
ladu
odredbo Sveta Evropskih skupnosti (zdaj Svet
Vr«
;>sk,
Ko'v'i?Uradne
unije) št.s,u
3180/78 z dne 18. decembra 1978, objavW7o St L m "
Evropskih skupnosti z dne 30. decemidn6 f?5 ' - 379) in dopolnjeno z odredbo Sveta št. 2626/84
skih J - septembra 1984, objavljeno v Uradnem listu Evropv5: kupnosti z dne 16. septembra 1984 (št. L 247), ter
2
°bjavi
št. 1971/89skupnosti
z dne 19.z junija
'Sfig j®no vodredbo
UradnemSveta
listu Evropskih
dne 4. 1989,
julija
ra
0
v
*iistJ
*ai asom, ki so P^vs
™ Pa skupnosti
skladu objavile
s prvim včlenom
in
ga Evropske
Uradnem
e
nasieri■n s Ptembra 1989 (št C 241), je eku definiran kot vsota
l'h vrednosti valut držav članic ES:

°°"*evale

nemška marka
francoski frank
funt sterling
italijanska lira
nizozemski florint
belgijski frank
luksemburški frank
španska pezeta
danska krona
irski funt
grška drahma
portugalski eskudo

0,6242
1,332
0,08784
151,8
0,2198
3,301
0,130
6,885
0,1976
0,008552
1,440
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 Evropskih skupnosti in institucijami, ki so bile
oblikovane na podlagi sporazumov o ustanovitvi Evropskih
skupnosti, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA. Od dne
obvestila dalje bodo eku nadomestile vrednosti 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 Evropskih 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 Evropskih
skupnosti. Če ni mogoče uporabiti nobene od zgornjih dveh
metod, je vrednost ekuja v drugi valuti enaka vsoti protivrednosti 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 Uradnem
listu Evropskih skupnosti.
3. člen
Slovenske železnice Ljubljana sklenejo z Ministrstvom za
finance pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva
Republike Slovenije. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavrovanja
in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru
statusnih sprememb.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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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 RS št. 43/34 in RS št. 33/92).
Gradivo je pripravljeno na osnovi Finančnega protokola med
Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, iz katerega
izhaja, da bo Repubika Slovenija najela pri Evropski Investicijski Banki posojilo za modernizacijo slovenskih železnic.
Gradivo je pripravljeno tudi v zvezi z ugotovitvenim sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8 z dne 29. 03.
1993, po katerem Vlada Republike Slovenije sodeluje v sanaciji slovenskih železnic, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
Finančno posojilo EIB je sestavljeno iz dveh posojilnih
pogodb (pogodba A in pogodba B) sklenjenih in podpisanih
med Slovenskimi železnicami in FIB, 17 decembra 1993
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v Ljubljani. Posojilo je sestavljeno iz dveh garan4 ^
pogodb med Repubiko Slovenijo in EIB za projekt slovel6 ^
železnic po pogodbi A in pogodbi B, podpisanih v
burgu dne 18. januarja 1994. Garancijski pogodbi se versko ne razlikujeta razen v navedenih zneskih posojili
posojila B.
Znesek prvega posojila znaša 38,00 mio ECU in je veti'
posojilo EBRD, znesek drugega posojila znaša, 9,00 m'0
V imenu Republike Slovenije je poroštveni pogodbi tn^:
in Repubiko Slovenijo podpisal Minister za finance Rt
Slovenije.
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obvezifljj
pogodb o najetju posojila Evropske Investicijske
obnovo slovenskih železnic, je sprejel Državni zbor Rep&
Slovenije na svoji seji dne 17. decembra 1993. (UL RS*
93)

poroči

Jredlog zakona o RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODBE MED
3 ^PUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA
ŽgOJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC / B - EPA 607
Vlada
Republike Slovenije je na 76. seji dne 31/3-1994
flo|
očila besedilo:
~ PREDLOGA zakona o ratifikaciji garancijske
, POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
5 fVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC/B,
Vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
ni 6 'lena poslovnika Državnega zbora Republike Slovei in druqeqa odstavka 63. člena zakona o zunanjih
^devah.

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:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

!redlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in
■^I^Psko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic / B
1.člen
se
^Evr'ra
Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo
Psko
%B ' °Podpisa
investicijsko
banko18.zajanuarja
projekt slovenskih
železv Luksemburgu
1994.

2. člen
£?]*«
pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
au
glasi:
:

sledi tekst pogodbe v angleškem jeziku

Ropska investicijska banka
projekt slovenskih železnic/b
GARANCIJSKA POGODBA
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
,n
*
EVROPSKO investicijsko banko
Luksemburg, 18. januar 1994
Up
V]bhi?DBA JE SKLENJENA MED:
v5,'nance ^loveni'0' ki 1° zastopa g. Mitja GASPARI, minister
-a6nf'lfVaniu imenovana »GARANT«,
®»ani in
Sifjd ? investicijsko
banko s sedežemGrand-Duchy
v 100 Boulevard
, Luxemburg-Kirchberg,
of
ki
,
i° zastopa g. Hans DUBORG,
Senik|
Sa?
0
fia ddrJi
"'levaaniu imenovana »BANKA«,
U
9' strani.

^AMBULA:
Kol ^viru protokola (v nadaljevanju imenovan »PROTOo y0van
zvezi s finančnim sodelovanjem ter v okviru pogodbe
fiojti ®
ju, sklenjene med Evropsko gospodarsko skup"EsJ?lri
'Sedai Evropska skupnost) (v nadaljevanju imenovana
Spril' Republiko Slovenijo, podpisane v Luksemburgu 5.
S
C n ski
"3. je GARANT zaprosil BANKO, da odobri posojilo
lOje.
.
m železnicam (v nadaljevanju imenovane »POSOJIS|
0w*LEC«) za financiranje projekta, ki naj bi pomagal
pri izboljšanju stanja osnovnega železniškega

evalec

- S pogodbo (v nadaljevanju imenovana »POGODBA
O FINANCIRANJU«) z dne 10./13. decembra 1993, sklenjeno
med BANKO in POSOJILOJEMALCEM, je BANKA odobrila
posojilo v vrednosti 9.000.000 (devet 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 parlament Republike Slovenije (Priloga 1).
ZATO STA SE STRANKI DOGOVORILI, KOT SLEDI:
1. člen
Pogodba o financiranju
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in
določili POGODBE O FINANCIRANJU, katere original s podpisi strank je prejel.
2. člen
Obveznosti GARANTA
2.01 GARANT kot primarni zavezanec in 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
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obveznosti po tej pogodbi ali enakovredno prioriteto ali ugodnosti. GARANT izjavlja, da trenutno ne obstajajo taka jamstvo,
prioriteta ali 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.
2.03 GARANT se zavezuje:
a) da bo ukrenil vse potrebno za zagotovitev pravočasnega
zaključka PROJEKTA;
b) da bo nudil informacije o zakonodaji ali predpisih za
področje železnic, ki bi lahko vplivale na izvajanje PROJEKTA.
3. člen
Uveljavitev grancije
3.01 V skladu s to pogodbo je lahko zahtevek izdan, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali del
le-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
BANKE v pisni obliki ali po telegramu, kadarkoli bo BANKA ta
zahtevek izdala, in da bo plačal dolgovane zneske brez omejitve, 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
garancije uveljavlja jamstva ali druga zavarovanja, ki jih je
mogoče imenoval POSOJILOJEMALEC ali tretja stranka.
3.03 Plačilo GARANTA zapade na petnajsti dan po datumu
zahtevka.
3.04 V primeru, da BANKA izda zahtevek, ima GARANT pravico, da v skladu s pogoji iz POGODBE O FINANCIRANJU
POSOJILOJEMALCA takoj razreši vseh finančnih obveznosti
iz POGODBE O FINANCIRANJU, ki še niso poravnane v času
take razrešitve.
4. člen
Subrogacija
4.01 Ko GARANT izvede plačilo BANKI, nadomesti POSOJILOJEMALCA glede tega plačila, ter pravic in postopkov v zvezi
z omenjenim plačilom, ki jih ima BANKA do POSOJILOJEMALCA; ta pravica do surogacije ne sme biti v škodo BANKE.
5. člen
Informacije
5.01 BANKA bo obvestila GARANTA o vsaki zadevi ali
dogodku, za katerega izve in ki bi lahko ogrozil plačilo ali
poplačilo garantiranih zneskov s strani POSOJILOJEMALCA.
Vendar pa BANKA ni zavezana iskati takih informacij in ne
sprejema nobene obveznosti glede tega določila.

glavnice ali plačilo obresti in za vse druge sorodne izdatk'
da bi morala to svojo odločitev sporočiti GARANTU.
Vse spremembe v POGODBI O FINANCIRANJU, razen lis1'
so omenjene v gornjih odstavkih tega 6. člena, je treba
žiti v odobritev GARANTU. Ta sme odkloniti odobritev*
če bi bile predlagane spremembe lahko neugodne zanj
GARANTA.
7. člen
Garancija Evropske gospodarske skupnosti

7.01 Ta garancija je neodvisna od garancij, ki jih je *
odobrila ES. GARANT se odpoveduje vsaki pravici do p"*
j
kov ali odškodnine s strani ES. Če BANKI poravna pl*5E!?
na račun kateregakoli garantiranoga zneska, lahko
plačani znesek izterja od GARANTA.
8. člen
Davki, takse in izdatki

jn
P
(in
8.01 Davke ali takse, pravne stroške in druge izdatke. | c
nastali pri izvajanju te garancijske pogodbe, plača
j(
GARANT izvede plačila po tej pogodbi brez odbitkov8]
držkov na račun davkov in taks.
1
9. člen
Pravni režim pogodbe
9.01 Veljavno pravo
Za pravne odnose med pogodbenima strankama,
sestavo in veljavnost se uporablja francosko pravo.
9.02 Izvedba
Kraj izvedbe te pogodbe je sedež BANKE.
9.03 Pristojnost sodne oblasti
Pogodbeni stranki priznavata sodišče Evropskih sk^
kot izključno pristojno in bosta predložili vse spore
z garancijsko pogodbo temu sodišču.
Odločitev sodišča Evropskih skupnosti bo dokonč^'
bosta stranki sprejeli kot tako brez pridržkov ali omei"
9.04 Odpoved pravicam

Pogodbeni stranki soglašata, da je ta garancijska
'
komercialne narave in se zato zavezujeta, da se bosta
dali vsaki imuniteti, ki jo mogoče uživata zdaj ali bi j° 51
*2 >
uživali v katerikoli državi na podlagi pristojnosti 1
Evropskih skupnosti.
9.05 Dokazila o dolgovanih zneskih

V primeru sodnega spora v zvezi s to garancijsko P°p *!
pomeni potrdilo BANKE o zneskih, ki se še dolgujejo j 1
po tej garancijski pogodbi, prima facie dokaz o teh z"

5.02 GARANT bo nemudoma obvestil BANKO o vsaki zadevi
ali dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogdobi.

9.06 Začetek veljavnosti

5.03 GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki ga bo
nudil tretji stranki za namen iz člena 2.02.

Ta pogodba začne veljati potem, ko jo ratificira Parla1
Republike Slovenije.

6. člen
Sprememba POGODBE O i INANCIRANJU
6.01 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.
Če se BANKI zdi primerno, ima pravico odobriti POSOJILOJEMALCU dodatni rok do treh mesecev za vsako odplačilo
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10. člen
Končne določbe
10.01 Obvestila
.M
Obvestila in druga sporočila, ki bodo dana po tej P°"zj
pošljejo na spodaj navedene naslove, razen da bodo o® .
GARANTU v zvezi s sproženo ali grozečo pravdo P°sy
naslov pod 2) spodaj, kjer je GARANT izbral svoj do""
poroči

lat« ^GARANTA:

1) Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
61000 Ljubljana
Slovenija
2) Slovenska ambasada
45, Bd Charlemagne
1040 Brussels
Belgija

^BANKO:

100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg-Kirchberg

s ran <a
'pris»'Jzao
' ' lahko
z obvestilom
drugida stranki
spremeni
^°ra|■ navedene
naslove,
pod pogojem,
se naslov
pod 2)
liilt waj lahko spremeni samo v drugi naslov znotraj ES.
1002

Oblika obvestila

in dru a
9 sporočila, za katera so v tej pogodbi
nas? • fiksni roki ali ki sama s fiksnimi roki zavezujejo
Pism nca
' se izročijo osebno, pošljejo s priporočenim
nadru ' s telegramom, po teleksu, potrjeno po telefaksu ali
:eJ t)J 9 način, pri katerem naslovljenec lahko dokaže prejem,
lem«a P°trdila ali, odvisno od primera, navedeni datum prePrenosa je odločilen pri ugotavljanju časa.
1(103 Pr
eambula, dodatki in priloge
p
oJfbul.
in Dodatek A (Definicija ekuja) predstavljata del te
ar,
cijske pogodbe:

je naslednja priloga:
ri|,'°9a l - Pooblastilo podpisnika

p

32
v a^
sta stranki podpisali to pogodbo v teh izvirnikih
n
9leškem jeziku.

On?nc'isko pogodbo je v imenu SLOVENIJE parafiral g.
HOČEVAR, v imenu BANKE pa jo je parafiral g.
Alfredi TONCI OTTIERI.
Podpisano za in v imenu
EVROPSKE INVESTICIJSKE
BANKE
Podpredsednik
HansDUBORG l.r.
Hiu^emb
urgu, 18. januarja 1994
Def

'Nicija EKUJA

%du z odredbo Sveta Evropskih skupnosti (zdaj Svet
u
nije) št. 3180/78 z dne 18. decembra 1978, objavbra V>dn
"Jnem listu Evropskih skupnosti z dne 30. decem2
L
379) in dopolnjeno z odredbo Sveta št. 1526/84
sdne i?
kih .,au- septembra 1984, objavljeno u Uradnem listu EvropV iti °*u Pnosti z dne 16. septembra 1984 (št. L 247), ter
, 2 odredbo sveta št. 1971/89 z dne 19. junija 1989,
Lln° v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 4. julija
- L 189), predvsem pa v skladu s prvim členom in

4Po'OĆ(
eva/ec

z razglasom, ki so ga evropske skupnosti objavile v Uradnem
listu 21. septembra 1989 (št. C 241), je eku definiran kot vsota
naslednjih vrednosti valut držav članic ES:
0,6242
1,332
0,08784
151,8
0,2198
3,301
0,130
6,885
0,1976
0,008552
1,440
1,393

nemška marka
francoski frank
funt sterling
italijanska lira
nizozemski florint
belgijski frank
luksemburški frank
španska pezeta
danska krona
irski funt
grška drahma
portugalski eskudo

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 transakcije med osrednjimi monetarnimi organi
držav članic Evropskih skupnosti in institucijami, ki so bile
oblikovane na podlagi sporazumov o ustanovitvi Evropskih
skupnosti, bo o tem obvestila POSOJILOJEMALCA. Od dne
obvestila dalje bodo eku nadomestile vrednosti 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 Evropskih 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 Evropskih
skupnosti. Če ni mogoče uporabiti nobene od zgornjih dveh
metod, je vrednost ekuja v drugi valuti enaka vsoti protivrednosti zneskov valut iz prvega odstavka zgoraj v tej valuti.
Tečaji med ekujem in nacionalnimi valutami, ki se najbolj
pogosto uporabljajo na mednarodnih deviznih trgih, so
dnevno na razpolagi in se periodično objavljajo v Uradnem
listu Evropskih skupnosti.
(
3. člen
Slovenske železnice Ljubljana sklenejo z Ministrstvom za
finance pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva
Republike Slovenije. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru
statusnih sprememb.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

^9

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 RS št. 43/34 in RS št. 33/92).
Gradivo je pripravljeno na osnovi Finančnega protokola med
Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, iz katerega
izhaja, da bo Republika Slovenija najela pri Evropski Investicijski Banki posojilo za modernizacijo slovenskih železnic.
Gradivo je pripravljeno tudi v zvezi z ugotovitvenim sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8 z dne 29. 03.
1993, po katerem Vlada Republike Slovenije sodeluje v sanaciji slovenskih železnic, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
Finančno posojilo EIB je sestavljeno iz dveh posojilnih
pogodb (pobodba A in pogodba B) sklenjenih in podpisanih
med Slovenskimi železnicami in EIB, 17. decembra 1993
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v Ljubljani. Posojilo je sestavljeno iz dveh
.
pogodb med Republiko Slovenijo in EIB za projekt slo<j|
železnic - po pogodbi A in pogodbi B, podpisanih v £
burgu dne 18. januarja 1994. Garancijski pogodbi se f
sko ne razlikujeta razen v navedenih zneskih posojill'
posojila B.
Znesek prvega posojila znaša 38,00 mio ECU in je ve^'
posojilo EBRD, znesek drugega posojila znaša 9,00mio*
V imenu Republike Slovenije je poroštveni pogodbi fl#®
in Republiko Slovenijo podpisal Minister za financel*
blike Slovenije.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obvezno^
pogodb o najetju posojila Evropske Investicijske Bfjfl
obnovo slovenskih železnic, je sprejel Državni zbor
L.
Slovenije na svoji seji dne 17. decembra 1993. (UL RS*
93)

poroć

1

^
,Predlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE

—.
FRANCIJO, KI NAJ VELJAJO MED REPUBLIKO
S Z REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO FRANCIJO — EPA 612
V|

ada Republike Slovenije je na 77. seji dne 7/4-1994
določila besedilo:
"PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z REPUBLIKO FRANCIJO, KI
2*1
HL VELJAJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUIKO FRANCIJO,
P^arn ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove,l? 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 MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Hredlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki
■^gljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo
ustav
3- člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
Sl0v ne. listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Zv
Je v zvezi z do|očbami 1
' edhDo" Us,ave
. - člena Ustavnega zakona za
Sl0ve od
Republike Slovenije Državni zbor Republike.
nijfe h asle
, l°ča, da se notificira nasledstvo Republike SloveF ar) . dnjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Republiko
blikn0 J!? sklenila nekdanja Jugoslavija in naj veljajo za RepuSlovenijo.:
splošna konvencija o socialnem zavarovanju med Franjo in Jugoslavijo, podpisana 5. 1. 1950 v Parizu, s spremembami z dne 8. 2. 1966, 13. 2. 1969, 31. 1. 1973 in 30.
F - 1974, objavljena v Uradnem vestniku Prezidijuma
£LRJ št. 4/51, spremembe v Ur. I. SFRJ - MP št. 1/67, 17/
22/75, 7/77, 5/79, 9/90 in administrativni sporazumi,
D
iavljeni v Ur. I. FLRJ - MŠ št. 2/57, in št. 59/72.
^0r®zum med Francijo in Jugoslavijo o blažji uporabi
konvencije o civilnem postopku z dne 1. 3. 1954,
21/71'Sane 29' 10' 1969, obiav'iena v Ur '• SFRJ ~ Mp št■Koin
o ^encija med Jugoslavijo in Francijo o izdajanju potrdil
. uosebnem stanju in oprostitvi legalizacije, podpisana 29.
- '969, objavljena v Ur. I. SFRJ - MP št. 3/71.
■ Koi v
D^ 6ncija med Jugoslavijo in Francijo o vzajemni pravni
moči v kazenskih zadevah, podpisana 29. 10. 1969,
"Javljena v Ur. I. SFRJ - MŠ št. 16/71.

5. Konvencija o izročitvi med Vladama Jugoslavije in Francije,
podpisana 23. 9. 1970, objavljena v Ur. I. SFRJ - MP, št.
43/71.
6. Sporazum med vladama Jugoslavije in Francije o vzajemni
administrativni pomoči pri odkrivanju, preprečevanju in
zatiranju carinskih prekrškov, podpisan 28. 4. 1970, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 17/72.
7. Konvencija o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb
v civilnih in trgovinskih zadevah, podpisana 18. 5. 1971,
objavljena v Ur. I. SFRJ - MP št. 7/72.
8. Konvencija o pristojnosti in zakonu, ki se uporablja na
področju osebnega in družinskega prava, podpisana 18.
5. 1971, objavljena v Ur. I. SFRJ - MP št. 55/72.
9. Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republiko Francijo
o preprečevanju dvojnega obdavčenja na področju davka
na dohodek s Protokolom, podpisan 28. 3.1974, objavljen
v Ur. I. SFRJ - MP, št. 28/75.
10. Konvencija med Vlado SFRJ in Vlado Republike Francije
o zavarovanju investicij, podpisana 28. 3.1974, objavljena
Ur. I. SFRJ - MP št. 4/75.
Ta akt začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
%
Ostale dvostranske pogodbe, ki jih je nekdanja Jugoslavija
%e/,-5 9/ določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
sklenila z Republiko Francijo so povsem zastarele, bodisi se
$'oii9".e Ustine
o samostojnosti in neodvisnsoti Republike
0
ne nanašajo na Republiko Slovenijo ali pa so za nas neupoHcfJ® nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih je sklenila
Pr6
Ju
rabne ter se nasledstva ne predlaga.
d'ao
9am 9°slavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo,
% 0 ° Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem
Sredstvu desetih dvostranskih pogodb z Republiko
na
Hkrati teče proces sklepanja novih sporazumov, (kultura itd.)
'"to p'
i veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Repurr
ancijo.
s8! Podatkih
je do sedaj bilo med nekdanjo SFR JugoFranc
oie
'i° sklenjenih 57 bilateralnih pogodb. UsklajeJ°^nr
dvostranskih pogodb, ki naj bi jih Republika
, nasledila, poteka od leta 1992 in je uspešno zaklju°i)s$l *9°raj navedenim skupnim predlogom. Predlog akta
^ tri D u obsega deset dvostranskih pogodb, od katerih je
^80iaz°9°dbe, in sicer pod številkami ena, devet in deset
Po
9otfb a. začasna uporaba. Gre za tri dvostranske
oh/lW se nanašajo na socialno varnost, izogibanje dvojdavčevanja in na zavarovanje investicij.
Sevalec

Da ne bi prihajalo do pravnih praznin glede zgoraj navedenih
področij, predlagamo, da se omenjeni sporazumi nasledijo od
nekdanje SFRJ Jugoslavije.
Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje
zadeve republike Slovenije za noto o tem obvestilo francosko
stran. Nasledstvo bo začelo veljati z dnem, ko bo nota Ministrstva za zunanje zadeve poslana Ministru za zunanje zadeve
Republike Francije.
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Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije - EPA 613
Na podlagi 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) je
Skupščina Zavoda na 8. seji, dne 31. 3. 1994, sprejela
spremembe in dopolnitve statuta Zavoda.
Zakonska podlaga za sprejem statuta Zavoda je 279. člen
navedenega zakona, ki med drugim določa, da k statutu

Na podlagi 275. in 279. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št.12/92, 5/94) in 76. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. I. RS št. 55/93) je Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na 8. seji dne 31. 3. 1994
sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE
1. člen
V Statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Ur. I. RS št. 55/93) se dopolni 10. člen z novim
odstavkom, ki se glasi:
,Za vsako mandatno dobo se izvoli predsednik posameznega
organa iz prvega odstavka tega člena, razen generalnega
direktorja, izmed predstavnikov delodajalcev, aktivnih zavarovancev in uživalcev pravic s tem, da ima vsak od navedenih
v istem mandatu najmanj enega predsednika organa.'
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
.Skupščina Zavoda je sestavljena po predstavniškem principu
in po zakonu šteje 40 članov, ki jih kot upravičeni predlagatelji
imenujejo v zakonu določene organizacije in združenja ter
Državni zbor Republike Slovenije.'
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
.Sestavo Skupščine Zavoda ter pristojne predlagatelje članov
skupščine določa zakon.
Prvo skupino 10 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani
v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev za
območje države.
Drugo skupino 30 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo zavarovanci in uživalci pravic tako, da:
- 10 članov imenujejo reprezentativni sindikati za območje
države,
- 16 članov, predstavnikov upokojencev, imenuje Državni
zbor Republike Slovenije,
- 4 člane imenuje Svet invalidskih organizacij Slovenije.'
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
.Razpis za začetek postopka za imenovanje članov Skupščine
Zavoda z javnim pozivom pristojnim predlagateljem opravi
Skupščina Zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandatne
dobe članov skupščine <
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daje soglasje Skupščina Republike Slovenije, vsebino si*
tuta pa opredeljuje 277. člen istega zakona.
Na podlagi 76. člena statuta Zavoda Državnemu zbonj
Republike Slovenije priloženo posredujemo spremenil!
in dopolnitve statuta Zavoda s prošnjo za izdajo sogW
po 279. členu zakona o pokojninskem in invalidskem za«
rovanju.
Poziv pošlje Zavod v skladu z zakonom in statutom 11
nemu zboru Republike Slovenije, gospodarski zbori
Svetu invalidskih organizacij Slovenije, ostalim zaW
upravičenim skupinam predlagateljev, t.j. drugim združe r
delodajalcev za območje države in reprezentativnim s"!,
tom za območje države, pa po seznamih, ki jih P^0c.;,
republiškem upravnem organu pristojnem za delo in so '
zadeve.
Konstituiranje Skupščine Zavoda se opravi najkasnejeinj,1
pred iztekom mandatne dobe članov prejšnje skupšfi °
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
,V sklepu o razpisu skupščina določi dan razpisa i"
možni datum za izvedbo imenovanj.

ii Is

Z dnem razpisa začne teči rok za izvedbo postopka irtrf
vanja.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije i"'
stvih javnega obveščanja.'
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
,Za spremljanje postopka imenovanja pri upravičenih,P.
gateljih Skupščina Zavoda imenuje štiričlansko konrtis'l^
sestavljajo po en predstavnik združenj delodajalci
območje države, reprezentativnih sindikatov za ° jj $
države, upokojencev in Sveta invalidskih organizacij
nije.'
7. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:
za
.Komisiji iz prejšnjega člena predlagatelj v 8 dneh po
'«
oS,e
možnem datumu za izvedbo postopka imenovanj P J
poročila oziroma zapisnike o imenovanjih članov SKUP
Zavoda in pisne privolitve tako imenovanih članov.
Komisija na podlagi poročil zapisnikov in ostale doK^.;
cije iz prejšnjega odstavka pripravi skupno poročilo oS0 J
Ijenih imenovanjih članov skupščine Zavoda in ga P ^
Skupščini Zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s V°J
kom, na konstitutivni seji Skupščine Zavoda z ugotoV'y </(
sklepom verificira mandate članov in s tem izvoli člane5 o,
čine.'
8. člen
Črta se 19. člen.

9. člen

i^
aS

Doda se nov tretji odstavek 20. člena tako, da se g' ' j 'i

,Članu Skupščine Zavoda preneha mandat, če izgub'8 '
predstavnika skupine, iz katere je bil imenovan.'
On
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se g'aSl'
„ en'
,V primeru predčasnega prenehanja mandata člana ((l '■I
čine Zavoda opravi postopek imenovanja nadom®
poroči

Za reostali del
al
»!iw
mandata
isti predlagatelj, kot je imeno"ana,P ki mu je mandat
prenehal.'

Upravnega odbora Zavoda se opravi sočasno in v rokih,
določenih v razpisu za imenovanje članov Skupščine Zavoda.'

10. člen

12. člen

c

• 'en se spremeni tako, da se glasi:

Doda se novi drugi odstavek 30. člena tako, da se glasi:

Iskonsko načelo sorazmerne zastopanosti se zagotavlja
'»m, da:

,Članu Upravnega odbora Zavoda preneha mandat, če izgubi
status predstavnika skupine, iz katere je imenovan.'

2

Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
,V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Upravnega odbora Zavoda opravi do naslednje seje upravnega
odbora postopek imenovanja nadomestnega člana izmed članov skupščine za preostali del mandata isti predlagatelj, kot je
imenoval člana, ki mu je mandat prenehal.'

e n deloda
bo°rr?an'Zac
'
jalci, organizirani
gospodarski
ter ''dru
drugih
združenjih
delodajalcevv za
za
območje
ter
dtfau'
9'^izmed
združenjih
delodajalcev
območje
3rec
Zavn
Predlagajo
svojih
predstavnikov
'avott ■ r "agajo izmed svojih predstavnikov vv Skupščini
Skupščin
~ re >re2enta
^' ' kandidate
za člane Upravnega odbora Zavoda,
i'mert Sv
tivr|i sindikati za območje države predlagajo
Dri »u ne °jih predstavnikov v Skupščini Zavoda štiri kandidate
Upravnega odbora Zavoda,
ni®
(0#
0l<0 enci
tin?7 '
Predlagajo izmed svojih predstavnikov v Skupšind 'avoda tri kandidate za člane Upravnega odbora Zavoda,
obi
n ir
ici^vv Sk!l°f .i >validi predlagajo izmed svojih predstavnikov
Od
bora 2'n' Zavoda ene9a kandidata za člana Upravnega

ie Unrl!'avc
ne ' Zavoda v skaladu z zakonom izvolijo tri člane
9a odbora Zavoda.
ti^H6 skupine iz prejšnjih alinej izvedejo postopek evidenWd 'n Pred'a9anja kandidatov za člane Upravnega odbora
!»lani91 v sk|adu z zakonom, svojimi pravili oziroma na podMedsebojnih dogovorov.

.Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina članov.
Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov razen
v primerih, ko z večino glasov vseh članov odloča o vprašanjih
iz 1., 3., 4„ 6., 8. in 14. točke 24. člena statuta.'
14. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
,Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji
v centrali na sedežu in območne enote po enega člana.'
Črta se drugi odstavek 62. člena.

11. člen

iirf

13. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

15. člen

člen se spremeni tako, da se glasi:
i ,Po.

Pek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
P

1 %U(70f,U o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je
oije zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove>
J\ie/neljn' splošni akt zavoda, ki ga sprejema njegova
na s
SI ^en'
°9'as
ie nanjei skupščina
Pa daie Dr
žavni zbor
Republike
6rs 3e- 'Statut
zavoda
sprejela
meseca
decemSe
S0 las e
Pferhk' 9 i nanj pa je dal Državni zbor v mesecu
'""te qi
Statut je bil objavljen v Uradnem listu Repuoveni je, št. 55/93 z dne 1. 10. 1993.

M >ikon' zbor
Republike Slovenije je v januarju 1994 sprejel
L° sPremembah zakona o pokojninskem in invalidskem
%n "anju. ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 5/94. Ta
t^sPnminja
274. in 319. člen zakona, vsebinsko pa
j % j sPremembe v sestavi skupščine Zavoda za pokojninva
o5j ^en
*'dsko število
zavarovanje
Slovenije
tako, da
v njej
"ov ?° Povečuje
predstavnikov
uživlalcev
pravic.
Po
6n

Za on
slf
^ u sestavlja skupščino 40 članov, od tega 10
nikov
t/
ar v- ki jih imenujejo organizacije in delodajalci,
jJ "e/od, " Gospodarski zbornici ter drugih združenjih
Or^ialcev in 30 predstavnikov zavarovancev in uživalcev
°d katerih
'On
predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati,

Ci6ni
i
<statuta Zavoda za pokojninsko in
J SpJ'dsko zavarovanje Slovenje, ki se
6rn
'njajo ali dopolnjujejo
'■ rr9®ni Zavod
5f.*«

'

a so:

10. člen

a Zavoda ^Drav n'• odbor
upravljanja
Zavoda. Zavoda.
Zavodaorgan
- izvršilni
organ Skupščine

- 16 predstavnikov upokojencev imenuje Državni zbor Republike Slovenije,
- 4 predstavnike imenujejo organizacije delovnih invalidov.
Glede na tako spremenjen zakon je bilo potrebno za realizacijo njegovih določb spremeniti tiste določbe statuta zavoda,
ki niso bile več skladne z novo zakonsko ureditvijo. Spremembe statuta sledijo zakonskemu načelu, da notranjo strukturo skupščine določa zakon tako, da jo sestavljajo člani, ki
jih zavodu neposredno predlagajo z zakonom direktno ali
posredno določeni predlagatelji oziroma njihova združenja
ter ureditvi v 14. členu veljavnega statuta, po kateri upravičeni
predlagatelji vodijo postopke evidentiranja, kandidiranja in
imenovanja članov skupščine zavoda v skladu s svojimi pravili.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije je na 8. seji odločala o spremembah in dopolnitvah
statuta in jih sprejela. Skladno statutu zavoda se po sprejemu
statuta v Skupščini Zavoda besedilo pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije v soglasje, enak postopek pa je potreben
tudi ob sprejetju sprememb in dopolnitev tega akta.
3. Upravni odbor Kapitalskega sklada.
4. Upravni odbor Stanovanjskega sklada.
5. Generalni direktor - poslovodni organ Zavoda.
12. člen
Skupščina Zavoda je sestavljena dvopartitno po predstavniškem principu in po zakonu šteje 40 članov, ki jih kot upravičeni predlagatelji imenujejo ustrezne interesne organizacije.

13. člen
Prvo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo organizacije in delodajalci, od tega:
- 13 članov iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije,
- 4 člane iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih
zavodov in drugih javnih služb,
- 1 člana iz vrst predstavnikov obrtnih zbornic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov kmetov, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini in glavni poklic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov, ki opravljajo umetniško ali
drugo kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic.
Drugo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo sindikati, organizacije upokojencev in
delovnih invalidov, od tega:
- 12 članov iz vrst predstavnikov reprezentativnih sindikatov,
organiziranih za območje Slovenije,
- 6 članov iz vrst predstavnikov upokojencev, organiziranih
po zakonu o društvih,
- 2 člana iz vrst predstavnikov delovnih invalidov, organiziranih po zakonu o društvih.
15. člen
Volitve - imenovanje članov skupščine Zavoda razpiše
Skupščina Zavoda, najprej 120 dni in najkasneje 90 dni pred
iztekom mandatne dobe članov Skupščine Zavoda.
Volitve - imenovanja članov Skupščine Zavoda se opravijo
najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne
dobe članov Skupščine Zavoda.
16. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa in zadnji možni
datum za izvedbo imenovanj.
Z dnem, ko je določen dan razpisa, začnejo teči roki za volilna
opravila.
17. člen
Za koordiniranje in spremljanje volilnih postopkov v interesnih organizacijah, združenj predstavnikov iz 13. člena tega
statuta, Upravni odbor Zavoda imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
18. člen
Komisiji iz prejšnjega člena se v 8 dneh po zadnjem možnem
datumu za izvedbo postopka imenovanj posredujejo poročila
oziroma zapisniki o imenovanjih članov Skupščine Zavoda
s potrdili o izvolitvi in pisnimi izjavami imenovanih članov.
Komisija na podlagi poročil, zapisnikov in ostale volilne dokumentacije iz prejšnjega odstavka, pripravi skupno poročilo
o opravljenih volitvah - imenovanjih članov Skupščine
Zavoda in ga posreduje Skupščini Zavoda, da na njegovi
podlagi v skladu s poslovnikom, na prvi konstitutivni seji
Sekupščine Zavoda, verificira mandate članov.
19. člen
Natančnejši način evidentiranja, kandidiranja in imenovanja
članov Skupščine Zavoda ter določitev drugih podrobnejših
volilnih opravil, določi Skupščina Zavoda s posebnim
sklepom.
20. člen
Mandat članov Skupščine Zavoda je 4 leta.
Člani Skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored.
Članom Skupščine Zavoda lahko predčasno preneha mandat
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z odpoklicom predstavnikov interesne organizacije,0
člana imenovala, na podlagi pisne odpovedi ali drugih ™
tivnih razlogov.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana SMi®j
Zavoda, se opravi postopek volitev - imenovanj nadoi"
nega člana Skupščine Zavoda za preostali del mandata
26. člen
Zakonsko načelo sorazmerne zastopanosti se
s tem, da:
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike
zacij in delodajalcev, predlagajo Skupščini Zavoda 6 k
- tov za člane Upravnega odbora Zavoda, od katerih so
dati iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornicezaV0
Slo'
1 iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih
;.a)
drugih javnih služb in 1 kandidat iz vrst predstavnikovi
združenj organizacij in delodajalcev.
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike a^J L
zavarovancev, upokojencev in delovnih invalidov, Pre°Z
Skupščini Zavoda 6 kandidatov za člane Upravnega 0 J
Zavoda, od katerih so 4 kandidati iz vrst predstavnikov^
zentativnih sindikatov, 1 kandidat iz vrst predstavnikov
kojencev in 1 kandidat iz vrst predstavnikov delovni"
lidov.
Interesne organizacije iz prejšnjih alinei, izvedejo P05 ,
evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane Upra »
odbora Zavoda, v skladu s svojimi pravili oziroma na P |
medsebojnih dogovorov.
27. člen

Postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov zav r(,mS|
Upravnega odbora Zavoda se opravi sočasno in sny(!Vr
določenih v razpisu za volitve - imenovanje članov •> fe.,
čine Zavoda.
riei
"ia
30. člen
roc
ta
Mandat članov Upravnega odbora traja 4 leta.
stic
iai»'
Članom Upravnega odbora lahko predčasno prenehaj
ne
z odpoklicom s strani predlagatelja, na podlagi pis
h
vedi ali drugih objektivnih razlogov.
Upf
V primeru predčasnega prenehanja mandata članaaS
nega odbora Zavoda, se na prvem naslednjem z y(
Skupščine Zavoda imenuje nadomestnega člana UPr
odbora Zavoda za preostali del mandata.
32. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.

h

Za delo Upravnega odbora se smiselno uporabljajo ^
poslovnika Skupščine Zavoda.
62. člen

liai!
Jan
Wr

Svet delavcev ima 13 članov.

Sektorji v Centrali na sedežu in območne enote 1 mai"
enega člana.
O
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno *zV >
ter
Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci.K fli
v Zavodu.
Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili i^
vornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavc0
Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci
aktivno volilno pravico in ki delajo v Zavodu.
poro

Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1993 z letnim obračunom banke Slovenije za
■!!2J993 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 1994 - EPA 615
Na podlagi 82. in 83. člena ter v zvezi s 4. členom zakona
° Banki Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 1/
Banka Slovenije dostavlja:
J-Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1993 z letnim
^računom
Banke Slovenije za leto 1993, ki je sestavni del
,ne
ga poročila,
| 0V6
Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke
za ICIU
leto 1993 in o razporeditvi presežka prihod,K -■nije
"jo c.C\
°v nad odhodki,
finančni načrt Banke Slovenije za leto 1994,
^Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov
odhodkov Banke Slovenije za leto 1994

Letno poročilo skupaj z bilanco stanja in uspeha Banke
Slovenije za leto 1993, je Svet Banke Slovenije sprejel na
61. seji, dne 28. 02.1994, finančni načrt Banke Slovenije za
leto 1994 pa na 63. seji, dne 29. 3. 1994.
Po navedenih zakonskih določbah letni obračun Banke
Slovenije potrdi Državni zbor Republike Slovenije, Banka
Slovenije pa mora Državnemu zboru Republike Slovenije
predložiti tudi letno poročilo, skladno z istimi določili.
Državni zbor Republike Slovenije potrjuje tudi finančni
načrt Banke Slovenije.
Prosimo, da Državni zbor Republike Slovenije vse navedene dokumente čimpreje uvrsti v nadaljnjo parlamentarno proceduro.

^°gP°ročilo Banke Slovenije za leto 1993 z letnim obračunom banke Slovenije za

■ banka SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE
^'pvenije je bila ustanovljena z zakonom dne 25. junija
)99iJJosi
lansko monetarno oblast pa je začela izvajati po
enih l?1ese^ne9a moratorija za uresničevanje osamosvojiilrfie tudi a * slovenskega
parlamenta dne 8. oktobra 1991, ko
fol "stanovit -3 slovensko valuto tolar. V triletnem obdobju od
Kil \Hiedna
uveljavila svoj status centralne banke tudi
'iskainj ®rodr|
en{ih bančnih in finančnih institucijah. Postala je
lem dan
Republike Slovenije in depozitar v Mednarodna
i Med arodn skladu (IMF), depozitar sredstev iz premože'Odne f:"
e banke za obnovo in razvoj (IBRD), Mednakor rac e
^ razvo?^čne
P° 'j (IFC), Mednarodnega združenja
A in
"icij (MipP )in Mednarodne agencije za zavarovanje invea^MedLJm ,)
depozitar premoženja Republike Slovenije
eriSki razvojni banki.
SČ ■
[% utriiftvu in ,inancah Republike Slovenije je Banka Slove1
IP Njo Ce ta'aanev'°9° centralne in emisijske banke, kakršno
d» Jiern na. ! banke v razvitem svetu z doslednim izvaja'°venii6°§Za in Pristojnosti, ki jih ima po Zakonu o Banki
% p0'5
konu o kreditnih poslih s tujino, Zakonu o devizfat| To 0van
iu. še zlasti pa po Zakonu o bankah in hranilnie
'°larja ® J® posebej pokazalo pri zagotavljanju stabilnosti
I'6")Shu«1'a9°vo notranjo konvertibilnostjo ter z zagotavlja,
plačevanja v državi in s tujino, kar sta
leh nai u temeljni nalogi Banke Slovenije. Za uresničevanje
u Banka Slovenije uravnava količino denarja
le skova on,rolir
a banke in hranilnice, izdaja bankovce in
r'°9e h* v obtok
predpisuje pravila za izvajanje jamstva
ter 'določa
3'ki
sis?
' organizira in usklajuje informalo
potre
' Venjj e ■'
ben za opravljanje svojih nalog. Banka
e
I Pos(q J skrbela
tudi za uvedbo predsanacijskih ukrepov
™a PoS(„°y sanacije v nekaterih bankah ter aktivno sprem?lacii(,
k ^ k ■ink' i"1 'zvaia Agencija Republike Slovenije za
: in hranilnic,
hranilnic, med
med dru
drugim tudi z aktivnim sprem'6rn iit"
Kv
'dnosti bank v sanaciji.
anke Slovenije sta Svet Banke Slovenije in guverner.
" enajst članov: guverner Banke Slovenije, ki je
,3f 5est fif ",eta
' namestnik guvernerja in trije viceguvernerji
s ike si v.'z vrst neodvisnih strokovnjakov. Guvernerja
UVeni e iin
. .°V©niie
članov Svpfa
Jfc:avni>h
i n §ect
^est zunanjih
zunanjih članov
Sveta impnuip
imenuje
1
r Re u
e ub ike
luvV6
""i
R
P
b'ike
Slovenije
za
šest
let
na
predlog
fnoJi. P ' Slovenije. Namestnika guvernerja in predvice■Ja. p0'® 'nienuje Državni zbor za šest let na predlog guver9
so
^ J?' den ne olitike
Pristojnosti
Sveta Banke Slovenije doloin
■ Guv«ernerPizdaja sklepe
sprejemanje
ukrepovakte
za njeno
izvain druge splošne
s področja

poslovanja Banke Slovenije ter navodila za enotno uporabo
predpisov, sklepov in ukrepov njenega Sveta.
Svet Banke Slovenije in guverner sta za uresničevanje nalog
Banke Slovenije, določenih z zakonom, odgovorna Državnemu zboru Republike Slovenije. Banka Slovenije mora najmanj polletno predložiti Državnemu zboru poročilo o svojem
delu. Državnemu zboru mora predložiti v potrditev tudi svoj
finančni načrt in letni obračun.
Pri odločanju o denarni politiki in njenem izvajanju ter opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, je Banka Slovenije
neodvisna.
II. SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 1993
Institucionalne spremembe in realno prestrukturiranje velikih
delov gospodarstva, ki je bilo tudi na udaru dogajanj v tujini,
že nekaj let določajo tekoča gospodarska gibanja v Sloveniji.
Realni bruto domači proizvod (BDP) se je v treh letih od 1989.
do 1992. zmanjšal za 19%, zaposlenost pa za okrog 21%.
Ekonomska politika deluje poleg tega v okolju, obremenjenem z dolgoletno inflacijo in zato vztrajajočimi inflacijskimi
pričakovanji. Drugače kot v državah, s katerimi se Slovenija
običajno primerja, poteka v Sloveniji zahtevno zmanjševanje
inflacije in ne preprečevanje novega izbruha rasti cen. Znižanje letnih stopenj inflacije od 247% leta 1991 na 93% v letu
1992 in na 22,9% v letu 1993 (stopnje december/ december;
glej sliko 2) je v teh razmerah precejšen uspeh.
Težišče ekonomske politike je bilo v letu 1993 na institucionalnem in realnem prestrukturiranju gospodarstva. Pod
okriljem agencije za privatizacijo in sklada za razvoj je potekala nadzorovana sanacija (ali likvidacija) najšibkejših delov
podjetniškega sektorja, ter začetek privatizacije, čeprav le-te
že s precejšnjo zamudo. Program zdravljenja bank je bil
v najintenzivnejši fazi in je proti koncu leta že kazal prve
rezultate. Poleg glavnih reformnih projektov je pomembn^še
vrsta dejavnosti na področju zakonodaje in institucij, na primer javnega sektorja, trga vrednostnih papirjev, plačilnega,
prometa, posameznih finančnih storitev itd.
Zmanjševanje proizvodnje se je nadaljevalo tudi v začetku leta
1993, v drugem polletju pa je bil zabeležen pomemben pozitiven preobrat v vrsti panog, tako da znaša ocena agregatne
letne realne rasti +1%. Preobrat je bil dosežen ob nepopustljivi denarni politiki, ki je še naprej zniževala tekočo inflacijo,
ob uravnoteženih državnih financah in brez neto zunanjega
zadolževanja. Po splošni oceni kažejo dogajanja v letu 1993
na absorbiranje velikih notranjih in zunanjih šokov iz preteklega obdobja.
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Slika 1: Industrijska proizvodnja (krivulja) in četrtletne ocene
realnega bruto domačega proizvoda (stolpci) Indeksi 1990
= 100; desezonirani podatki

JFflA1JJflSQNDJFHAnjJASOHIJFtlHJJASOND
1991
1992
1993
Vir: Industrija: Zavod RS za statistiko; ocene BDP: Banka Slovenije.
Nerešen problem so nespremenjena gibanja v zaposlovanju.
Število zaposlenih se je v enem letu do decembra 1993 zmanjšalo za 3,2%, število registriranih iskalcev zaposlitve pa je
poraslo za 16,0%. Stopnja brezposelnosti, izračunana na podlagi podatkov o registriranih brezposelnih, je dosegla ob
koncu leta že 15,5%. Problem je sicer pričakovan in običajno
spremlja rast produktivnosti ob izhodu iz recesije (okrog 5%
v letu 1993), povezan je pa tudi z nekaterimi neuspehi dohodkovne politike.
1. PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE
Gospodarsko krizo so v zadnjih letih najbolj občutile industrijske panoge, saj je bila njihova pretekla rast strukturno najslabše uravnotežena. Proizvodnja najširše opredeljenega
področja industrije (rudarstva, predelovalne industrije, energetike, gradbeništva) se je v" treh letih od 1989. do 1992.
zmanjšala za 30% in v letu 1993 za nadaljnjih 2,6%. Prav
v industrijskih panogah pa je bil v drugi polovici leta zabeležen najizrazitejši preobrat. Skupno letno rast je sicer določal
predvsem storitveni sektor, katerega delež v skupni dodani
vrednosti znaša 58% in je v letu 1993 porasel za 3,8%.
Proizvodnja, predvsem industrijska, se je v večjem delu leta
1993 še prilagajala učinkom zmanjšanega povpraševanja
s trgov držav na območju nekdanje Jugoslavije. Prodaje blaga
in storitev na to območje so se od leta 1990 do leta 1993
zmanjšale od 31% na okrog 5% vseh prodaj slovenskega
gospodarstva (tabela 1: deleži v BDP). Že drugo leto zapored
je ta padec samo delno nadomestil izvoz v drugo tujino; vse
prodaje v tujino so obsegale v letu 1993 39% celotnih in so še
naprej najpomembnejša komponenta agregatnega povpraševanja, večja kot na primer prodaje prebivalstvu.
Tabela 1: Končna poraba bruto domačega proizvoda
1990
400,0
1. Bruto domači proizvod (4+5)
85,6
2. Izvoz blaga in storitev
53.1
- v države nekdanje Jugoslavije
32,5
• v drugo tujino
69.8
3. Uvoz blaga in storitev
38.9
- iz držav nekdanje Jugoslavije
30,9
- iz druge tujine
15,8
4. Saldo (izvoz>uvoz)
14.2
- države nekdanje Jugoslavije
1,6
- druga tujina
84,2
5. Domača končna poraba
48,8
6. Domača zasebna poraba
17,5
7. Javna poraba
18,0
R. Investicije v osnovna sredsta
9. Prirast zalog
-1.2
10. Statistična napaka
1.1
Vir: Ocene Zavoda RS i» makroekonomske analize in razvoj.
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1991
100,0
93.0
40.7
52,3
80.8
32.1
48.7
12.2
8,6
3,6
87.8
51.7
18.8
18.9
-3,6
2,0

1992
100,0
63.7
(12,2)
(51,5)
54.8
(9,9)
(44,9)
8,9
(2,3)
(6,6)
91,1
51,5
21,3
17,3
-0,2
1.1

1993
100,0
62,6
61,5

98,9
56,3
22,5
18,3
0,6
1,1

V domači porabi se je povečala predvsem potrošnja pre® a
stva, in sicer realno za okrog 10%. Potem ko se je
v prvem polletju 1993 zatekla k zakonski omejitvi rasti pif;
instrumenti dohodkovne politike kasneje spet odpo'
so se povprečne plače v letu 1993 zvišale realno za 16'*
Precej so porasli tudi drugi prejemki prebivalstva iz
nega razmerja in transferni prejemki; izplačila sleMI.
znašala že 61% v primerjavi s skupnimi izplačili neto P'
I V/U vV pt
IIIIUI JUTI &z Libfl
IV plača
^IUV/U po
f odtefl"!
j ' «1
16%
primerjavi
BDP..1Povprečna llb
neto
davščinah, vendar pred odbitkom akontacije dohodnr
v letu 1993 znašala 46.826 tolarjev oziroma 414 USD. K°
javna poraba se je povečala realno za okrog 5%. V
treh letih je proračun postopoma prevzemal dejav v
stroške, ki so bili pred tem porazdeljeni po jugoslo j*
zveznih ustanovah in so se kazali v tedanjih slovenski^
onalnih računih na eni strani kot transferji v tujino, na
strani pa kot izvoz, ki so ga ti transferji financirali.

Stabilizacijska politika je ob vztrajajočih inflacijskih f"!
vanjih neizbežno vplivala na raven obrestnih mer. Na i
delovali tudi realni dejavniki v bančnem in podjetnišk®^
torju, tako da je povprečna realna obrestna mera 10
na
bančnem trgu denarja znašala v letu 1993 13% (nad
revalorizacijo), implicitna dolgoročna obrestna mera #
valitetnejše državne obveznice pa 12% (nad devizno
zulo); obrestne mere za bančna posojila vsebujejo P°'°W
v
še ustrezne rizične premije. Raven obrestnih mer inval
®£ »■
še bolj strukturni in institucionalni dejavniki so vpli naprej skromno investicijsko aktivnost, s samo 18-<"
deležem bruto investicij v BDP (približno na ravni ^
porabe fiksnega kapitala). Investicije so sicer v letu ■
šestih letih nazadovanja, prvič realno porasle in so
okrog 12% večje kot v predhodnem letu.
Si
Vn
2. JAVNE FINANCE
II
Konsolidirana bilanca vseh računov javnega sektorja (d 5
proračun, občinski proračuni, računi Zavoda za po^L J '
in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno za «6
nje) je izkazala v letu 1993 kljub prvotno predviden«
manjkljaju presežek v višini 6.800 milijonov ,olar^iii
pomeni 0,5% v BDP. Na ta rezultat je vplivala predvse"', ui
rast prevladujoče davčne osnove, t.j. plač. Davčna "j <iH
dajatev za socialno varnost, katerih osnova so bru'%
plačujejo pa jih delodajalci in delojemalci, se je rn® J
postopoma znižala za dobrih 9%, vendar so se prihod*
davščin v letu 1993 kljub temu realno povečali za 9°A ^
od dohodnine so porasli za 8%, zaradi povečevanja "
pa so narasli tudi prihodki od prometnih davkov 11% - ter prihodki od uvoznih dajatev - za 20%.
V letu 1993 so znašali odhodki državnega P^vluari
podobno kot leto poprej, le 45% skupnih javnih izdati^ , i,
so znašali odhodki za pokojninsko zavarovanje W
odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Slabo P f
državnega proračuna so sestavljali odhodki za plač® v(j
rialne stroške državnih organov, organizacij in I
vključno z obrambo, 20% socialni transferji in 10%
gospodarstvu.
Z okrepljeno dejavnostjo zakladništva je MinJ®,rnSj(iiij/
finance občutno izboljšalo upravljanje doslej razpres |A"
stev državnega proračuna, medtem ko sta obale ^j
naprej ohranjala visoko stopnjo samostojnosti. V V™,
je konsolidirani javni sektor na domačem trgu netona \ r i
val (za 3.107 milijonov tolarjev), zato pa se je, EBflO;
inekaterih
lorvcuoi u i 11naa inovo
iuvu uuuuionin
odobrenih posojil
puouj 11 pri
\j\ i iiIBRD,
unu, -.d
pri konzorciju poslovnih bank povečal neto dolg do 'v
6.816 milijonov tolarjev). Ob upoštevanju presežka v J
poslovanju in nezmožnosti centralnega nadzora n» j
segmenti državnih financ je bilo izkazano ob k01 „(i
precejšnje povečanje sredstev na računih, predvsen '
(za 5.317 milijonov tolarjev).
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2: Plačilna bilanca Slovenije, 1992-1993
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-66
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3
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-20
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9
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0
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-15
3
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Q2 0.3
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-69
61
76
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23
8
87
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-37
-51
-20 -12
25
22
73
67
19
62
0
0
48
11
8
33
12
-4
7
2
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-70 -192
38
52
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-35
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Tabela 3: Regionalna usmeritev blagovne menjave Slovenije
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IfiT^NOMSKI ODNOSI S TUJINO
)v3s >ret5?".ie Slovenije s tujino se je v zadnjih treh letih precej
~ P° institucionalni ureditvi, obsegu, regionalni
Jn načinih financiranja saldov. Izvoz in uvoz blaga in
sta v letu 1
m se do leta 1993
"0 P°menila še okrog 155% velikosti
S
'11 Sava 2
zmanjšala na okrog 124% BDP.
P i|4<y v °bmočji nekdanje Jugoslavije se je skrčila od 92%
°
Primerjavi
z
BDP.
Sj
>»io
pri"!
razpadanje enotnega jugoslovanskega trga v letih
a91
je imelo za Slovenijo dve daljnosežni posledici: (1)
letih iq 'zPad poslovanja s tem območjem, ki je zahteval
Sgren , 1 "3 prestrukturiranje trgov na ravni okrog 26%
6narn a 3ni območ
Ponudbia inin okrog 21% v porabi, ter (2) skrčenje
or»"; a'adi T>
i
deviznega trga v slovenski okvir.
K"" s'lo 2a'Pada
močnega neto povpraševanja, ki je bilo znaS
K> ' tvenB .Pni devizni trg nekdanje Jugoslavije, je prišlo do
P0'!
Pri,agoditve ravni ravnotežnega tečaja, tako da je
i in tetu lakaja tolarja v letu 1992 realno porasla za 21% in
»33 za nadaljnja 2% (glej sliko 4).
z3v«
i,a(V lA*.
menjava
J* 'e dosegel izvoz blaga iz Slovenije 6.088 milijonov
% ?*Pa 6.488 milijonov USD, tako da je znašal primanjkI?i®vr>7?l_!'0nov USD. Merjen v tekočih dolarskih vrednostih
Orjavi s predhodnim letom izvoz zmanjšal;za 8,9%,
SJ? i® uvoz porasel za 5,7%. če izločimo učinke
medvalutnih razmerij in zunanjetrgovinskih cen,
02
zmanjšal za 5,1%, uvoz pa povečal za 12,4%.

Evropska unya
Francija
Italija
Nemčija
Velika Britanija
EFTA
Avstrija
Švica
Druge države OECD:
ZDA
Japonska
Driave nek. Jugoslavije
HrvaŠka
Driave nekanje SZ
Druge driave Evrope
SKUPAJ
Vir Zavod RS za statistiko.

1992
4.462
616
880
1.805
141
461
341
50
195
16
1.508
952
226
262
6.681

1993
4.294
528
755
1.798
148
425
303
52
216
25
963
737
296
331
6.088

Uvoz
1992
1993
4.115 4.829
521
493
839 1.048
1.394 1.625
74
103
777
689
552
500
126
100
188
167
88
125
692
1.218
591
852
217
251
371
328
6.141 6.488

Saldo
1992 1993
346 -532
6
123
41 -294
173
411
67
45
-228 -352
-159 -249
-49 -74
28
28
-72 -99
289 272
100 146
80
-26
-66 -39
540 -400

Blagovna sestava izvoza se v letu 1993 ni kaj dosti spremenila.
V njej zavzemajo okrog 88% izdelki višjih stopenj predelave
(SMTK 5 do 9). V letu 1993 je prišlo do značilnih sprememb
v namenski sestavi uvoza, ki so odražale gibanja v domačem
povpraševanju: uvoz reprodukcijskega materiala se je zmanjšal za 3,9%, porasel pa je uvoz opreme (za 10,9%) in potrošnoga blaga (za 34,4%).
Če upoštevamo posebne dejavnike, ki so vplivali na možnosti
trgovanja s tem območjem, se je izkazalo poslovanje z ostalimi državami tudi v letu 1993 kot dovolj dinamično, s samo
0,9-odstotnim zmanjšanjem izvoza in 17,7-odstotnim povečanjem uvoza. V fizičnem obsegu je porasel izvoz za 3,2%,
uvoz pa za 25,3%. Primanjkljaj z »ostalim svetom« je znašal
671 milijonov USD.
Storitve
Prejemki od neblagovnih transakcij (storitve, dohodki od dela
in kapitala, transferji) so znašali v letu 1993 1.675 milijonov
USD in so obsegali 22% vseh tekočih prejemkov. Slovenija
ima v nekaterih pomembnih storitvenih panogah presežek, ki
je znašal v letu 1993 skupaj 294 milijonov USD in je zadoščal
za pokritje primanjkljaja v blagovni menjavi. Presežek celotnih tekočih transakcij je znašal 201 milijon USD, medtem ko je
v letu 1992 dosegel 932 milijonov USD.
V letu 1993 so znašali slovenski prejemki od turizma in drugih
potovanj 728 milijonov USD, izdatki pa 302 milijona USD,
s čimer je ta panoga največ prispevala k skupnemu tekočemu
presežku. Navedeni podatki, prav tako pa tudi posredni fizični
kazalci nakazujejo uspešno okrevanje panoge v spremenjenih
razmerah po letu 1991. Vrednost transportnih storitev se je od
leta 1992 precej povečala, na 459 milijonov USD v izvozu in na
406 milijonov USD v uvozu, pri čemer še ni bil dosežen obseg
tokov iz predhodnih let, pač pa ponovno manjši presežek.
V drugih nefaktorskih storitvah (posredovanje, zakup, zastopništvo, inženiring itd.) je bilo izkazanega za 186 milijonov USD
primanjkljaja.
Skupino dohodkov od dela in kapitala sestavjjajo predvsem
plačila obresti za tuja posojila v višini 153 milijonov USD ter
prejete obresti v višini 106 milijonov USD, ki odražajo naraščajočo raven deviznih rezerv. Neto odlivi dobičkov od neposrednih naložb so znašali še vedno le 10 milijonov USD.
Dohodki od dela slovenskih rezidentov v tujini niso ocenjeni
ali pa so izkazani v enostranskih transfer|ih oziroma v kratkoročnem kapitalu, če so bili vnešeni v državo v gotovini in tu
zamenjani za tolarje.
Financiranje
Povečanje tujih neposrednih naložb je znašalo po razpoložljivih virih podatkov 114 milijonov USD, kar je približno na ravni
evidentiranih tokov v predhodnem letu. Medtem ko dolgoroč-
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nega finančnega zadolževanja v tujini v letu 1992 vsaj v neto
učinku praktično ni bilo, je znašalo v letu 1993 neto 102
milijonov USD, in sicer, ob manjšem zmanjšanju terjatev,
predvsem s 331 milijoni USD novih črpanj in 258 milijoni USD
odplačil.
V preteklih letih so visoke presežke v tekočih transakcijah
financirali intenzivni tokovi izvoza kratkoročnega kapitala
v bančnem sektorju, pri prebivalstvu (1990. in v začetku 1992.
leta) ali s politiko centralne banke (neto prodaje deviz in
klirinških terjatev Narodni banki Jugoslavije do leta 1990,
ustvarjanje deviznih rezerv Banke Slovenije v letu 1992). Leto
1993 je bilo glede tega precej bolj umirjeno in uravnoteženo.
V sektorju prebivalstva so bile evidentirane neto prodaje in
pologi tuje gotovine na račune pri domačih bankah v višini 86
milijonov USD, zmanjšale pa so se tudi neto terjatve do tujine
v komercialnih kreditih podjetij za 88 milijonov USD. Banka
Slovenije je povečala devizne rezerve za 54,5 milijona USD.
Presežek tekočih transakcij in navedene avtonomne in druge
tokove uvoza kapitala je tako nadomestilo predvsem povečanje kratkoročnih terjatev poslovnih bank v višini neto 498
milijonov USD. Skupne devizne rezerve Slovenije so v letu
1993 porasle za 403 milijone USD, na 1.566 milijonov USD, kar
pomeni vrednost 2,9- mesečnega uvoza blaga oziroma
2,6-mesečnega uvoza blaga in storitev.

naraščanje povpraševanja po denarju. Ob dokaj sla
razmerju denarja v obtoku do primarnega denarja jetop
nilo več prostora za izdajanje primarnega denarja. w
hodu v leto 1993 je po daljšem obdobju zmajševanja P"
porastel realni obseg transakcij, kar je tudi vplivalo na i
povečanje povpraševanja po denarju.
Glavni namen denarne politike v letu 1993 je bil 0 .
umirjanje stopnje rasti cen. Posredni cilj denarne P " ,
je bil, podobno kot v letu 1992, na podlagi analize povp, (
nja po denarju in multiplikatorja potrebna količina r
nega denarja. Druge cilje, predvsem primeren tečaj^
zniževanje ravni obrestnih mer, je Banka Slovenije P
s posameznimi ukrepi le, kolikor je to omogočal nac
denarni okvir, torej doseganje primarnega cilja.
Zaradi visoke stopnje negotovosti, ki je še vedno znać'j
slovensko gospodarstvo, sta bila denar in primatrn
v letu 1993 vsakokrat načrtovana le za en mesec vnap
ka

Slika 2: Cene
Mesečne stopnje <

4. ZUNANJI DOLG
Članstvo v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki
je Sloveniji omogočilo, da je pospešila dejavnosti v zvezi
z urejanjem odnosov s tistimi tujimi upniki, ki so ohranjali
povezanost z drugimi subjekti nekdanje države. Ob tem pa so
se tekoče zapadle obveznosti slovenskih končnih uporabnikov do teh upnikov, razen do tistih, katerih pravni položaj je
ostal zaradi neurejenih odnosov z nekdanjimi zveznimi
oblastmi oziroma drugimi subjekti nekdanje države nerešen,
v letu 1993 še naprej redno poravnavale.
Z državami članicami Pariškega kluba so se začela bilateralna
pogajanja o formalnem prevzemu slovenskega deleža obveznosti iz dosedanjih restrukturirani ter o dinamiki odplačila
obveznosti, zapadlih v preteklih obdobjih mirovanja odplačil
glavnice. Prav tako so se začela dogovarjanja o prevzemu
ustreznega deleža obveznosti iz naslova Trade and Deposit
Facility Agreement in New Financing Agreement iz leta 1988,
ki se nanašata na zadnji paket restrukturiranja jugoslovanskih
obveznosti do konzorcija tujih poslovnih bank. Slovenski
strani je ta skupina upnikov postavila nesprejemljivo zahtevo,
da namreč od skupnega jugoslovanskega restrukturiranega
dolga, ki znaša še 4,2 milijarde USD, prevzame odplačilo
obveznosti v višini 1,2 milijarde USD. Ker glede na pogajalska
izhodišča obeh strani ni bilo pričakovati, da bosta v doglednom času našli skupno sprejemljivo rešitev, je slovenska
vlada v januarju 1994 sprejela odločitev, s katero je slovenskim subjektom naložila, da prenehajo odplačevati svoje
obveznosti upnikom neposredno. Plačila - edina, ki jih je
dolžniška stran doslej še nakazovala agentu upnikov - so se
preusmerila na fiduciarni račun, ki ga je Banka Slovenije
odprla pri eni izmed evropskih bank. Sredstva se bodo na tem
računu zbirala do dokončnega dogovora s tujimi poslovnimi
bankami o tem, kolikšen je pravzaprav slovenski delež celotnega dolga, ki so se ga solidarno zavezali vračati subjekti
nekdanje Jugoslavije.
Stanje celotnega slovenskega zunanjega dolga je znašalo dne
31.12.1993 1.873 milijonov USD. V ta znesek niso vključene
obveznosti iz naslova Trade and Deposit Facility Agreement
(glej zgoraj; te obveznosti pa so bile v celoti poravnane na
fiduciarni račun v januarju 1994) in tisti del obveznosti iz
naslova New Financing Agreemant, ki se ne nanaša na
končne slovenske uporabnike.
III. DENARNA POLITIKA
1. NAMERE IN USMERITVE DENARNE POLITIKE
Stopnje rasti cen na drobno so se v letu 1992 od začetnih 15%
mesečno v začetku drugega polletja znižale na 2% mesečno.
Hitro zniževanje inflacijskih stopenj je povzročalo realno
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Vir: Zavod RS za statistiko.

1993

0 ^
V začasnih ocenah potrebnega primarnega denarja.1 P, ^
rih se Banka Slovenije ravna pri izvajanju dena" ® J
v posameznih mesecih, so upoštevane spremem^j
Jii
rasti cen na drobno, dosežene v predhodnih zaporv00rJ:
mesecih. Vpliv realnih sprememb transakcij na po P i(,j
po denarju je upoštevan s časovnimn,zamikom,
(
običaj.
mesečnim. Začasne ocene za posamezne f10, pji 5J
naknadno, ko so na razpolago dejanski podatki 10,
transakcij, popravljene v končne ocene. S takšni"
določanja mesečnih ciljev primarnega denarja j0 ®
1993 zagotovljena ustrezna omejitvena naravnanost
politike.
Stopnje rasti cen na drobno v posameznih mes0?'y
pretežno gibale na ravni povprečne mesečne stop") j«
je v letu 1993 znašala 1,7%. Odstopanja navzgor svo J
izrazita v mesecih januarju in oktobru, navzdol pa J
juliju. Zaradi enakomernih mesečnih inflacijskih 051J
bila v letu 1993 obtočna hitrost denarja neprimen
bilna kot je bila še v predhodnem letu. Realno 10P»|
povpraševanje po denarju je tako pretežno izhaja
nega povečanja obsega transakcij.
Razmerje med denarjem in primarnim denarje"1' bjJ
z multiplikatorjem, je bilo v celem letu 1993 zelo sta"
t
velja, če je multiplikator izračunan iz denarnih agr®
so izračunani kot mesečna povprečja dnevnih staliizračun pa je bolj primeren kot izračun, ki bis at0,^
končnih mesečnih podatkih, ne samo zaradi ' ®pj
razmerja med denarjem in primarnim denarjem,
zato, ker izvajanje denarne politike znotraj posam0zn '
cev dejansko poteka na podlagi dnevnih podatkov^
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lniwni?eina povprečja, izračunana iz mesečnih povprečij dnevnih stanj.
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32.998
-0,3%
2.083
4,8%
1,8%
34.153
3,5%
2.048
-1,7%
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2.083
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2,7%
37.861
3,6%
2.085
0,1%
0,6%
38.847
2,6%
2.027
-2,8%
3,7%
39.639
2,0%
2.064
1,8%
3,7%
2,3%
40.553
2.075
0,5%
0,6%
41.497
2,3%
2.065
-0,5%
5,9%
43.665
5,2%
2.059
-0,3%
7,0%
45.487
4,2%
2.105
2,3%
46.178
2.106
1,1%
1,5%
0,0%
-0,3%
47.154
2,1%
2.053
-2,5%
3,7%
48.684
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2.066
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-0,3%
2.066
48.622
-0,1%
0,0%
6,7%
51.310
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*
povprećja,
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iz koefldenlov, ki predstavljajo razmerja gotovine, rezerv bank in
^nlje,
*ie 410 knjilnega denarja bank.
S.
j aia |j n,0sta|e
rjatev Banke Slovenije do državnega sektorja
K Hli|(e <5lov terjatve na podlagi prevzete obveznosti
i't)
,? enije do Mednarodnega denarnega sklada, ki
.j venije ^'ovenije vodi v svoji bilanci za račun Republike
lk cifani letu 1993 z°Pet ni b'10 odobrenih posojil za
>|a ^ Proračunskega primanjkljaja; Banka Slovenije je
'* ij . 9 Proračuna Republike Slovenije le manjši del rač
UnslTe,ete9a posojila v tujini za potrebe financiranja
* 9a primanjkljaja.

Kljub temu, da so bili pri izvajanju denarne politike opravljeni
številni posli z bankami, ki so pomenili izdajanje primarnega
denarja in njegovo jemanje iz obtoka, je stanje terjatev do
bank ob koncu leta skoraj nespremenjeno v primerjavi
z začetkom leta 1993.
Jemanje primarnega denarja iz obtoka, prikazano v tabeli 5, je
posledica predvsem preračuna bilančnih postavk, nominiranih v tujih valutah. Čeprav so se obveznosti Banke Slovenije
nominalno povečale, to torej ni pomenilo realnega povečanja
prostora za izdajanje primarnega denarja.
Povečanje in zmanjševanje količine denarja v obtoku, prikazano v tabeli 6 na podlagi konsolidirane bilance bančnega
sistema, po eni strani pojasnjuje vzroke za povečanje količine
denarja, po drugi pa prikazuje strukturne spremembe v bilancah bank, ki so nastale zaradi procesa prestrukturiranja bank
začetega v letu 1993.
denarja51 T°k0vi

izda an a in

i i

jemanja iz obtoka primarnega

Stanje Spremembe po četrtletjih
31.12.92 1
II
III
IV
Primarni denar
35.341 1.165 2.587 3.069 6.944
Rezerve bank
7.685 3.101 -1.754 1.793 1.723
Gotovina
24.183 -2.196 3.512 1.746 5.443
Vloge nebančnega sektorja
3.473 260 829 -470 -222
Izdajanje
95.914 4.903 23.604 -9.335 17.409
Neto tuja aktiva
70.769 -5.659 13.349 4.119 15.316
Terjatve do državnega sektorja
8.850 7.659 934 -163 1.319
Posojila in druge terjatve do bank 15.595 -228 9.444 -9.761 795
- lombardna posojila
152 868 2.388 -3.178 121
- likvidnostna in druga posojila
15.443 -1.096 7.056 -9.532 2.135
- reodkup
0
0
0 2.949 -1.461
Druge terjatve
700 3.131 -123 -3.530 -21
Jemai\je iz obtoka
60.572 3.738 21.017 -12.404 10.465
Obveznosti v tuji valuti
7.590 -4.566 7.013 -5.342 3.812
Izdani vrednostni papirji
40.760 3.029 5.107 -4.863 6.352
Neto ostala pasiva
12.222 5.275 8.897 -2.199 301
Vir: Banka Slovenije.

Stanje
31.12.93
49.106
12.548
32.688
3.870
132.495
97.894
18.599
15.845
351
14.006
1.488
157
83.389
8.507
50.385
24.497

Neto tuja aktiva bančnega sistema se je v letu 1993 zmanjšala,
vendar je to posledica dveh po učinkih nasprotnih gibanj. Na
podlagi gospodarskih odnosov s tujino, transakcij tako
v tekočem kot tudi v kapitalskem delu plačilne bilance, se je
količina denarja povečala za 55,3 milijarde tolarjev. Razlika
v višini 64,7 milijarde tolarjev pomeni zmanjšanje neto tuje
aktive bančnega sistema zaradi zmanjšanja terjatev bank do
bivše Narodne banke Jugoslavije iz naslova deponiranih
deviz. Del teh terjatev bank v višini 933,3 milijona DEM (preračunano po medvalutnih tečajih na dan 31.12.1992) je Republika Slovenija na podlagi zakona o poravnavanju obveznosti
iz neizplačanih deviznih vlog priznala kot svoj dolg do bank.
Terjatve bančnega sistema do javnega sektorja so poleg tega
v letu 1993 porastle tudi zaradi zamenjave slabih terjatev in
plačanih potencialnih obveznosti bank v sanaciji z obveznicami Agencije za sanacijo bank in hranilnic z državnim jamstvom, in sicer v skupnem znesku 1390,6 milijona DEM.
Terjatve do podjetij in prebivalstva so se realno povečale za
25%. Povečanje količine denarja na tej osnovi pa je bilo
v celoti nadomeščeno v okviru istega sektorja, in sicer z odtokom denarja v nedenarne vloge. Precejšnji so bili tudi strukturni premiki v okviru postavke »neto druga pasiva«, saj je na
podlagi sanacijskih ukrepov v bankah prihajalo do številnih
preknjiženj na računih rezervacij za potencialne izgube in
rezerv bank.
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Tabela 6: Tokovi povečanja in zmanjšanja količine denarja
v obtoku
Stanje
31.12.92

Spremembe po četrtletjih
IV
III
I
II
Denar (Ml)
81.487 1.873 13.394 6.256 12.962
Knjižni denar PĐ
53.869 4.101 8.940 4.974 7.895
Knjižni denar ĐS
3.435 -32 942
-464 -376
Gotovina
24.183 -2.196 3.512 1.746 5.443
Poveča i\je
398.892 49.086 55.880 150.564 53.039
Neto tuja aktiva
127.545 8.743 -10.681 -14.918 7.413
Terjatve do javn.sektorja
23.098 12.622 33.440 121.910 16.492
Terjatve do podjetij in preb. 247.754 27.472 31228 42.928 29.115
Terjatve do drugih fin. org.
495 249 893
644
19
ZmaiO$ai\je
317.405 47.213 42.486 144.310 40.073
Nedenarne vloge
219.124 31.414 33.324 37.706 53.900
podjetja in prebivalstvo
191.466 25.814 34.463 27.215 48.oo4
27.658 5.600 -1.139 10.491 5.896
javni sektor in DFO
Vrednostni papirji
19.205 6.552 4.169 -3.821 3.219
Omejene vloge
7.021 1.244 1.703 -1.274 2.786
Neto druga pasiva
72.055 8.003 3.290 111.699 -19.832
Vir: Banka Slovenije.

Stanje
31.1193
115.972
79.779
3.505
32.688
707.461
118.102
207.562
379.497
2.300
591.487
375.468
326.962
48.506
29.324
11.480
175.215

Banka Slovenije je v letu 1993 uravnavala primarni denar
z instrumenti, predvidenimi za uravnavanje količine denarja
v obtoku, z instrumenti, predvidenimi za zagotavljanje
splošne likvidnosti bank in hranilnic, ter z ukrepi s področja
splošne likvidnosti bank pri plačevanju v tujino.
Izbor instrumentov denarne politike je bil predvsem odvisen
od potreb po količini denarja, podrejeno pa tudi od drugih
dejavnikov, predvsem od likvidnostnih razmer v bankah in od
gibanja tečaja tolarja na deviznem trgu.

Namen pogojevanja tečajev ter obsega nakupov in
deviz pri ponujenih lombardnih posojilih pa je bil vpln?
oblikovanje tečajev na deviznem trgu na ravni, ki bi P01^11 .,
ohranjanje konkurenčne sposobnosti slovenskih izvoz ti
Iz slike 4, ki prikazuje realni efektivni tečaj, je razvidno,^ 8,
bila konkurenčna sposobnost slovenskih izvoznikov,
nana glede na spremembo relativnih cen na drobno,
meseca maja naprej na ravni povprečja predhodnega
Zmanjšanja konkurenčne sposobnosti slovenskih izvoz
zaradi realne rasti plač v prvem četrtletju in v drugem P""
pa z ukrepi denarne politike ni bilo mogoče prepreči'1- 0|
V drugem polletju 1993 je Banka Slovenije začasno 0
primarni denar, da bi lahko zmanjšala njegovo količin ',
to potrebno zaradi dospetja obveznosti Banke Slove"
izdane vrednostne papirje oziroma zaradi odkupa o®
bank v sanaciji za poplačilo dospelih terjatev.
Skozi celo leto 1993 si je Banka Slovenije prizade«^
splošno znižanje ravni obrestnih mer v okviru denarni" _,
nosti. usnovi
Osnovi za zniževanje obrestnih
ODresinin mer sta
sia u>"
bili ^
-,j«
mesečnih stopenj rasti cen na drobno pod ravnijo % F"
izvedba ukrepov za sanacijo bank. Reprezentativni ,|^a
obrestna mera, to je obrestna mera za posojila na mse00,
nem trgu (njen realni del, tako imenovani »r«). h((
začetnih 16,4% v januarju znižala na 12% v decem"
tendenci k nadaljnjemu zniževanju.
Slika 5: Obrestne mere na denarnem trgu
Letne realne obrestne mere nad rcvalorizi^O

V letu 1993 je mogoče ločiti dve podobdobji, v katerih so bili
pogoji za izbor instrumentov denarne politike različni.
V prvem polletju je Banka Slovenije najpogosteje intervenirala s ponudbami lombardnih posojil. V ponudbah je na
različne načine pogojevala na eni strani tečaje, po katerih so
banke, ki so črpale ta posojila, morale odkupovati devize od
podjetij oziroma jih od njih odkupovati, na drugi strani pa
količino odkupljenih oziroma prodanih deviz. Te ponudbe
posojil so bile po obsegu in rokih dospelosti določene
v odvisnosti od potrebne količine primarnega denarja in od
potrebe po nadomeščanju učinkov ob dospelosti izplačanih
dvojčkov pa tudi učinka nakazila presežka prihodkov nad
odhodki proračunu v mesecu juliju.
Slika 4: Realni efektivni tečaj
Indeksi 1992 = 100

Vir: Banka Slovenije.
2. UPORABA INSTRUMENTOV DENARNE POLlTjKg

12*
11»
KELATIUNE CEHE
1M
9«

PLACE

I r II I II J J « S 0 N I J rtlAMJJASOND
1992
1993
Efektivni devizni lečaj, deflacioniran z relativnimi cenami na drobno in
z relativnimi plačami v industiji.
Rast indeksa kaže rast vrednosti tujih valut in obratno.
Vir: Banka Slovenije.
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Denarno politiko je Banka Slovenije izvajala z inst
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vezane do trideset dni, 3% za vloge, vezane od ena
dni do enega leta, in 0,5% za vloge, vezane nad
Osnova za obvezno rezervo je vse leto naraščala, K
mesečno za 4,2%, nominalno se je povečala za 57
ktu" , ■'<8
na 21,1 milijarde tolarjev), realno pa za 30%. Strukt"
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izračuna deviznega minimuma je v letu 1993
j.—— r« enaka kot leto poprej. Za pooblaščeno banko se
"®®ilru» SV'znega minimuma določa mesečno glede na obseg
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'ifii ?9a varčevanja,
v katero
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nem trgu, s prodajo teh zapisov absorbira devize z deviznega
trga in pri presežni ponudbi deviz vpliva na tečaj. Ponudba za
vpis je stalna, vplačajo in izplačajo se v DEM, od maja pa tudi
v USD.
Obseg vpisanih blagajniških zapisov je odvisen od obrestne
mere, ki se spreminja glede na gibanja obrestnih mer na tujih
denarnih trgih, in od razpoložljivosti deviz pri potencialnih
vlagateljih. Konec leta je bilo vpisanih za 566 milijonov DEM in
17 milijonov USD zapisov, od tega jih je bilo 85% v lasti bank.
Od začetka leta se je stanje vplačanih blagajniških zapisov
znižalo za 37 milijonov DEM in povečalo za 15 milijonov USD.
Za banke je ta vrednostni papir še posebej zanimiv, saj se
všteva v devizni minimum, lahko ga zastavijo za lombardna in
likvidnostna posojila ali začasno prodajo Banki Slovenije pri
njenih posegih na odprtem trgu.
Dvodelni blagajniški zapis je prinosniški kratkoročni vrednostni papir. Z njegovo izdajo je centralna banka razširila
možnost vlaganja v centralnobančne vrednostne papirje, saj
ga lahko kupujejo banke in prek njih vse pravne in fizične
osebe. Zapis je sestavljen iz tolarskega in deviznega dela.
Kupec ga na primarnem trgu v celoti vplača v tolarjih
z diskontom za realne obresti, na sekundarnem trgu pa se
lahko trguje ločeno z vsakim delom. Za ohranjanje realne
vrednosti je za tolarski del določena tekoča revalorizacija, ki
se izplača ob dospelosti skupaj z glavnico v tolarjih, devizni
del pa se izplača v tujem denarju, kar ohranja njegovo realno
vrednost.
Z dvodelnim blagajniškim zapisom centralna banka širi prostor za posege na odprtem trgu. Ker ga lahko kupujejo tudi
občani in podjetja, je z njim nebančnemu sektorju ponujena
priložnost za varno in donosno naložbo. V letu 1993 so bile
izdane štiri nove serije, vpisani pa so bili tudi še zapisi iz
serije, izdane v prejšnjem letu. Z vsemi serijami je bilo skupaj
vplačanih 19,9 milijarde tolarjev, izplačanih pa je bilo za tri
dospele serije 7,8 milijarde tolarjev. Uporaba tega instrumenta je omogočila umik 12,1 milijarde tolarjev primarnega
denarja, na podlagi tega pa je bilo možno uresničevati zastavljene cilje denarne politike z instrumenti odprtega trga.
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Blagajniške zapise v tolarjih vpisujejo banke in hranilnice na
podlagi stalne ponudbe, pri kateri so se v letu 1993 spreminjale le obrestne mere.
Banke lahko vpisujejo dvodnevne in dvanajstdnevne zapise.
Pri dvanajstdnevnih lahko črpajo likvidnostno posojilo v višini
vplačanega zneska tri delovne dneve, po enaki obrestni meri,
kot velja za blagajniški zapis. V začetku leta je bil večji vpis
dvodnevnih blagajniških zapisov, ker banke niso želele presežne likvidnosti ponujati bankam v sanaciji in v predsanaciji.
Zaradi povečanega zaupanja v sanacijo bank so banke v večji
meri ponujale presežno likvidnost na medbančnem denarnem
trgu, z večjim donosom, zato je zanimanje za zapise centralne
banke manjše.
Hranilnice kažejo večje zanimanje za naložbe v blagajniške
zapise Banke Slovenije, ker imajo manj možnosti za varno
nalaganje občasnih presežkov, saj ne morejo sodelovati na
večernem medbančnem trgu. Vse leto so hranilnice lahko
vpisovale sedemdnevne in štirinajstdnevne blagajniške
zapise, pri katerih so se spreminjale le obrestne mere. V vsem
letu so hranilnice vpisale za 2,1 milijarde tolarjev sedemdnevnih in za 2,3 milijarde tolarjev štirinajstdnevnih blagajniških
zapisov, največ v prvem polletju in decembra.
Likvidnostna posojila
Splošno likvidnost bančnega sistema nadzira Banka Slovenije zlasti z likvidnostnimi posojili, ki jih daje bankam na
podlagi lastnih blagajniških zapisov in obveznic Republike
Slovenije prve in druge izdaje. V letu 1993 so bila likvidnostna
posojila najbolj pogosto uporabljeni instrument denarne politike, razširile so se vrste in načini uporabe teh posojil. Vsa
likvidnostna posojila so povprečno dnevno v letu 1993 znašala 14,6 milijarde tolarjev, od tega posojila za banke v sanaciji in v predsanaciji 12 milijard, posojila čez noč pa 2,6
milijarde tolarjev.
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Likvidnostna posojila čez noč so dostopna vsem bankam
neto dolžnicam v medbančnem posojanju denarja in jih smejo
banke uporabiti le za izpolnjevanje svojih obveznosti, ne
smejo pa jih posojati drugim. Odobrena so na večernem
medbančnem denarnem trgu, na katerem Banka Slovenije
redno sodeluje in s posegi omogoča, da imajo banke
potrebne rezerve za izpolnjevanje svojih obveznosti. Banka
Slovenije je s posojili čez noč intervenirala v omejenih zneskih, vendar je kljub temu vplivala na znižanje obrestnih mer
na medbančnem denarnem trgu. Obrestna mera se je znižala
realno (nad R) od 16% konec leta 1992 na 11% konec leta
1993. V maju in juniju je Banka Slovenije ponudila bankam
dodatna ugodna posojila čez noč, ki so bila pogojevana
s prodajo deviz podjetjem.
Posebna likvidnostna posojila, namenjena le bankam v sanaciji in v predsanaciji, so bila odobrena za en dan ali za
štirinajst dni z obrestno mero, ki je višja kot za posojila čez
noč. Banki v sanaciji sta skladno z odločbo o sanaciji prejeli
tudi dodatno kratkoročno posojilo, največ za eno leto, na
podlagi vnovčenih potencialnih obveznosti, ki so bile ob
sanaciji prenešene na Agencijo za sanacijo bank in hranilnic
in za katere je ta izdala obveznice Republike Slovenije.
Z uvedbo teh posojil se je zmanjšala zadolžitev bank z drugimi
vrstami likvidnostnih posojil. Posojila bank v sanaciji se
zmanjšujejo tudi zaradi odločitve Ministrstva za finance, da
prosta sredstva proračuna nalaga predvsem v banke v sanaciji in predsanaciji.
Lombardna posojila
Drugi najpogosteje uporabljeni instrument uravnavanja količine denarja v obotoku so bila v letu 1993 lombardna posojila.
Banke so tako posojilo dobile na licitaciji ali prek stalne
interventne ponudbe. V času črpanja posojila so banke zastavile blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju in
zakladne menice Republike Slovenije. Z vsemi oblikami lombardnega posojila je Banka Slovenije v letu 1993 izdala za
24,8 milijarde tolarjev primarnega denarja, z vračili pa vzela iz
obtoka 24,6 milijarde tolarjev.
Lombardna posojila z neposredno ponudbo so banke lahko
najele v okviru ponujene vsote v višini zastavljenih vrednostnih papirjev. Glede na denarna gibanja in zastavljene cilje
denarne politike so bili dodatni pogoji zanje različni. Bankam
je bilo ponujeno, da licitirajo: tečaj, po katerem so bile pripravljene prodajati podjetjem devize ali od njih kupovati
devize v določenem obdobju in določenem obsegu; odstotek
(obseg) za nakup deviz od podjetij ali prodajo deviz podjetjem
v določenem obdobju po določenem tečaju; čas (dneve) črpanja posojila ob določenem tečaju za nakup ali prodajo deviz
podjetjem v času črpanja posojila.
Najintenzivnejša je bila uporaba tega instrumenta v maju, ko
je bilo izdano prek 2,8 milijarde tolarjev, nekoliko manj pa
v prvih dveh mesecih leta. V prvem polletju je centralna banka
s tem instrumentom izdajala primarni denar in vplivala na
tečaj, v drugi polovici leta, zlasti v juliju, pa je s tem instrumentom jemala denar iz obtoka in tako ublažila denarne
učinke nakazila 3,5 milijarde tolarjev svojega presežka prihodkov nad odhodki proračunu. Od avgusta se ta instrument,
razen konec novembra, ni več uporabljal. Prek licitacij je bile
v letu 1993 posredovano bankam za 18,6 milijarde tolarjev
lombardih posojil, za večino ob pogoju prodaje deviz podjetjem.
Interventno lombardno posojilo je neprekinjena ponudbs
vsem bankam, ki lahko dobijo likvidna sredstva kadarkoli ze
pet dni v določenem odstotku zastavljenih vrednostnih papirjev, ki je znašal do oktobra 2,5% in od novembra 1,7%. V časičrpanja posojila je morala banka kupovati devize od podjeti.
ali prodajati devize podjetjem po tečaju, navedenerr
v ponudbi. Tečaj se je pogosto spreminjal in so bile banke
o njem obveščene s spremembo ponudbe. Tudi ta posojila sc
bila največ v rabi v prvem polletju in od septembra do novembra. V marcu in aprilu so bila zelo pomemben tok izdajanja
primarnega denarja, dosegla so po 1,1 milijarde tolarjev mesečno.
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Začasni nakup blagajniških zapisov
Konec novembra in vse dni decembra je Banka slovejJ
posegala z začasnim nakupom blagajniških zapisov v tu)
denarju in z njihovim obveznim povratnim odkupom P°^
mih oziroma desetih dneh. Na neposredne ponudbeealn0
centi
banke so se banke odzivale tako, da so ponujale r
®
obrestno mero, ki so jo bile pripravljene plačati za doMJ1
posojilo. To je bil glavni in redni instrument, s kateri "
Banka Slovenije intervenirala v decembru, zato je bilo 1
manje bank večje od ponudbe vse dni v tem mesecu,/
konec leta, ko je bila likvidnost ugodna. V letu 1993 I«
z začasnim nakupom izdanih 7,0 milijarde tolarjev, z ojjj
nim povratnim odkupom pa vzetih iz obtoka 5,6 mi»ia
tolarjev primarnega denarja.
Posredovanje na deviznem trgu
Najpomembnejši tok izdaje primarnega denarja so —
v letu 1993 devizne transakcije, pri čemer so bili uporaoi
tudi novi instrumenti, poleg že prejšnje leto uveljavil0 •
dokončnega nakupa in dokončne prodaje deviz še n*
deviz s pravico do povratnega nakupa in z obvez",
povratnega odkupa. Banka Slovenije je kupovala in P'0.?
devize tudi prek plačilnega prometa za proračun, kup
devize iz tujega posojila, prodala jih je po posebnem zj>
in kupila za poravnavo dospelega posojila. Vseh najJj
deviz je bilo za 869 milijonov DEM, kar je 60,1 ""''Ijt
tolarjev po tekočih tečajih, prodaj deviz pa je bilo ;Pj
milijonov DEM, to je 37,8 milijarde tolarjev po tekočih Mi .
V vsem letu je bilo torej za 335 milijonov DEM več
deviz kot prodaj, kar pomeni 22,2 milijarde tolarjev i
izdanega primarnega denarja.
Nakup deviz je kot instrument izdaje primarnega
v letu 1992 zavzemal večino vseh deviznih posegov cen
banke, v letu 1993 pa le 3%. Banka Slovenije je deviz® ^
vala na podlagi licitacij, pri katerih so banke ponujal®,ZU^
po katerem so bile pripravljene devize prodati. Banke, . J
na licitaciji, so morale izpolniti dodatni pogoj, da so v
nem obdobju kupile devize od podjetij po zlicitiranem najmanj v znesku prodanih deviz. Banka Slovenije je kur i
devize po neposredni ponudbi v januarju in februBI <i>a
enkrat v juliju. Kupljenih je bilo 28 milijonov DEM.

Na podlagi odprte ponudbe za nakup deviz so bank®J^j
prodale Banki Slovenije neomejeno količino deviz P°
'
nižjem tečaju od uradnega nakupnega. Na to ponu Kler
bankah ni bilo odziva.
$|C fj
Nakup deviz s pravico povratnega odkupa je Banka J ti
nije uvedla v juliju, v obdobju neposredno pred pr® ^ ^
presežka prihodka v proračun, zato zaradi preozkih o® p P<
okvirov ni zaživel. Uporabljen je bil desetkrat, bank®'^ ,3
sodelovale pri ponudbi, so licitirale tečaj za proda) o ( 1.ti0
izpolniti pa so morale še pogoj odkupa deviznih
podjetij v določenem obdobju in v določenem odsto
prodanih deviz. Prodanih je bilo 29,7 milijona DEM jt p
višini so bile tudi izdane pravice za povratni odkup -e po5"
Banki Slovenije v roku enega leta. Le ena banka )®.5
pravico vnovčila, tako da znaša potencialna obvezno ^ . C;
tralne banke za prodajo še 28,2 milijona DEM. Te Pr%i
Sjuj
bankam v določenem odstotku upoštevajo v izpo"1' n0s'
deviznega minimuma.
^jj
. .(((j
raV
Nakup deviz z obveznim povratnim odkupom je P I?ujii
instrument, uveden v letu 1993 in uporabljen v
julija do novembra. Banke so licitirale obseg
nakup deviznih pritokov od podjetij v določenem ob<> m
lastnem tečaju ali pa tečaj za obvezni povratni odkupni ^
Na licitaciji izbrane banke so prodale devize po 8n jI y
'
'[U, ifj,
4. i
metodi, obvezno
pa so morale devize odkupiti v roku^JJ,
nem v ponudbi. S tem instrumentom je bilo v l0,.u
kupljenih in povratno odkupljenih 256,4 milijona D^
^
r0V A
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P'jenih in povratno odkupljenih 256,4 milijona DEM.
Njjiveč deviz je Banka Slovenije v letu 1993 kupila zaradi
Wila dospelih likvidnostnih posojil od banke v sanaciji in
S? Danke v presanaciji. Banki sta za zavarovanje prejetih
$ ortvJ n,os'nih posojil zastavili devize, ki jih je Banka Slovenije
"I nih"
nih' 'a' posojilo
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poravnano uu
ob dospelosti. Kuplje
JIU® bilo 537,8 milijona DEM in s tem poravnanih za 37
s milijard1 tolarjev
■ likvidnostnih posojil. ■
r"
!q
deviz
i
bankam je centralna banka jemala denar iz
Singenijev je
novembru
še prejz od
marcatečaja
do junija.
prodajalain devize
licitacijo
in odBanka
maja
^^[iSko metodo izbora. Prodala je 76,6 milijona DEM in
p

Naj)Z

obtoka 5,4 mili arde

i

tolarjev (P° tečaju v mesecu

javljanjem
poslov za Republiko Slovenijo je Banka Slove1 v
letu 1993 vzela iz obtoka 12,7 milijarde tolarjev.
Vestne mere Banke Slovenije
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nadzor izvaja Banka Slovenije neprekinjeno prek
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IV. SANACIJA BANČNEGA SISTEMA
Z nastankom samostojne države Republike Slovenije so se
pričele prve aktivnosti za sanacijo bank, ki so bile v tem času
pravzaprav edini finančni posrednik. Zato je bila v Banki
Slovenije opravljena prva groba analiza stroškov finančnega
posredovanja, ki je pokazala veliko neučinkovitost bančnega
sistema. Pri iskanju vzrokov za takšno stanje je bilo ugotovljeno, da največje breme predstavljajo:
- v preteklosti nastala slaba posojili, katerih obseg se je po
osamosvojitvi Slovenije še povečal, ker so bili dolžniki tudi
v drugih državah bivše Jugoslavije,
- devizne vloge prebivalstva, ki so bile v skladu s politiko
bivše NBJ deponirane pri njej, tako da je tudi v tem primeru
dolžnik ostal izven sodne pristojnosti RS,
- preveliki operativni stroški bank predvsem zaradi prevelikega števila zaposlenih v bankah in neracionalno organizirane mreže.
Izpolnjevanje kapitalske ustreznosti je bilo temeljni kriterij pri
oceni obsega potrebne sanacije. Po nerevidiranih podatkih za
31.10.1991 je bil kapital slovenskih bank ohranjen le v višini
24,1% skupnega kapitala. V primerjavi z letom 1990 se odstotek erozije kapitala za cel bančni sistem ni bistveno povečal.
V letu 1990 je bilo ohranjenega namreč 25,6% kapitala. Struktura bank po solventnosti se od leta 1990 po navedenih
podatkih ni bistveno spremenila. Po stanju na dan 31.10.1991
je bil odstotek ohranjenosti kapitala po bankah naslednji:
6 bank v višini od 90% do 100%, 5 bank v višini od 70% do
90%, 7 bank v višini od 35% do 70%, 5 bank v višini od 0% do
35%, 2 banki pa sta bili tehnično nesolventni. Ob koncu leta
1990 sta bili tehnično nesolventni isti banki kot v letu 1991.
V času do pričetka prave sanacije je Banka Slovenije v problematičnih bankah uvedla predsanacijske ukrepe, katerih
namen je bil pripraviti vse potrebno za pričetek postopka
sanacije. Zaradi tega je v takšne banke tudi postavila svoje
pooblaščence, ki so kontrolirali in izvajali kreditno politiko in
predvsem obseg in vrsto operativnih stroškov.
Sanacija bank poteka na podlagi Zakona o predsanaciji, sanaciji in likvidaciji bank (Zakon o sanaciji bank), sprejetega 25.
6. 1991, in s tem povezanimi podzakonskimi akti, predvsem
uredbo vlade o ustanovitvi Agencije RS za sanacijo bank in
hranilnic (8.10.1991; 1.8.1992; 10.8.1993). Materialni okvir
sanacije določa nekaj zakonov, ki v širšem pogledu vplivajo
na materialni položaj vrste bank v Sloveniji, zlasti tistih, za
katere je ali pa bo uveden postopek sanacije. Pri tem lahko
omenimo Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice,
izdane zaradi sanacije bank, Zakon o nadomestitvi terjatev
bank do NBJ iz naslova zamrznjenih deviznih depozitov občanov z obveznicami Republike Slovenije, pa tudi Zakon o sanaciji slovenskih železarn in Zakon za pokrivanje terjatev slovenskih podjetij do Iraka, Kube in Angole. Banka Slovenije, ki je
po tej zakonadaji pobudnik sanacijskih postopkov, se je skupaj z Agencijo za sanacijo bank in hranilnic odločila za
postopno uvajanje teh postopkov v posameznih bankah
v obsegu in dinamiki, ki ju opredeljujejo tekoče stanje v posameznih bankah, razpoložljivi okvir javnega dolga, predvidenega za ta namen, in denarni okvir državnega proračuna za
servisiranje tega javnega dolga. Odločba o uvedbi sanacijskega postopka v posamezni banki sloni na oceni finančnega
stanja v tej banki, v kateri so opredeljene vse pomembne
bilančne in izvenbilančne kategorije, na način in po postopku,
določenem v Zakonu o sanaciji bank. V prvih primerih uvedbe
sanacijskega postopka je bfl izbran delno popravljen način in
instrumentarij, kakršen je bil uporabljen v drugih državah (v
Španiji):
- odpis tekoče izgube v breme kapitala,
- nadomestitev slabe (bilančne in izvenbilančne) aktive bank
z obveznicami agencije na podlagi jamstva RS,
- prenos te aktive z delom pasive na agencijo v obliki podrejenih terjatev bivših lastnikov in
- dokapitalizacija banke in prenos lastništva na agencijo.
Z izdajo odločbe prenehajo v bankah pristojnosti dotedanjega
vodstva, organov upravljanja in nadzora ter vsa pooblastila,
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kakor tudi pravice dotedanjih delničarjev (ustanoviteljev), ki
so izhajale iz kapitalskih vlog, ki so bile delno uporabljene za
odpis izgube banke, delno pa se prenašajo na agencijo kot
podrejena terjatev delničarjev banke do ASBH. Ne glede na
to, da je s takšnim postopkom sanacije izvedeno praktično
tudi (začasno) podržavljenje bank, so pobudniki in izvajalci
sanacijskega procesa upoštevali, da se uspešna sanacija
lahko opravi in konča le s ponovno privatizacijo bank. Ob tem
in ob upoštevanju specifičnosti razlogov, ki so privedli do
sanacije bank, ter majhnosti finančnega in kapitalskega prostora je bil ob izdaji sanacijskih odločb za Ljubljansko banko
d.d. in Kreditno banko Maribor d.d. uveden poseben instrument podrejenih terjatev bivših lastnikov bank do agencije, na
podlagi katerega bo izdelan tudi model za ponovno uveljavljanje lastninskih pravic bivših delničarjev bank v sanaciji.
Sam proces sanacije bank v Sloveniji se je začel z odločbama
Banke Slovenije o sanaciji Ljubljanske banke d.d. dne
27.1.1993 in Kreditne banke Maribor d.d. dne 30.3.1993.
V skladu z odločbama je agencija imenovala upravi obeh
bank, ki sta zadolženi in odgovorni za operativno izvedbo
sanacije, izbrani sta bili komisiji in določeni roki za izvršitev
popisa terjatev in potencialnih obveznosti, ki so bile prenesene na agencijo. Agencija je v letu 1993 izdala in navedenima
bankama izročila obveznice v skupni vrednosti 1.390,6 milijona DEM. Celotni prihodki obresti iz tega naslova so v letu
1993 znašali 7.128 milijonov tolarjev.
V drugi polovici leta je pričela Banka Slovenije predhodne
postopke za sanacijo še tretje banke, LB Komercialne banke
Nova Gorica d.d. Banka Slovenije je nameravala sanacijo te
banke izvesti drugače kot v prejšnjih primerih, in sicer
s hkratno sanacijo in privatizacijo. S tem namenom je objavila
dne 17.7.1993 javni razpis za prevzem banke, v katerem je
država kot svoj prispevek ponudila, da slabe terjatve banke
očisti do ravni, ko bi kapital banke znašal nič, medtem ko bi
potencialni vlagatelji prevzeli banko z vplačilom dodatnega
kapitala. Tega postopka žal ni bilo mogoče uspešno izpeljati
in zato je bil tudi za to banko uporabljen isti model sanacije
kot v prvih dveh primerih.
Zamenjava slabe aktive bank z obveznicami agencije prinaša
bankam v sanaciji razrešitev problema nesolventnosti in
delno izboljšanje dohodkovnega položaja, ne razrešuje pa na
kratek rok likvidnostnih težav in bilančnih strukturnih nesorazmerij, ki so in bodo mnogo bolj izrazita v manjših bankah.
Zaradi teh strukturnih neskladij, visokega deleža dolgoročnih
državnih papirjev z valutno klavzulo v celotni aktivi banke, so
banke zaradi svoje »dolge« pozicije mnogo bolj občutljive in
izpostavljene valutnim tveganjem in tveganjem obrestnih mer.
Da bi sanacija bank potekala čim bolj uspešno, so bili v obeh
bankah in v agenciji sprejeti nekateri institucionalni in organizacijski ukrepi. Strokovni svet agencije je junija 1993 sprejel
program sanacije bank, ki postavlja jasne smernice za delovanje agencije, njeno organizacijo in cilje, smernice za izvajanje
sanacije bank ter smernice za upravljanje aktive, prevzete od
bank. Na podlagi tega dokumenta je Strokovni svet sprejel
tudi merila in postopke za kreditiranje za banke v sanaciji,
kodeks etičnega obnašanja agencije, napotke za razreševanje
aktive ter kriterije za ocenjevanje uspešnosti uprave banke
v sanaciji, ki so skupaj z organizacijskimi ukrepi v bankah
pripomogli k boljšemu spremljanju in kontroli bank ter s tem
k pravočasnemu vplivu na odločitve, predvsem na področju
politike kreditiranja, upravljanja aktive in pasive ter zniževanja
stroškov.
i
Predpisani postopki kreditiranja omejujejo pristojnosti bank
na ravneh odločanja glede na višino naložbe v odnosu do
jamstvenega kapitala, na tveganost naložbe in pa zavarovanja
za naložbo, vse to z namenom, da bi »odpravili slabe kreditne
navade«. Zato imata banki kreditne odbore na več ravneh; za
naložbe, ki predstavljajo več kot 3% jamstvenega kapitala, ter
za vse dolgoročne naložbe pa trenutno ne moreta odločati,
brez soglasja agencije. Zelo je poudarjena ocena bonitete
bančnega komitenta ter celotna izpostavljenost banke pri
njem, z uporabo kodeksa etičnega obnašanja pa se izključuje
povezanost »referenta« s »komitentom«. Ker so v bankah
kljub prenosu najslabših naložb na agencijo še vedno ostali
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slabi plasmaji, se ti v bankah obravnavajo ločeno, v pose^J ^
organizacijskem delu in po posebnih postopkih, dolo$ ^
v napotkih agencije za razreševanje slabe aktive. Ti
za banke in agencijo, ko ta upravlja prevzeto slabo »
bank. Cilj je doseči kar največji iztržek, vendar tako, ^ c
podjetje po možnosti prestrukturira, saj je na ta načini"®^
ustvariti večje donose in večjo socialno korist kot Pa z iču.
govo likvidacijo. Potrebno je poudariti, da sme banMjJ^
strukturiranje takih podjetij izvajati le na podlagi - ,
analize in ukrepov. Ce so ta podjetja v družbeni lasti,
0».
prestrukturiranje potekati tudi v povezavi z njihovo Priv3
cijo.
t|g
|| I J
Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti uprave banke v ve
saH
postavljajo bankam za temeljni cilj doseganje čim '"
operativnega pozitivnega denarnega toka, z omejitvai^,
so pozitivni rezultat bilance uspeha, izpolnjevanje dena j
zahtev Banke Slovenije, zmanjševanje zadolžitve pri cen 0,ehi
banki in na medbančnem trgu, zaostajanje črpanja
posojil za obsegom izplačil in omejevanje osebnih don" ^
glede na rezultat bilance uspeha.
41
v liv i *kl
Najočitnejši del sanacije bank, ki ima tudi največji P .j tog
finančne in organizacijske elemente banke, je u?°r ffl(
obsega in vrste slabe aktive v posameznih bankah ' J«'««
izločitev iz bilanc bank ter prenos na agencijo. S tem P°j
agencija največji posamični upnik v Sloveniji in tudi seeO |ar|
ključnih nosilcev procesa prestrukturiranja realnega
u^iuTijuiijb
VUIVI i IUII vyi UIMI
»v postaja
i^uoiaja torej
ivioj ne sarn jj|0
Upravljanje te yji
problematične
aktive
od najpomembnejših dejavnosti agencije, temveč tud' "i i
od ključnih konceptualnih, organizacijskih, kadrovsrikiH.
seveda materialnih elementov sanacije bank. Uspešno
^
neuspešnost pri upravljanju te aktive ima kombinirana11
predvsem na dveh področjih: na področju lastnin)«"«^
prestrukturiranja realnega sektorja ter pri zmanjševali
ii;
nega dolga in s tem pri zmanjšanju obveznosti davkop3s j a d,
cev za posredno in neposredno sanacijo bank. "v Vbi
razreševanje problematične aktive pa pomeni tudi P° \ %
nje možnosti za hitri začetek ponovne privatizacije 111 ' tet,
naj bi potekala tudi preko podrejenih terjatev prejšnj ^
čarjev bank.
toli
pN
Poslovanje bank v sanaciji je v letu 1993 pokazalo Jega
pozitivne rezultate v bilanci stanja in bilanci uspeha," i,
napredek pa je nedvomno dosežen v uravnoteženju^ ^
tokov in zmanjševanju zadolžitev pri Banki Slovenijee- .k'
žek morata banki usmeriti v oblikovanje splošnih < '
pokrivanje kreditnih tveganj, predvsem zaradi
poslabševanja kakovosti obstoječega kreditnega .P re: 3J(
(kar je odsev gibanja v okolju) kot tudi specifični*^ p 'i
zaradi že omenjenega valutnega tveganja in »dolg®"' 31
kladne strukture aktivnega dela svoje bilance.
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kaciji se sočasno zmanjšujejo naložbe pri velikih P°L(i malcih. Pri tem bosta banki, predvsem LB d.d.,
biti pomoč državnih institucij, saj gre pri tovrstnih na
predvsem za državna in javna podjetja.

V okviru dejavnosti, povezane z izvajanjem procesov
vodita Banka Slovenije in Agencija za sanacijo bank i" 1M .
nic tudi politiko prestrukturiranja celotnega ba"ir«( Slo
sistema s ciljem zagotoviti njegovo večjo učinkovitos'^
čevati potencialne monopolistične tendence. V °k 0,j() 5loJ
cesa sanacije poteka tudi postopna normalizacija
razgraditev nekdaj vseobsegajočega sistema Lju
%
V. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE
1. POSLI ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
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Plačilni promet
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novljenih hranilnicah. V teh primerih je Banka Slovenije
izvedla potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Ena od pomembnih dejavnosti Banke Slovenije, ki poteka
v okviru nadzora bank in hranilnic, je izdajanje dovoljenj in
soglasij. Tako so v letu 1993 dobile dovoljenje za poslovanje
tri banke, sedem bank je dobilo dovoljenje za razširitev predmeta poslovanja, izdani sta bili dve soglasji za predstavništvi
tuje banke (eno je bilo zavrnjeno) in štiri soglasja, da ima
posamezni delničar lahko več kot 15% delnic s pravico upravljanja (dve sta bili zavrnjeni). Dovoljenje za poslovanje je
dobila tudi ena hranilnica, dve tovrstni vlogi pa sta bili zavrnjeni.
Izdanih je bilo 16 soglasij za imenovanje direktorja, v.d. direktorja oziroma predsednika ali člana uprave, ena vloga pa je
bila zavrnjena.
V letu 1993 so bile sprejete tudi spremembe Zakona o bankah
in hranilnicah ter spremembe Zakona o predsanaciji, sanaciji,
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic, ki pomenijo predvsem
uveljavitev strožjih kvantitatvnih limitov poslovanja bank in
hranilnic oziroma uskladitev z mednarodnimi standardi. Tako
bodo morale tudi banke v Sloveniji od 1.8.1994 dosegati
splošno sprejeto 8% stopnjo kapitalske ustreznosti.
Banka Slovenije je v letu 1993 sprejela tudi nove predpise
o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank, o razvrščanju
bilančnih terjatev in zunajbilančnih postavk ter o oblikovanju
rezervacij za kreditna tveganja. Za izračun kapitalske ustreznosti bank in hranilnic se tako od vključno 31.12.1993 uporablja metodologija Committee on Banking Regulations and
Supervisorv Practices iz Basla.
Spremembe pri razvrščanju terjatev in zunajbilančnih postavk
so predvsem v znižanju odstotkov, ki se uporabljajo za računanje potencialnih izgub za terjatve, razvrščene v posamezne
bonitetne skupine ob hkratni zaostritvi kriterijev za razvrščanje. Poleg tega se za slabe terjatve obvezno uporablja
suspenz prihodkov, kar je prav tako novost glede na dosedanjo ureditev.
Pomembna novost je tudi obvezno knjigovodsko oblikovanje
rezervacij za potencialne izgube. Banke so dosedaj namreč te
rezervacije le izračunavale in jih odštevale od kapitala, poslej
pa jih bodo dolžne tudi knjigovodsko oblikovati.
Poleg teh dejavnosti je v letu 1993 Banka Slovenije posvetila
posebno pozornost uveljavitvi Slovenskih računovodskih
standardov in v zvezi s tem pripravila nov kontni okvir za
banke in hranilnice, ki je skupaj z računovodskimi standardi
pričel veljati 1.1.1994.
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Vse opisano delovanje naj bi uskladilo predpise z mednarodnimi standardi, kar daje tudi podlago za nadaljnji kakovostni
premik v izvajanju nadzora nad bankami in hranilnicami.
Banka Slovenije je z enakim ciljem sprejela tudi program
nadaljnjega razvoja nadzora nad bankami in hranilnicami.
Gre za reorganizacijo oddelka za nadzor bančnega poslovanja, za povečanje števila inšpektorjev za izvajanje nadzora
v bankah in hranilnicah ter za pridobitev tujih svetovalcev za
področja urejanja bančnega nadzora, analiz bančnega poslovanja ter izvajanja nadzora v bankah in hranilnicah.
3. REFORMA PLAČILNIH SISTEMOV
Banka Slovenije je v letu 1993 pričela s projektom reforme
plačilnega sistema. Reforma bo temeljila na naslednjih načelih:
- centralna banka, ki je odgovorna za stabilnost finančnega
sistema in za denarno politiko, mora imeti nadzor nad plačilnim prometom;
- sistem obračuna naj se zagotavlja prek računov poslovnih
bank pri Banki Slovenije;
- pri storitvah plačilnega prometa je potrebno zagotavljati
konkurenčnost in cenenost;
- odpraviti je treba administrativne omejitve glede načina
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plačevanja, institucij, ki opravljajo plačilni promet, in udeležencev;
- zagotoviti je treba visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti
plačilnega sistema;
- potrebno je ohraniti dosedanjo tehnično učinkovitost sistema.
Z uveljavljanjem teh načel se bo spremenil dosedanji sistem,
ki sloni na obveznosti opravljanja plačil prek Službe družbenega knjigovodstva (SDK). Poleg tega bo treba ločiti tudi
nadzorno in davčno funkcijo od funkcije plačevanja prek žiro
računov.
Reforma plačilnega sistema naj bi vodila v integracijo posameznih segmentov plačilnega sistema: drobnih plačil (retail
payments), medbančnih plačil, transakcij na trgu vrednostnih
papirjev in deviznih transakcij. Ustanovili naj bi tudi Zvezo za
plačilni promet, ki bi delovala v okviru Združenja bank Slovenije in bi skrbela za uvajanje sodobnih tehničnih standardov
ter za skladnost slovenskega plačilnega sistema s plačilnimi
sistemi Evropske unije.
4. VZPOSTAVLJANJE STATISTIKE GOSPODARSKIH
ODNOSOV S TUJINO
V letu 1993 je Banka Slovenije uvedla znatne spremembe
v spremljanju gospodarskih odnosov s tujino. Cilj teh sprememb je bil razširitev sistema poročanja o odnosih s tujino,
tako da so rezidenti dolžni poročati o stanjih vseh svojih imetij
v tujini in obveznosti do tujine ter o vseh vrstah njihovih
sprememb.
•
Poleg podatkov o stanju dolgoročnih posojil, najetih v tujini in
odobrenih tujini, ter o kratkoročnih posojilih, zbira Banka
Slovenije od 31. decembra 1992 tudi podatke o stanju neposrednih naložb v Sloveniji in v tujini, p stanju kratkoročnih
komercialnih kreditov in stanje na računih v tujini, ki jih je
odobrila Banka Slovenije.

rezerv Banke Slovenije. V letu 1993 so se medna
denarne rezerve Republike Slovenije, brez upoštevanj"'°
in imetij pri Mednarodnem denarnem skladu, poveff,
1.163 na 1.566 milijonov USD ali za 35%.

Banka Slovenije lahko vpliva na velikost operativnih dej
rezerv poslovnih bank z določanjem minimalnega; jJ
Lri jih morajo imeti banken<
hnnke nI'
likvidnih deviznih sredstev,, ki
nih v tujini. Operativne devizne rezerve bank so se v
povečale od 448 na 796 milijonov USD ali za 78%Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so
- devizna imetja v tujini,
- monetarno zlato,
_
- rezervna imetja pri Mednarodnem denarnem skl® „lin
- posebne pravice črpanja pri Mednarodnem de"
skladu,
- druga tuja plačilna sredstva (vrednostni papirji, tuj'
vina, čeki in podobno) v posesti Banke Slovenije.
Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so
v dva dela:
- neto mednarodne denarne rezerve, za katere Ban*3
nije nima obveznosti v svoji pasivi,
- mednarodne denarne rezerve, za katere ima
nije obveznosti v svoji pasivi.
Slika 7. Devizne rezerve Banke Slovenije in skupn®
rezerve Slovenije (brez odnosov z MDS in brez zlata)
V mio USD ob konc»

12««

S tem je bil oblikovan sistem poročanja, ki omogoča spremljanje vseh po veljavni zakonodaji dovoljenih tokov kapitala med
Slovenijo in tujino. Poročanje za plačilnobilančno statistiko je
bilo izpopolnjeno tako, da omogoča spremljanje transakcij
s plačili prek računov nerezidentov pri domačih bankah in
odprtih računov nebančnih sektorjev v tujini.
Vpeljane spremembe poročanja zagotavljajo zadostno kakovost podatkov o agregatnih gibanjih v odnosih s tujino ter
poročanja Mednarodnemu denarnemu skladu. V bodoče si bo
Banka Slovenije dosledno prizadevala zagotoviti pravilno
poročanje posameznih obveznikov o njihovih poslih s tujino.
V letu 1993 je bilo torej dokončno opuščeno spremljanje
poslov izvoza in uvoza blaga, ki je potekalo od sklenitve
posamezne pogodbe, realizacije pogodbe z ustrezno carinsko deklaracijo, pa do plačila. Ta način se je namreč izkazal
kot nepopoln in zapleten sistem, ki ni dajal željenih rezultatov.
Centralna banka želi na podlagi vpeljanih sprememb in
nadaljnjih izboljšav oblikovati racionalen sistem poročanja, ki
bo nudil pravočasne podatke o morebitnih neugodnih makroekonomskih gibanjih, da bi nosilci gospodarske in denarne
politike lahko ustrezno ukrepali.
Po veljavni zakonodaji ima Banka Slovenije poleg obveze
spremljanja podatkov o gibanjih v odnosih s tujino oziroma
izdelovanja plačilne bilance in bilance stanja naložb Slovenije
tudi dolžnost registracije kreditnih poslov s tujino ter dajanja
dovoljenj za odprtje računov v tujini. Z urejanjem plačilnega
prometa s tujino prek domačih bank Banka Slovenije tudi
omejuje tiste kapitalske tokove s tujino, ki jih sedanja zakonodaja ne dopušča.
5. UPRAVLJANJE Z MEDNARODNIMI DENARNIMI
REZERVAMI
Mednarodne denarne rezerve Republike Slovenije so vsota
operativnih deviznih rezerv bank in mednarodnih denarnih
56

!■ IflNKft SLOMDMJE ■ 1? - Mli'*
Vir: Banka Slovenije,
Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so
1992 znašale 716 milijonov USD in so do konca (%
porasle na 770 milijonov USD, kar pomeni povečan)6
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6. GOTOVINSKO POSLOVANJE
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sklad, program Phare, US Aids in druge organizacije. Strokovnjaki iz Banke Slovenije so tudi že sodelovali v eni misiji
Mednarodnega denarnega sklada v tujini.
VI. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE
Pravna podlaga In upoštevana računovodska načela
Pravna podlaga za letni obračun Banke Slovenije so VI.
poglavje Zakona o Banki Slovenije, Zakon o računovodstvu
(Uradni list RS, št.42/90) in Odredba o shemi bilance stanja in
bilance uspeha za letni obračun Banke Slovenije (Uradni list
RS, št.12/93, 72/93 in 14/94). Pri vrednotenju bilančnih
postavk so upoštevana načela ocenjevanja postavk iz Zakonh
o računovodstvu. V bilanco uspeha so zajete prejete in plačane obresti ter vsi drugi prihodki in odhodki, ki se nanašajo
na obračunsko leto 1993. Terjatve in obveznosti v tujih valutah so preračunane v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 1993. Razlika med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami je skladno z Zakonom o Banki Slovenije razporejena v posebne rezerve. Zlato je ovrednoteno po
ceni iz Sporočila o cenah plemenitih kovin na dan 31.12.1993
(Uradni list RS, št.4/94).
1. BILANCA STANJA
Bilančna vsota Banke Slovenije je z 31. decembrom 1993
dosegla 139.753 milijonov tolarjev, kar pomeni 42,7% rast
glede na stanje ob koncu leta 1992.
Aktiva
1. Tuja aktiva
Tujo aktivo sestavlja seštevek vseh terjatev do nerezidentov.
2. Mednarodne denarne rezerve
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bankami so redni, tako na visokih kot
k », ° nih^ ravneh.
5|0 ^
^ !°Vl1iiiiihni'e 'e v ,e,u 1993 porobila sodelovanje s tujimi
c«J, 9 teg °8ankami predvsem pri upravljanju deviznih rezerv,
al j^Hierj' odigrala pomembno vlogo pri vračanju Slove16
i finanarodni 'inančni trg. V imenu in za račun Ministr«Wnce
n je podpisala pogodbo za najetje finančnega
D'" $tr0i:0v
*orcijem 13 bank iz 7 držav v višini 100 milijonov
. Jaja j^ njaki Banke Slovenije so aktivno sodelovali
,r s nJ
°7 kega s tujimi poslovnimi bankami in tudi s članicami
'°rirn
["a ij® o mednarodnem sodelovanju, moramo opozoriti
r«lil0poieQraževanje in pomoč, ki jo v raznih oblikah posrekot ^naCentralnih bank tudi druge mednarodne organiprimer Svetovna banka, Mednarodni denarni

Imetja zlata (3) znašajo 10,35 kg in so ovrednotena po ceni
1.663,36 tolarjev za gram čiste kovine.
Rezervna imetja pri Mednarodnem denarnem skladu (4) izhajajo iz povečanja kvote Republike Slovenije po deveti reviziji,
katere del (25%) je bil vplačan v konvertibilni valuti. Stanje na
računu posebnih pravic črpanja (5) je rezultat nakupov SDR,
razlike med prejetimi in plačanimi obrestmi ter učinkov sprememb tečaja SDR: tolar.
Glavna postavka v mednarodnih denarnih rezervah so gotovina in vloge na računih v tujini (6). V strukturi teh deviznih
sredstev prevladujejo vezane vloge pri tujih bankah. Vrednostni papirji (7) izkazujejo naložbe v državne papirje članic
OECD. Glede na dopolnjene kriterije naložb mednarodnih
rezerv so se imetja tovrstnih papirjev v letu 1993 močno
povečala.
8. Druge terjatve do tujine
Med druge terjatve do tujine se vključujejo dobroimetja iz
poslov na podlagi sporazuma o maloobmejnem prometu po
meddržavni pogodbi z Italijo, kapitalske vloge pri mednarodnih institucijah ter nostro kriti akreditivi in jamstva.
9. Terjatve do republiškega proračuna
Republika Slovenija je z včlanitvijo v Mednarodni denarni
sklad (15. januarja 1993) prevzela del obveznosti in imetij
nekdanje SFRJ. Glede na Sklep o načinu vodenja poslov in
poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike
Slovenije v MDS (Uradni list RS, št.38//93) pomenijo neto
pozicija dolga iz naslova prevzetih kreditov (25,5 milijona
SDR) in neto dodeljene posebne pravice črpanja (25,4 milijona SDR), terjatev do Republike Slovenije, ki se v višini
odplačil in stroškov (obresti) pokriva iz presežka prihodkov
nad odhodki Banke Slovenije. Sestava terjatev do republiškega proračuna je po stanju 31. decembra 1993 v milijonih
tolarjev naslednja:
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Odnosi z MDS:
- prevzeti krediti
- dodeljene SDR
- obresti
-račun MDS št. 2
Skupaj
Predujmi za izdelavo kovancev
Skupaj

4.584,6
4.571,8
556,8
1,1
9.714,3
234,6
9.948,9

V letu 1993 je Banka Slovenije odplačala 16.983 tisoč SDR
kreditov in 3.094 tisoč SDR obresti, kar - vrednoteno po
tečaju SDR:tolar ob koncu leta 1993 - znese 3.609 milijonov
tolarjev. V letih 1994 do 1997 zapade v odplačilo še 8.525 tisoč
SDR glavnice prevzetih kreditov. Slednja obveznost do MDS
(postavka 18 v pasivi) je hkrati dolg Republike Slovenije do
Banke Slovenije. Preračunano v dolarje znaša ta dolg Republike Slovenije do konca leta 1993 11,6 milijonov USD.
10. Terjatev do Sklada RS za sukcesijo
Banka Slovenije je podpisala dne 5. maja 1992 z Vlado Republike Slovenije protokol, s katerim sta podpisnici ugotovili
stanje neto terjatve Banke Slovenije do Narodne banke Jugoslavije na dan 8.10.1991. Nadalje je bilo ugotovljeno in dogovorjeno, da se ta terjatev v višini 8.650 milijonov dinarjev do
uveljavitve pravic pri delitvi premoženja nekdanje SFRJ
v bilanci Banke Slovenije izkazuje kot dolgoročna tolarska
terjatev do Republike Slovenije.
Z namenom uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti
v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje
SFRJ, je bil v mesecu februarju 1993 ustanovljen Sklad Republike Slovenije za sukcesijo (Ur. I. RS, št. 10/93). Na sklad naj
bi se prenesle terjatve in obveznosti Republike Slovenije ter
njenih pravnih in fizičnih oseb do nekdanje federacije, njenih
organov in organizacij, NBJ in drugih subjektov javnopravnega značaja. Na podlagi 11. točke zakona so Banka Slovenije, Vlada Republike Slovenije in Sklad RS za sukcesijo
sklenili sporazum o prenosu neto terjatve Banke Slovenije do
NBJ na Sklad RS za sukcesijo. Način poravnave obveznosti
sklada do Banke Slovenije se bo na podlagi iste točke zakona
uredil po razrešitvi terjatev in obveznosti Republike Slovenije
do subjektov nekdanje federacije.

19. Druge terjatve do domačih bank
Druge terjatve do domačih bank sestavljajo devizni in t®
predujmi za izplačilo dvodelnih blagajniških zapisov M
Slovenije z zapadlostjo 5. 10. 1993. Razlog za p'e%
zmanjšanje stanja je v zapadlosti prve emisije
»dvojčkov« tik pred koncem predhodnega leta.
20. Kovanci

i*
(p
Postavka kovanci izkazuje nominalno vrednost zaloge''
Ijenih kovancev prve emisije. V zalogo so vključena tudi g
kovancev pri podružnicah Službe družbenega knjigo"™

21. Osnovna sredstva in oprema
Neodpisana vrednost osnovnih sredstev in opreme
merjavi s stanjem ob koncu leta 1992 povečala za 7,2*
ob popravkih vrednosti in revalorizaciji posledica6 A
bd.
realizacije predvidenih nabav novih osnovnih sreds'
22. Terjatve Iz obresti in nadomestil

Terjatve iz obresti od posojil bankam in iz nadorrv
Ijajo zaračunane aktivne obresti do 31. 12. 1993,
ilj
v plačilo v letu 1994 in so vključene v prihodek, terr
nane aktivne obresti po posebnem sklepu Sveta Ban*"
nije.
23. Druge kratkoročne terjatve
o»'"ji
e

11

Stanje drugih kratkoročnih terjatev se je zmanjša ?
saldacije določenih medbančnih računov. V omenjan
se poleg terjatev do kupcev vključujejo terjatve do IK
zdravstveno zavarovanje, terjatev iz naslova jamsW» V|):
nilne vloge ter predujma stroškov stečajnega postop" 1
hranilnicah.
24. Druga aktiva

V drugi aktivi so izkazani zaloga setov tečajnih KO«!
gotovina v blagajni in aktivna časovna razmejit®" 5e
stroškov.
P'ka
25. Naložbe sklada skupne porabe

11. Terjatve do domačih bank
Skupne terjatve do domačih bank so ob koncu leta 1993
ostale na ravni iz predhodnega leta.
12. Posolila
Skladno z denarno politiko Banke Slovenije se je spreminjala
sestava posojil. Že v letu 1992 so bila odpravljena posojila
v okviru reeskontnih kvot (13). Lombardna posojila na podlagi
zastave vrednostnih papirjev (14) so se po stanju ob koncu
leta glede na predhodno leto več kot podvojila. Največji del
zneska posojil sestavljajo likvidnostna posojila (15).
V postavko druga posojila (16) so vključena posojila na podlagi deponiranih deviznih sredstev občanov in posojila, ki so
bila v letih 1984, 1986 in 1990 s posebnimi zakoni spremenjena iz kratkoročnih v dolgoročna.
Instrument obveznega povratnega nakupa (17) je bil v zadnjih
dveh letih uporabljen pri državnih obveznicah, pri blagajniških zapisih Banke Slovenije, nominiranih v DEM, in pri reodkupu tuje valute. Obvezni povratni nakup se po vsebini obravnava kot kreditni instrument in pomeni obveznost poslovnih
bank za povratni nakup blagajniikih zapisov Banke Slovenije.
18. Vloge pri domačih bankah
Pretežni del vlog pri domačih bankah sestavljajo vezano
vloge, ki po vsebini in namenu zaokrožujejo naložbe iz sklada
skupne porabe. Preostali del izhaja iz deviznih vlog v tujem
denarju pri domačih bankah, ki so bile v funkciji do uveljavitve
samostojnega opravljanja poslov plačilnega prometa s tujino.
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Naložbe sklada skupne porabe sestavljajo poleg v®zaI
pri domačih bankah (postavka 18) in sredstev na
SDK (vključena v postavko 12 - pasiva) še sta" J »le
posojila delavcem, stanovanja, počitniški objekti I
skupne porabe. Nedenarne naložbe sklada skupn®
se v letu 1993 nadalje zmanjšale zaradi odprodal •
S
imetnikom stanovanjske pravice.
Pasiva
1. Izdani bankovci

ta

Izdani bankovci zajemajo bankovce, ki se natia5itjl"
trezorjev Službe družbenega knjigovodstva in trez<o', „
Povečanje stanja bankovcev v obtoku odraža 0 3
realno povpraševanje po denarju in tudi vsakolef" 04>n
ditev novoletnih praznikov in izplačil decembrski!1 P 9a
2. Vloge

1
Vloge zaobjemajo
sredstev na transferabi"
'^ j
tuv/i/joiiiajv ostanja
it* 11 j a oiduoiov
u ai ioioi inlfJS
pri Službi družbenega knjigovodstva in vloge v tuj®"
pri Banki Slovenije.
J*
%
3. Vloge poslovnih bank
1%
">c
Vloge poslovnih bank sestavljajo žiro računi0 j ^t
v
obvezne rezerve bank pri Službi družbenega knjig
se dnevno vključujejo v depozit pri Banki Slovenji® .j
stva na računih obvezne rezerve je zaradi visokih 1 i H
skih stroškov in nizke obrestne mere zadrževalo L
bank. Vloge v tujem denarju (5) so namenjene za
likvidnostnih posojil.

sektorja
'j ^tva .Proračuna Republike Slovenije na računih pri SDK
pre,ekle a leta
ecSjistilu"
Ojen3 vP°gled
9 so vključeni
niso bistveno
V druge
(8)
računi povečala.
drugih organov
in
avn
vkiihi
ega sektorja, ki nimajo sklenjenih pogodb
1 Cev i
anju sredstev v depozit pri poslovnih bankah.

iv

zem' ^6' v'°9 v tuiem denarju v okviru javnega sektorja (9)
iegaDa'° Po stanju 31. decembra 1993 sredstva republilz naslova
ka krr°rtraćuna
Črpanega dolgoročnega sindiciraa Kreditni
voJovenii « '
saldo na devizni vlogi ima pri Banki
tudi r edstva
Sklad kiza so
razvoj Republike Slovenije. V depozitu
OrilcJ
>
jih pristojni državni organi zasegli
m ,
deviznih prekrškov.
"'"S® drugih domačih komitentov
a Kli..-.; -' (11) so sredstva na žiro in drugih računih
'' jih SDK vključuje v depozit pri Banki Slovenije.

iyge
r
° račLjU®'^ f'nančnih organizacij (12) zaobjemajo v glavnem
sdkrMi(tr)|„!?e in račune obvezne rezerve hranilnic in hranilno!
h služb.
• ot* lidia"l »rini
vrednostni papirji
"'rini
e ,. vrednostni papirji vključujejo tolarske blagajniške
irli riSo jih uvpisale
banke in hranilnice, blagajniške zapise
>nio
' ln '• '• dvodelne blagajniške zapise Banke
9a

lniškl zapisi v tolarjih

(t*

' U si5,!' 'z naslova blagajniških zapisov v tolarjih so dvodlijki ^["dnevni,
dvanajstdnevni in štirinajstdnevni blati ijt(Sp'si' ^ so jih vpisale banke in hranilnice, in obvez°'arskega dela dvodelnega blagajniškega zapisa.
'9'jniSki zapisi v tujem denarju
»s« ^el tolarske protivrednosti izdanih blagajniških zapili in arnerna btagajniške zapise, nominirane v nemških
deing-a iških dolarjih, le manjši del pa na devizni del
» blagajniškega zapisa.
Nene vloge
3

t? in o'°9e so vlo9e v
kj( ""ni g 90s
Podarstva za
s

tujem denarju uporabnikov proranakazila v tujino, drugi posebni
ij Podarstva pri SDK ter sredstva domačih pravnih
LSfT|braiQ 92 .e varščine.
Velik porast omejenih vlog od
se
,u
v' t,?i dica
povečanja
vlog gospodarstva
jino' inP°vlog
za kritja
iz akreditivov
in jamstev. za
•M Va
v plačilnem prometu
Js
tvSv
An0v P'^ilnemkiprometu predstavljajo opravljena plačila
<*5 ,-^a
3i L'
do zaključka obdelave plačilnega prolSrr|„"nii,'
K december 1993 še niso bila prenesena ina račune
ri KI« n°v plačil Kot taka se zaradi načina vključevanja
ac n® račune poslovnih bank kažejo kot zmanjšanje
'ralnobančnega denarja.
Hi« In
■n posojila mednarodnih finančnih organizacij
iih TO;
I* 5N
ob POsoii,a mednarodnih finančnih organizacij sesto*' Ve,®2P9sti do Mednarodnega denarnega sklada in
dih^eri
a '8r0(jn a12 omejenih vlog nerezidentov. Obveznosti do
»'<?
denarnega sklada sestavljajo izdana zadolž?rVr,09a i 1 'n ra^un 2- Glede na metodologijo prikaza
'1 de|
Pri MDS je v tej postavki prikazan le račun
e
jn"I1 rEniarged
zadolžnice,
ustreza znesku neodplačanih
j("'/j'
EnhrnoH
Aponorkil/ro^Umi
Access
kreditov.
t< 9|
len,e posebne pravice črpanja
l6
ne p
°sebne pravice črpanja izkazujejo znesek razde-

ljenega stanja neto dodeljenih posebnih pravic črpanja bivše
SFRJ, ki je po enotni metodologiji delitve imetij in obveznosti
do Mednarodnega denarnega sklada odpadel na Republiko
Slovenijo.
20. Kapital
Kapital se istoveti s t.i. skladom osnovnih sredstev Banke
Slovenije. Razlika od leta 1992 je posledica neto učinkov
revalorizacije in amortizacije v letu 1993.
21. Rezerve banke
Povečanje rezerv je posledica prenosa presežka pozitivnih
tečajnih razlik nad negativnimi na posebni račun rezerv za
kritje negativnih tečajnih razlik in črpanja predhodno oblikovanih denarnih rezerv za tiskanje denarja in za razreševanje
presežkov delavcev.
22. Revalorizacijske rezerve in rezervacije
Znesek v višini 1.500 milijonov tolarjev je na podlagi sklepa
Sveta Banke Slovenije izločen na posebni račun rezerv za
kritje tveganj pri poslovanju Banke Slovenije.
23. Nerazdeljeni dobiček Iz prejšnjega leta
Banka Slovenije je v letu 1993 po potrditvi zaključnega računa
za leto 1991 v mesecu juliju zaprla izplačani predujem iz
naslova presežka prihodkov in odhodkov v letu 1991. Prav
tako je v juliju izplačala presežek prihodkov nad odhodki za
leto 1992.
24. Tekoči dobiček
Banka Slovenije izkazuje za leto 1993 presežek prihodkov nad
odhodki - po izločitvi salda tečajnih razlik na račun rezerv za
kritje negativnih tečajnih razlik in po izločitvi sredstev na
posebni račun rezerv za kritje tveganj - torej pozitiven
finančni rezultat v višini 4.693 milijonov tolarjev.
25. Računi tečajnih razlik
Zaradi prenosa razlike med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami na posebni račun rezerv izkazuje ta postavka
saldo nič.
26. Druge kratkoročne obveznosti
Druge kratkoročne obveznosti sestavljajo večinoma obveznosti iz naslova kupljenih kovancev in razmejene obresti.
27. Viri sklada skupne porabe
Sklad skupne porabe zajema sredstva za stanovanjske
namene in sredstva za druge potrebe. Povečanje sklada
skupne porabe izhaja iz dohodkov iz naslova naložb sredstev
in plačil uporabe počitniških objektov.
2. BILANCA USPEHA
Prihodki
1. Obresti od sredstev, deponiranih v tujini
Na povečanje obrestnih prihodkov od sredstev, deponiranih
v tujini, so vplivala večja dobroimetija v tujini, kakovostne
spremembe pri naložbah v okviru kriterijev za upravljanje
deviznih rezerv in sama rast vrednosti tujih valut. K zmanjševanju obrestnih prihodkov je prispevalo tendenčno zniževanje obrestnih mer na mednarodnih denarnih trgih.
2. Obresti za posojila
Več kot enkratno povečanje prejetih obresti je posledica
visokih znotrajmesečnih stanj posojil, predvsem likvidnostnih
posojil. Znesek zamudnih in kazenskih obresti se je v deležu
skupnih obresti zmanjšal od 19,1% na 16,6%. Večji del zneska
se nanaša na zamude pri vračilih posojil čez noč, medtem ko
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je bilo za leto 1992 značilno predvsem plačevanje nadomestil
za premalo izločeno obvezno rezervo.
3. Diskont
Diskont sestavljajo prihodki od tečajne marže pri kupoprodaji
tujih valut in papirjev v tujem denarju ter prihodki od trgovanja z vrednostnimi papirji na odprtem trgu. Slednji instrument
se v letu 1993 ni uporabljal, kar se kaže v sorazmerno manjšem znesku prihodkov iz naslova diskonta.
4. Provizija
Banka Slovenije zaračunava provizijo pri storitvah plačilnega
prometa s tujino, pri odkupu tujega denarja in pri distribuciji
vrednotnic.

4. Stroški izdelave bankovcev
Banka Slovenije je v letu 1993 dokončala projekt lj^
slovenskega denarja. Vsi dodatni stroški, ki so pri tem"
so bili pokriti iz prenešenih in v ta namen rezerviram
stev v letih 1991 in 1992.
5. Materialni stroški in stroški amortizacije
Glavnino povečanja materialnih stroškov in stroškov^
zacije so zavzeli stroški za proizvodne storitve pri t«|alK^
investicijskem vzdrževanju ter skupni stroški matef
6. Osebni dohodki delavcev

5. Drugi prihodki

Obseg sredstev za plače zaposlenih v Banki Slovenf
v letu 1993 povečal za 33,7%. Deflacionirana s ce j
drobno je bila masa plač realno za 2,5% večja kot let°™

V druge prihodke se vključujejo plačila že odpisanih terjatev,
prihodki od posameznih poslov trezorja (p/iložnostni kovanci,
prevozi tujega denarja), najemnine za poslovne prostore, prihodki od izdaje potrdil in publikacij ter drugi izredni prihodki.
V letu 1992 je visoko raven izrednih prihodkov sooblikovalo
plačilo v zvezi z izrečenimi sankcijami poslovni banki.

Največji del nominalne rasti sredstev za plače (4/5) sflPj
1
čile spremembe kvalifikacijske strukture zaposlen
.
zaposlenih z visoko strokovno izobrazbo se je g'ed a
poprej povečal za 17,7%. Visoko in višje strokovno k»
kader je ob koncu leta zaobjemal 38% vseh 344 zap
v Banki Slovenije.
7. Drugi odhodki

Odhodki
1. Obresti za vloge
Banka Slovenije obračunava obresti na vpogledne tolarske
vloge pri računih obvezne rezerve bank in hranilnic in pri
zbiru transakcijskih računov republiškega proračuna. Obresti
se nadalje obračunavajo na vloge v tujem denarju in za izdane
tržne vrednostne papirje. V strukturi obrestnih odhodkov zavzemajo največji delež obresti za blagajniške zapise v tujem
denarju, in sicer 57,4%, sledijo obresti za dvodelne blagajniške zapise z 32,3% deležem. Obresti za vloge v tujem denarju
zavzemajo nadaljnjih 7,4%, za tolarske blagajniške zapise
1,4%, obrestnih odhodkov pri transakcijskih vlogah pa je le za
1% skupnih obresti za vloge.
2. Stroški izvajanja politike na odprtem trgu
V to postavko se vključuje razlika med srednjim in izlicitiranim
nakupnim tečajem za tuje valute in papirje v tujem denarju, ki
jih je kupila Banka Slovenije. Glede na precej počasnejšo
dinamiko rasti mednarodnih denarnih rezerv v letu 1993 so
bili tudi tovrstni odhodki manjši.
3. Provizija
Banka Slovenije plačuje provizijo poslovnim bankam za storitve v plačilnem prometu s tujino in pri komisijski prodaji
blagajniških zapisov ter Službi družbenega knjigovodstva za
storitve v domačem plačilnem prometu. Pretežni del provizij
so zaračunale banke za prodajo dvodelnih blagajniških zapisov. Povečanje števila in obsega emisij teh zapisov od leta
1992 se kaže v podvojitvi teh odhodkov.

Med druge odhodke se uvrščajo popravki vrednosti ijj.,
terjatev, prometni davek od storitev ter izredni 0£"l 0pt
nji vključujejo prodaje osnovnih sredstev tfer financn j
Narodnemu muzeju za numizmatično zbirko,
v skladu s sporazumom o dolgoročnem financira j
grama dela Numizmatičnega kabineta iz leta 198^: js(
vrednosti se nanašajo na popravek vrednosti in odP
terljivih terjatev do hranilnic.
Sredstva za sklade
Ii
Na podlagi sklepa o oblikovanju sredstev za posel"1® |
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije (85. člen Zakon „
Slovenije) so bila za kritje tveganj, nastalih ose
pri P »i
Banke Slovenije, izločena sredstva na račun P č e
(rezervacije). Prav tako je bila na podlagi 79. '
o Banki Slovenije prenešena v rezerve razlika med P ^
in negativnimi tečajnimi razlikami. Sredstva na tem Pj
podračunu rezerv se lahko uporabljajo samo za P
negativnih tečajnih razlik.
Ostanek presežka prihodkov
Presežek prihodkov nad odhodki Banke Slovenii® [
proračunu Republike Slovenije. Glede na sP^Ji
o načinu vodenja poslov in poravnavanja obvezno* j
narodnega denarnega sklada je presežek namenj® ,f
vanje v letu 1993 plačanih obveznosti iz nasloVjUJj
kreditov in neto dodeljenih posebnih pravic crP,
ostanka prihodka je po pogodbi namenjen tudi za P}
razlike med avansiranimi stroški kovanja in obv*
odkupljene kovance. Po potrditvi letnega obraC3u i
Slovenije za leto 1993 v državnem zboru bo razlik P
na račun proračuna Republike Slovenije.

0

ca stanja za letni obračun Banke Slovenije na dan 31.12.1993
v 000 SIT
31.12.1993

31.12.1992

TUJA AKTIVA (2+8)

104.006.191

70.768.712

2.

103.864.384
16.750
2.314.402
6.098
94.800.435
6.726.698

70.635.035
10.461

141.807

133.677

TERJATVE DO REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA

9.948.878

8.850.426

l0

'

TERJATEV DO SKLADA RS ZA SUKCESIJO

8.649.807

l1

'

TERJATVE DO DOMAČIH BANK (12+18+19)

16.002.280

16.295.966

12. Posojila (13-17)
13. Posojila v okviru reeskontnih kvot
14. Lombardna posojila
15. Likvidnostna posojila
16. Druga posojila
17. Vrednostni papirji z reodkupno pogodbo

15.845.021
0
350.776
13.611.431
395.006
1.487.808

15.594.989
0
152.095
15.000.000
442.894
0

146.790

99.282

19. Druge terjatve do domačih bank

10.469

601.695

20

KOVANCI

10.669

29.160

2l

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA

432.767

403.871

21

TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI IN NADOMESTIL

530.670

1.301.713

23

DRUGE kratkoročne terjatve

13.850

99.954

*4

DRUGA aktiva

10.278

72

147.983

151.715

139.753.372

97.901.589

A

KTIv A
1

8.
9

'

Mednarodne denarne rezerve (3-7)
3. Zlato
4. Rezervna imetja pri MDS
5. Posebne pravice črpanja pri MDS
4. Tuja gotovina in vloge
7. Vrednostni papirji
Druge terjatve do tujine

18. Vloge pri domačih bankah

'

-

•

naložbe sklada skupne porabe

^•SKUPAJ AKTIVA (1+9+10+11+20+21+22+23+24+25)

70.065.429
559.145

^ba: Postavka 10: Terjatev do Sklada Republike Slovenije za sukcesijo je terjatev Banke Slovenije
do NBJ, ki je bila na podlagi protokola med Banko Slovenije in Vlado Republike Slovenije z
dne 5.5.1992 izkazana kot terjatev do Republike Slovenije. Z Zakonom o Skladu Republike
Slovenije za sukcesijo (Ur.l.RS, št. 10/93) se je ta terjatev do NBJ prenesla na Sklad RS za
sukcesijo.
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(nadaljevanje bilance stanja)
v 000 Sff
31.12.1993

31.12.1992

1. IZDANI BANKOVCI

34.612.454

25.532.167

2. VLOGE (3+6+10)
3. Vloge poslovnih bank (4+5)
4. Žiro računi in računi obvezne rezerve
5. Vloge v tujem denarju
6. Vloge javnega sektorja (7+8+9)
7. Vloge republiškega proračuna
8. Druge vloge na vpogled
9. Vloge v tujem denarju
10. Vloge drugih domačih komitentov (11+12)
11. Vloge podjetij
12. Vloge drugih finančnih organizacij

22.495.852
15.595.132
10.482.795
5.112.337
5.992.763
2.538.076
59.740
3.394.947
907.957
195.994
711.962

17.360.545
10.716.009
6.335.455
4.380.554
5.782.149
2.519.762
53.404
3.208.983
862.387
109.394
752.993

13. IZDANI TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI (14+15)
14. Blagajniški zapisi v tolarjih
15. Blagajniški zapisi v tujem denarju

50.385.340
2.826.933
47.558.407

40.760.211
2.442.748
38.317.463

16. OMEJENE VLOGE

365.484

38.371

17. SREDSTVA V PLAČILNEM PROMETU

331.725

521.271

PASIVA

18. VLOGE IN POSOJILA MFO

1.540.997

19. DODELJENE POSEBNE PRAVICE ČRPANJA

4.571.811
558.843

488.154

17.681.944

7.804.421

22. REVALORIZACIJSKE REZERVE IN REZERVACIJE

1.500.000

0

23. NERAZDELJENI DOBIČEK IZ PRETEKLEGA LETA

0

158#

4.693.118

3.574.857

0

0

26. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

689.329

1.385.42°

27. VIRI SKLADA SKUPNE PORABE

326.474

277.88*'

20. KAPITAL
21. REZERVE BANKE

24. TEKOČI DOBIČEK
25. RAČUNI TEČAJNIH RAZLIK

28. SKUPAJ PASIVA (1+2+13+16+17+18+19+20+21+22 +
+23+24+25+26+27)
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139.753.372

97.901-^

pot°[

klanca uspeha Banke Slovenije za obdobje od 1.1. 1993 do 31.12.1993

v 000 SIT

1.1.-31.12.1993

1.1.-31.12.1992

5.043.049
5.767.749
479.761
116.611
107.267

3.359.714
2.526.306
1.452.384
60.671
414.533

11.514.437

7.813.608

4.091.043
126.908
81.126
0
315.705
682.284
24.253

2.192.830
895.352
38.652
101.494
236.562
510.466
137.708

8. Odhodki skupaj (1 do 7)

5.321.319

4.113.064

ln

PRESEŽEK PRIHODKOV

6.193.118

3.700.544

^

SREDSTVA ZA SKLADE

1.500.000

125.687

V

OSTANEK PRESEŽKA PRIHODKOV

4.693.118

3.574.857

- pokritje zapadlih obveznosti do MDS
- poravnava stroškov kovanja denarja
izplačilo ostanka presežka

3.608.832
50.431
1.033.855

3.574.857

'•

PRIHODKI
1.
2.
3.
4.
5.

Obresti od sredstev, naloženih v tujini
Obresti za posojila
Diskont - nakup in prodaja na odprtem trgu
Provizija
Drugi prihodki

6. Prihodki skupaj (1 do 5)
n

-

ODHODKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

'

Obresti za vloge
Stroški izvajanja politike na odprtem trgu
Provizija
Stroški izdelave bankovcev
Materialni in AM stroški
Osebni dohodki delavcev
Drugi odhodki

P°niba: Podatki za leto 1992 se deloma razlikujejo od bilance uspeha, predložene po LO/92, zaradi
spremenjene metodologije.

e

*a/ec
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-^1
Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1993 in
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229.
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je
Državni zbor Republike Slovenije na svoji
seji, dne
sprejel
ODLOK
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in
o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki

A. Bilanca stanja na dan 31. 12. 1993:
- aktiva
- pasiva

(v ooo ^
139.5
139*

B. Bilanca uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12.^-^
(vi
11.5'
- prihodki
- odhodki skupaj z razporeditvami v sklade
- ostanek presežka prihodkov
II.
Ostanek presežka prihodkov za leto 1993 se uP0^'|j

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1993, ki ga
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 61. seji je dne 28. 02.
1994 in ki izkazuje:

/
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- pokritje zapadlih obveznosti do MDS
- poravnavo stroškov kovanja denarja
- izplačilo na račun proračuna Republike Slovenije

"nančni načrt Banke Slovenije za leto 1994
a 20 in 82
i«oe"
- je Svet
- Člena
Zakona
o banki
(Uradni
?"St.®'1/91-1)
Banke
Slovenije
na Slovenije
svoji 63. seji,
dne
3
marca 1994 Sprejel

SKLEP o finančnem načrtu banke
SLOVENIJE ZA LETO 1994

Finančni
načrt za leto 1994 izkazuje:
(v 0007.900.944
tolarjih)
1 Prihodke
2. Odhodke
4.345.941
3. Sredstva za sklade
1.795.946
4. Presežek prihodkov
1.759.057
Predsednik Sveta Banke Slovenije
Guverner dr. France Arhar, l.r.
v 000 SIT

1- PRIHODKI
Obresti od sredstev, naloženih v tujini
2- Obresti za posojila
Revalorizacijski presežek
Diskont - nakup in prodaja na odprtem trgu
5

- Provizija
Drugi prihodki

7.900.944
4.051.605
1.745.588
1.519.193
424.454
101.204
58.900

H- ODHODKI
Obresti za vloge
Stroški izvajanja politike na odprtem trgu
Provizija

4.345.941
2.761.320
154.347
93.945

Stroški izdelave bankovcev
Materialni in amortizacijski stroški
^ Plače delavcev

488.410
847.919

Drugi odhodki
Ki. PRESEŽEK PRIHODKOV

3.555.003

,V

1.795.946

- SREDSTVA ZA SKLADE

Poslovni sklad
^ Rezervni sklad

276.753
1.519.193

OSTANEK PRESEŽKA PRIHODKOV
- pokritje zapadlih obveznosti do MDS

1.759.057
888.630

- poravnava stroškov kovanja denarja
- za izplačilo proračunu RS
^)r06^alec

870.427
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FINANČNI PLAN ZA LETO 1994

VSEBINA
1.

PRIHODKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obresti od sredstev, naloženih v tujini
Obresti za posojila
Revalorizacijski presežek
Diskont - nakup in prodaja na odprtem trgu
Provizija
Drugi prihodki

7. Prihodki skupaj (1 do 6)

Realizirano
1993

Planirano
1994

5.043.049
5.767.749
0
479.761
116.611
107.267

4.051.605
1.745.588
1.519.193
424.454
101.204
58.900

11.514.437

7.900.944

II. ODHODKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obresti za vloge
Stroški izvajanja politike na odprtem trgu
Provizija
Stroški izdelave bankovcev
Materialni in AM stroški
Plače delavcev
Drugi odhodki

4.091.043
126.908
81.126
0
315.705
682.284
24.253

2.761.320
154.347
93.945
0
488.410
847.919
0

8.

Odhodki skupaj (1 do 7)

5.321.319

4345.941

6.193.118

3.555.003

0
1.500.000

276.753
1.519.193

4.693.118
3.608.832
50.431
1.033.855

1.759.057
888.630
0
870.427

III. PRESEŽEK PRIHODKOV

IV. SREDSTVA ZA SKLADE
1.
2.

Poslovni sklad
Rezervni sklad

OSTANEK PRESEŽKA PRIHODKOV
- za kritje obveznosti do IMF
- poravnava stroškov kovanja denarja
- za izplačilo proračunu RS

Opomba: Zaradi ločenega načrtovanja realnih in revalorizacijskih obresti pri tolarskih terjatvah
in obveznostih, podatki pri obrestih za posojila in obrestih za vloge niso primerljivi.
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Razložitev finančnega načrta za leto 1994

Potek"0 ? 2akonc,me o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91)
5P'ihorti/inanciran
' Banke Slovenije po finančnem načrtu
"airt! k ačrtinsprejme
odhodkov
Slovenije potrdi
(v nadaljevanju
>h«,n
Svet Banke
Banke Slovenije,
pa Državni
DOr
^publike Slovenije.
1994
I^se?U Z-aclet0
temeljijo predvideni prihodki in odhodki
enarn
Ident se 'lahko ' med
politiki.
Obseg
in pogojispremembam
denarnih instruL
letom
prilagodijo
na
trgu, kar bi vplivalo na realizacijo načrta.

izhodišča za načrt so:
rr a

o 8kf ! Postavk finančnega načrta je skladna z Odredbo
Lk bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun
lo 0
(Ur list št 12/93 72/93 in 14/94) Zaradi
J°Venina
'e realni
' in revalorizacijski
'
'
■ Ce obresti
del je med prihodke
na
postavka
št.
3:
Revalorizacijski
presežek;
P!™'1® cene na ravni meseca januarja 1994;
-M0St«a° n u raobresti na tolarska posojila in obveznosti so
!l^Uktuur ' PO bijeni instrumenti s pripadajočo obrestno
- °, povprečna mesečna revalorizacija v višini 1,1%
~ sr«rtn na
drobno) in predpisani način obračuna obresti;
h k0|oJ?J',eča' DEM Banke Slovenije na dan 31. 1. 1994;
Nikat
P090dba
. sklenjena
medZakon
Bankoo zdravstvu
Slovenije in
in
Kil.; ,0rn delavcev
Banke
Slovenije,
on0 prispevkih za socialno varnost.
n
^raio°h
1 ^ ' odhodkih, ki se po veljavnih predpisih revalobo upoštevana dejanska rast cen v letu 1994.

i (i)i>i
"'Hodki
l^:')0b.re
*tl od sredstev, naloženih v tujini
5j,S f-.pd sredstev, naloženih v tujini, so načrtovane v višini
0 9
idHni
"
Načrt temelji na predpostavkah, da bo
»' "liktur8 ^ ostal° na ravni iz konca leta 1993, da bo valutna
v reč u 40% USD in
11 S U^naŠala v P°
)
60% DEM, da se bo
33 Pv razmer
ESstn a mera,
"
S"
'
junavedene
1,70 ter valutne
da bo povprečna
z upoštevanjem
strukture
4,25% p. a.
^ '8ti za posojila
S
realne obres

ti 23 posojila temeljijo na obstoječih
'"kovni ter obrestni
uravnavanja
strukturi.primarnega denarja in njihovi
del obresti je načrtovan od likvidnostnih
'®'n'za1-418
Pisovmilijonov
v DEM tolarjev,
oz. devizodz začasnega
obveznim

Cer v v

"Pa hf'

°jil v visini
> v v13
'®'nmilijonov
' 3°6 milijonov
tolarjev.tolarjev in od lombardnih
• načrta bo v veliki meri odvisna od uspešnosti
kar
'estnlk
bo vplivalo na strukturo posojil in obsea
Ir h
" Prihodkov.
'eVa'orizacl|skl presežek
Si5Jft ■
0 81
. rrazliko med revaloriza1 tišinires
'' *' Presežek predstavlja
tolarskih
in revalorizari'^i
i> "ni nKPres,n
tnimi
piiiivvmi
prihodki
iz
ic.
tolarski
luiai
or\i11 naložb
iiaiu^u lil
lUVčllUi l£čl'Ifln iri|®ki ^r se '0m' odhodki iz tolarskih obveznosti. V revalo)6SL P ® i k so tako vključene vse obresti, obračunane
0
us,reza
Iq'"
indeksu cen na drobno. Končni rezultat
ri a ri?a' ■ ,ske a
' ciie
9 presežka bodo dodatno sooblikovale reva°snovnih in drugih sredstev ter njihovih virov.
\
°kvi

n

* ~ nakup in prodaja na odprtem trgu

pr|6KuPostavke so načrtovani prihodki iz naslova tečajne
Poprodaji tujih valut in papirjev v tujem denarju.
B

"a/ec

(1/5) Provizija
Banka Slovenije bo zaračunavala provizijo za storitve iz
naslova plačevanja v tujino, odkupa tuje valute in poslov
prodaje vrednostnic po sklepu o enotni tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS št. 23/91, 13/92 in 44/92).
(1/6) Drugi prihodki
V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od najemnin za
poslovne prostore, prihodki od prodaje priložnostnih kovancev, prihodki po pogodbah za prevoz valut in prihodki od
izdaj publikacij.
(II) ODHODKI
(11/1) Obresti za vloge
Obresti za vloge zaobjemajo njihov realni del in so načrtovane
pri izdanih vrednostnih papirjih in pri deviznih obveznostih do
rezidentov;
- za blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju 28,1
miljona DEM;
- za dvodelne blagajniške Zapise Banke Slovenije 290 milijonov tolarjev.
- za tolarske blagajniške zapise 2 milijona tolarjev;
- za vloge v tujem denarju 3,9 milijona DEM;
Realizacija načrta bo odvisna od politike izdajanja vrednostnih papirjev Banke Slovenije in gibanja vpoglednih vlog.
(11/2) Stroški izvajanja politike na odprtem trgu
V stroške izvajanja politike na odprtem trgu so vključeni
stroški iz naslova opravljanja devizno-valutnih poslov in iz
naslova nakupov papirjev v tujem denarju na domačem trgu.
(11/3) Provizija
Banka Slovenije bo plačevala bankam provizijo za poslovanje
z dvodelnimi blagajniškimi zapisi in za plačila v tujino preko
poslovnih bank.
(M/4) Stroški izdelave bankovcev
Banka Slovenije po Zakonu o Banki Slovenije izdaja bankovce. Stroški so odhodek Banke Slovenije. Po letnem obračunu Narodne banke Slovenije z dne 30. junija 1991 so bila za
tiskanje slovenskega denarja namensko razporejena v rezerve
banke sredstva iz naslova realiziranih tečajnih razlik. Neporabljena rezervirana sredstva ob koncu leta 1993 v višini 430
mio tolarjev zadostujejo za predvidene potrebe v letu 1994.
(M/5) Materialni in amortizacijski stroški
Načrtovana sredstva za materialne stroške so podana v stalnih cenah iz januarja 1994.
V letu 1994 Banka Slovenije načrtuje povečano izvajanje
nadzora bank. Nadalje bo Banka Slovenije opravljala nove
naloge finančne statistike.
Načrtujejo se dodatna vlaganja v posodobitev informacijskih
sistemov.
Banka Slovenije bo v letu 1994 izdala katalog tujega denarja
s slikami in opisi vseh valut na tečajni listi in nabavila dodatno
literaturo mednarodne klasifikacije ponaredkov, ki jo izdaja
Interpol.
Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je z raz67

pisom objavila raziskovalne naloge, za katere je načrtovano
20 milijonov tolarjev sredstev.
Banka Slovenije je v letu 1987 sklenila z Narodnim muzejem
v Ljubljani Sporazum o sodelovanju in dolgoročnem financiranju razširjenega programa dela Numizmatičnega kabineta
Narodnega muzeja v Ljubljani. Za leto 1994 je na podlagi
omenjenega sporazuma in sklepa Sveta Banke Slovenije
predviden znesek 2 milijona tolarjev.
Banka Slovenije je tudi podpisnica sporazuma o sodelovanju
pri izdajanju Bančnega vestnika, revije za denarništvo in
bančništvo, ki ga izdaja Združenje bank Slovenije.
Banka Slovenije bo v letu 1994, po ustanovitvi Študijskega
razvojnega sklada pri Ekonomski fakulteti, financirala dodiplomske in podiplomske študijske programe v višini 15.000
DEM.
Banka Slovenije bo v letu 1994 začela s preureditvijo arhivskih
prostorov za potrebe trezorja ter opravila sanacijo prezračevalnega sistema v pritličju in kletnih prostorih trezorja ter
druga nujno potrebna enkratna vzdrževalna dela.
Banka Slovenije lahko za zagotovitev nemotenega opravljanja
funkcij načrtovana sredstva valorizira največ do doseženega
odstotka rasti cen v letu 1994.
Stroški amortizacije so načrtovani po predračunu.
(11/6) Plače delavcev
Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slovenije urejata statut in kolektivna pogodba. Plače delavcev
sestavljajo plače in neposredna skupna poraba po kolektivni
pogodbi ter obveznosti od plač po Zakonu o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonu o prispevkih
za socialno varnost.
Banka Slovenije načrtuje v letu 1994 širitev svoje dejavnosti.
Ustanovila je Oddelek za finančno statistiko in Oddelek za
plačilni promet. Nove naloge ter povečane aktivnosti pri nadzoru bank, upravljanju z mednarodnimi rezervami ter vodenju
denarne politike zahtevajo dodatno angažiranje visokokvalificiranoga kadra.
Število zaposlenih naj bi se v letu 1994 povečalo za 7,6%.
Glavnino novozaposlenih predstavljajo delavci in pripravniki
z visoko izobrazbo. Njihov delež naj bi se povečal za dobro
petino in skupaj z višje izobraženim kadrom zavzel 43% od
vseh zaposlenih v Banki Slovenije.

plače izražen v stalnih cenah in se lahko revalorizira s stop'1
rasti cen v letu 1994.
(IV) SREDSTVA ZA SKLADE
(IV/1) Poslovni sklad
Po Zakonu o Banki Slovenije se iz presežka prihodK0^
odhodki, ki jih ustvari Banka Slovenije, zagotovijo sređsf
sklade. Prenesena sredstva iz leta 1993 in amortizacij
ne pokrivata vseh potreb. Zato so za uresničitev Pre<^M
investicij v osnovna sredstva načrtovana dodatna sredsf
poslovni sklad.
(IV/2) Rezervni sklad
V skladu s Sklepom Sveta Banke Slovenije o oblikuj
pi
sredstev za posebne rezerve za kritje rizikov pri PoS'0,, 1,1
Banke Slovenije se bodo v letu 1994 oblikovala sredst^
namen v višini razlike med prejetimi prihodki in
odhodki iz naslova revalorizacijskih obresti.
h
(V) OSTANEK PRESEŽKA PRIHODKOV
5
Ostanek presežka prihodkov se bo glede na Sklepzho na V
vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki ' ®Ljr
članstva republike Slovenije v MDS, namenil P° Li
odplačil obveznosti iz prevzetih kreditov in dodeljenih l>
nih pravic črpanja. V letu 1994 bo predvidoma
v odplačilo 3,6 mio SDR glavnic kreditov in 1,3 h11r"
obresti. Prav tako naj bi se po pogodbi iz presežka P°
,
morebitna razlika med stroški kovanja tečajnih in PfiljU
nih kovancev in prihodki od prodanih kovancev. %
ostanka presežka prihodkov bo prenešena na račun V
čuna Republike Slovenije.
Od

ZAKLJUČEK

Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon0
Slovenije, drugi veljavni predpisi in uporabljen1 '»j;
denarne politike.
'ke
a/IH
Finančni načrt za leto 1994 se razlikuje od finančnega# ««n|
in obračuna Banke Slovenije za leto 1993 v ločitvi r®ri2iS
revalorizacijskih obresti in izkazovanju slednjih v
v postavki revalorizacijski presežek. Tečajne razlik® ^rosi
uporabljenega stalnega tečaja in siceršnjega nepos^® ^ le ^
prenosa na račun rezerv v revalorizacijski izid niso vKU Posi

Načrtovana sredstva poleg plač za zaposlene vključujejo
nadalje nagrade za uspešnost, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter zneske predvidene solidarnostne pomoči.

Izhajajoč iz temeljnih izhodišč, na podlagi katerih ^ ova(
finančni načrt za leto 1994, bodo dokončni rezultat' j S,
uspeha odvisni predvsem od uporabljenega instruf j 'Oru,
in uspešnosti denarne politike, pri čemer bodo upoS'^j
med letom sprejeti predpisi in dejanske revaloflZ
Enako kot pri materialnih stroških je predviden znesek za
stopnje.
S
5.)
*akc
><
Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov banke
ak0
Slovenije za leto 1994
"r6|J
Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229.
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je
Državni zbor Republike Slovenije na svoji
seji,
dne_
sprejel
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta prihodkov in
odhodkov Banke Slovenije za leto 1994.
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Potrdi se finančni načrt prihodkov in odhodkov Bank®11
ive
nije za leto 1994, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije
K
63. seji, dne 29. 03. 1994. Finančni načrt izkazuje:
s
p<
1. prihodke
k;
4.3^
&
2. odhodke
1$:
V
3. sredstva za sklade
4. presežek prihodkov

&!
"Vsi
poroči

top1

.Poslovanju hranilnic
¥ [j?*Nc
edn ČERNELIČ, poslanec SKD, je že 27. 7.1993 postavil
je poslansko vprašanje:

Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Seveda pa Ministrstvo za notranje zadeve na ustrezen način
seznanja javnost o posameznih dogodkih preko Službe za
stike z javnostjo, da ne bi prihajalo do napačne interpretacije
informacij; pri tem pa upošteva navedena zakona in navodila.

k

_
Ji
r, eznih
f
®a?k8T
sem prejel informacijo,
0ven
ne
7R M n da SDK in
Sloven ehranilnic
>,L na 0 'i ne dovoljujeta uporabo 76. člena
" = veljavno»ti" Al
o bankah
ioy0|| ?°na
bankah in
in hranilnicah
hranilnicah (Ur.
(Ur. list RS št. 25). Ne
f
namre
' servisiranje žiro računov za majhne
ovaf PPaavn
on r °Sebe
- Hranilnica lahko servisira obrtnika, ne more
a
iata n.8 *5' 9[ hkrati servisirati tudi podjetnika, ki je pogosto
° ®ba. To ni logično.
»''K,
r# n 1(81(0 bo
iun'0v za male omogočeno
tudičehranilnicam
pravne osebe,
te to želijo. vodenje žiro
Pr

°slm 2a pravno razlago 76. člena navedenega zakona.

Slovenija mu je odgovorila:
" njj0(j^Poslanskim vprašanjem g. Černeliča dajemo nasledriv#
0veni e v
P0? Cii?n^'
i odločbah 0 izdai' dovoljenja za poslovanje
lc
v
7g
J
dopušča
opravljanje vseh poslov, ki so navedeni
<
0 Pravnih nu zakona o bankah in hranilnicah. Glede majhnih
l C"
Se brani nicam ne
ra« tat'uU, no °Sel3
'
dovoljuje vodenj njihovih žiro
Sa
1
r i zakon v navedenem členu predvideva le vodenje
RfU Hi'"acij
; ,n*' ° računov fizičnih oseb, društev, dobrodelnih orgazasebnikov.
i ia

novinarjem kazenske ovadbe?
„o, CA DOBRAJC, poslanka SNS, Je 22.11.1993 ministra
*9a ž«L zadeve Ivana Bizjaka vprašala, na osnovi kateHe Qv.°na organi tega ministrstva pošiljajo izvod kazen0 sumu
'"m
kaznivega
ki ga
pošiljajo
pri'"l
javnemu tožilstvu,
tudidejanja,
sredstvom
javnega
obvešzif
oma novinarjem?
r

fcj'if
odgovoril:
" S bl°venske nacionalne stranke ga. Polonca Dobrajc
m. "U za notranje zadeve Republike Slovenije postavila
,
vprašanje, na podlagi katerega zakona organi
23 n
-os 0 sumu
°tranje zadeve pošiljajo izvod kazenske
ili' Nb,
lavnem,
kaznivega dejanja, ki ga pošljejo pristojnemu
ro
,0
tiann žilstvu, tudi sredstvom javnega obveščanja ozi°vinarjem.
osnova organom za notranje zadeve za podajanje
ovadb je opredeljena v 151. členu, 6. odstavek
Til?
8 kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4^ 36/77, 14/
. ' ', 57/fiO in 3/90),
omm ki se „X
^ člena
xi„„0 Ustavnega
. u„,,nI,no
4.
%na» 57/89
• —
i< — na podalgi
i
=>>6c"^isn '2vedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
Republike Slovenije do izdaje ustreznega
dpig publike Slovenije smiselno uporablja kot republiški
določba organa za notranje zadeve obvezuje, da na
1
ni!Ve(lein . h"aze
obvestil
sestavijo
ovadbo, v kateri
(Ik^ein
uuvcoui
acaiavijvj kazensko
»aic no™ u.auuu,
ra™ .
> ®5ti| pPrv .
' do ka<erih so prišli na podlagi zbiranja
%y61
' odstavek istega člena pa organom za notranje
nala a
> Nanrecno
9 ukrepe zoper storilce in udeležence, če
razl
8
■ ^tere9a se°9i
za sum,
da je bilo
kaznivo dejanje,
storilec
preganja
po storjeno
uradni dolžnosti.
lv
°dj|jU z011
Zakonom o kazenskem postopku in veljavnimi
za
pisno podajamo
kazenske
j 5f*UQg h°f9ani
,
c.a notranje
iiuucuijtJ zadeve
Lducvc pioiiu
|juudjdiiiu i\a£.ciioi\c
tja Jp^tojnim javnim tožilcem. Sredstvom javnega obveš'
V
— lis/«
^be KJ0ma
novinarjem ne pošiljamo izvoda kazenske
takemu ravnanju nas zavezujejo tudi določbe

N

Zakaj zapiramo prostocarinske prodajalne na
mednarodnih mejnih prehodih?
FERI HORVAT, poslanec Združene liste socialnih demokratov in dr. VLADIMIR TOPLER, poslanec Zelenih — Ekološko
socialne skupine, sta vlado oziroma pristojno ministrstvo
vprašala, zakaj ukinja prostocarinske prodajalne na cestnih
mednarodnih mejnih prehodih?
Poslanca sta prejela naslednji odgovor:
Poslanca sprašujeta, zakaj Vlada ukinja proste carinske prodajalne na mednarodnih cestnih mejnih prehodih. V nadaljevanju pa dajeta pobudo v zvezi z 82. tezo novega carinskega
zakona, ki se nanaša na te prodajalne.
V zvezi z omenjenim vprašanjem Vlada ugotavlja naslednje:
Ne Vlada ne pristojno ministrstvo ne ukinjata prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih. Ministrstvo za
finance v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi pripravlja
predlog novega carinskega zakna, ki bo med drugim urejal
tudi vprašanje poslovanja prostih carinskih prodajaln.
Delovne teze, na katere se sklicujeta omenjena poslanca, so
bile pripravljene v Ministrstvu za finance, vendar niso bile
verificirane niti kot uraden predlog Ministrstva za finance niti
kot predlog Vlade. Predstavljale so izključno pismeno podlago za začetek dela pri pripravi novega carinskega zakona.
Na podlagi tega gradiva in pismenih pripomb, ki jih je Ministrstvo za finance prejelo, je bil že pripravljen prvi osnutek
zakona, le-ta pa je bil tudi že predmet dodatnega usklajevanja
v pristojnih ministrstvih in v gospodarstvu preko Gospodarske zbornice Slovenije. Trenutno Ministrstvo za finance pripravlja predlog carinskega zakona za prvo branje v Državnem
zboru, ki bo doslej zbrane pripombe upošteval v največji
možni meri.
Vlada Republike Slovenije bo v kratkem predložila Državnemu zboru Republike Slovenije predlog carinskega zakona
v prvo branje; v okviru obravanve zakona pa bo mogoče
preveriti tudi ustreznost rešitev, ki bodo predlagane za ureditev poslovanja prostih carinskih prodajaln.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
Kako bo v postopkih v mariborski orožarski aferi
spoštovana zakonitost?
JOŽE JAGODNIK, poslanec Združene liste socialnih demokratov, je na 16. seji državnega zbora, 1. 3.1994, vprašal:
»Sprašujem vlado, kaj nameravajo ukreniti s spoštovanjem
zakonitosti v postopkih, ki tečejo v zvezi s tim. »mariborsko
afero z orožjem«, s tim. »pismom poštenih policistov« in
z dvema anonimkama. To je sklop vprašanj, o katerih je
minister Bizjak že govoril. Do naslednje seje bi prosil pisni
odgovor.«
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Kriminalistična služba Ministrstva za notranje zadeve je v t.
im. »mariborski aferi« podala zoper 9 oseb kazenske ovadbe
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zaradi utemeljenega suma štirih različnih kaznivih dejanj.
V poročilu, ki ga je ministrstvo za notranje zadeve dne 30. 11.
1993 poslalo predsedniku Vlade Republike Slovenije in je
namenjeno za obravnavo v parlamentu, so izčrpno opisane
vse dejavnosti in aktivnosti kriminalistične službe v zvezi s to
afero. Glede na to, da Temeljno javno tožilstvo Maribor od
organov za notranje zadeve (razen enkrat v juliju 1993) ni
zahtevalo dopolnitve kazenskih ovadb, kriminalistična služba
nadaljuje z zbiranjem podatkov v tej zadevi, predvsem od
oseb v tujini, ki bi lahko dodatno pojasnile ozadje zadeve in
čaka tudi na odgovore tujih policij. Zbiramo pa tudi obvestila
o drugih sumih kaznivih dejanj, za katere smo izvedeli med
obravnavo orožja z mariborskega letališča.
Iz poslanskega vprašanja ni jasno razvidno, za kateri anonimni pismi gre, domnevamo pa, da sta mišljeni anonimni
pismi t . im. »civilne iniciative«, zato Ministrstvo za notranje
zadeve pojasnjuje:
Uprava kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve
je takoj po pojavu prvega pisma t. im. »civilne iniciative«
začela zbirati obvestila zaradi ugotavljanja avtorja pisma in
zaradi preverjanja tistih navedb v pismu, iz katerih so izhajali
sumi različnih kaznivih dejanj za osebe, navedene v pismu.
Dne 3.1.1994 je bila Temeljnemu javnemu tožilstvu Ljubljana,
Enoti v Ljubljani, na podlagi vseh zbranih obvestil podana
kazenska ovadba zoper neznanega storilca zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja sramotitve Republike
Slovenije po 112. členu KZ RS v zvezi s 108. členom in 2. odst.
114. čl. KZ RS, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Ugotovljeno je tudi, da pri nobenem od opisanih dogodkov,
navedenih v pismih, niso podani znaki kaznivih dejanj, prav
tako pa je tudi za velik del drugih navedb ugotovljeno, da so
neresnične.
Z zbiranjem obvestil zoper osebe, osumljene storitve omenjenega kaznivega dejanja, nadaljujemo in bomo v primeru njihove dokazane identifikacije z dodatnim poročilom o tem
seznanili tudi tožilstvo.
9
Na poslansko vprašanje, ki se nanaša na »pisma poštenih
policistov«, Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da je
prišlo do neupravičenega razširjanja poročila Ministrstva za
notranje zadeve, ki je bilo označeno z vrsto in stopnjo tajnosti.
Dejanje kaže na sum storitve kaznivega dejanja izdaje uradne
skrivnosti. Pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve so
prevzele vrsto aktivnosti za izsleditev osebe oz. oseb, ki bi
prišli v poštev kot storilci tega dejanja. V tej fazi preiskave
Vam ne moremo posredovati konkretnejših podatkov, saj bi to
lahko škodovalo interesom nadaljnje preiskave.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

Do kje je napredovala preiskava o možnih avtorjih pisem tim. »civilne iniciative«?
JOŽE JAGODNIK in dr. DIMITRIJ RUPEL V poslanskem
vprašanju vprašujeta ministra za notranje zadeve, kako
poteka preiskava, ki jo vodi Kriminalistična služba Ministrstva za notranje zadeve o anonimnih pismih »civilne iniciative«.
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja:
Uprava kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve
RS je takoj po pojavu prvega pisma t.im. »Civilne iniciative«
začela zbirati obvestila zaradi ugotavljanja avtorja pisma in
zaradi preverjanja tistih navedb v pismu, iz katerih so izhajali
sumi različnih kaznivih dejanj za osebe, navedene v pismu.
Dne 3. 1. 1994 smo Temeljnemu javnemu tožilstvu Ljubljana,
Enota v Ljubljani, na podlagi vseh zbranih obvestil podali
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kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi uteir# j;
nega suma storitve kaznivega dejanja sramotitve
Slovenije po 112. členu KZ RS v zvezi s 108. členort)
odstavkom 114. člena KZ RS, ki se preganja po uradni ANI
nosti.
ioki

Ugotovili smo, da pri nobenem od opisanih dogodkov,
denih v pismih, niso podani znaki kaznivih dejanj, Pra„
pa smo tudi za velik del drugih navedb ugotovili- Tedi
neresnične.
m? ^
Z zbiranjem obvestil zoper osebe, osumljene storitve <yI«V(
nega kaznivega dejanja, nadaljujemo in bomo v prin»1 , iac
hove dokazane identifikacije z dodatnim poročilo" em
seznanili tudi tožilstvo.
>iri
'an
len
Ovt
Kako potuje pošta na Primorskem?
N
5
ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne '''^
je Ministrstvo za promet in zveze vprašal, za kal
pošiljke na Primorskem (npr. iz Šempetra v Novo G°
potujejo direktno v naslovni kraj, ampak gredo vtfj
Ljubljane? Ali gre za cenzurni poseg in kratenje
skih pravic ali zgolj za organizacijsko nesposObnos*
stenelost?
,j(
!a
Uto,
Odgovor ministrstva je:
snic

V sklopu prenosa poštnih pošiljk je bilo v Republiki ^
organiziranih osem poštnih centrov, ki so pripravljal'? ■
pošiljke svojega območja za območja drugih poštnini .
v Sloveniji in glavnih poštnih centrov v drugih r®"^,
bivše Jugoslavije. Organizacija prenosa poštnih P%
poštnih centrov je bila v pristojnosti Skupnosti ju9 ^
skih PTT.
ive,

Takoj po osamosvojitvi je ptt promet Slovenija Pr's,<|{i
onalizaciji prenosa poštnih pošiljk. V zvezi s tem i®
transport in logistijo Ekonomsko poslovne fakultete , ] ^
bora izdelal študijo z naslovom »Racionalizacija
procesov v prenosu poštnih pošiljk v Republiki Slo*.^ )r^
navedene študije izhaja ugotovitev, da je v R Slove" 't j0|l
poštnih centrov, ki opravljajo na določenem 9°®®^ it.
področju koncentracijo, predelavo (preusmerjanje)'"p
poštnih pošiljk in da so v zmanjšanju števila teh cen' ^
precejšnji prihranki.
6<||0
l ' ^ Pi<
Tako je Ptt podjetje Slovenije pričelo v oktobru 19^3^
ov^
njem določenih poštnih centrov. Ukinili so cen'r ^
Gorici, Novemu mestu in Murski Soboti. Pošte iz.^ ^
poštnih centrov Nova Gorica in Novo mesto so prip"
nemu centru Ljubljana, pošte iz območja Murska S
k poštnemu centru Maribor. V letu 1994 bo uKinj® ^ !r jg
center Celje, v letu 1995 pa poštna centra Kop®'
ji
Z izgradnjo nove prometne glave v Ljubljani v seS <e %
bo tudi nova zgradba za poštni center, bo ukinjen r
center Maribor.
! 0p,

S koncentracijo, predelavo in difuzijo poštnih po-^jljui W,
poštnem centru za vso državo bodo dani vsi pogoji <)
avtomatske predelave poštnih pošiljk. Tudi izkuSri^p oy6r
držav, ki imajo uvedeno avtomatsko obdelavo pos'^ »aj,
kažejo, da je območje države R Slovenije tako po
po obsegu poštnega prometa zadostno le za en aV %(! 'iie
poštni center. Načrtovana uvedba enega avtom®
m < p,
poštnega centra v Sloveniji bo imela za posledico2 ^
števila zaposlenih za skoraj 80 delavcev. Res j®' ali 'Prg
porasli stroški transporta poštnih pošiljk, po drugi s s5 %
bodo zmanjšali stroški predelave poštnih pošiljk' * p! bi c
udeleženi s skoraj 20% v celotnih stroških prenos afl
pošiljk.

Z ukinitvijo poštnih centrov Nova Gorica, Novo^ aec
Murska Sobota je pri teh poštah zmanjšano število * Dia v
za 35 delavcev.

iU

'^Povzročilo spremembo navigacijskih kart?

menjeno navigacijsko karto in zahtevana obrazložitev za
nastalo situacijo.

lok?. KocIJANČIČ, poslanec iz Združene liste sociaidese
'e na 16i' državnega
zbora, 23. 12. 1993,
JJriN« v"?*'naslednje
poslansko
vprašanje:

12. januarja 1994 je bil sestanek predstavnikov ICAO in Republiške uprave za zračno plovbo, dne 13. januarja pa z direktorjem EUROCONTROL. Pisni mnenji obeh predstavnikov sta
priloženi.

' ej°vpra4anje naslavljam ministru za promet in zveze. Od
iemrr°dne9a Pri2nania Republike Slovenije dalje je bilo
lijL ,'e naše države označeno na zrakoplovnih navigacij« ^ kot posebno območje, na katerem Republika
C
' laci'6 2a1 ^
suverena država in članica Mednarodne orga° ern J c'vilni zračni promet, zagotavlja storitve v zračJ>tu,
kot so vodenje prometa in njegova kontrola,
L"®°»an|o meteoroloških in drugih informacij ter organi. Uri,; tkanje in reševanje zrakoplovov. Na zadnji karti
oyen!f Evrocontrol pa te označbe ni več in je teritorij
> "Irnh Pokazan enovito s sosednjo Hrvaško. Zanima me
Idriji
j razlaga prometnega
promeuic^ci mmiaua
ministra kako
i\oru se
oc jc
je to
»v i«uiw
lahko
ldi, na
, Jijv n,in0rkdo je za to odgovoren? Teritorij vsake suverene
' Jat. 1 , l a biti označen na navigacijskih kartah, ne glede
PJ "»ko velika je.«
it
A
t io

i
r

iV ma9- Janez Kocijančič je na 16 seji Državnega zbora,
a 1993 ostavil
'an
poslansko
vprašanje,Eurocontrol
v katerem
daPjo
je no
na tuu.iji
zadnji
karti agencije
w ua
'i»toi0r -""a,/ kako
erem
toica m narodne
Republika Slovenija kot suverena država in
io' Sotavi-|a s,oritv
organizacije za civilni zračni promet,
'rj tos.' s
e vodenja zračnega prometa, prikazan eno&dnjo Hrvaško in kdo je za to odgovoren.
2.
iS® lr^an' e e
™in>i '2e ^Ho
naslovljeno neposredno na Ministra za pro23,0
v '
' na \/i
odgovor
pošiljamo brez predhodne obrav'adi Republike
Slovenije.
iS«
3.
•V,
tji 'daS^^cjitvi Slovenije je bilo potrebno določene
iiipi 'fitve'v *adevajo območje, v katerem Slovenija zagotavlja
odenja zračnega prometa spremeniti tako, da ustredejanskemu stanju v območju Republike Slove'Pisom 28. oktobra 1993, nas je ICAO obvestil, da je na
°9 Sil0ven'ie pripombe imela samo Italija. Hkrati je Hrvani ^PisnQ
^nije ')0,rcli|a. da nima pripomb in se strinja s predlogom
i"; Hnato spornih
^atkl
točk z Italijo, ki so se pretežno ujemale
f r*'a{nr,°
Zagreb/Milano smo vskladili z njihovo Upravo
d* ! je Un? b° in o tem obvestili ICAO 26. novembra 1993.
Ji NitVfi ška že prej poslala svoje pisno soglasje, nove
56p .°vir 2 ® Pa niso šle v njihovo škodo, smo bili prepričani, da
Pozitiven zaključek procedure.
['Opju r d
jky" S|,!!1 1? ICAO je obvestil Hrvaško o doseženi vskladi\J '9ovor ''1° In Slovenijo. Iz Hrvaške je bil nato posredovan
lifl' ""im i m1.
Predlog ni v skladu z obstoječimi hrvaškimi
VNiio
i
I*' morajo biti določene na vladni ravni med
,0 'r'ianie n hrvaško. S tem je Hrvaška stran prejudicirala
6 0 med
/Src,,.'"
!
kontrolami za zračno plovbo, kar je
■ !,®čhih S PriPoročilom ICAO, ki priporoča, da so razmejiPa h.r4 Prostorov bolj odraz najugodnejših letalskih poti
*avnlh meja.
8 t>i
iS"J"Dra
'° Postavljeno poslansko vprašanje, je Repu:
za zra
a P dobii aUra
čno plovbo že opravila potrebne korake,
dno obrazložitev in odpravila vzroke za neu«ii.
kazovanje meja zračnih kontrol v letalskih publika-

"8> v uj*erra 1993 je bilo poslano pismo direktorju Euroconern je bilo pudarjeno naše začudenje nad spre-

Eurocontrolova navigacijska karta, v zvezi s katero je bilo
postavljeno poslansko vprašanje, praviloma, vendar ne
vedno, temelji na situaciji, ki je prikazana v ICAO Regionalnem navigacijskem planu. Včasih tudi prikazuje informacije,
ki v popolnosti ali pa delno zajemajo dejansko operativno
situacijo. Karta je fleksibilen delovni dokument za planiranje zračnih poti in nima druge veljave. Objavljene informacije se včasih lahko menjajo brez posebnih pravnih, političnih ali operacionalnih konsekvenc.
Najkrajša razlaga dogajanj, ki so pripeljala do zapleta je, da
je EUROCONTROL preuranjeno zarisal meje na svoji navigacijski karti, nato pa se je postavil na stališče, da bo
striktno upošteval uradnih razmejitev, za katere je pristojna
mednarodna organizacija za civilno letalstvo ICAO.
Glede na to, da hrvaška stran povezuje objavo razmejitve
kontrolnih območij s predhodno določitvijo državnih meja
- kar ne sodi v pristojnost Republiške uprave za zračno
plovbo - pripravljamo sestanek v okviru obeh ministrstev
pristojnih za promet delovni skupini, ki naj bi pripravila vkslajeno izjavo o razmejitvi obeh območij zračnih kontrol, in jo
posredovala v ICAO, ki je pripravljen poslati vsaj enega
eksperta na neposredne razgovore.
Ne glede na rezultate pogovorov s hrvaško stranjo bo Republiška uprava za zračno plovbo poizkušala doseči pri izdajatelju sporne karte vsaj to, da se vriše nesporni del razmejitve
obeh območnih kontrol. Problem, na katerega se nanaša
poslansko vprašanje bi torej, po našem mnenju, morali reševati hkrati na strokovni in politični ravni, kar se ujema z mnenjem Ministrstva za zunanje zadeve.
Kdo je dobil dovoljenje za nošenje orožja za
osebno varnost?
JOŽEF KOPŠE, poslanec SNS, Ministrstvo za notranje
zadeve sprašuje, koliko dovoljenj za nošenje orožja, ki se
potrebuje za osebno varnost, je izdalo po osamosvojitvi
Republike Slovenije in komu so bila ta dovoljenja izdana.
Prosi tudi, da mu ministrstvo posreduje spisek imetnikov teh
dovoljenj.
Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:
Na poslansko vprašanje g. Jožeta Kopšeta, koliko dovoljenj za
nošenje orožja za osebno varnost je Ministrstvo za notranje
zadeve izdalo po osamosvojitvi Republike Slovenije in komu
so bila ta dovoljenja izdana, Ministrstvo za notranje zadeve
odgovarja:
Po 7. členu Zakona o orožju (Ur. I. SRS, št. 17/81 in RS št. 44/
90) izdajajo dovoljenja za nabavo orožja občinski upravni
organi za notranje zadeve. V letu 1991 je bilo izdanih 717
dovoljenj za nabavo samokresov in revolverjev ter 53 dovoljenj za nabavo plinskega orožja; v letu 1992 517 dovoljenj za
nabavo samokresov in revolverjev ter 59 dovoljenj za nabavo
plinskega orožja. Podatkov za leto 1993 še nimamo, ker Ministrstvo za notranje zadeve še ni prejelo letnih poročilo o delu
posameznih občinskih upravnih organov za notranje zadeve
za leto 1993.
Dovoljenja so bila izdana osebam, ki so izpolnjevale pogoje
19. člena Zakona o orožju in za katere je bilo v upravnem
postopku v skladu z 20. členom zakona ugotovljeno, da obstajajo upravičeni razlogi za nabavo in posest takega orožja.
Glede seznama oseb, katerim so bila navedena dovoljenja
izdana, ministrstvo opozarja na Zakon o varstvu osebnih
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podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90). Po 10. členu tega zakona lahko
upravljalec zbirke podatkov posreduje osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi privolitve posameznika, na
katerega se podatki nanašajo.

Kako je z »ostankom« Iskre?
SAŠO LAP, poslanec Samostojne poslanske skupine, je na
16. seji DZ, 19. decembra lani, postavil naslednje poslansko
vprašanje:
Gigant ISKRA je na svojem vrhuncu leta 1989 zaposloval
okrog 38.000 ljudi, dandanašnji jih tako ali drugače životari
12.000, v tem primeru gre za »optimizacijo« na eno tretjino.
V tem obdobju ISKRA doživi dobesedno tehnološki kolaps,
ko propadejo celi projekti mikroelektronike, elektrooptike,
itd...
Sedaj Vlada želi vložiti JAVNA SREDSTVA v ponovno oblikovanje VELIKE ISKRE. Vemo, da je geneza vladinega premoženja zelo pestra.
Ponovno bom moral zahtevati, da mi Vlada pojasni, s katerim pravnim aktom se oblikuje JAVNI DOLG, kdo in na
kakšen način ga lahko naredi, predvsem pa kdaj, kdo in
kako bo likvidiran?«

- oblikovan v učinkovit poslovni sistem, ki bo zmoffl[ nist
rirati na zunanjem trgu blaga, znanja, kadrov in kapi® ,no
pa v sedanji razpršenosti posameznih delov Iskre ni j® Icev
saj le-ti ne dosegajo primerljive tehnološko-tržne in'"'
kritične mase s konkurenčnimi podjetji v tujini,
- ohranjal in ustvarjal novo strateško pomembna ten
jedra v elektroindustriji Slovenije ter s tem hkrat'
listi
15.000 delovnih mest v državi,
- Izboljšal tržni položaj v svetu ter zagotavljal **
donos, ki ustreza donosu v podobnih panogah v C 1Po
svetu,
i#*Slov
- ustvarjal zunanje prednosti, kot so dostop do " >i.lažiw
enakopravnejši položaj podjetij Iskre ob mednarod" pub
nerjih, konkurentih, bankah.
Tako sprejeta kapitalska in lastninska preobrazba Mjet
Iskre je v soglasju z Agencijo za prestrukturiranje in P "at
cijo Republike Slovenije. Ravno tako pa potekajo
Iskrinih podjetjih, ki se lastninijo in samem HoldMS slan
revizijski postopki, ki jih izvaja SDK.
Vlada Republike Slovenije bo še naprej kritično sprf, 20.
lastninsko preoblikovanje v Iskri in njeno poslovanji Pub
bazirati na podjetniških interesih.
Pub
Glede vprašanja g. Saša Lapa, poslanca Državnega^ »I
se nanaša na javni dolg, pa mu je Ministrstvo ». s Sli
posredovalo odgovor pod št. 450-07/93-9/2, dne 24. Pej

Za obravnavo v vladi RS je odgovor pripravilo Mini5"*1 |»oj
kes
gospodarske dejavnosti.

Odgovor vlade Republike Slovenije
V pristojnosti Vlade Republike Slovenije niso vprašanja, ki jih
poslanec postavlja pod točko 1., 2. in 3. svoje pobude datirane
z dne 19. 12. 1993. Glede položaja poslovnega sistema Iskre
pa daje Vlada Republike Slovenije sledečo informacijo.
Iskra je v svojem 47 letnem razvoju dosegla kulminacijo svojih
poslovnih rezultatov v obdobju 1980 do 1990. Njen izvoz je
v času od 1986-1990 dosegel že 1.340 mio USD in je povprečno zaposlovala do 35.000 delavcev. Zakon o združenem
delu in nedorečena industrijska politika v prejšnjem sistemu
sta povzročila organizacijsko erozijo poslovnega sistema
Iskre tako, da so prevladovali posamezni lokalistični interesi
in interesi posameznih vodstvenih grupacij. Razpad jugoslovanskega trga in trga vzhodnoevropskih držav je pripeljal do
stečaja nekaterih podjetij. Na zaostrovanje razmer znotraj
Iskre in na razpad pomembnih organizacijskih struktur, pa so
vplivale tudi napake pri vodenju sistema.
Ob koncu leta 1989 je bila ustanovljena Holding Iskra d.d. kot
korporacijsko jedro Iskre, ki naj bi koncentrirala kapital in
proizvodnje resurse za enakopravno nastopanje na tujih trgih.
V tem času je Iskra Holding dosegla naslednje rezultate:
v mio DEM
1992
1991
1990
446.9*
245.5
715.6"
prodaja na dom. trgu
260.5
441.0"
255.6
izvoz
1.320.1 1.137.0 1.073.3
Prihodek
-49.7
-45.6
-41.1
Bruto dobiček
19.019.0 17.232.0 15.500.0
Zaposleni
* vključno bivši jugoslovanski trg
Z doseženimi rezultati zavzema Iskra v nacionalnem gospodarstvu vidni delež. V strukturi slovenske elektroindustrije
predstavlja prihodek skupine Iskra 37 odstotni, v izvozu pa 32
odstotni delež. Njeni deleži v strukturi celotne industrije in
rudarstva znašajo 4.8 odstotka v prihodkih in 5.4 odstotka
v izvozu.
Vlada Republike Slovenije je stalno spremljala dogajanja
v Iskri in z vso resnostjo obravnavala gradivo: »Smeri bodoče
organiziranosti sistema Iskre v povezavi z lastninskim preoblikovanjem«, ki ga je predložilo vodstvo holdinga in sprejela na
57. seji, 25. 11. 1993 ustrezne sklepe, s ciljem, da bo sistem
Iskra:
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Bomo tujcem prodali tudi našo zemljoj

lila
S

P0(
' 'h
skrili
SAŠO LAP, poslanec iz Samostojne poslansker
19. 12. 1993 vprašal, ali obstajajo možnosti za P °^ 'ffie
Ije tujcem in ob tem navedel primer avtohiše * i lrf|
Celovca, ki se zanima za nakup zemljišča v M'H -ortou
gorenjsko železnico
in ulico Jožeta Jame ffjfl H
v izmeri 12.000 m2. V zvezi s tem primerom, glede
ustave RS, poslanec sprašuje ali je Vlada RS s'
njena in ali bo oziroma kako bo ukrepala?

Prejel je naslednji odgovor:
nJ
Drugi odstavek 68. člena Ustave Republike
določa, da tujci ne morejo pridobiti lastninske P^ ^
zemljiščih, razen z dedovanjem ob pogoju vzajen ^"lih.
ustavne določbe ne more spremeniti ne občina, oj ^
izvršni svet, ne Sklad za urejanje stavbnih zemlji'®'jji
mora upoštevati vsak posameznik in gospodarski i * Prto:
svojem delu pa tudi vsak državni organ ali organi* h
nimi pooblastili. Zato tudi kupoprodajne pogodbe. ^ ^
tujec kupil zemljišče, ni mogoče skleniti ozirorna0 ■*-9od|■
pogodba nična; na to morajo pristojni državni ° " ®k
tudi že po uradni dolžnosti.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odg°v<l iqaj
vilo Ministrstvo za pravosodje.
iei^

O vprašanjih, pomembnih za nadalje' 50
malega gospodarstva
^ '< ir
"oic
H
Dr. JANEZ PODOBNIK, iz poslanske skupine
seji DZ, na Ministrstvo za gospodarske dejavno
naslednje vprašanje:
"ot
V proračunu RS za leto 1992 je bilo razvoju
darstva dodeljenih 504 milj. SIT. Od te vsote je P ^ '
za razvoj malega gospodarstva 280 milj. SIT. |
kako in po čigavem nalogu je bila porabljena ''
%
obema zneskoma?!
HB«
V preteklem letu je Ministrstvo za malo gospodar®'*
graditi, sporno svetovalno mrežo za razvoj mal«
'Od
poroi&

m# S«-*« osnovi kakšnih kriterijev in razpisnih pogojev je
'^ralo kandidate za izobraževanje za svetono«!!!
Icev."irežo. Primerno bi bilo javno objaviti seznam sveto,e

hi« daj'5e[J|j®j *"ltat izobraževanja in v katerih občinah
listrstvo je pripravilo naslednji odgovor:
(it

Podobnik v svojem poslanskem vprašanju,
na
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
ini" mblikKe !Va'a znesek 504 mio SIT, ki na) bi bil v Proračunu
Slovenije dodeljen razvoju malega gospodarstva.
B

s diJjetni^tlnaci'ah proračuna v letu 1992 Je bil° za razvoj
kak
P^FJtiin
or se uradno imenuje postavka v državnem
V i nU, namenieno
namenjeno 393.545.810 mio SIT in ne 504 mio SIT.
C Uc

niaio J '' omenja, da je prejel Sklad Republike Slovenije
9°spodarstvo v letu 1992, 280 mio SIT.
ptf 20.
Republike Slovenije dne 17. 9. 1992 je Vlada
"s,anovt^'oveni
'e obravnavala in sprejela informacije
Puto p' in delovanju Podjetniško pospeševalne mreže
* % HlIOVenii0 za malo gospodarstvo. Ob tej priliki je
a ' I skTenB"tev sreds,ev za razvoj podjetništva. Vlada je spre11
se za
'PeSev i damreže
ustanovitev in delovanje podjetniške
■
"ilnist
Republike
Slovenije iz sredstev za razvoj
5
narnen 94 m
"ipor)-3 ,ništva
' bila '°
SIT- Vsa
preostala
sredstva
za
so
v celoti
<eSlov
nakazana
na Sklad
Repueni
ie za razvoj malega gospodarstva.
"'kiaKU delitve
sredstev za razvoj podjetništva, je vlada
'vnost c 0daomenjena
preostala sredstva dovolj za redno
Re ub|ike
P
Slovenije za razvoj malega
1 'Podaref do
(UP Wlno H
konca leta 1992, kar se je kasneje izkazalo za
ooninevo.
Irrig ^ r že
g ® je Slovenska podjetniška mreža. Vstop v mrežo
Ciuie Z tevane
'n oc)prt vsakemu gospodarskemu subjektu, ki
'J 61 o« ^ ri Pogoje
(potreben prostor, opremljenost
' • 0Var pr •' razvo
P P°močk
' ~ telefon, fax, tiskalnik itd.) in ki
u
'^bod da
' v i fazi
malega gospodarstva, bodisi v aktivni
Prvi
prejema od mreže samo pomoč. Je
i po Matična
in odprta, to njeno značilnost pa v največji
ar a
d* j stalno naraščanje njenega članstva v času
n
ienih
ia' velika
aktivnost,
ki jo sjepodročja
razvila inmalega
odzivni i>oC članov
in drugih
subjektov
a
i > Nli, |^ pri izobraževalnih domačih in mednarodnih
d
"Peracijskih izmenjavah in podobno.
mrež
jtostj in i
e ni sporna. Novi koncept absolutne
kij iSriieg. ^smokratičnosti pospeševalne mreže z razliko od
(I inCir • Ko naj bi mrežo predstavljal v vsaki občini posebej
todbjs Predstavnik ministrstva, so s pristopom k skupni
skrbit J1* cionirali še dve ministrstvi, ki po svojem delova$tvva ® za dva pomembna elementa malega gospono1'sPt)dar", ade|ovno silo in tehnologijo, ter obe zbornici:
Raciji n zbornica Slovenije in obrtna zbornica, ki kot
u
j®jo nnaSP°darstva združujeta približno 65000 subjektov,
Področju malega gospodarstva.
S
d Si
Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo so
partnerji soustanovitelji v Celju 14. 9.
in.,sj Podpisali
S %ni;_
r
°9iio Ministrstvo
rstvc za delo, Ministrstvo za znanost in
rr|
ica o,''Ministrstvo za malo gospodarstvo, Gospodarska
>0*iJe in Obrtna zbornica Slovenije.
X _a'ni mreži
trenutno deluje 510 članov in sicer: vse
e
Xi^n
(62), območne enote Republiškega zavoda
Van
J°in
ie (10), Občinske obrtne zbornice (62),
6| S9eQ
rvis nePodarske zbornice (13) ter svetovalne, pospešev
ni^
službe in privatne organizacije.
n raz isi za izbor
P
svetovalcev pospeševalne
Ve'
$tva Za
dno javno objavljei v Delu in Večeru ter Biltenu
„! j'^orj.
malo gospodarstvo. Kandidate je izbrala
nji
j0.misija predstavnikov
ministrov (Ministr" ^ delo ■ Ministrstvo
za znanost štirih
in tehnologijo,
Ministrs,r

a

e

"a/ec

stvo za šolstvo in Ministrstvo za malo gospodarstvo), ki so
tudi sofinancirali dve tretjini stroškov izobraževanja.
Kriteriji so bili: visokošolska izobrazba, izkušnje in profesionalno delo na področju MG, obvezno znanje tujega jezika,
osebne reference in čim bolj enakomerna prostorska zastopanost.
Na prvi razpis se je prijavilo 57 potencialnih svetovalcev,
komisija za usposabljanje pa jih je izbrala 31. Na drugi razpis
se je prijavilo 30 potencialnih svetovalcev, komisija je izbrala
12 kandidatov.
Tretja skupina je bila oblikovana v GZS in OZS za svetovalce
in pospeševalce v teh dveh institucijah. To je zaključena
skupina 30 svetovalcev (15+15).
Na četrti razpis se je prijavilo 42 potencialnih svetovalcev.
Komisija za usposabljanje jih je izbrala 23.
b/ Izobraževanje sta v celoti končali prvi dve skupini svetovalcev (53), program usposabljanja tretje in četrte skupine še
teče. Pri izboru tretje in četrte skupine so imeli ob upoštevanju že navedenih kriterijev prednost kandidati iz tistih občin,
ki še niso imele svetovalcev za malo gospodarstvo.
Ko bodo vsi kandidati končali še obvladovanje računalniško
podprtih programov in orodij, ki jih Evropska skupnost uporablja za svetovanje v malem gospodarstvu, bo ministrstvo
v obliki računalniškega kataloga (disketa) in v Biltenu javno
objavilo spisek vseh svetovalcev mreže.
Program izobraževanja svetovalcev izvaja Gea College d. d.
v sodelovanju z drugimi visokošolskimi organizacijami doma
in v tujini na osnovi programa, ki je bil predložen Ministrstvu
za malo gospodarstvo leta 1991 in verificiran tudi v komisiji
Evropske skupnosti (generalni direkciji za malo gospodarstvo) leta 1992.
c/ Večina svetovalcev deluje v okviru programov območnih
enot Republiškega zavoda za zaposlovanje, občinskih služb,
obrtnih in gospodarskih zbornic, agencij za malo gospodarstvo, inkubatorjev, del pa tudi preko privatnih podjetij za
servisiranje in svetovanje malega gospodarstva.
Eden od pokazateljev rezultatov izobraževanja je podatek, da
je na osnovi prvega javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih projektov za malo gospodarstvo Ministrstva za malo
gospodarstvo (oktober 1992), ki je bil objavljen 15. 10. 1992
v drugi številki Biltena, 310 članov mreže prijavilo skupno 425
pospeševalnih programov za malo gospodarstvo. Projektni
svet soustanoviteljev mreže je na sejah 7. in 15. 12. 1992
odobril sofinanciranje 194 projektov v vrednosti 84.000.000
SIT. Seznami odobrenih projektov in seznam neodobrenih
projektov je bil kot priloga natisnjen v Biltenu MMG št. 4.
Sofinanciranje je bilo odboreno na osnovi pogodbe po kateri
morajo izvajalci naloge dokončati do 30. 6. 1993 ter ministrstvu dostaviti tudi poročilo o izpolnjevanju in rezultatih nalog.
V nasprotnem primeru pa so izvajalci dolžni povrniti vsa
sredstva s pripadajočimi obresmi.
Na drugi razpis ministrstva za sofinanciranje programov
notranjega podjetništva v štirih najbolj ogroženih podjetjih
(VIDEM Krško, TVT Maribor, Elektrokovina Maribor in GORENJE GLIN Nazarje), ki so v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj, se je prijavilo 39 svetovalcev ali svetovalnih organizacij, v katerih so zaposleni. Število svetovalcev, ki so se udeležili razpisa je dejansko še večje, saj se je zaradi kompleksnosti, širine in zahtevnosti nalog prijavilo v obliki konzorcijev
več svetovalcev hkrati.
Od petnajstih potrebnih svetovalcev pri izvajanju projekta
PHARE tehnična pomoč malemu gospodarstvu je komisja od
28 prijavljenih kandidatov izbrala 15 svetovalcev, dva pa je
priporočila. Od izbranih svetovalcev so štirje svetovalci Slovenske podjetniške mreže.
Prav v tem času poteka uresničevanje projekta združenja za
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management consulting pri Gospodarski zbornici Slovenije in
Ministrstva za gospodarske dejavnosti za razširitev sodelovanja in vzpostavitev osnove za razvoj svetovalne deajvnosti za
potrebe vlade, kjer bodo v veliki meri vključeni tudi svetovalci
slovenske podjetniške mreže.
To so rezultati, ki jih na osnovi svoje dokumentacije lahko
prikaže ministrstvo. Se pa dejavnost svetovalcev in s tem
rezultati izobraževanja kažejo v vseh številnih, že imenovanih
programih in vsakodnevnem svetovalnem delu, ki je na razpolago, kot že omenjeno v vseh institucijah v občinah, kjer
vsakodnevno potekajo pospeševalne, promocijske in ostale
oblike pomoči malemu gospodarstvu.

d/ Svetovalci prvih dveh skupin že delujejo praktično
slovenskih občinah. Ko pa bosta usposabljanje zaklp,, P(
zadnji dve skupini bo skupno število vseh svetovalcev
bodo delovali v naslednjih občinah:
,
Ajdovščina (1), Brežice (2), Celje (3), Domžale (3), v'1
(1), Gornja Radgona (3), Hrastnik (2), Idrija (2), Jesen\
Kamnik (1), Koper (1), Kranj (4), Krško (3), Ljublj®^ inis
Ljutomer (1), Maribor (10), Metlika (1), Mozirje (U ,
Sobota (3), Nova Gorica (2), Novo mesto (1), Ptuj I['')■ FTj
Ijica (2), Ravne na Koroškem (2), Ribnica (1),
re
Sežana (2), Slovenj uradec
Gradec (2), siovensKa
Slovenska Bistrico*'/'
Bistrica (1)> 9|• Jo.
ske Konjice (2), Škofja Loka (3), Šmarje pri Jelšah 1
(1), Velenje (5), Žalec (4).
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N FTARStva,za promet in zveze do pobude DRAGA
i rek
'n Odbora za infrastrukturo in okolje
? a .Konstrukcijo določenih odsekov pomurske
'slam Dra
en.
90 Šiftar zahteva, da Ministrstvo za promet in
s^udoma prične obnavljati magistralno cesto M 10 na
Gdovarf373-'*1073, S3' 'e 03 ,'sterrl odseku cestišče zelo
Iđi (W 23
»a 0(j M| infrastrukturo in okolje državnega zbora zahnistrstva za promet in zveze, da se nemudoma
'ine °bnavl
lati poškodovani del cestišča.
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' za Sa Seka Hotiza-Lendava (7 km)
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""snoš"
''
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i»e>„
eze ®~G°rnja Radgona 61,5 km), ministrstvo za promet
Pojasnjuje:
■en^^taija
magistralne ceste št. 10-1 na odseku Hotiza6lec e)e vključena
v program sofinanciranja rekonstrukri
■ da je ^ P Evropski banki za obnovo in razvoj. Glede na
deni
*WT
°dsek ceste v izredno slabem stanju, je bil
feit, ^lh z banko dosežen dogovor oziroma pridobljeno
Wdj'P° katerem
stnega ni!/108'' čimprejšnjega začetka sanacije navedenega
Uništi ^S00seka
zagotovimo lastna sredstva v tolarski proti^se b ,a 000
USD in
v 0 ek
PanjuDn . ' * ' °b zagotovitvi operativnosti oziroma ob
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de loj '''
°P
banke za obnovo in razvoj, štel kot
""Urško
finančni konstrukciji programa rekonstrukcije
Magistrale.
lr
ava
lr

,em
dogovorom in soglasjem banke je Republiška
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1
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' in Petanjci je izdelana vsa potrebna pron,ac a
'ža°bvn^
'' ' ^ izdelavi je še projektna dokumenta2atoZD'C0 F,adencev' ki se predhodno navezuje na ta
'Vio nL Re-r-«w»ona
Publiška upiavc
uprava za ceste predlaga, da naj bi
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["U 4e A
sočasno. Do tedaj naj bi za odsek ceste od
Uro do p
»1e"i vzd *
etanjcev zagotavljali povečan obseg
del
^ 9a od Seka
- Upoštevajoč navedeno rekonstruk'994
ni uvrščena v predlog plana del na cestah za
Od;
Se
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v 6
jen za sofinanciranje z Evropsko banko za
e° ° in °°9°
az
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dokumentacija. Aktivnosti za oddajo del
p Po sprejetju republiškega proračuna za leto 1994
n e ro rama de na
k j 9ove^
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magistralnih in regionalnih cestah
vl sestavnega dela. Do takrat se bodo na tem
Opra^f
)ala vsa najnujnejša dela tekočega vzdrževanja.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo ŽARKA
PREGLJA, za pripravo nacionalnega programa
razvoja avtocestnega sistema v RS
Državni zbor je na septembrski seji ob prvi obravnavi »Nacionalnega programa razvoja avtocestnega sistema Republike
Slovenije« sprejel sklep, da se druga obravnava tega akta
opravi na oktobrski seji Državnega zbora.
Čeprav se je oktobrska seja Državnega zbora prenesla na
november in je Državni zbor v decembru imel dve seji, Vlada
omenjenega akta doslej še ni predložila Državnemu zboru.
Brez pravočasno sprejetega »Nacionalnega programa« ne bo
možno pravočasno izpeljati projekta izgradnje avtocestnega
sistema RS, predvsem pa je onemogočena določitev prioritete izgradnje posameznih avtocestnih odsekov. S tem je
onemogočeno tudi reševanje najbolj perečih avtocestnih
povezav med posameznimi urbanimi centri v naši državi, kar
velja predvsem za avtocesto med Ljubljano in Celjem.
Posamezne aktivnosti Vlade pri pripravi gradbene in druge
dokumentacije za izgradnjo avtocest so popolnoma napačno
usmerjene predvsem v izgradnjo ljubljanske vzhodne obvoznice, prednost dajejo povezavi Trsta pred povezavo s Koprom,
hkrati pa se zaradi nedodelanih in nesprejetih kriterijev
o posegih v prostor izredno zaostrjujejo spori med zastopniki
posameznih interesov v prostoru (predvsem s kmetijstvom)
pri določanju avtocestnih tras (Savinjska dolina).
Vsekakor je že skrajni čas, da Vlada pošlje v Državi zbor
»Nacionalni program za razvoj avtocestnega sistema Republike Slovenije« in zahtevamo, da ga pripravi za obravnavo na
januarski seji Državnega zbora.
V kolikor Vlada ne bo pripravila nacionalnega programa za
januarsko sejo, bo Slovenska ljudska stranka zahtevala
posebno obravnavo o odgovornosti Vlade zaradi neizpolnjevanja odločitev Državnega zbora.
Odgovor vlade:
1. Ugotovitev, da brez pravočasnega sprejetega »Nacionalnega programa« ne bo možno pravočasno izpeljati projekta
izgradnje AC sistema RS ne drži na osnovi naslednjih dejstev:
1.1. Pogoji in osnove za izdeiavo Nacionalnega programa
Strokovne podlage za izdelavo Nacionalnega programa so
bile v letih 1989 in 1991 izdelane Analize razvojnih možnosti
slovenskih državnih cest in strokovni predlogi za ukrepe na
cestnem omrežju kot podlaga za Nacionalni program in Program razvoja in vzdrževanja državnih cest do leta 2000.
Vse te strokovne podlage so bile narejene na osnovi prometnih razmer v letu 1990. V obdobju po tem letu pa je prišlo do
bistvenih sprememb, ki vplivajo tako na dejanske razmere na
cestnem omrežju, kot na vsebino potrebnega Nacionalnega
programa. Pri tem moramo poudariti predvsem:
- osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
politiko ter vlogo posameznih prometnih smeri;
- zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove;
- sporazum z Evropsko Unijo na področju prometa;
- bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi;
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- štiriletni program vzdrževanja in obnove cestnega omrežja
in

1.5 Spremljajoči zakoni, ki zagotavljajo realizacijo p'°9"
izgradnje AC.

- program izgradnje avtocestnega omrežja v smeri zahod
- vzhod, ki je opredeljen v vseh dokumentih.

Poleg Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za
avtocestnega sistema v RS so bili sprejeti še ostalir0za '
dokumenti, ki omogočajo realizacijo postavljenih P »
To so:

Vse te pogoje bi bilo potrebno na novo analizirati in vgraditi
v gospodarska, prometna in finančna izhodišča za izdelavo
Nacionalnega programa, ki bo ustrezal razvojnim potrebam in
možnostim države Slovenije.
Tudi dolgoročne projekcije, zaradi velikih gospodarskih sprememb v širši okolici, temeljijo predvsem na kvalitativnem
scenariju razvoja držav v srednji in vzhodni Evropi.
Ob vseh teh dejstvih pa ugotavljamo:
- da je Državni zbor prednostno opredelil gradnjo AC zahod
- vzhod,
- da Ministrstvo za promet in zveze normalno pripravlja plan
vzdrževanja in razvoja državnih cest v okviru državnega proračuna,
- da še niso povsem jasne opredelitve v zvezi z lokalno
samoupravo, ki pogojujejo delo na državnih cestah,
- da še ni bilo zakona o državni upravi in
- da še posledično ni zakona o državnih cestah,
kar vse postavlja stroko v razmeroma težko situacijo pri
postavljanju nekaterih osnovnih robnih pogojev.
1.2. Cilji in prioritete nacionalnega programa
Izdelavo Nacionalnega programa
osnovni cilji:

narekujejo naslednji

- vzpodbuditi gospodarski razvoj države,
- zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države,
- zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom,
- ustvariti sklenjen sistem avtocest in
- izboljšati prometno varnost.
Sprejeta prioriteta gradnje avtocest v smeri zahod - vzhod
potrjuje upoštevanje teh ciljev. Ta prioriteta, ki izhaja iz širših
političnih in ekonomskih razlogov je osnova za izdelavo
Nacionalnega programa.
1.3. Sklep Državnega zbora
Zaradi vseh naštetih razlogov je Državni zbor na septembrski
seji opravil obravnavo in sprejel gradivo »Gradnja avtocest
v Republiki Sloveniji«, kot prvo obravnavo Nacionalnega programa in sprejel sklep, da bo nadaljeval z obravnavo tega
programa, kot drugo obravnavo na oktobrski seji. Ob tem je
sprejel Poročilo o stanju projektne dokumentacije in upravnih
postopkov z zahtevo, da se določi dinamika gradnje vseh
avtocestnih odsekov in opredelijo prioritete.
1.4. Sklep Državnega zbora |e osnova za operativno
planiranje
Sklep Državnega zbora je osnova za operativno izvajanje tega
programa. Republiška uprava za ceste in pozneje ustganovIjeni DARS d. d., sta na osnovi Poročila o stanju projektne
dokumentacije in upravnih postopkov, takoj pričela z intenzivnimi pripravami na vseh avtocestnih odsekih. V tem Poročilu so namreč opredeljeni možni roki za začetke gradenj na
posameznih odsekih AC in to tudi na drugih smereh izven
smeri zahod - vzhod.
76

Zakon o Družbi za, avtoceste
Republike
-aliSlovenije.
IH*
- Zakon o dopolnitvah
zakona
o urejanju
naselij i"
posegov v prostor in
- Statut DARS d.d.

| ,
olei
eiži
fipr

1.6 Plan razvoja DARS d.d. v letu 1994

1$ lr*9l
Družba DARS d. d., ki je bila ustanovljena v oktobru 1 njr
dolžna predložiti Državnemu zboru vsako leto progra"
rem se opredelijo:
10
asa
- začetki gradenj posameznih AC odsekov,
ako
- priprava projektne dokumentacije in
atri
- dinamika gradnje in financiranja.
<ise
Ar
Pri obravnavi tega programa bo imel Državni zbor*r5^ ^
možnost razpravljati o razlogih za morebitno sP *posameznih prioritet.

V januarju 1994 je bil pripravljen Plan razvoja av,oC
k0((eiti
1994, ki ga je pripravil DARS d. d. Ta plan bo, Pre pt :ii0|
v kratkem posredovan Državnemu zboru v.potrdite^
predhodno obravnavali organi DARS d. d. (nadzorni. .in projektni svet).
iZj' '"si
Plan bo omogočil operativno izvajanje Program«) j(|)
avtoceste zahod - vzhod, saj vsebuje mesečno ^
vlaganj v pripravo in gradnjo posameznih avtoces' ^ ^
kov. Plan je narejen na osnovi usmeritev Državnega ojn
smo jih že večkrat omenili.
ie
1.7 Potreben čas za pripravo gradnje

Tako pri nas kot v svetu je znano in objektivno P°9°'«ci
potreben čas za načrtovanje in vsklajevanje neke
štoru od 5 pa tudi do 15 in več let.
lih
To dejstvo pomeni, da strategijo avtocest ni mog° rrda
na
- hitro in stalno spreminjati in
- da ni možno hitro vključevanje povsem novih a lig
odsekov v programe.
s
u
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1.8 Intenziteta priprave dokumentacije
.c1 iS1«
V okviru priprave na gradnjo celotnega programa'
- vzhod DARS d. d. (skupaj z Republiško upravo z
od poletja 1993 intenzivno:
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Cio,
- pripravlja manjkajočo projektno dokumentacij
seke,
..jI
- koordinira sodelovanje z mednarodnimi in»"!g "i
r"«
bodo s posojili sofinancirale posamezne odseke 'VV H
- skrbi za pravočasno vsklajevanje v prostoru
upravnih postopkov,
utf
- organizira pridobivanje zemljišč za bodoče gra J
- pripravlja vse potrebne razpisne in pogodbene
za oddajo del.
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Pristojno ministrstvo meni, da je potrebno sestavine prostorskega plana po predpisanem postopku spremeniti oziroma
dopolniti. To ugotovitev potrjuje tudi zahteva Državnega
zbora (na isti seji), naj Vlada v Nacionalnem programu predstavi tudi koncept povezave vseh pomembnejših urbanih središč v Republiki Sloveniji z avtocestami oziroma cestami
ustreznega standarda. Ta zahteva pa predstavlja spremembo
in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije na področju zasnove avtocestnega
omrežja. To pomeni, da predstavlja prostorski plan eno od
izhodišč za izdelavo Nacionalnega programa cestnega
omrežja v celoti.
Zato smo tempo izdelave Nacionalnega programa prilagodili
nastajanju novega prostorskega plana Slovenije. Oba dokumenta bi morala biti med seboj čim bolj usklajena. Pri tem pa
moramo poudariti pomembno razliko med obema:
- Prostorski plan postavlja dolgoročno vizijo zasnove cestnega omrežja predvsem v odvisnosti od poselitvenega koncepta in manj od sedanjega prometa, prometnega dela, virov
in brez časovne dimenzije, - Nacionalni program cest pa,
v odvisnosti od prostorskega plana, na osnovi obstoječega in
predvidenega stanja, prometnega dela, prometnih tokov in
prometne varnosti ter znotraj omejenih finančnih in drugih
virov, postavi ustrezne prioritete, ki jih umesti v čas.
Ne glede na dejstvo, da je sprememba prostorskega plana
osnova za izdelavo Nacionalnega programa in da ta še ni bila
sprejeta, je Ministrstvo za promet in zveze pristopilo k ločeni
izdelavi Nacionalnega programa avtocest. Kljub nekaterim
operativnim težavam bo delovna verzija Nacionalnega programa pripravljena v februarju za vladno proceduro, nato pa
poslana v Državni zbor v obravnavo.
Tako odločitev so narekovala naslednja dejstva:
- v drugi polovici lanskega leta so bile že izvedene razgrnitve
osnutkov lokacijskih načrtov za AC Malence-Šentjakob,
Zadobrova-Tomačevo in Arja vas-Vransko,
- koncem decembra 1993 je Državni zbor sprejel zakon, ki
pospešuje izvedbo postopkov za pripravo in sprejem lokacijskih načrtov in izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj za
gradnjo avtocest,
- do sedaj je bila izoblikovana le delovna verzija osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije,
vključno s kompleksnim prikazom zasnove cestnega omrežja
(z izhodišči za zmanjšanje vplivov na okolje, za povezanost
urbanega in prometnega omrežja glede na teritorialno členitev RS, za navezavo prometnega omrežja na sistem oz. zasnovo železniškega omrežja, na letališča, Luko Koper, na prometna vozlišča, na terminale in prostocarinske cone, za
omrežje kolesarskih poti, za turistično oskrbo itd.); pričakujemo, da se bo usklajevalni postopek o tem dokumentu kmalu
pričel in
- da se ne glede na vse navedeno osnovne usmeritve in
prioritete v izgradnjo AC zahod - vzhod ne bodo spremenile.
2.2. Potreben čas izdelave Nacionalnega programa
Izdelava Nacionalnega programa je zahtevna, obširna in predvsem interdisciplinarna naloga. Njegova dispozicija zahteva
obdelavo niza vidikov in zato zahteva ta naloga angažiranje
in usklajevanje dela številnih strokovnjakov tako znotraj
državne uprave, kot tudi predvsem v neodvisnih strokovnih
inštitucijah. Kot primer naj navedemo, da so v Zvezni Republiki Nemčiji izdelovali podoben program približno eno leto.
Zaradi velike nujnosti po čimprejšnjem nadaljevanju obravnave Nacionalnega programa v Državnem zboru smo se odločili, da izdelamo Nacionalni program v dveh delih in sicer:
- najprej za avtoceste in
- nato za ostale državne ceste.
V čas izdelave Nacionalnega programa pa je potrebno vključiti tudi čas za javni razpis, s katerim se odda to delo
institucijam na trgu. Ta postopek zahteva skoro dva meseca
za sklenitev pogodbe in začetek dela.

2.3 Problemi z javnim razpisom
Javni razpis in zbiranje ponudb, ki smo ga izvedli za oddajo
del na pripravi Nacionalnega programa je bil prav zaradi
kratkega roka in pomanjkanja izvajalcev za tovrstna dela
v Sloveniji, dvakrat neuspešen. To je tudi eden od razlogov,
da v tako kratkem roku, kot ga je zahteval Državni zbor,
naloge zaradi formalnih razlogov ni bilo mogoče realizirati.
Na koncu te točke lahko ugotovimo, da bo Nacionalni
program:
- kljub njegovi odvisnosti od neizdelanega novega prostorskega plana,
- razmeroma kratko postavljenemu roku in
- operativnim težavam pri izdelavi
(??? tekst manjka)
Delovno gradivo je usklajeno v Ministrstvu za promet in zveze,
ki ga bo v mesecu februarju posredovalo na Vlado in nato
v Državni zbor.
3. Ugotovitev, da bo onemogočena določitev prioritet
izgradnje posameznih avtocestnih odsekov in trditve:
- da je (ker je onemogočena Državnemu zboru določitev
prioritet) onemogočeno tudi reševanje najbolj perečih avtocestnih povezav med posameznimi urbanimi centri v naši
državi, kar velja predvsem za avtocesto med Ljubljano in
Celjem,
- da so posamezne aktivnosti vlade pri pripravi gradbene in
druge dokumentacije za izgradnjo avtocest popolnoma
napačno usmerjene predvsem v izgradnjo ljubljanske
vzhodne obvoznice in
- tudi ugotovitev, da daje vlada prednost povezavi Trsta
pred povezavo s Koprom
ne držijo in jih utemeljujemo z naslednjimi dejstvi:
3.1 Prioriteta smeri zahod - vzhod
V vseh dokumentih in političnih odločitvah je bila dana v letu
1993 izrazita prednost izgradnji avtoceste na smeri zahod
- vzhod. Zaradi tako velikega pomena te ceste se je Državni
zbor tudi odločil, da pospeši gradnjo te ceste z uvedbo posebnega bencinskega tolarja, ki bo omogočil do leta 2000 izgradnjo vseh manjkajočih odsekov na tej smeri. Tako kratek rok pa
pomeni:
- da ima celotna smer izredno veliko in absolutno prioriteto
in
- da prioritete posameznih odsekov narekujejo le možnosti
izdelave projektne dokumentacije, usklajevanje v prostoru
in upravni postopki.
Taka usmeritev izhaja tudi iz razprav in sklepov Državnega
zbora, ki je v septembru obravnaval gradivo »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji« in v katerem je bila tudi tabela, ki
predstavlja dinamiko izgradnje posameznih odsekov na smeri
zahod - vzhod. To dinamiko pogojujejo:
- razpoložljiva finančna sredstva v posameznih letih in
- stanje projektne dokumentacije in upravnih postopkov na
posameznem odseku.
Vsaka drugačna dinamika bi resno ogrozila izvedbo celotnega programa izgradnje avtocest na smeri zahod — vzhod,
ker ne bi optimalno vključevala razpoložljiva finančna sredstva in pripravljenost posameznih odsekov na gradnjo.
3.2 Odseki, ki se z največjo možno inteziteto pripravljajo
med Mariborom in Ljubljano:
Na AC povezavi med dvema največjima mestoma v Sloveniji
se intenzivno pripravlja gradnja na naslednjih odsekih:
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- Hoče-Arja vas - tečejo že licitacije za oddajo del,
- Arja vas-Vransko - končuje se javna razgrnitev Iom ase
skega načrta,
j™
Malence-Šentjakob in Tomačevo-Zadobrova - W "ft
fierr
se javna razgrnitev lokacijskega načrta in
- Vransko-Šentjakob - intenzivno se izdelujejo in
jejo idejne rešitve možnih tras.
3.3 Roki za pričetek gradenj na posameznih odsekil1' *|te
Mariborom in Ljubljano:
J™'

Glede na pripravljene terminske plane priprav unae g^a* '6(l1
stanje vseh aktivnosti v januarju 1994 ocenj j mo, 1 ,
možno pričeti gradnjo na posameznih odsekih med M jc
#so
rom in Ljubljano v naslednjih rokih;
red
)sni
- Hoče-Arja vas - maj 1994,
ledi
- Arja vas-Vransko - november 1994,
- Vransko-Blagovica (predor pod Trojanami) 1994,
- Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo ok^pi
'P
1994.

Iz navedenega sledi, da so skoraj vsi manjkajoči ods, f •ki
med Mariborom in Ljubljano (razen odseka Blagovca-^,
kob) na najvišji možni prioriteti, ker se bodo pričeli gra
v letošnjem letu.
!br;
'in i
' li, i
3.4 Vzhodna obvoznica v Ljubljani
Izgradnja AC odsekov med Malencami in Šentjakob^ ivrif
Zadobrovo in Tomačevim predstavlja dograditev od j
okoli največjega mesta v Sloveniji - Ljubljane. Ta d a j »l(
bo omogočila ustrezno navezavo predvsem
* p| '
- Ljubljana na mestni cestni sistem, ki je cilj in izv0jse»( l0°
dela prometa v Sloveniji. Brez izgradnje teh dveh OP r
možno ustrezno zaključiti AC Celje - Ljubljana, u j(|
povzročilo nemogoče prometne razmere na vstop K
hodu skozi Ljubljano.
»i
3
•i
Utemeljenost te gradnje potrjuje tudi razmerom
^
n
interna stopnja donosnosti te gradnje — 13>®1
(glede na pesimistično ali optimistično oceno). To P° *aio
bo denar davkoplačevalcev v to gradnjo dobro naio 1 "ec
A !'na
3.5 Stanje dokumentacije na odseku med Divačo h
ranom
.
ifc(01
Na odseku med Divačo in Ankaranom je stopnJ0
projektne dokumentacije na različnih nivojih in sic .j*
'Ki
- med Divačo in Črnim Kalom je bila že pripravi)® ^
rešitev, ki je predvidevala popolnoma novo tras?' istrs"* i
prave projektne naloge za lokacijski načrt pa je Min ^
okolje in prostor zahtevalo proučitev nove variant >
v čim večji meri potekala po obstoječi magistralni
preveritev je bila narejena v drugi polovici leta ^ #tl(.
osnova za nadaljnje intenzivno delo na pripravi lo*
načrta,
r
- med Črnim Kalom in Ankaranom pa je trasa
,e„
z generalnimi odločitvami o cestnem prometnem . pol •dir
obali in o navezavah na Hrvaško; zato je bila v drug ^ %
^
lanskega leta naročena prometna študija, ki je bila
j*ijii
n z (||
v januarju 1994 in daje izhodišča za nadaljnje ! v®pfff
priprave projektne dokumentacije in usklajevanja v
1 tyn
3.6 Odsek Čebulovica-Divača
in
Odsek Čebulovica-Divača je skupni odsek tako ^ |f'an
,
proti Kopru kot za smer proti Trstu. Za ta od» „jI h)
lokacijska odločba že izdana v preteklosti, tako da pe^d
Dričetek gradnje
aradnie v letu 1994, kar bo P°
ovir za pričetek
P
izboljšalo navezavo Kopra z notranjostjo.
3.7 Stanje projektne dokumentacije na odsekih
in Femetičl - povezava na Trst
Za AC odsek med Divačo in Fernetiči je bila že v > .
izdana lokacijska odločba, ter tako ni nobenih ov
tek gradnje v letošnjem letu.
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ioMspka meSe bo zavlekla ,e priprava na gradnjo zadnjega
d, *1 e, ilad Danami in Fernetiči, kjer se je projektna rešitev
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lemh I
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specifika na posameznih odsekih, ki pogujejo različno ponderiranje posameznih kriterijev.
Na koncu moramo poudariti tudi zakonske kriterije, ki izha-.
jajo iz regulative na področju cest in cestnega prometa. Predvsem Zakon o temeljih prometne varnosti in Zakon o cestah
omejujeta posamezne rešitve v okvirje, ki zagotavljajo varen
in nemoten promet in ščitita uporabnike cest.
Na zaključku te točke lahko ugotovimo, da se spori med
zastopniki posameznih interesov ne zaostrujejo zaradi
nedodelanih in nesprejetih kriterijev pri določanju posameznih tras ker:
- pri presojah vplivov na okolje uporabljamo pozitivne tuje
metodologije in navodila in
- se postavlja vprašanje umestnosti nekih splošnih kriterijev, ker kažejo izkušnje, da bi pri vsaki posamezni obravnavi, problematika in specifika posameznega odseka, prevladala nad splošnim.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.
ODGOVOR
Vlade za Republike Slovenije na pobudo ALOJZA
METELKA za spremembo 145. člena zkona
o izvrševanju kazenskih sankcij
Poslanec Državnega zbora Alojz Metelko je podal poslansko
pobudo za spremembo 145. člena Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št., 17/78 in 8/90 ter RS, št.
12/92 in 58/93). Z navedenim členom Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij je določeno, da se zaplenjeno premoženje
vrne obsojencu oziroma njegovim dedičem, če je kazen
zaplembe premoženja razveljavljena (prvi odstavek), če pa
vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njegovih
delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne dejansko
vrednost tega premoženja od časa izdaje sklepa o vrnitvi in po
stanju v času zaplembe družbenopolitična skupnost, ki je
premoženje prevzela (drugi odstavek).
Poslanec predlaga, da se drugi odstavek 145. člena ZIKS
spremeni tako, da se glasi:
»Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njegovih delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne dejansko
vrednost tega premoženja ob času izdaje sklepa o vrnitvi in po
stanju v času zaplembe Republike Slovenije oziroma Slovenski odškodninski sklad.«
Na poslansko pobudo daje Vlada Republike Slovenije tale
odgovor:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij je bil sprejet leta 1978
in takšen, z nekaterimi spremembami in dopolnitvami, velja še
danes. Zaradi tega je v pripravi nov zakon o izvrševanju
kazenskih sankcij, ki bo usklajen z Ustavo Republike Slovenije, mednarodnimi konvencijami in drugimi predpisi, ki urejajo področje izvrševanja kazenskih sankcij. V okviru novega
zakona bo treba tudi preučiti sedanjo določbo 145. člena, ki
govori o vračanju s kazensko sodbo zaplenjenega premoženja. Novi zakon take določbe sicer ne bo več vseboval, ker
kazni zaplembe premoženja Kazenski zakonik Republike Slovenije, ki je že v skupščinskem postopku, ne pozna več, bo pa
potrebno to vprašanje rešiti v prehodnih določbah novega
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, kjer bo treba odgovoriti tudi na vprašanje vračanja zaplenjenega premoženja oziroma izplačila odškodnine za premoženje, ki je bilo zaplenjeno po prejšnjih predpisih.
Ministrstvo za pravosodje je predlog novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij že pripravilo in v mesecu februarju ga
bo Vlada Republike Slovenije predložila v obravnavo Državnemu zboru.

Zaradi povedanega Vlada Republike Slovenije meni, da ne bi
bilo smotrno začeti s postopkom za spremembo sedaj veljavnega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v smeri poslanske pobude.
Odgovor je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
ODGOVOR
Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za
šolstvo in šport na pobudo iyA HVALICE za
pomoč pri reševanju problemov, ki jih imajo
slovenski dijaki pri vpisu na italijanske univerze
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za šolstvo in šport
Odgovor na poslansko vprašanje poslanca Iva Hvalice v zvezi
s problematiko vpisa dijakov iz Slovenije na italijanske univerze
Priznavanje spričeval o končani srednji šoli v Italiji in Sloveniji
zaradi nadaljevanja šolanja na visokošolskih ustanovah
v obeh državah je urejeno s sporazumom med Jugoslavijo in
Italijo o vzajemnem priznavanju zaključnih srednješolskih
spričeval za sprejem na univerze in visoke šole (Uradni list
SFRJ, Mednarodne pogodbe št. 58/71). Z ustavnim zakonom
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 z dne 25.
6. 1991 - 3. člen) na ozemlju Slovenije ta sporazum še vedno
velja. Ta sporazum je vključen tudi v paket sporazumov, ki
z izmenjavo not o prevzemu mednarodnornih pogodb dne 31.
7. 1992 v Rimu še naprej veljajo v odnosih med obema
državama.
4. točka navedenega sporazuma določa, da spričevala šol, ki
so navedene v prilogi sporazuma, pridobljene v eni državi,
dajejo v drugi državi pravico do vpisa v tiste vrste visokošolski
študij, v katerega se je mogoče vpisati v državi, v kateri je bilo
spričevalo pridobljeno. Sporazum tudi določa, da izjavo
o pravici do vpisa da ena od univerz držav, v kateri je bilo
spričevalo izdano. Glede na to, da je Ekonomska šola v prilogi
sporazuma med jugoslovanskimi šolami navedena kot
ustrezna za vpis na univerzo, menimo, da z vpisom g. Piženota na Univerzo v Trstu ne bi smelo biti težav. Navedeni
sporazum namreč ne govori o sprejemnih izpitih, ki bi morali
biti opravljeni v matični državi.
Navodila o načinu vpisa državljanov Slovenije in Hrvaške na
italijanske univerze, ki jih je izdal italijanski konzulat v Kopru,
kažejo, da bi slovenski državljani morali poleg sprejemnih
izpitov v primeru omejitve vpisa (numero programmato) na
določeni fakulteti v Italiji opraviti še prej sprejemni izpit,
določen zaradi omejitve vpisa, na ustrezni fakulteti v Sloveniji
(točki B in D poglavja »Calendario delle prove d'ammissione
in Italia« na 3. strani navodil). Iz tega dela navodil ni jasno, ali
mora kandidat opraviti oba sprejemna izpita ali samo enega
od obeh. Zato je Ministrstvo za šolstvo in šport na Veleposlaništvu Republike Italije 7. 7. 1993 osebno prosilo za pojasnilo
o tem. Veleposlaništvo (gospod Mastropieri) pojasnjuje, da
sprejemnega izpita, določenega zaradi omejitve vpisa, na
fakulteti v Sloveniji ni potrebno opravljati. Slovenski državljani morajo opravljati le izpite, ki jih določijo italijanske
visoke šole kot pogoj za vpis; na primer izpit iz italijanskega
jezika. Obvezno pa morajo predložiti izjavo Univerze v Ljub-

ljani ali Mariboru, da se lahko v Sloveniji vpišejo v tistiy®
šolski študij, v kakršnega bi se želeli vpisati v Italiji'
odgovor je Ministrstvo za šolstvo in šport dobilo tuo
italijanskem konzulatu v Kopru (gospod Giuseppe L«
v telefonskem razgovoru, opravljenem na Veleposlanik
lije. To Veleposlaništvo tudi pojasnjuje, da v primeru, M;
slovenski državljani želeli vpisati v visokošolski študij"'
in ne bi imeli končane ustrezne srednje šole za vpisv
visokošolski študij Sloveniji, le-ti morali pred vpisom'
opraviti diferencialne izpite v Sloveniji; to pomeni,
morali najprej v Sloveniji izpolniti določene pogoi®0,
ustrezne srednje šole za vpis na določeno visoko So'
zahteva je, po našem mnenju, povsem razumljiva'j1
v skladu z določili že omenjenega sporazuma iz leta '■
Glede na ta pojasnila sklepamo, da je šlo v primeru
gospoda Vasje Piženta za nesporazum. Iz telefonskegair
nila italijanskega konzulata v Kopru je Ministrstvo Z3»*
in šport razumelo, da gospodu Pižentu na tem Koij*
navodil glede pogojev vpisa ni dala oseba, ki bi bila naj
seznanjena s pogoji, ki veljajo za slovesnke drttj
S takim ali podobnim problemom se doslej na Minislr®|
šolstvo in šport ni obrnil noben drug slovenski držaV)
želi študirati v Italiji v šolskem letu 1993/94.
ODGOVOR
■
Ministrstvo za gospodarske dejavnos'
pobudo dr. JOŽETA PUČNIKA, da
poslance o višini izplačanih dohodkov i"
mestilih upravnega odbora podjetja
Krško
Poslanec dr. Jože Pučnik je v svoji poslanski pobud'' j
5. 1993, zaprosil ministrstvo za gospodarske dejav ^
s pomočjo ustreznih organov ugotovi in obvesti{a PIJ
Državnega zbora Republike Slovenije o višini izpia
nih dohodkov in nadomestil članov upravnega
podjetja VIDEM Krško v obdobju od decembra
sta 1992.
V zvezi z navedeno poslansko pobudo Ministrstvo*.darske dejavnosti posreduje v nadaljevanju našle® i
vor, ki ga je pripravil v sodelovanju s stečajnim upr
VIDMA Krško g. Brankom Ogorevcem:
1. Skupščina VIDMA je imenovala prvi upravni od^j
dne 1. 3. 1991. Imenovan je bil predsednik in štiri8
upravnega odbora.
Za prisotnost na vsaki seji upravnega odbora so P'f«r
nino in sicer:
• predsednik:
• člani:

400 DEM prerafi^jj
200 DEM prerač"n 1

2. Skupščina VIDMA je imenovala drugi upravni
5.1992 in je deloval do 4.12.1992. imenovan je bil P
in pet (5) članov.
.p Al
Predsednik upravnega odbora se je sejnini odpov
Do
pa so prejehiali po 200 DEM, preračunano v SIT za
Osebnih dohodkov in drugih nadomestil predsed'1"'
upravnega odbora VIDMA niso prejemali.
a
ob
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