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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU - EPA 685 - HITRI
POSTOPEK
v šestih mesecih po njihovi izdaji. Ker se proces lastnin';
skega preoblikovanja ne uresničuje v rokih, ki so bili
prvotno določeni, glavni vir za poravnavo obveznosti
sklada pa predstavlja 10% družbenega kapitala, ki ga
podjetja v skladu s tem zakonom prenesejo na sklad, tudi
ne bo mogoče uresničiti nalog sklada v rokih, ki so določeni v zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu.

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 2. junija 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM
SKLADU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 22. sejo Državnega zbora
Republike Sovenije.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlagani
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu obravnava in sprejme po
hitrem postopku.

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list
RS, št. 7/93) opredeljuje Slovenski odškodninski sklad (v
nadaljnjem besedilu: sklad) kot finančno organizacijo za
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki
urejajo denacionalizacijo premoženja. Zakon v drugem
odstavku 6. člena tudi določa, da naj bi sklad pričel z izvrševanjem pravnomočnih odločb najkasneje v osemnajstih
mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, kar naj bi bilo 5. junija 1994. V tem roku naj bi
sklad začel na podlagi pravnomočnih odločb upravičencem izročati obveznice, katerih prvi obrok naj bi zapadel

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o slovenskem odškodninskem
skladu
deno pa je tudi izrazito neskladje med dinamiko priliv10 0.
virov in dolžnostjo izvrševanja oziroma izplačevanja obvez
sti sklada na podlagi pravnomočnih odločb o odškodnini1.2. Razlogi za tako stanje so tudi v tem, da so zakoni in drufl'
predpisi, ki na različnih področjih urejajo privatizacijo 0(»5
bene lastnine in v tem okviru denacionalizacijo, kot posel
obliko privatizacije, in od katerih je odvisna tudi uresniči
nalog sklada, bili sprejeti v časovno različnih obdobjih
Časovne, vsebinske ter tudi rokovne neusklajenosti predpis^
na tem področju (pomembnejši zakoni so začeli veljati: sta"
vanjski zakon 19. 10. 1991, zakon o denacionalizaciji 7.191 '
1991, zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij 5. 12- g
ter spremembe in dopolnitve tega zakona 19. 4. 1993 in 26- '
1993, zakon o Slovenskem odškodninskem skladu 19. 2.19
in zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Repubji
Slovenije 11.3. 1993) pa kažejo resne posledice pri uresnic
vanju nalog sklada in bodo lahko v nadaljevanju tudi ogroZ'
j
redno in tekoče uresničevanje njegovih nalog in s tem ,u
uresničevanje procesa denacionalizacije.
Različna dinamika uresničevanja teh predpisov vpliva ^
področje virov za pokrivanje obveznosti sklada tudi tako, 0
na eni strani povzroča bistveni izpad določenih prilivov sr« .
stev, na drugi strani pa zastoj ali časovni odmik ter motnje P
dospelosti teh prilivov.
Tako se bo v sklad steklo 10% kupnin od prodanih stanov®^
po stanovanjskem zakonu le za kupnine, ki so, oziroma b°°' '
dospele v plačilo po 19. februarju 1993, to je od zač1e'
veljavnosti zakona o Slovenskem odškodninskem skladu,
pa tudi del kupnin za prodana stanovanja do tega <°.
(52,000.000 DEM), kar pomeni najmanj 30% izpad prilivov0
tega naslova do konca leta 1992, ki jih je že predvideval za*
o denacionalizaciji.
Prilivi od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republ'jj®
Slovenije v letu 1993 so bili zanemarljivi, prav tako pa večj®?',
priliva sredstev iz tega sklada ni pričakovati tudi v bodoče.s
ni bila uresničena naloga, da je treba do 11. 9. 1993 na
sklad prenesti dosedanja družbena kmetijska zemljišča. P
drugi strani pa se bodo viri sklada iz tega naslova sorazrne^
zmanjševali s številom v naravi vrnjenih kmetijskih zemlji'6
gozdov.

i. UVOD
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS,
št. 7/93) ureja ustanovitev pristojnosti, pravice in obveznosti
Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu:
sklad). Po tem zakonu je sklad finančna organizacija za
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo
denacionalizacijo premoženja.
Za izpolnjevanje teh nalog izdaja sklad obveznice in druge
vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom.
Sklad izroča obveznice upravičencem na podlagi pravnomočne odločbe.
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu določa tudi, da:
- sklad prične z izvrševanjem pravnomočnih odločb najkasneje v osemnajstih mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- se obveznice, ki jih izda nominirane v nemških markah in
izplačljive v enakih polletnih obrokih v dvajsetih letih,
z obrestno mero 6%;
- se obveznice glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih;
- se obresti izplačujejo skupaj z izplačilom obrokov glavnice;
- mora sklad zagotoviti pogoje za kotacijo izdanih obveznic
na Borzi vrednostnih papirjev v Ljubljani.
1. Ocena stanja In razlogi za spreiem zakona
1.1. V zakonu določen rok za pričetek izvrševanja pravnomočnih odločb ni jasno določen, sploh pa ni določen rok zapadlosti plačila prvega obroka izdanih obveznic. Tako je možna
tudi razlaga, da bi moral sklad izdati obveznice in jih izročati
upravičencem najkasneje od 5. junija 1994 dalje, ter da prvi
obrok glavnice, vključno z obrestmi, zapade v plačilo 5.
decembra 1994.
Dosedanje ocene in na njih temelječa predvidevanja pa
kažejo, da obveznosti sklada ne bo mogoče začeti uresničevati v teh rokih, prav tako pa predvidenih obveznosti sklada ne
bo mogoče poravnati z višino virov, ki je po zakonu predvidena za poravnavanje teh obveznosti. Ugotovljeno in predviporočevalec, it. 26
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- po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
1 300,000.000 DEM
- od prodanih stanovanj
136,945.000 DEM
- od Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
20.260.000 DEM
SKUPAJ
1.457,205.000 DEM

tedn°Van'e sredstev sklada, katerih najpomembnejši vir
'last Preds,av,ia'a sredstva, pridobljena na podlagi zakona
"Snis
Preoblikovanju podjetij, pa je zaradi podaljšeyj? rokov za lastninsko preoblikovanje podjetij šele
aZ < e,uc
fetni il'0 '' -'
'' bi se vsa podjetja z družbenim kapitalom
Niti' dSki
Preoblikovala
do konca leta 1994, bi to pomenilo le
renos
4w°na vredr|
P
deležev na sklad oziroma bi bila znana le
(Odro* te a ost, kia naj bi pripadala skladu. Tako stanje na
''slova 9 vira P pomeni, da se bodo sredstva iz tega
iL realno v denarni obliki začela stekati v sklad v večjem
8 v e,u 1
ktihskia< ne
'
^95. Opozoriti velja tudi na to, da v prvih
(j D, ' ? more pričakovati sredstev iz dividend, temveč le
6 de e ev n t0
tokti■
' ^ '
le nadpovprečno uspešnih ali perHv- ^nih. Podjetij. Če bo torej sklad za izpolnitev svojih
ris
'itiko u *'el PIe s 'ljen hitro odprodajati svoje deleže, bo to
®P
Padajo tistih deležev, ki bi mu sicer prinašali
^ bod00 ostajali
'n ka,erih
vrednost
bo naraščala,
v portfelju sklada
deleži
manj uspešnih
podjetij.

Ocena priliva sredstev po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij izhaja iz dokumentov, zbranih ob pripravi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, v katerih so podjetja, ki
se lastninijo po tem zakonu, ocenjena na 13 milijard DEM.
Ocena priliva sredstev od prodanih stanovanj temelji na
podatkih o številu prodanih stanovanj do izteka roka, ki ga je
določal stanovanjski zakon, na podlagi dosedaj dospelih prilivov iz tega naslova na račun Slovenskega odškodninskega
sklada in na račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, na podlagi ocen bodočih prilivov tega sklada ter na
podlagi ocene priliva od prodanih stanovanj, ki ne bodo
vrnjena upravičencem do denacionalizacije in katerih kupnina bo šla v celoti skladu.

i Nasprotno
od zamika in počasnejše dinamike priliva
k ?..6v za kritje obveznosti sklada pa se zakon o denaciona, in
(0J . drugi predpisi, ki urejajo vračanje premoženja in
teto i'° obveznosti sklada, uresničujejo z vse večjo intenzirij ® a°d decembra 1991 dalje. Sklad sicer še ni zavezanec
h ™ 9i pravnomočne odločbe, vendar bo število pravno"bve ■ Ce
odločb, na podlagi katerih bo moral sklad izročati
(jlo '"'vs upravičencem, s potekom časa progresivno naraštkB, akem primeru pa bo njihovo število, in s tem višina
Ujm o.s'i sklada, v začetnem obdobju naraščalo nesorazs,
6(ki reie. kot pa se bodo iz že navedenih razlogov stekala
»j <Va za pokritje teh obveznosti. Dosedanja smer reševa<6c? ev *a denacionalizacijo celo kaže, da bo sklad zavezati odškodnino v večjem obsegu in v večji višini kot je bilo
!jv6,n° Predvideno, zaradi tendence, da bi bil sklad generalni
tč**? tudi v primerih, kadar je dejanska in pravna vrnitev
"ekat fe'ene9a premoženja možna v naravi ter tudi zato, ker
"'So > Predvidene oblike denacionalizacije v praksi sploh
t!ni
fikat'-V8lG' al' Pa 'e iz'ernoma (naclomestno premoženje,
P0(J
%tU^' strani pa se hoče z novimi predpisi skladu naložiti še
W 116
obveznosti, brez dodatnih virov za njihovo pokritje.
I»tj sn®rem
Primer nalagajo skladu dodatne obveznosti že spreP embe in dopolnitve stanovanjskega zakona, po
W*bo
moral sklad nositi določen del bremena ureditve
tjj6?ni najemnikov v nacionaliziranih stanovanjih. V pripravi
lo l. sprememba zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
Š>ia '■' 1nau' bi bil zavezanec za odškodnino neopravičeno
HatUd J' ' di sklad, določene obveznosti sklada pa predvi1»jD ' Predlog zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč. Po
Hr0l?|e,i
u odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
tion-Sl2aci
Pravičencev do denacionalizacije po zakonu o dena'Jsg
ii še razširil in sicer na vse pravne osebe, v zadnjem
Pa se pojavljajo vse močnejši pritiski zavezancev
^ letij proti vračanju nepremičnin v naravi, ker naj bi tako
% 0Je' ki je sicer primarna oblika denacionalizacije, pomeW°Puščanje
delavcev v teh podjetjih in imelo tudi druge
IVe
Posledice za gospodarstvo države v celoti.

Ocena prilivov od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije izhaja iz podatkov in ocen tega sklada, s tem
da temelji na predpostavki, da ta sklad ne bo vračal denacionalizacijskim upravičencem nadomestnih zemljišč, da bodo
tudi pravne osebe (zakupniki) plačevale ekonomsko zakupnino (200 DEM na ha), ter da bo proračun Republike Slovenije
zagotovil sredstva za javno gozdarsko službo, presežne
delavce v gozdatrstvu in za nujne investicije v gozdovih.
I. 5. Ocena predvidenih obveznosti sklada temelji na analizi
zahtevkov, postavljenih oziroma ocenjenih iz zahtev za denacionalizacijo, ki jih je do sedaj prejel sklad ter na oceni vseh
bodočih zahtev za denacionalizacijo, ki naj bi jih po podatkih,
zbranih v dosedanjih poročilih o uresničevanju zakona
o denacionalizaciji, prejel sklad.
Po podatkih iz 6. poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji je bilo do 7. 12. 1993 (do konca roka za vložitev
zahtev) vloženih 39.947 zahtev, od teh direktno zoper sklad
6.092, po oceni tega poročila pa bo sklad zavezanec še
v nadaljnjih 11.000 zadevah. Dejansko se lahko pričakuje, da
bo zoper sklad naslovljenih najmanj 17.000 zahtevkov.
Iz analize zahtev, ki jih je sklad že prejel (v analizi je zajetih
1097 zadev), izhaja, da višina odškodnine za posamezni zahtevek znaša 149.996 DEM oziroma je njihova skupna višina
164,545.612 DEM. Tako izračunana in ocenjena višina obveznosti sklada iz denacionalizacijskih zahtev pa se lahko v prihodnosti bistveno spremeni. V mnogih primerih bodo upravičenci oziroma vlagatelji naknadno predložili nove cenitve
podržavljenega premoženja, v zahtevah pa je pogosto zajet le
del podržavljenega premoženja. Zlasti pri podržavljenih
podjetjih so takšne situacije pogoste, saj se posebej ocenjuje
nepremično premoženje in posebej premičnine, zato se zahtevki po višini precizirajo postopoma, skladno z opravljenimi
cenitvami. Pri oceni kmetijskih zemljišč je treba opozoriti, da
je odškodnina izračunana po merilih za določanje vrednosti
kmetijskih zemljišč, čeprav ni izključeno, da bo velika večina
teh zemljišč opredeljena kot stavbna zemljišča, tako da se
lahko njihova vrednost poveča tudi do 40 x.

'■«. IV
' Pripravi zakona o denacionalizaciji (v letu 1990 in
av ■ 'eta 1991) se je izhajajo iz ocene, da je vrednost
Sj 'jenega premoženja (brez upoštevanja stavbnih zem^v'Podržavljenega
premoženja zadrug, in premoženja, ki se
(ji a'alo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vh ernilij3rd DEM, kar naj bi predstavjalo 10% vrednosti
W ?P 9a premoženja, takrat ocenjenega na 35 milijard
•odrtava podlagi
tako ugotovljenega odstotka oziroma deleža
W 'ienega premoženja v razmerju do družbenega prelja. se je določil tudi 10% odstotek za posamezne vire

Ne glede na zgornje navedbe se lahko z veliko mero verjetnosti oceni, da bodo znašale obveznosti sklada (brez obresti),
izračunane in ocenjene na podlagi že prejetih in predvidenega števila vseh zahtev (in ob upoštevanju števila podržavljenih podjetij ter ocenjene višine odškodnine za podržavljene
finančne organizacije, zavarovalnice itd.), za:
II.000 zahtevkov
17.000 zahtevkov
20.000 zahtevkov

yVau s
' i j e pri pripravi novih zakonov predvidevajo tudi novi
Pokrivanje obveznosti sklada (npr. predlog zakona
'livihn'eniu zavarovalnic), pa naj bi sklad, po danes razpo^'doh "i naslednja
Podatkih sredstva:
in možnih ocenah, iz posameznih virov

2.050,000.000 DEM
2.550,000.000 DEM
2.850,000.000 DEM

V tej oceni pa niso zajete obveznosti sklada na podlagi
zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, zakona
o zadrugah ter drugih predpisih, po katerih bi lahko bil sklad,
poleg zakona o denacionalizaciji, zavezanec za izplačilo
odškodnine. Prav tako pa tudi ni upoštevana obveznost
3
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sklada na podlagi sprememb in dopolnitev stanovanjskega
zakona.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

1. 6. Premalo so tudi definirane določbe, ki urejajo glavne
elemente samih obveznic, zakon pa tudi ne rešuje vrsto tehničnooperativnih vprašanj, povezanih z določanjem odškodnin, izvrševanjem pravnomočnih odločb in načinom izdaje ter
izročanja obveznic (število emisij, določitev najnižjega apoena, način obrestovanja obveznic, poračunavanja razlik med
višino odškodnine in apoensko sestavo obveznic, njihovega
izplačevanja, deponiranja itd.).

V zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list
RS št. 7/93) se v drugem odstavku 6. člena besede »v 1Bmesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij« nadomestijo z besedami »do 1. 1. 1995«.
Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi:
»Rok, določen za izvršitev odločbe, ki se glasi na odškodnino,
za katero je zavezanec Sklad, ne sme biti krajši od treh in ne
daljši od šest mesecev.«

Posebno vprašanje pa je določitev najnižjega zneska odškodnine, za katerega je smotrno izročiti obveznice. Od zadev,
zajetih v zadnji analizi sklada, je 14% zahtevkov manjših od
5.000 DEM. Za te zahtevke bi bila nesmotrna izdaja in izplačilo
obveznic v 20. letih, v polletnih obrokih, ker bi bili stroški
izvedbe nesorazmerno visoki v primerjavi z izplačano vrednostjo, postavlja pa se vprašanje, na kakšen način in na kateri
podlagi naj sklad poravnava navedene obveznosti v denarju.

2. člen
V drugem odstavku 7. člena se črtata beseda »enakih« in
zadnji stavek.
V tretjem odstavku se besede »Borzi vrednostnih papiriea^
v Ljubljani« nadomestijo z besedami »borzi vrednostnih P "
pirjev«.

1. 7. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu tudi določa,
da mora sklad pri upravljanju svojih naložb upoštevati kriterije o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo
vzajemne sklade, investicijske družbe in družbe za upravljanje. Taka določba je presplošna, po drugi strani pa določbe že
sprejetega zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje ne omogočajo učinkovitega in operativnega
upravljanja naložb sklada. Prav tako pa tudi že sprejeti zakon
o trgu vrednostnih papirjev ne omogoča izdaje obveznic
sklada. Po zakonu o davku od dobička pravnih oseb pa sklad
ni nedvomno izključen kot zavezanec za plačilo tega davka.

3. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7,b in 7.c členi, ki se glasil07.a člen
Za izdajo in ponudbo obveznic sklada ne velja zakon o trgu
vrednostnih papirjev.
7.bčlen
Glavnica izdanih obveznic se mora začeti izplačevati najkas
neje do 1. 1. 2005.

2. Cilji zakona

Obresti od izdanih obveznic se pričnejo izplačevati od 31
1996 dalje.

Spremembe in dopolnitve zakona o Slovenskem odškodninskem skladu naj bi omogočile uresničitev nalog sklada
v jasno in realno določenih rokih oziroma v rokih, ki naj bi,
glede na neusklajenosti med dinamiko dotoka virov in obveznostmi sklada, zagotovili nemoteno ter dejansko uresničitev
nalog sklada, tudi tako, da bo mogoče pravočasno zagotoviti
dodatne vire za poravnavo obveznosti iz izdanih oziroma
izročenih obveznic.

7.c člen
Način ter roke, ki niso opredeljeni s tem zakonom, za izP'^0
vanje glavnice in obresti, višino odškodnin, za katere se izdal
obveznice ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem,
njem, ter vnovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb' .
se glasijo na odškodnino, za katere je zavezanec sklad, dol
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvite=
zakona na predlog Slovenskega odškodninskega sklada"

Prav tako pa naj bi se s spremembami in dopolnitvami zakona
oziroma s posebnim podzakonskim predpisom, ki ga predvidevajo te spremembe, jasneje opredelila tudi druga vprašanja, povezana z izdajo obveznic, načinom izvrševanja pravnomočnih odločb, njihovim izročanjem upravičencem ter tudi
nekatera druga vprašanja, ki jih ureja zakon o Slovenskem
odškodninskem skladu in so se pokazala kot neustrezna za
uresničitev namenov, zaradi katerih je bil sklad ustanovljen.

4. člen
Prva alineja 11. člena se spremeni, tako da se besedi "P1^
sredstev« nadomestita z besedami »pogodbenih obveznos

Opozoriti kaže še na rešitve, ki so jih v zvezi z izplačevanjem
odškodnin za podržavljeno premoženje sprejeli v Zvezni republiki Nemčiji. Planirana sredstva v višini 12,6 milijard DEM naj
bi zagotovili v proračunu, odškodnine pa naj bi se začele
izplačevati leta 2004, ker naj bi bila Zvezna republika Nemčija
v težkem gospodarskem položaju. Za starejše osebe je predvidena možnost predčasnega izplačila obveznic. Brez upoštevanja dejanske gospodarske moči nemškega gospodarstva
v primerjavi s slovenskim, pa je tudi dejstvo, da bo, sicer
približno šestkrat večji znesek, namenjen za odškodnine, servisiralo štiridesetkrat večje število prebivalcev.

5. člen
V prvem odstavku 12. člena se besede »za prilive sredste^.
nadomestijo z besedami »v višini pogodbenih obvezno
zapadlih,«.
Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odstavek"
se glasita:
»Plačila za sredstva iz prejšnjega odstavka imajo pri P'^jK
nju v smislu 14. člena zakona o finančnem poslovanju e
status kot prispevki iz bruto osebnih dohodkov.«
»Republiška uprava za javne prihodke je dolžna, iz
uradnih evidenc, prav tako pa so dolžni tudi zavezano
zagotavljanje virov sredstev za izdajo obveznic Slovensi* e
odškodninskega sklada, na zahtevo skladov iz prve in d' ^
alineje 10. člena zakona o Slovenskem odškodnin®
^
skladu, izročiti vse zahtevane podatke in pogodbe, sk
'®nA Ki
1
po določilih stanovanjskega zakona (Ur. list RS št. ® natK®
veljajo za privatizacijo družbenih stanovanj in druge P° 5|<ili
in pogodbe, sklenjene na podlagi zakona o Skladu kmet'1
zemljišč in gozdov RS (Ur. list št. 10/93.

3. Finančne posledice
S predlaganim zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu ne bodo
nastale nove obveznosti za republiški proračun, pač pa bo
zakon omogočil časovno usklajen priliv sredstev za poravnavo obveznosti sklada in možnost za pravočasno zagotavljanje morebitnih dodatnih sredstev za izplačevanje obveznic, ki
jih bo izdal sklad za poravnavo obveznosti, za katere bo
zavezan.
poročevalec, št. 26
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6. člen
členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi:
Sklad lahko trguje s prenosljivimi delnicami, ki jih pridobi na
dlagj zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, s KapisKim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja
' drugimi pooblaščenimi investicijskimi družbami po
' °Pku, ki ga določi Agencija za trg vrednostnih papirjev
,'lr°masme te delnice odprodati tudi drugim osebam, če pri
""'Polni vsaj enega od naslednjih pogojev:
'2ne skupna prodajna cena delnic istega izdajatelja ob posa' prodaji ni nižja od 5,000.000 SIT;
'e Prodajna cena delnice ni nižja od 60% nominalne vred-

nosti, ki pa ne sme biti nižja od 60% zadnje knjigovodske
vrednosti delnice, zmanjšane za izkazano izgubo;
- če je vrednost kapitala izdajatelja delnic po otvoritveni
bilanci manjša od 7,000.000 SIT;
- če upravičenec zahteva zamenjavo obveznic v primeru iz 8.
člena tega zakona.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na delnice
tistega izdajatelja, ki je izvedel javno ponudbo vrednostnih
papirjev po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev «
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
'lenu:
J^embo tega člena se nedvoumno določi rok 1.1.1995,
tera re9a rnorajo biti izdane obveznice sklada oziroma jih
v, sklad začeti izročati upravičencem na podlagi pravnoodl
*oik1
°čt>. V temkiroku
bilo mogoče,
na podlagi
podzaJd kega predpisa,
ga bi
predvideva
3. člen
sprememb
in
d

v e a

obroka, število obrokov, način njihovega izplačevanja, druga
vprašanja v zvezi z izdajo obveznic in z izdajo ter izvršitvijo
odločb o denacionalizaciji ter vsa druga vprašanja, ki naj bi
omogočila najbolj smotrn in racionalen način poravnavanja
obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada.
K 4. in 5. členu

IJki?na 0 ' 9 zakona oziroma predvideni novi 7. c člen
iei
Slovenskem odškodninskem skladu, urediti tudi vse
i snostj v zvezi z izdajo obveznic in izvrševanjem pravnonh
' odločb.

Namen 4. in 5. člena je zagotoviti sredstva po pogodbenih
obveznostih in ne samo v višini prilivov. Taka rešitev naj bi
pripomogla k večji izterjavi sredstev od zavezancev do sklada.

^rševanie pravnomočnih odločb se zaradi realnejše reali,i J« obveznosti, ki so določene v izreku odločbe o odškod; i določi rok, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od
tlh
mesecev.

V novih predlaganih odstavkih 5. člena oziroma 12. člena
zakona pa je namen zagotoviti redno in dejansko plačevanje
sredstev skladu.

členu:
,6

iio besedila v drugem odstavku 7. člena bi omogočilo
*6ta v°Prera"vnost izplačevanja glavnice in obresti oziroma bi
P ašanja jasneje uredila s predpisom novega 7. c člena.
Oern odstavku 7. člena zakona o Slovenskem odškodnin^tar 'Jo na vseh
Pa 'eoziroma
P0,rebno
mora sklad
zagotoviti
tudidoločiti,
drugih da
morebitnih
borzah
in ne
0 n
a Borzi vrednostnih papirjev v Ljubljani,
'lenu:
_ določb zakona o trgu vrednostnih papirjev ne
''Polnjeni pogoji za izdajo obveznic Sklada oziroma so
er
4(ljj' e določbe tega zakona, ki sicer določajo pogoje za
5
bve> !n Ponudbo vrednostnih papirjev, glede na naravo
tili v^.'c sklada, neprimerne, zato je treba v 7. a členu izklju" ,6jn
5'iavnost zakona o trgu vrednostnih papirjev za izdajo
'c Sklada.
?b,0ke,T1-7' b členu bi se nedvoumno določilo, da mora prvi
15 p'* izdanih obveznic zapasti v plačilo najkasneje do 1.1.
• fedlagana rešitev temelji na ocenah in predvidevanjih,
'ik10,6
P°drobneje obrazložene v oceni stanja in razlogih za
ga zakona.
Si °d izdanih obveznic se začnejo izplačevati še pred
»lačevanja glavnice, in sicer naj bi se obresti
!'bo~La'e od 31.12.1996 dalje. V tem obdobju se pričakuje,
%» končan proces lastninskega preoblikovanja podjetij,
n ®n' zadosten priliv sredstev za financiranje dodatnih
°sti sklada.
S°Vk,rnbi7' ca "naenu se predlaga, da bi se s posebnim predpiVihr
9
Podlog
SOS-a v treh
mesecih
izdalaobvezVlada
% pke
Slovenije,
konkretizirale
bistvene
sestavine
a
y / v tako pa bo treba določiti najnižjo višino odškodkatero je smotrno izročiti obveznice, apoensko
način poračunavanja razlik, rok zapadlosti prvega

K 6. členu:
Navedeni odstavek 13. člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu določa, da mora Slovenski odškodninski
sklad pri upravljanju svojih naložb upoštevati kriterije o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo vzajemne
sklade, investicijske družbe in družbe za upravljanje, razen če
zakon določa drugače. Kriteriji za upravljanje naložb, ki so
navedeni v zakonu o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje pa so neprimerni za Slovenski odškodninski sklad
in bi ovirali njegovo poslovanje, s tem pa tudi poravnavo
obveznosti, za katero je zavezan.
Da bi se kljub temu že z zakonom določili nekateri pogoji za
upravljanje naložb sklada, pa je v 6. členu tega zakona predlagana rešitev v varianti, ki temelji na 140. členu zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in
odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno
dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu to dovoljuje likvidnostni položaj.
11. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
zagotavlja sredstva iz c) točke 9. člena tega zakona:
- v višini 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin
za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10% od njegovih prihodkov od gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike
Slovenije ter
- v višini vrednosti kmetijskih zemljišč, za katere bodo izdane
priznanice zamenjane za obveznice Slovenskega odškodninskega sklada.
Obveznost Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije iz prejšnjih dveh alinej preneha, ko so pokrite vse
obveznosti do upravičencev iz naslova nacionaliziranih kmetijskih zemljišč in gozdov.
poročevalec, it 26

Členi, ki se spreminjajo
Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na Borzi
vrednostnih papirjev v Ljubljani.

1. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu
6. člen

12. člen

Za izpolnjevanje nalog iz 2. člena tega zakona izdaja sklad
obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi
v skladu z zakonom. Sklad izroča obveznice upravičencem na
podlagi pravnomočne odločbe.

Zavezanci iz 10. člena in prve alinee 11. člena tega zakon^
vplačujejo sredstva do 10. v tekočem mesecu za prilive sr
stev v preteklem mesecu.
Sredstva za izpolnitev obveznosti iz druge alinee Pre
^nj?M
člena zagotovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ^ePuP.aa
Slovenije na podlagi dokumentirane zahteve SlovensK g
odškodninskega sklada v 15 dneh od vložitve zahteve.

Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka
najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
7. člen

13. člen
Pri upravljanju svojih naložb mora Sklad upoštevati kriterlr
o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo »
jemne sklade, investicijske družbe in družbe za upravlja i ■
razen če zakon določa drugače. Pri upravljanju r\a\oivi
Sklad dolžan zagotoviti ustrezen donos in likvidnost za izp
njevanje prevzetih obveznosti za namene iz prvega odsta
2. člena tega zakona.

Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno
izplačevanje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem.
Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive
v enakih polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%.
Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih.
Obresti se izplačujejo skupaj z izplačilom obrokov glavnice.

poročevalec, št. 26
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O GOSPODARSKIH
d

RUŽBAH - EPA 710 - HITRI POSTOPEK
pravnih aktov v jeseni tega leta, je potrebno še pred tem
rokom odpraviti ovire, ki jih Evropska unija šteje za diskriminatorne.

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
Močila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH
"gospodarskih družbah,

ZAKONA

ii.Vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje po hitrem postopku, za sejo zbora 19. julija 1994.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
obravnavo in sprejem navedeni predlog zakona po
J'irem
postopku. Glede na to, da se Republika Slovenija
e
n Pogaja z Evropsko unijo o postopnem vključevanju
jen pravni okvir in da je predviden podpis ustreznih

- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- Miro PREK, samostojni svetovalec v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

i^log zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah
'•uvod
®cena stanja in razlogi za sprejem zakona

v Slovenijo, saj se morajo glede na trenutno zakonsko ureditev odpovedati pravici do neposredne udeležbe pri vodenju
poslov družbe oziroma morajo izpolnjevati pogoj, da imajo
v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Na ta način je
podana možnost diskriminacije državljanov Evropske unije.
Med očitne oblike diskriminacije tujcev, ki se pojavljajo
v praksi kot posledica zakonskih in podzakonskih predpisov,
šteje Evropska unija zlasti zahteve v zvezi z državljanstvom
vodilnih delavcev, posebnimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, dolžino bivanja na ozemlju Republike Slovenije ipd.

9^°n 0n gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/
K rY adaljnjem besedilu: zakon), ki velja od 10. julija 1993,
!
ubiIfiKtov
i?V'tov ure
d" področje
statusnega prava gospodarskih
Republiki
Sloveniji.
r^P^embami
in dopolnitvami zakona so bili podaljšani
i3. Za uskladitev organiziranosti gospodarskih subjektov
fed a ^aja 1994 na 31. december 1994 in izvedene nekatere
*cijske spremembe besedila zakona.

Glede na navedeno je očitno, da mora Republika Slovenija
odstraniti ovire, ki jih pravna ureditev Evropske unije ne
pozna, zaradi česar so potrebne predlagane spremembe zakona.

3

Ha« Republike Slovenije stalno in sistematično spremlja
»ktua,iaj0Ć0 Prakso v zvez' z izvajanjem zakona, kakor tudi
Hiter? smeri razvoja pravnega urejanja statusnega položaja
'lan
skih subjektov v drugih državah, zlasti v državah
p'^ah Evropske unije. S tem namenom je oblikovana
lonf skupina, ki spremlja navedeno problematiko z namePfgtjj
v obdobju dveh do treh let po uveljavitvi zakona
iju ®9a
tiste spremembe zakona, za katere bo praksa pokad
' a so potrebne.

2. Cilji in načela zakona
S spremembami zakona naj ne bi posegali v nobeno od
vsebinskih vprašanj zakona, temveč samo odpravili ovire za
večja vlaganja tujih pravnih in tizičnih oseb na območju
Republike Slovenije, hkrati pa zagotovili usklajenost domačega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije na
področju statusnega prava gospodarskih subjektov.

l/p® Vne
Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti priprav5|0v
in druge akte, ki so potrebni za vključitev Republike
ni e v
'l(6oa 'r Evropsko unijo. Ob primerjavi usklajenosti slovenje Ju Pa avnega sistema s pravnim sistemom Evropske unije
v EVr
ugotovila, da bi bilo potrebno pred vključitvijo
te
PS <0 un
1 '
lsk°
'i° odpraviti
nekatere
ovire, kiunije
jih vsebuje
slo!v Pravni red
in so s stališča
Evropske
nesprejem-

3. Finančne in druge posledice zakona
Zakon ne bo imel nobenih posledic za državni proračun, ker
predlagane spremembe predvidevajo odpravo dodatnih
pogojev za ustanovitev gospodarskih subjektov, kar pomeni
posledično tudi poenostavitev postopkov.

e

>iro r
stati?Sne
P avne narave, ki v Republiki Sloveniji na področju
^nip v 9a prava gospodarskih subjektov otežujejo vključeSsJ Evropsko unijo, vsebujejo določbe, ki se nanašajo na
C° članov uprave delniške družbe (peti odstavek 246.
!ai(0® ^akona) in na status podružnic (561. do 568. člen

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in
29/94) se v 246. členu črta peti odstavek.

^ti d
si, ° stavek 246. člena zakona določa, da mora biti direktor
1ije 9kurist gospodarske družbe državljan Republike Slovedtj, anima uprava več članov, mora biti večina izmed njih
' °v Republike Slovenije. Drugi odstavek 567. člena
Siji 6*' s podružnicami določa, da morajo imeti zastopniki
Prebivališče v Republiki Sloveniji. V praksi pomenita
"toh e .' določbi oviro, zaradi katere se tuje pravne in fizične
iz drugih držav težko odločijo za vlaganje kapitala

2. člen
V 567. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
7
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OBRAZLOŽITEV
vanjem družbe in vplivajo na njeno poslovanje, kar je ena°,
bistvenih zahtev vsakega vlagatelja kapitala. Hkrati bi s p'rie°'
laganimi spremembami zakona na področju statusnega P
gospodarskih subjektov dosegli usklajenost slovenskog
pravnega reda s pravnim redom Evropske unije.

Predlagane spremembe zakona so nujno potrebne zaradi
odprave ovir pri vključevanju Republike Slovenije v Evropsko
unijo. Z odpravo obveznosti upoštevanja nacionalne sestave
članov uprave delniške družbe in odprave zahteve po stalnem
prebivališču zastopnika podružnice v Republiki Sloveniji, bi
omogočili tujcem, da izvršujejo neposredni nadzor nad poslo-

Členi, ki se spreminjajo
246. člen

premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočn°ras"
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapo '

(1) Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno
in na lastno odgovornost.

- ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljan)3
poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.

(2) Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorji). Če
družba nima nadzornega sveta, ima uprava najmanj tri člane.

(5) Direktor ali prokurist gospodarske družbe mora biti državljan Republike Slovenije. Če ima uprava več članov, mora t"
večina izmed njih državljanov Republike Slovenije.

(3) Zakon in statut določata sestavo in število članov uprave.
Če ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za
predsednika.

567. člen
(1) Za vsako podružnico mora biti imenovan en ali več zast0?.
nikov, ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko|avr
isj,
zastopnike postavi za več podružnic, zastopniki v gruž
^
podružnici pa so po zakonu tudi zastopniki v drugih p°d
cah, tudi takrat, kadar so zanje postavljeni tudi drugi zastop
niki.
(2) Zastopniki morajo imeti stalno prebivališče v Repub1'10
Sloveniji.

(4) Član uprave je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna
fizična oseba, razen osebe:
- ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno
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Predloa zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
0 SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU - EPA 711 - HITRI
POSTOPEK
profesionalnih članov sveta delavcev, na kar |e bilo še
posebej opozorjeno v analizi o problemih oziroma vplivih
naše zakonodaje na tuja vlaganja.

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
določila besedilo:
r PREDLOGA zakona O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVUanju,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176 in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovale:

9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
•7- člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje po hitrem postopku, za sejo zbora 19. julija 1994.

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Lilijana TRATNIK, svetovalka ministrice za delo, družino
in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
6
Publike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
'^trem postopku, ker bi s tem odpravili ovire, ki v praksi
"astajajo v zvezi s sestavo nadzornega sveta in števila

^edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri
^Ijanju
zornem svetu aruzoe, ki skladno z navedenim členom
v družbi, kjer je zaposlenih do 1.000 delavcev, ne more biti
manjše od tretjine članov nadzornega sveta, v družbi, kjer je
zaposlenih več kot 1.000 delavcev, pa število predstavnikov
delavcev ne more biti manjše od polovice članov nadzornega
sveta v družbi.
Navedena rešitev se sedaj kaže kot strokovno, statusnopravno in primerjalnopravno nesprejemljiva. Upoštevaje
veljavni 79. člen se namreč v tipičnem organu lastnikov, ki
zastopa interes kapitala, ob bok postavlja enakovredno
zastopstvo predstanikov delavcev kot zastopnikov interesov
dela. Ob pomanjkanju določil o načinu glasovanja in predvsem o glasovalnem prevladovanju predstavnikov kapitala
nadzorni svet postaja specifičen organ prepletanja zastopstva
interesov kapitala in dela, kar pa ni bil namen pripravljalca
zakona in za kar ne najdemo podlage ne v statusnopravni
ureditvi gospodarskih družb niti ne v primerjalnopravni ureditvi, kaj šele v praksi. S takšno ureditvijo sestave nadzornega
sveta se vnaša dvom, ali gre res za klasičen organ lastnikov
družbe ali ne mogoče za nov specifičen organ, podoben
organom organizacij združenega dela, ki so sprejemali tudi
najpomembnejše odločitve v zvezi z upravljanjem, in odločitve, ki so sodile v pristojnost poslovodstva.

"vod
°cena STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN CILJI
9?°6n o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 42/
j,.' Uresničil pooblastilo Ustave Republike Slovenije s tem,
Uri Upra
^o'očil načine in pogoje, pod katerimi delavci sodelujejo
sist
yljanju. S sprejemom zakona se je vzpostavil nov
jn metoda sodelovanja delavcev pri odločanju
smo a ozna v
fov i"1,
9 P
'i samoupravnem sistemu in ki
besnem obdobju, do sprejema zakona, sploh ni bilo.
Pod?"a Se 'e Pripravljal ob upoštevanju primerjalno pravnih
pa. 9 sistemov držav članic Evropske skupnosti, predvsem
^elji na izkušnjah nemške ureditve. V rednem postopku
•litij r,aavnem zboru Republike Slovenije je bil zakon usklajen
!j(j . Podlagi sklepov zbora. Poleg tega pa so poslanci ob
^ko"
sprejeli
nekaj dopolnitvami
dodatnih sprememb
!jl< na
- Uravnavi
Ravno v zvezi
s temišezadnjimi
besedila
kil- na se pojavljajo vse pogostejše kritike na račun prevelido Pravic, ki jih daje zakon delavcem pri uveljavljanju pravice
Strahovanja
pri upravljanju, za kar pa v večini najdemo
toso Vene podlage v tujih primerjalnih ureditvah. Kljub temu
0n,e dno bolj izraža stališče, da zakon s svojimi določbami
d0,l"e pravice lastnikov družb, predvsem pa, da njegove
^
omejujejo interese tujih vlagateljev.
;
0c
3kn *jeProblemov,
ki soki se
pojavilinav obstoječe
zvezi z izvajanjem
ijl^a,
dvojna vloga,
jo glede
besedilo
p0°ern.a lahko imajo sindikalni funkcionarji oziroma sindikalni
nja ieniki. Zakon sicer določa, da se s pravico do sodelovaCelavcev pri upravljanju ne sme posegati v pravice in
fcni 0ra°®ti sindikatov, da ščitijo interese svojih članov, ter da
L
svet delavcev vzdržati kakršnihkoli oblik sindikalnega
C Nikjer
pa ni določeno, da člani sveta delavcev oziroma
a
9 predstavniškega organa po zakonu o sodelovanju
C<?ev
pri upravljanju ne morejo biti istočasno sindikalni
r c 0nar
w '
ii oziroma poverjeniki. V izogib tej dvojnosti
da kaže to vprašanje rešiti tako, da obe funkciji nista
Pa
,
tibilni
tih J?a,erih velikih gospodarskih družb ter gospodarskih javza katere tudi velja ta zakon, ker nimajo matične
tla. °daie.
aje, ono7ariaio
opozarjajo
profesionalnih
-1
# —§ - ■na
— enormno
- - število ,Drofesionalnih
sv•
eta delavcev. V skladu s tem predlagamo spre0
^
64. člena zakona.
C zahtev po spremembi zakona o sodelovanju delavcev
0Dtejavljanju
pa se pojavlja v zvezi z 79. členom. Le-ta
e
'juje najmanjše število predstavnikov delavcev v nad-

Tako se je pojavila potreba po čimprejšnjem posegu v veljavni
zakon s tem, da se ustvari podlaga za učinkovito sprejemanje
poslovnih odločitev v nadzornem svetu, ki je tipičen organ
upravljanja in v katerem mora biti poudarjena odločujoča
vloga kapitala. Ob primerjalnopravnem pregledu ugotovimo,
da se je v državah, ki poslujejo v razmerah tržne ekonomije,
kljub izkazani potrebi po določenem sodelovanju delavcev pri
upravljanju na nekaterih področjih pokazalo, da je vitalnega
interesa potreba, da lastniška stran izvršuje svojo pravico
sprejemanja končnih odločitev. To pa se je nenazadnje pokazalo tudi v našem prejšnjem sistemu.
Iz teh razlogov predlagamo, da se v 79. členu zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju na novo določi število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu tako, da bi ustvarili
primerno podlago za učinkovito sprejemanje poslovnih odločitev, vključno z odločitvami, ki se nanašajo na prenos kapitala in vključevanje tujih vlagateljev s svojimi investicijskimi
ponudbami na naš trg.
FINANČNE POSLEDICE
Predlagana sprememba zakona ne bo imela nikakršnih
finančnih posledic ne za državni proračun, ne za proračune
lokalnih skupnosti, niti ne za sama podjetja.
9
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3. člen

BESEDILO ČLENOV

Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:

1. člen
Za drugim odstavkom 7. člena zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 42/93) se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Sindikalni poverjenik v času opravljanja svoje funkcije ne
more biti član sveta delavcev, delavski zaupnik ali predstavnik
delavcev v organih družbe«
2. člen
V tretji alinei drugega odstavka 64. člena se številka »600«
nadomesti s številko »1.000«.

»Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi
s statutom družbe, vendar ne sme biti večje od tretjine člano
nadzornega sveta.«
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon zaradi navedene rešitve doživlja številne kritike,one
v5
slu da konkretna določba ni ustrezna, ker praktično
goča lastnikom sprejemanje končnih odločitev, kar
bi I
moralo biti v razmerah tržne ekonomije vsekakor zaP° eS
Ijeno, ter da je zaradi takšne rešitve močno zmanjšan za
tujih investitorjev. Iz tega razloga predlagamo, da se v
~
na novo opredeli število predstavnikov delavcev v nadzorn
svetu.

V dosedanji praksi oblikovanja delavskih soupravljalskih
organov se je večkrat izpostavilo vprašanje kompatibilnosti
člana sveta delavcev ali delavskega zaupnika pa tudi člana
nadzornega sveta, ki je istočasno tudi sindikalni funkcionar
oziroma sindikalni poverjenik. Dosedanje besedilo zakona
dvojnosti obeh funkcij ni izključevalo, čeprav iz teorije in
prakse v drugih državah izhaja, da morajo biti naloge sindikalnih poverjenikov razmejene od nalog delavskih predstavnikov
v organih soupravljanja. Na to napeljuje tudi 5. člen konvencije Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju. Glede na to predlagamo, da se ustrezno dopolni 7. člen zakona

Predlog sprememb zakona tako določa, da število predsfs^
kov delavcev v nadzornem svetu, ki se sicer konkretno
s statutom družbe, ne more biti večje od tretjine č'an
nadzornega sveta. Nekoliko drugačna rešitev je bila vseD
vana že v drugi fazi zakonodajnega postopka, vendar je o
kasneje izpuščena iz razloga nepotrebnosti. Že sam zaK
.
o gospodarskih družbah namreč ne predvideva sestave na
zornega sveta in le-to prepušča statutu družbe

64. člen zakona v drugem odstavku določa število članov
sveta delavcev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Praksa
kaže, da je število profesionalcev v nekaterih številčnejših
podjetjih preveliko. Tak primer so na primer Slovenske železnice, kjer opozarjajo, da bi morali imeti kar 48 profesionalnih
članov sveta delavcev. Glede na to predlagamo, da se število
profesionalnih članov poveča na vsakih dodatnih 1.000 zaposlenih in ne na 600, kot je trenutno določeno po veljavni
zakonodaji. Število 1.000 je primerljivo tudi z ostalimi evropskimi državami.

Praksa sedaj kaže, da bi bilo potrebno zakonsko °Pre<^IL
število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.
uvedbi sodelovanja delavcev pri upravljanju mora namreč
vedno ostati poudarjena odločujoča vloga kapitala,
V
trenutna dikcija zakona ne zagotavlja.

Dosedanja zakonska rešitev, ki predvideva, da število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu ne more biti manjše od
tretjine članov nadzornega sveta v družbi, kjer je zaposlenih
do 1.000 delavcev in ne manjše od polovice članov nadzornega sveta v družbi, kjer je zaposlenih več kot 1.000 delavcev,
je bila v zakon sprejeta s sprejemom amandmaja poslancev
na Državnem zboru v zadnji fazi zakonodajnega postopka.

S tako ureditvijo bi odpadle kritike na račun zakona,
omejuje lastnika - delodajalca v odnosu do izvrševan/3 P ,
vice do svoje lastnine ter, da pomeni hudo oviro za zainte'?
rane tuje investitorje. Predlagana sprememba bi za9° m
določeno število predstavnikov delavcev v nadzornem sv*'
poleg tega pa tudi odločujoči vpliv kapitala pri vode
družbe.

Členi, ki se spreminjajo

- v družbi s 300 do 600 delavci - en član,
- v družbi s 600 do 1.000 delavci - dva člana,
- na vsakih dodatnih 600 zaposlenih pa še po en član.

7. člen

Poklicni član sveta delavcev je upravičen do plače, ki ne
biti nižja od plače, ki jo je prejemal pred izvolitvijo za cifl j
sveta delavcev, ali do plače, ki jo prejemajo zaposleni v d J
z enako izobrazbo, če je ta zanj ugodnejša. Plača poklic1
člana sveta delavcev se valorizira z rastjo ostalih P
v družbi.«

»S pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju se ne
posega v pravice in obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev, da ščitijo interese svojih članov.
Svet delavcev se mora vzdržati kakršnihkoli oblik sindikalnega boja.«

79. člen
»Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se do'®'
s statutom družbe, vendar ne more biti manjše od tr® IjO
članov nadzornega sveta v družbi, kjer je zaposlenih do 1s
delavcev, in ne manjše od polovice članov nadzornega
v družbi, kjer je zaposlenih več kot 1.000 delavcev.

64. člen
»V družbi s 50 do 300 delavci se določi število članov sveta
delavcev, ki opravljajo svojo funkcijo s polovičnim delovnim
časom, in sicer:

Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvojjj
odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino druz"
Is j $0
Način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta, 1 ^
predstavniki delavcev, se podrobneje določi s poslovni *

- v družbi s 50 do 100 delavci - en član,
- v družbi s 100 do 300 delavci - dva člana.
V družbi z večjim številom delavcev se določi število članov
sveta delavcev, ki opravljajo svojo funkcijo poklicno in sicer:
poročevalec, št. 26
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®redloq zakona o SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOST
EPA 483 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

^'ada
Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
d
°l°ćila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI AKADEMIJI ZNAJTI IN UMETNOSTI,
ki

ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 22. seje Državnega zbora Republike Sloven e
)) z dne 23/6-1994 in 195. člena poslovnika Državnega
*oora Republike Slovenije, za sejo zbora 19. julija 1994.

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo
gijo,
"""
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

![®dlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
'Temeu NE DOLOČBE

- izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in
umetnosti;

1. člen
ti v n
C « ,ska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem
"°stnna "stanova. 'e najvišja nacionalna znanstvena in umet-

- razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in
umetnosti.
4. člen
SAZU sodeluje z drugimi akademijami znanosti in umetnosti
ter drugimi znanstvenimi in umetnostnimi organizacijami
v tujini in se dogovarja o skupnih nalogah in njihovem izvajanju.

2. člen
Stou ■e
v i avtonomna ustanova znanstvenikov in umetnikov
taJ®?'*1 članov in javna pravna oseba s pravicami, obvez^ in odgovornostmi, ki jih določata zakon in statut

5. člen
Pri izvrševanju svojih nalog SAZU sodeluje z raziskovalnimi,
visokošolskimi in umetnostnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami, državnimi organi ter s posameznimi znanstvenimi
delavci in umetniki.

Oblika Slovenija zagotavlja pogoje za delo in razvoj SAZU.
3. člen

Za uresničevanje nalog, ki zahtevajo sodelovanje širšega
kroga znanstvenih in umetnostnih delavcev in zavodov, ustanavlja SAZU stalna ali občasna telesa, v katera vključuje poleg
članov SAZU tudi druge znanstvenike in umetnike.

ne

>w 9uie, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter
liHj?'?
dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in
n|
Ske ustvarjalnosti s tem, da:

6. člen

ravr|
temeljna
vprašanja znanosti
umetnosti;
.-v5
*0dAln; ava
.
-loiz/MiilnoinHoiav/nncti
pri oblikovanju
politike raziskovalne
dejavnosti in
in
n
'Skega ustvarjanja;

SAZU sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri oblikovanju politike in programov znanstvenoraziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Ci« ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeznanosti in umetnosti, organizaciji raziskovalnega
ln
umetniškega ustvarjanja;

7. člen

posluje
pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih
"sanj;

Delo SAZU je javno. O svojem delu v minulem letu obvešča
javnost. Javnost dela SAZU je podrobneje urejena v statutu
SAZU.

^Pira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti
®'ov slovenske narodne skupnosti;

8. člen

t )
l}Lj ns
" uja znanstvene

in umetnostne dejavnosti pripadnikov
ke in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji;

SAZU ima statut. Statut SAZU določa v skladu s tem zakonom
njeno organizacijo, način dela in upravljanja.

Udarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih

Statut SAZU sprejme skupščina SAZU. Vlada Republike Slovenija daje soglasje k določbam statuta, ki se nanašajo na
financiranje SAZU.

ionizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univer^ drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na
Su • so pomembna za poznavanje naravne in kulteiL dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega
*a 'n kulture;

SAZU lahko sprejema tudi druge splošne akte s katerimi se,
v skladu s statutom SAZU, urejajo vprašanja pomembna za
delo in poslovanje SAZU.
9. člen

Obavlja
zavode na področju znanstvene raziskovalne in
rn
e dejavnosti

Za delo SAZU na področju raziskovalne in umetnostne dejavnosti se uporabljajo splošni predpisi o znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu, kolikor ta zakon ne določa drugače.

razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja,
Var
>ja in razstave;
11
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II. ČLANI SAZU

15. člen
10. člen

Rednim in izrednim članom SAZU, državljanom Republik®
Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, pripada sta
mesečna nagrada.

V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili
zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti
izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je nacionalno
in družbno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in
dopisne člane. Redni člani imajo pravico do naziva akademik.

Statut SAZU določa merila in višino nagrade.
III. ORGANIZACIJA SAZU

11. člen

16. člen

Za častnega člana SAZU je lahko izvoljen, kdor je s svojim
znanstvenim ali umetniškim delom izjemno obogatil slovensko kulturo ali je posebno zaslužen za slovenski narod in
razvoj njegove znanosti ali umetnosti.

Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU se izvaja v oW
razredov in njihovih oddelkov ter Znanstvenoraziskovaln H
centra SAZU (v nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU).
Razredi SAZU so nosilci nalog SAZU in se oblikujejo za eno a'
več področij znanosti in umetnosti.

Za rednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali
umetnik, ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril
posebno pomembna dela, ki predstavljajo vrhunske storitve
na področju znanosti ali umetnosti.

Razredi SAZU in področja, za katera so ustanovljeni, dojojj.
statut SAZU. V razredu SAZU sodelujejo redni in izredni cv
SAZU ustrezne znanstvene ali umetnostne usmeritve
redni in izredni član SAZU lahko deluje le v okviru en «
razreda.

Za izrednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali
umetnik/ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril tako
pomembna dela, da je z njimi tehtno obogatil znanost ali
umetnost.

Delo razreda SAZU vodi tajnik.

Za rednega oziroma izrednega člana SAZU je lahko izvoljen
tudi znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ni državljan
Republike Slovenije, če je dejavno povezan z domovino in je
ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali
umetnosti.

Dopisni člani so glede na znanstveno in umetnostno us"16'
tev razvrščeni v ustrezne razrede.

Za dopisnega člana je lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik,
ki ni državljan Republike Slovenije, če izpolnjuje druge
pogoje za rednega člana in ima posebno pomembne zasluge
za znanost ali umetnost v Republiki Sloveniji.

Statut SAZU podrobneje ureja organizacijo in delov®"'
razredov SAZU in sodelovanje dopisnih članov.

12. člen

SAZU in zavodi, ki jih ustanovi, imajo lahko v svoji ses'a
knjižnice, galerije in podobno.

Za uresničevanje nalog z ožjih področij znanosti in umetn"5
se lahko v okviru razredov ustanovijo oddelki.

17. člen

Člane SAZU voli skupščina SAZU.
Postopek za izvolitev članov SAZU določa statut.

IV. UPRAVLJANJE SAZU

SAZU ima največ 60 rednih in 30 izrednih ter 90 dopisnih
članov. Omejitev se nanaša na člane mlajše od 75 let.

18. člen
Organi SAZU so skupščina, predsedstvo in predsednik-

Prenehanje članstva podrobneje določa statut SAZU.

19. člen

13. člen

Skupščina SAZU je organ upravljanja SAZU in jo sesta^ft,
vsi redni in izredni člani SAZU Pri delu skupščine la
sodelujejo tudi častni in dopisni člani SAZU.

Volitve članov SAZU so vsako drugo leto.
Redne ter dopisne člane volijo le redni člani, častne in izredne
pa redni in izredni člani.

Skupščina SAZU se sestaja najmanj enkrat na leto.

Volitve so tajne. Tajno glasovanje je izjemoma tudi pisno za
tiste člane, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih
razlogov ne morejo udeležiti volitev.

Skupščino SAZU sklicuje predsedstvo SAZU na la5'^|.
pobudo, na predlog najmanj dveh razredov SAZU ali na P
log najmanj desetih rednih članov SAZU.

Statut SAZU podrobneje določa merila za izvolitev in postopek predlaganja ter volitev članov SAZU.

Statut SAZU ureja sodelovanje častnih in dopisnih t^0
SAZU pri delu skupščine SAZU.

14. člen
20. člen

Člani SAZU prevzemajo ob izvolitvi dolžnost, da si bodo
prizadevali za uresničevanje ciljev in nalog SAZU.

Skupščina SAZU:

Poleg pravic in dolžnosti, ki jih določa zakon, imajo člani
SAZU še posebej naslednje pravice in dolžnosti:
- ustvarjalno delovati na ustreznem znanstvenem ali umetnostnem področju;
- sodelovati pri izvajanju znanstvenega in umetnostnega dela
v okviru programa SAZU;
- voliti in biti izvoljeni v organe in delovna telesa SAZU;
- sodelovati pri delu organov SAZU in delovnih teles, katerih
člani so;
- se udeleževati skupščin SAZU in sej razredov.
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- obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog
- sprejema program dela SAZU;
- voli člane SAZU;
- voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika in 9
nega tajnika SAZU;
- sprejema statut SAZU;
- sprejema akte o ustanovitvi zavodov;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun SAZU;
- daje soglasje k statutom zavodov, ki jih ustanavlja; -g
- opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut SA^
12

Raziskovalno dejavnost v ZRC SAZU opravljajo člani SAZU,
raziskovalci z znanstvenimi nazivi, ki jih podeljuje SAZU, in
raziskovalci z drugimi nazivi.
Nazive znanstvenih delavcev, ki jih podeljuje SAZU, določa ta
zakon.

21. člen
u
^
Pščina sklepa veljavno, će je navzoča večina rednih in
IZf
ednih članov.

^sprejem statuta, izvolitev predsednika, podpredsednikov in
9avneg
a tajnika SAZU ter za izvolitev častnih in izrednih
'anov je potrebna večina glasov vseh rednih in izrednih
'lanov.

VII. ZNANSTVENI DELAVCI SAZU

^3 izvolitev rednih in dopisnih članov pa je potrebna večina
9'asov vseh rednih članov.

Nazivi znanstvenih delavcev, ki jih podeljuje SAZU, so: znanstveni svetnik SAZU, višji znanstveni svetnik SAZU in znanstveni delavec SAZU.

22. člen

27. člen

VIII. SREDSTVA SAZU

^edsedstvo
SAZU sestavljajo predsednik, dva podpredsediZvo|a. glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU, ki jih
i skupščina SAZU v skladu s statutom SAZU.

28. člen
Sredstva za delovanje SAZU zagotavlja Republika Slovenija iz
proračuna za:

^edsedstvo SAZU je odgovorno za izvajanje odločitev in
pernic skupščine. Tekoče zadeve predsedstva opravlja izvršni odbor, ki qa sestavljajo predsednik, podpredsednika in
tajnik.

- delo skupščine, predsedstva in razredov SAZU;
- osnovni program dela SAZU;
- program dela upokojenih rednih in izrednih članov SAZU;
- redno izdajateljsko dejavnost;
- stalne mesečne nagrade rednim in izrednim članom SAZU;
- amortizacijo, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del;
- materialne in operativne izdatke;
- izpopolnjevanje knjižnice, odkup zapuščin, umetniških del
pomembnih za kulturno in naravno dediščino.

23. člen
j^dsednik
SAZU predstavlja in zastopa SAZU in je odgovo6n
zakonitost dela SAZU.
Pre

dsednik SAZU je za svoje delo odgovoren skupščini SAZU,
SAZy'ru na'°9' i'h °Prav'ia predsedstvo pa tudi predsedstvu

SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa, ki ga predloži v soglasje Vladi Republike
Slovenije.

24. člen
^reUdsednika, oba podpredsednika in glavnega tajnika izvoli
,| Pščina SAZU izmed rednih članov. Tajnike razredov volijo
razreda izmed rednih in izrednih članov. Predsednika,
I a Podpredsednika, glavnega tajnika in tajnike razredov se
za tri leta, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Sredstva za raziskovalno in umetnostno delo zagotavlja SAZU
tudi s pogodbeno raziskovalno in umetnostno dejavnostjo.
SAZU lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, volili in darili
ali na kakšni drugi pravni podlagi.

u^sednik, podpredsednika, glavni tajnik in tajniki razredov
to funkcijo opravljajo do 75. leta starosti.

29. člen

SAZU podrobneje določa merila za izvolitev ter postoci avne
Predlaganja in volitev predsednika, podpredsednikov,
ga tajnika in tajnikov razredov SAZU.

Sredstva za delo ZRC SAZU se iz proračuna Republike Slovenije zagotavlja na način in v obsegu, kot se zagotavljajo za
javne raziskovalne zavode.
ZRC SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela.

Oprava sazu
25. člen

Najvišji organ upravljanja ZRC SAZU mora k temu programu
pridobiti soglasje predsedstva SAZU in ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost.

J^inistrativno-strokovna, pomožna ter podobna dela skupka Pomena za SAZU opravlja uprava SAZU.
ijf^avo SAZU vodi upravni direktor, ki ga imenuje in razrešuje
e<
lsedstvo
r
P avni direktor je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno
g^jovan Za svoje delo je odgovoren glavnemu tajniku

ZRC SAZU lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
30. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem SAZU opravlja računsko
sodišče.
31. člen

r
le ®đsedstvo

SAZU ima sekretarja, ki je imenovan za 4 leta in
ahko ponovno imenovan.

SAZU je lastnica premoženja, ki ji je bilo dodeljeno, ali ga je
pridobila za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.

Znanstvenoraziskovalni center sazu
26. člen

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

s,

32. člen

an°viteljica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
SA>^erT1zva
'ie znanosti 'n 'imetnosti (ZRC SAZU) je SAZU. ZRC
kultu ' ia s SAZU skupni dolgoročni program Naravna in
' rna dediščina slovenskega naroda.

SAZU in ZRC SAZU morata uskladiti svojo organizacijo in
delovanje ter statut in druge splošne akte z določbami tega
zakona najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.

h*C SAZU izvaja temeljne naloge na področju naravoslovja,
<j J^nistike in družboslovja. ZRC SAZU je organiziran in
'a>U'e v skladu z zakonom o zavodih ter izvaja znanstveno
ti d obalno delo v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno
Javnost.

33. člen
Predsedstvo SAZU mora v naslednjih volilnih obdob|ih omeje13
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vodje oddelkov SAZU opravljajo svoje funkcije do iztekama"
datne dobe, za katero so bili izvoljeni.

vati število prostih mest za posamezne vrste članstva v SAZU,
dokler število članov SAZU ne bo v okviru, ki je določen s 3.
odstavkom 12. člena zakona.

37. člen

34. člen

ZRC SAZU, ki ga je ustanovila SAZU, dobi s tem
pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda.

Z uveljavitvijo tega zakona se preimenujejo dopisni člani
SAZU v izredne člane SAZU ter pridobilo vse pravice in dolžnosti po tem zakonu.

38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha velja1'
o SAZU (Uradni list SRS, št. 30/80).

35. člen
Znanstveni delavci SAZU, ki so si pridobili naziv na podlagi
zakona o SAZU (Ur. list SRS, št. 30/80), obdržijo ta naziv do
izteka dobe, za katero so bili izvoljeni.

zak

39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"111
Republike Slovenije.

36. člen
Predsednik, podpredsednika, glavni tajnik, tajniki razredov in

OBRAZLOŽITEV
k

naslovu IX. poglavja predloga zakona. Vsi ama"^Jo
vključeni v besedilo predloga zakona, ki je predlo2
tretjo obravnavo,

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 22. seji dne 23. 6.
1994 sprejel predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti v drugi obravnavi. Državni zbor je sprejel amandmaje k 10., 11., 12., 13., 16., 19.. 21., 26. ter 27. členu in

poročevalec, it. 26
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Predlog zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE - EPA 481 - TRETJA
obravnava
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 1. julija 1994
določila besedilo:

o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

- PREDLOGA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE,

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

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/6-Š1994 in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, za sejo zbora 19. julija 1994.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Boris KOVAĆIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem tudi amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona
p

redloq zakona o aaenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
formiranje
(2) Plačilni promet poleg Agencija opravljajo tudi Banka Slovenije, banke in hranilnice ter pošta v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi.

'splošne določbe
1-člen
zakon ureja položaj, naloge ter pravice in odgovornost
i Sjeneije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
'Ormiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ter ureja način
Plai
evanja.
a

(3) Javno PTT podjetje opravlja plačilni promet v imenu in za
račun Poštne banke Slovenije, na podlagi sklenjene pogodbe.
(4) Agencija in druge organizacije iz drugega odstavka (v
nadaljnjem besedilu: nosilci plačilnega prometa) opravljajo
plačilni promet po enotni metodologiji dela.

i
4L. UCII
a e ravna
heo9an°i'
'
P
oseba
Agencija Slovenije
je javni zavod.
Ime projavzavoda je: Agencija Republike
za plačilni
''
nadziranje
in
informiranje.
Sedež
javnega
zavoda
je
v|
Mubljani.

7. člen
(1) Javno podjetje PTT lahko poleg plačilnega prometa iz
tretjega odstavka 6. člena tega zakona opravlja v imenu in za
račun banke tudi druge bančne storitve na podlagi pogodbe
med javnim podjetjem PTT podjetjem, Poštno banko Slovenije in banko.
(2) Obvezen element pogodbe iz prejšnjega odstavka je zagotavljanje kritja Poštni banki Slovenije za nakup ustrezne količine gotovine na poštnih okencih.
8. člen

3. člen
jj®'°
Agencije je javno. Agencija obvešča javnost o svojem
lu
v skladu z zakonom in na način, določen s statutom.
Naloge
agencije
Vr
ste nalog
4. člen

(1) S plačilnim prometom, ki se opravlja za vse pravne osebe,
so po tem zakonu mišljeni: prejem, kontrola pravilnosti in
izvrševanje nalogcDV za plačila v državi ter obveščanje udeležencev o izvršenem plačilu v tem prometu.

^9encija opravlja naslednje naloge:
„ P'ačilni promet v državi,
_ davčno nadziranje,
.statistika kot del nacionalnega programa statističnih razi"°vanj,
_ 'formiranje,
r
_ °rev
ugo nadziranje v skladu z zakonom,
„ r idiran|e lastninskega preoblikovanja podjetij
p°jj uge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi

(2) S plačili po prejšnjem odstavku so mišljeni: prenos, vnovčenje, obračun, vplačilo in izplačilo med udeleženci v plačilnem prometu
(3) Z udeleženci po prvem odstavku tega člena so mišljene
pravne osebe ter fizične osebe v plačilih s pravnimi osebami
v plačilnem prometu.
9. člen

5. člen
!s|' 2a opravljanje del in nalog iz 4. člena tega zakona je
"ncija odgovorna Vladi Republike Slovenije.

Enotni način in postopek opravljanja plačilnega prometa ter
enotno metodologijo dela nosilcev plačilnega prometa predpiše Agencija v soglasju z Banko Slovenije.

0 opravljanj nalog iz prejšnjega odstavka poroča Agenvladi najmanj enkrat letno.
(<v »
Hignee Agencija presodi, da posamezne ugotovitve in pojavi iz
ižv rSn
. Pristojnosti zahtevajo hitro ukrepanje zakonodajne in
e oblasti, obvesti o njih pristojne organe.
la

10. člen
Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa nadzira Banka Slovenije, ki v ta namen lahko predpiše potrebne
ukrepe.
11. člen

5 P|

ačilni promet v državi
6. člen

Banke in hranilnice morajo sprejemati vplačila od fizičnih
oseb v dobro računov imetnikov računov, ki jih vodi Agencija,
ter vplačila od pravnih oseb, ki se opravijo z računov pri

plačilni promet v državi (v nadaljnjem besedilu: plačilni
^et) opravlja Agencija.
15
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sano dokumentacijo, ki se nanaša na izvršitev plačilnih na
logov.

Agenciji v dobro računov fizičnih oseb, Ki jih vodijo banke in
hranilnice.

19. člen

12. člen
Banke in hranilnice opravljajo prek svojih računov in računov
svojih poslovnih enot, ki jih vodi Agencija, tudi medsebojne
obračune na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih
računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov
v skladu z zakonom.

Obliko, vsebino in uporabo obrazcev za opravljanje pj^
nega prometa preko Agencije predpiše Agencija v sog
z Banko Slovenije.

13. člen

Plačilo z računa imetnika računa - dolžnika se lahko oP,a
tudi na podlagi:
^
- upnikovega naloga za vnovčenje, v skladu s pogO"u
njim in dolžnikom,
. .
- upnikovega naloga za vnovčenje, če mu je dolžni*
menico ali ček izdano v skladu z zakonom,
. .gen- naloga Agencije, izdanega v skladu s pogodbo mea
cijo in pravno osebo.

20. člen

(1) Sredstva pravnih oseb, ki se vodijo na računih pri Agenciji,
so depoziti na vpogled pri bankah in hranilnicah v skladu
s pisno pogodbo o deponiranju.
(2) Posamezna pravna oseba ima lahko več računov. Sredstva
na enem računu pravne osebe, ki se vodijo pri Agenciji, so
depozit na vpogled ene banke oziroma hranilnice.

21. člen

(3) Sredstva bank in hranilnic, ki se vodijo na računih pri
Agenciji, so depoziti pri Banki Slovenije.

#
Imetnik računov izda za prejete čeke iz tekočih ra't,n0,0g za
nih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico, na j,
vnovčenje, s katerim vplača dnevni iztržek v čeki"
oseb v dobro svojega računa, ki se vodi pri Agenciji-

(4) Agencija obvešča banke in hranilnice o spremembah in
stan|u njihovih depozitov najmanj enkrat dnevno.
14. člen

22. člen
(1) Agencija mora naloge za plačila med imetniki ra
katerih računi se vodijo v istem kraju, izvršiti še istega
jih prejme, če so izpolnjeni predpisani pogoji.

Vrste računov, način in pogoje, pod katerimi imetniki računov
(v nadaljnjem besedilu: imetniki računov) odpirajo in zapirajo
račune pri Agenciji, predpiše Agencija v soglasju z Banko
Slovenije.

(2) Če gre za plačilo med imetniki računov, katerih izpoi
ne vodijo v istem kraju, mora Agencija, če resoe,e
predpisani pogoji, še istega dne izvršiti P i mU(joir)
v breme računa izdajatelja plačilnega naloga in jih ne^,
teri5«
poslati Agenciji, pri kateri ima račun pravna oseba, K
plačuje.

15. člen
(1) Agencija vodi plan računov za opravljanje plačilnega prometa preko Agencije.
(2) Vsebino in način vodenja plana računov za opravljanje
plačilnega prometa preko Agencije predpiše Agencija
v soglasju z Banko Slovenije.

23. člen
(1) Banke in hranilnice morajo plačilne naloge, ki jih p/l)neP'i
od fizičnih oseb za imetnike računov, ki imajo svoje rac
Agenciji, dostaviti Agenciji najpozneje naslednjega o
nciie
(2) Agencija mora plačilne naloge, ki jih je prejela od ' oV t
iz drugega kraja, banke ali hranilnice za imetnike rac ^ jj
imajo svoje račune pri njej, izvršiti še istega dne,
prejme.
24. člen
g|
(1) Agencija izvršuje plačilne naloge, če so izdaruj' ^.
s predpisi in če je za izvršitev kritje na računih iz°
nalogov.
ijljefi"
(2) S kritjem na računih po prejšnjem odstavku je nCiji|fl!
stanje sredstev na računih imetnika računov pri ™®Dreje !
predhodnega dne, prispela sredstva med dnevom
d°
plačilnega naloga in stanje neporabljenega okvirne®teKo'e?!
od banke ali hranilnice - depozitarja, po načelu
računa, zmanjšano za znesek izvršenih plačil med dn
prejetja plačilnega naloga.
(3) Agencija ne izvrši plačilnega naloga v breme irf<
^0
računa, če na računu depozitarja ni sredstev za
izvršitev.

16. člen
(1) Agencija vodi register imetnikov računov.
(2) Imetniki računov morajo Agenciji predložiti potrebne
podatke za vodenje registra imetnikov računov in morajo
Agencijo sproti, najpozneje pa v 5 dneh, obveščati o statusnih
spremembah in o spremembah drugih podatkov, potrebnih za
ažurno vodenje registra.
(3) Vsebino in način vodenja registra imetnikov računov predpiše Agencija v soglasju z Banko Slovenije.
(4) Register imetnikov računov je javen.
17. člen
(1) Agencija vodi plan računov za vplačevanje javnih prihodkov.
(2) Vrste računov za vplačevanje javnih prjhodkov, način
vplačevanja in razporejanja javnih prihodkov ter sporočanja
podatkov predpiše minister za finance.
18. člen
(1) Imetniki računov opravljajo plačila s plačilnimi nalogi, ki se
glasijo na sredstva, na njihovih računih pri Agenciji.

25. člen

■ i,g
Način izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnega kreo
zitarja predpiše Banka Slovenije.

(2) Plačilne naloge podpisujejo osebe, pooblaščene za podpisovanje, katerih podpisi morajo biti deponirani pri Agenciji.

26. člen

(3) Imetniki računov izdajajo plačilne naloga na predpisanih
obrazcih.

Agencija obvešča imetnike računov o spremembah
na njihovih računih pri Agenciji najmanj enkrat Ci
v skladu s pogodbo med Agencijo in imetnikom rac

(4) Imetniki računov morajo predložiti Agenciji tudi predpiporočevalec, it. 26

*unon.
^

16

sta«
n0

34. člen

27. člen

(1) Imetnik računa mora naloge za plačilo vseh dospelih
neporavnanih obveznosti predložiti Agenciji najpozneje na
dan dospelosti obveznosti v plačilo.

I1) Agencija spremlja likvidnost bank in hranilnic ter o tem
Onevno obvešča Banko Slovenije.
j?a Postopek obveščanja po prejšnjem odstavku predpiše
° nka Slovenije.

(2) Agencija mora sprejeti predložene naloge za plačilo ter
overiti datum in uro prejema.

(3) če sredstva na računih banke ali hranilnice po končani
Jnevni obdelavi prometa njenih deponentov ne zadoščajo za
ri,
I avo
i® vseh obveznosti banke, Agencija zaključi dnevno obdePo postopku, ki ga predpiše Banke Slovenije.

35. člen
Imetnik računa je plačilno nesposoben, če na računih pri
Agenciji nima dovolj sredstev za plačilo vseh dospelih obveznosti.

28. člen

36. člen

'1a)

Banka Slovenije oskrbuje Agencijo z bankovci in kovanci
°Pravljanje blagajniškega in trezorskega poslovanja in od
le prevzema bankovce in kovance nad blagajniškim maksimom.

Če je imetnik računa plačilno nesposoben, plačuje obveznosti
po naslednjem vrstnem redu:
1) prometni davek, povračila in drugi prejemki delavcev, ki se
uresničujejo od druge pravne osebe v skladu s predpisi
(nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30
dni, denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta, ipd.);

f<j) Agencija za Banko Slovenije zamenjuje in izloča iz obtoka
Dr
abljene in poškodovane bankovce ter poškodovane
K
°vance.

2) plače do višine z zakonom zajamčenih;
3) izvršljive sodne odločbe, izvršljive odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne odločbe nadzornih organov ter nalogi za obveznosti do tujine;
4) obveznosti iz prometa blaga in storitev, obveznosti za
kredite, carine in carinske dajatve;
5) plače;
6) druge obveznosti.

29. člen
^3iin opravljanja nalog iz prejšnjega člena se uredi
Pogodbo med Banko Slovenije in Agencijo.
30. člen
S'^vna oseba opravlja denarni promet preko računov pri

37. člen
Agencija vodi evidenco o vrstnem redu nalogov za plačilo
dospelih neporavnanih obveznosti glede na dan in uro njihovega prejema in jih po tem vrstnem redu izvršuje, na zahtevo
pa obvešča upnika o vrstnem redu terjatve.

31. člen
f^tnik
računa mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli
a
nii J 9i. vplačati na svoj račun isti dan, najpozneje pa nasled" klovni dan.

38. člen

obm^6 ne'e kra' vP,a^''a oddaljen od sedeža Agencije ali
nov ne
°^ enote Agencije, banke ali pošte, lahko imetnik računi glede na prvi odstavek tega člena odloči, da bo prejeti
v a
na
biti daljša
P' od
čeval
račun v določenih
obdobjih, ki ne smejo
petih delovnih
dni.

(1) Poleg instrumentov iz prejšnjega člena lahko dolžnik za
zavarovanje plačil vroči upniku nalog za prenos z vpisanim
datumom dospelosti (akceptni nalog).
(2) Akceptni nalog overi upnik in ga predloži Agenciji najpozneje na dan dospelosti.

32. člen

39. člen

Imetnik računov sme za plačevanje v gotovini dvigati
na in imet v
iti/l
i blagajni gotovino do višine blagajniškega
ak
simuma.
(5\
s >n° blagajniškega maksimuma določi imetnik računa
Pl
°šnim aktom.
(<v
r
nis,er za
aL^'
finance predpiše pogoje in način vplačila,
Po|
3ganja in plačevanja z gotovino.

Agencija mora obvestiti pravno osebo in zasebnika o stanju in
gibanju plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe in
zasebnika.
3. Davčno nadziranje
40. člen
Agencija opravlja davčno nadziranja s kontroliranjem in inšpiciranjem.

33. člen
Oji^tnik računa mora poravnati obveznosti v pogodbenem
^en 013
Podpisanem roku prek svojih računov z nalogom za
n
Pisi u1S 'Ure
drugimi plačilnimi instrumenti, določenimi s predPapirj '
iajo Plačevanje oziroma poslovanje z vrednostmi
(2) le,n k
s J,k ' računa sme poravnati medsebojne obveznosti
°bli a om 'n na drug način v skladu z zakonom, ki ureja
9 cijska razmerja.
(3) e
s p'^b tnik računa, ki je medsebojne obveznosti poravnal
k0n u°tom ter s prenosom vrednostnih papirjev, mora ob
(iari|, nMeseca poslati Agenciji podatke o obveznostih, porav^ a način iz prvega in drugega odstavka tega člena.

41. člen
(1) Kontroliranje opravlja Agencija ob opravljanju plačilnega
prometa.
(2) Kontroliranje obsega sprotno preverjanje zakonitosti in
pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov
ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti, zakonitosti
uporabe in razpolaganja s sredstvi pravnih oseb ter druge
naloge, določene s predpisi ali na njih temelječi pogodbi.
42. člen
Agencija kontrolira pravočasnost in formalno pravilnost
obveznega predlaganja predpisanih podatkov iz računovodskih izkazov in drugih obračunov.

a lahko predpiše tudi obvezen način poravnave medinih obveznosti pravnih oseb.
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43. člen

50. člen
(1) O ugotovitvah inšpiciranja sestavi pooblaščena
zapisnik in ga v 8 dneh po končanem pregledu pošlj® P|.® j,
osebi. Pravna oseba lahko da pripombe na zapisnik v 8"
po vročitvi zapisnika.

Agencija izvršuje tudi sodne odločbe o dovolitvi izvršbe, izvršljive odločbe o kaznih za gospodarske prekrške, izvršljive
odločbe o kaznih za prekrške, izvršljive odločbe oziroma
izvršljive naloge organov in organizacij, ki so po zakonu
pooblaščeni izdajati takšne odločbe in naloge, dokončne
odločbe Agencije ter naloge Agencije, za katerih izdajanje je
Agencija pooblaščena po zakonu.
44. člen

(2) Če v postopku inšpiciranja niso bile ugotovljene nezaKo"1
tosti in nepravilnosti, se izda sklep o ustavitvi postopka51. člen

Če pravna oseba ne izda v predpisanem roku naloga za
plačilo davkov in prispevkov, izda Agencija nalog za poravnavo teh obveznosti.

(1) Pripombe na zapisnik mora pooblaščena oseba P'erl^e'^,
o tem sestaviti dopolnilni zapisnik, zoper katere ni P ^toSi
Če je potrebno za odpravo nepravilnosti in nezako
.
izdati odločbo, se mora pooblaščena oseba o PrlP°
izjaviti tudi v odločbi.
darsk'
(2) Če je treba vložiti ovadbo za kaznivo dejanje, gospo
prestopek oziroma prekršek se mora pooblaščena '
o pripombah izjaviti tudi v ovadbi in v predlogu za u
postopka o prekršku.

45. člen
Inšpiciranje poravnavanja davkov in prispevkov obsega preverjanje obračunov davkov in prispevkov ter knjigovodskih in
drugih evidenc, ki se nanašajo na ugotavljanje davkov in
prispevkov.
4. Postopek nadziranja kot posebni upravni postopek
46. člen

52. člen

Pri opravljanju nalog nadzora postopa Agencija po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim zakonom
ni drugače določeno.

(1) Če se v postopku ugotovijo nezakonitosti oziroma ^
vilnosti, te pa niso odpravljene med pregledom ali do P^j
roka za pripombe, izda pooblaščena oseba odločbo, s
pravni osebi naloži potrebna dejanja za njihovo odp'a
30
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda najpozneiPie v ^
dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik ozir°
dneva, ko je iztekel rok za vložitev pripomb.

47. člen
(1) Naloge nadzora opravljajo pooblaščeni delavci Agencije.
(2) Pooblaščeni delavec je pri svojem delu samostojen in
neodvisen.

(3) V odločbi iz prvega odstavka tega člena se PravnLravi!i
naloži, da mora v roku 30 dni od prejema odločbe o
ugotovljene nezakonitosti oziroma nepravilnosti.

(3) Če se med postopkom pokaže potreba po strokovnem
znanju, s katerim pooblaščeni delavec Agencije ne razpolaga,
se izvede dokaz z izvedencem ustrezne stroke v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

53. člen

(4) Pri opravljanju nalog nadziranja Agencija sodeluje
z inšpekcijskimi organi, organi za odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj, gospodarskih prekrškov in drugimi nadzornimi organi.
48. člen

(1) Če pooblaščena oseba v postopku kontroliranja ^fJge
vjca
cuiv/cna računovodske
lauunuvuujn^ izkaze ali'
da jo
je glavna
pravna uocua
oseba pi
predložila
obračune, ki niso v skladu s predpisi, s skleporn jjtve
njihov popravek. Pravna oseba mora v petih dneh od
sklepa opraviti naloženi popravek ali ugovarjati zop 5 jteje.
s pisno zahtevo za izdajo odločbe. Če tega ne stori
da računovodski izkaz oziroma drug obračun ni bil P'
I qqQ$
(2) Agencija istega dne s sklepom vrne pravni osebi na^ poplačilo in naloge za prenos sredstev, ki niso v skladu
nom in drugimi predpisi.
sef3
(3) V primeru iz prvega odstavka izda pooblaščena
o ^>
dne, a e
pisno zahtevo pravne osebe, v petih dneh od
| aa
zahteve, odločbo o zavrnitvi obračuna oziroma nalog

(1) Pravna oseba oziroma organ, pri katerem se opravlja
nadzor (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) mora zagotoviti
pooblaščenemu delavcu pogoje, ki mu omogočajo nemoteno
delo Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in
listine, ne glede na to ali so podatki vodeni ročno ali računalniško.
(2) Odgovorne osebe pravne osebe morajo dati pooblaščenemu delavcu na njegovo zahtevo tudi pisna in ustna pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora
49. člen

54. člen

(1) Če pooblaščena oseba Agencije med postopkom oceni, da
ni pravilno in zakonito ugotovljeno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ali da knjige
niso v redu in ne na tekočem ter da niso pravilno in zakonito
obračunane predpisane obveznosti ali če pravna oseba ne
predloži dokazil o zakonitosti in pravilnosti obračunov in
plačil predpisanih obveznosti, pooblaščena oseba s sklepom
naloži pravni oseDi, da najpozneje v 30 dneh odpravi ugotovljene nepravilnosti.

,volie'
(1) Zoper odločbo iz 51. in 52. člena tega člena je d°
pritožba na generalnega direktorja Agencije.
ctopk^
(2) Odločba o pritožbi je dokončna v upravnem P03'
55. člen

(2) Če pravna oseba ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti,
Agencija ugotovi predpisane obveznosti na način, določen
s posebnimi predpisi, ki se nanašajo na te obveznosti.

(1) Če pooblaščena oseba v postopku ugotovi
imajo znake kaznivega dejanja ali gospodarskega p
mora odgovornega delavca oziroma pravno oseb
pristojnemu državnemu tožilcu.

(3) Če v primerih iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti
predpisane obveznosti, ugotovi predpisano obveznost Agencija s cenitvijo.

(2) Če ugotovi pooblaščena oseba v postopku za
imajo znake prekrška, mora vložiti predlog
postopka o prekršku.

poročevalec, št. 26
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- premoženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke,
poslovni izid finančnih organizacij,
- oblikovanje prihodkov proračunov,
- druge podatke iz delovnega področja Agencije.

L) Če je podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo
hffnje ali gospodarski prestopek oziroma prekršek sme poopćena oseba začasno zaseči listine, predmete, vzorce in
ru
e 9o, kar |e bilo uporabljeno oziroma namenjeno za kaznivo
ianje oziroma gospodarski prestopek ali prekršek v skladu
iakonom. O zasegu listin, predmetov, vzorcev in drugega
"au Pooblaščena oseba pisno potrdilo, zasežene stvari pa
Paj z ovadbo takoj, najpozneje pa v 5 dneh izroči javnemu
Zl
'cu oziroma skupaj s predlogom za uvedbo postopka
Prekršku, pristojnemu organu za vodenje postopka o prekr-

61. člen
(1) Informativna poročila oblikuje Agencija na podlagi:
- podatkov in evidenc plačilnega prometa,
- podatkov iz računovodskih izkazov pravnih oseb,
- drugih podatkov in poročil, ki jih Agenciji predlagajo
pravne osebe,
- podatkov in informacij, ki jih Agencija pridobi z opravljanjem nadzora.

56. člen
2

0r

2 °P dokončno odločbo Agencije je dovoljen računsko
pravni spor z vložitvijo tožbe na Vrhovno sodišče Republike
Kenije.

(2) Poročila iz prejšnjega odstavka objavlja Agencija v posebnih publikacijah.

S/ožbo, s katero se začne računsko upravni spor iz prejš!Q3a odstavka, lahko vloži pravna oseba, če meni, da je bila
ler^očbo Agencije kršena njena pravica oziroma na zakonu

62. člen
(1) Informacije o poslovanju pravnih oseb daje Agencija na
zahtevo domačih in tujih pravnih oseb ter fizičnih oseb, ki
izkažejo pravni interes.

lahko vloži tudi pristojni državni organ ali organ
ain
Se n e skupnosti, če meni, da so bili z odločbo Agencije, ki
anaša na drugo pravno osebo v nasprotju z zakonom
nar

(2) Agencija mora pri svojem delu varovati državne, uradne,
poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti.

>jšani njeni prihodki.

(2) Prejemnik mora informacije o poslovanju druge pravne
osebe varovati kot poslovno skrivnost.

57. člen
'r!'2osPer pravnomočno odločbo, ko jo je v računsko upravpj Poru izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, z njo
e bil kf
!ah|ev
šen zakon, lahko stranke v tem sporu vložijo
o.' ° za izreden preizkus na občno sejo Vrhovnega sodišča
Oblike Slovenije.

III. ORGANI IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
63. člen
(1) Agencijo upravlja svet Agencije (v nadaljnjem besedilu:
svet).

[j!2 *ahtevo iz prejšnjega odstavka se lahko odločba izpodi^aradj bistvene kršitve določb postopka in zaradi kršitve
kalnega prava.

(2) Svet Agencije ima predsednika in osem članov.
(3) Svet Agencije in predsednika imenuje Vlada Republike
Slovenije, in sicer na predlog Državnega zbora dva člana,
Banke Slovenije enega člana, na predlog Gospodarske zbornice dva člana, na predlog Zavoda Republike Slovenije za
statistiko enega člana ter na predlog Agencije dva člana.

Jjjj^ahtevo ]e treba vložiti v 30 dneh po vročitvi izpodbijane
%
neposredno pri Vrhovnem sodišču Republike Slove58. člen
h Vr
si<a'* Sitev izvršljive odločbe skrbi in jo opravlja organizacijv
D^.s,0eno,a Agencije, na območju katere ima stranka
Pku račun.

(4) Trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo s statutom Agencije.
64. člen
(1) Agencijo vodi in zastopa generalni direktor, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik. Generalnega direktorja imenuje in razrešuje svet Agencije v soglasju z Vlado Republike
Slovenije.

59. člen
Cđloži,vje zda,a
izvršitve izvršljive odločbe odloča pooblaščena
%\ >' 2akon
' '
odločbo na prvi stopnji pod pogoji, določeno aynem om
o splošnem upravnem postopku in zakonom
sporu.
^ St
Mistika in informiranje

(1) Namestnika generalnega direktorja imenuje in razrešuje
svet Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
(3) Pristojnosti in odgovornost generalnega direktorja in njegovega namestnika se določijo s statutom Agencije.
IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

60. člen
11) A. enc
siitn°, ija oblikuje in posreduje predlog svojega dela stati9rarnaa hiranj podatkov predlagatelju Nacionalnega prostatističnih raziskovanj Republike Slovenije.
(2) £ r 0rrn
~:obl " ativnimi poročili zagotavlja Agencija vpogled v:
in vsebino tokov plačilnega prometa prek Agencije,
pf °Sna ekonomska gibanja,
en
'ost in °^
jski in finančni položaj, poslovni izid ter učinkovini,:. UsPešnost poslovanja gospodarskih družb in gospo" pr lavnih služb,
"'av^Pženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke
" oseb s področja negospodarstva,

65. člen
(1) Agencija ima statut.
O
(2) S statutom Agencije se določa notranja organizacija, pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja
Agencije in druga vprašanja.
(3) K statutu Agencije daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
(3) Statut sprejme svet Agencije.
19
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3. če ravna v nasprotju z 31. členom zakona;
ksj.
4. ima v blagajni denar nad zneskom blagajniškega
murna (32. člen);
5. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 33. člena;
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena;
7. pooblaščenemu delavcu ne zagotovi pogojev za nei
delo v postopku ali ne predloži zahtevanih podatkov, e"1
ali listin (prvi odstavek 48. člena).

66. člen
Svet Agencije sprejema finančni načrt in letno poročilo,
h kateremu daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
V. SREDSTVA ZA DELO AGENCIJE
67. člen

(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje ^
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori'
iz prejšnjega odstavka.

Sredstva za delo pridobiva Agencija:
iz plačil pravnih oseb, za katere opravlja plačilni promet
v državi, z n|ihovih računov;
- iz plačil države in občin ter drugih organizacij, za katere
opravlja naloge po tem zakonu, z njihovih zbirnih in drugih
računov;
- iz plačil, določenih s pogodbo v skladu s statutom in
zakonom;
- iz drugih virov, določenih s statutom v skladu z zakonom.

71. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje2
prekršek banka ali hranilnica če:
|
1. ne sprejme vplačila od fizične osebe v dobro
aV,
vodi Agencija, ali vplačila od pravne osebe, ki se aVi,
z računov pri Agenciji v dobro računa fizične osebe, ki 9
banka ali hranilnica (11. člen);
2. če ravna v nasprotju z 12. členom;
3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena;

68. člen
(1) Plačila za opravljanje del in nalog po tem zakonu določi
svet Agencije s tarifo.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kazn^
prekršek tudi odgovorna oseba banke ali hranilnice, k
dejanje iz prejšnjega odstavka.

(2) K tarifi Agencije daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
(3) Praviloma se o višini tarife odloča ob predložitvi letnega
poročila za preteklo leto ter finančnega načrta za tekoče leto.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. KAZENSKE DOLOČBE
69. člen

72. člen

,n«(
(1) Agencija sprejme statut in druge splošne akte najkaS
v 60. dneh po pričetku dela.
,(10*
(2) Imenovanje sveta Agencije se uskladi s tem zako'
najkasneje v 60. dneh po pričetku dela.
tief>
(3) Dokler ni sprejet statut iz prvega odstavka
Agencija posluje po določbah dosedanjega statuta o
venije.
tis
(4) Generalni direktor, namestnik generalnega d'rer *tojn<>s!'
pooblaščeni delavci opravljajo naloge iz svoje P 'L|310
v Agenciji do poteka mandatne dobe, ki jim je P"°
z imenovanjem v SDK.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek Agencija, če:
1. ne obvešča bank in hranilnic o stanju in spremembah
njihovih depozitov (tretji odstavek 13. člena);
2. naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
vodijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko
ga prejme (prvi odstavek 22. člena);
3. naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
ne vodi)o v istem kraju, neupravičeno ne izvrši v breme izdajatelja plačilnega naloga še istega dne, ko ga prejme, dli naloga
nemudoma za tem ne pošlje Agenciji, pri kateri ima račun
pravna oseba, kateri se plačuje (drugi odstavek 22. člena);
4. plačilnega naloga, ki ga je prejela od Agencije iz drugega
kraja, banke ali hranilnice za pravne osebe, ki imajo svoje
račune pri njej, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko ga
prejme (drugi odstavek 23. člena);
5. izvrši plačilni nalog imetnika računa, ki za to nima kritja (1.
odstavek 24. člena);
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena;

73. člen
a#
(1) Organizacijski deli Agencije, ki opravljajo naloge n f(Iii'
nja, naloge plačilnega prometa in naloge statistike
ranja opravljajo ta dela v Agenciji, vse dokler ne d j|j|ir
podlagi drugih zakonov te naloge prenešene na druge
cije.
vli* *
(2) Naloge nadziranja subjektov javne porabe
uveljavitve zakona o računskem sodišču Agencij
s členi 40 do 59 tega zakona.

7. ne spremlja likvidnosti bank in hranilnic ali o tem dnevno
ne obvešča Banke Slovenije (prvi odstavek 27. člena);
8. ne sprejme predloženih nalogov za plačilo (drugi odstavek
34. člena);
9. v primeru plačilne nesposobnosti pravne osebe ravna
v nasprotju s 36. členom zakona;
10. upnika na njegovo zahtevo ne obvesti o vrstnem redu
realizacije njegove terjatve (37. člen);
11. zainteresirane pravne osebe ne obvesti o stanju in gibanju
plačilne sposobnosti imetnikov računov (39. člen);
12. če ravna v nasprotju z 62. členom zakona.

(3) Nadzor nad izvedbo revizijskih postopkov
preoblikovanja podjetij, ki jih je pričela izvajati Služba go"''
nega knjigovodstva na podlagi zakona o lastninskem I*
kovanju podjetij, izvaja Državni zbor Republike Slov®

(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.

74. člen
Listine in dokumente, ki jih je uporabljala pri svojem 0
nju SDK in so označene z nazivom SDK, se uporabljal
uveljavitvi tega zakona kot listine Agencije.

70. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
1. Agenciji ne pošlje ustreznih podatkov za vodenje registra
imetnikov računov (drugi odstavek 16. člen);
2. ne opravlja denarnega prometa prek računa pri Agenciji oz.
pri banki (30. člen);
poročevalec, it 26
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75. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati: .^ji11"
- zakon o službi družbenega knjigovodstva v Soc
republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85);
in se preneha uporabljati:
20

76. člen

~ zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ,
?t. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 57/89
"1 79/90);

Z dnem uveljavitve tega zakona postane premoženje dosedanje Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
last Republike Slovenije.

"Zakon o finančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/89,
■^89, 35/89, 79/89, 61/90, in Uradni list RS, št. 42/90).

77. člen

(2)r Ne glede na prejšnji odstavek se do zagotovitve pogojev za
P enos plačilnega prometa na Poštno banko Slovenije, uporabljajo tiste določbe zakona o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/
j«) in zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list
j?RJ,
št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89,
57
'89 in 79/90), ki se nanašajo na opravljanje plačilnega proe,a
v poštah.

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Agencija najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi
zakona, opravi z Banko Slovenije potrebne uskladitve izvedbenih predpisov iz 8., 13., drugega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 15. člena in 18. člena.

OBRAZLOŽITEV
1og?npre
' zbor
Republike Slovenije je na 22. seji , dne 22. 6.
iel predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za
r
i„ °i P omet, nadziranje in informiranje v drugi obravnavi
-^Prejel amandmaje k 1., 4., 6.. 9., 12., 13., 19., 29., 30., 31.,
£ 37. 39., 40., 43., 47., 51, 63., 66.. 70., 71., 72., 73., 75., in 77.
0
brav S° vkliu6en' v besedilo, ki je pripravljeno za tretjo

Vključil se je nov 6. a člen, zato se je oštevilčenje členov od 7.
do 37. spremenilo. Ker pa se je 37. člen brisal, je oštevilčenje
členov od 38. člena dalje enako kot je bilo v predlogu zakona
v drugi obravnavi. Zaradi spremembe členov se je spremenilo
tudi navajanje členov v kazenskih določbah.

put?

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1.
^ členu

»Agencija mora obvestiti pravno osebo o stanju in gibanju
plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe.«

®6sedilo »imetniki računov« v prvi vrstici pred oklepajem se
^enja z besedilom »pravne osebe«.

Obrazložitev.
Obveznost Agencije, da obvešča zasebnike o stanju in gibanju plačilne sposobnosti pravnih oseb ni mogoče predpisati,
ker zasebniki ne odpirajo računov pri Agenciji in tako ni
zagotovljena reciprociteta pri dobivanju podatkov.

O^azložitev:
l 'e™ členu se pojasnjuje, kdo odpira račune, na kakšen
J"Cin jn pod katerimi pogoji. Ti subjekti, to je pravne osebe se
°lrT,enujejo za nadaljnjo obravnavo z imetniki računov. Zato
^rciore ostati besedilo kot je bilo predlagano z amand-

5.
K 63. členu
V tretjem odstavku se za besedilom Banke Slovenije »enega
člana« zamenja z besedilom »dva člana«.

2.
^ ^9-členu

Obrazložitev:

Nrugi alinei se za besedo »menica« črtajo besede »ali ček,
an
" in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

Število članov Sveta Agencije v tretjem odstavku ni bilo vsklajeno s številom v drugem odstavku. Glede na vsebino nalog, ki
jih ima Banka Slovenije, je ustrezna njena večja zastopanost
v Svetu Agencije.

fta.
ki ga je upnik v skladu z zakonom sprejel od dolžnika«.
°arija tretja alineja pa postane četrta alineja.
Vložitev:

6.
K 73. členu

0 v dru
Vteh^''
9' alineji, ki je bilo sprejeto z amandmajem
n
Pre^]
a sko ne ustreza, saj ček izda upniku dolžnik in ga upnik
'Oži v vnovčenje.
3.
*38- členu

Dodata se nova 1 in 2. odstavek, ki se glasita:
*
»(1) Agencija opravlja preverjanje zakonitosti in pravilnosti
izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb, dokler se te lastninsko ne preoblikujejo po
zakonu o lastninskem preoblikovanju.

br|?<*il°
e

»poleg instrumentov iz prejšnjega člena lahko« se
'ako, da se besedilo prvega odstavka glasi:

(2) Druge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi
pogodbi iz 7. alineje tega zakona so naloge, ki jih je SDK
opravljala na dan uveljavitve tega zakona «

n l< za
*VD*
zavarovanje
plačil vroči
upnikunalog).«
nalog za prenos
Pls '
anim datumom
dospelosti
(akceptni

°brazložitev:

Sedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, četrti in
peti odstavek.

,1andrnanorn se e r,a
Pty
i ^ zato
' 37-ječlen
na katerega
se je
skliceval
k„ s1 odstavek 38. člena,
potrebno
smiselno
spremeniti
®di|0.

Obrazložitev:

4
*39- členu

V obdobju do dokončnega preoblikovanja družbene lastnine
je potrebno še zadržati ureditev po kateri bo Agencija opravljala preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov,
ki urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb,
dokler se te lastninsko ne preoblikujejo.

Se
d® Sedilo

v prvi vrstici in tretji vrstici »zasebnika« se briše tako
39. člen glasi:
21
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Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

Naloge iz 7. alineje, ki jih bo Agencija še opravljala je
potrebno pojasniti in sicer, da so to naloge, ki jih je SDK
opravljala na dan uveljavitve tega zakona.

Obrazložitev:

7.
K 73. členu

Nikjer ni bilo izrecno povedano, da Služba družbenega W
govodstva nadaljuje delo kot Agencija, zato je predlaga
amandma.

Besedilo »uveljavitve« v četrtem odstavku se zamenja z besedilom »pričetkom uporabe«.

9.
K 77. členu

Obrazložitev:

Doda se nov 3. odstavek, ki glasi:

V četrtem odstavku gre za redakcijski popravek, saj bo Agencija opravljala naloge nadziranja subjektov javne porabe do
začetka uporabe zakona o računskem sodišču. Zakon
o računskem sodišču se bo uveljavil petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo
pričel šele 1. januarja 1995.

»Določila 2. odstavka 12. člena zakona se prično up0^'3,
na način in v roku, ki ga določi Banka Republike Sloven
Obrazložitev:

8.
K 74 členu
Doda se nov prvi odstavek, ki glasi:

Določila, ki je bilo sprejeto, da lahko imajo posamezne(><&
osebe več računov je nemogoče uporabljati predenr
zagotovijo ustrezni pogoji pri opravljanju plačilnega P ^ ^
in zagotavljanja izvrševanja določil zakona o Agenciji'
nanašajo na vrstni red plačil in drugih.

»Služba družbenega knjigovodstva Slovenije nadaljuje delo
kot Agencija.I

poročevalec, št. 26
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Predlog zakona o RAČUNSKEM SODIŠČU — EPA 480 — TRETJA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 1. julija 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/6-1994 in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, za sejo zbora 19. julija 1994.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem tudi amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona
o računskem sodišču.
Predlog zakona o računskem sodišču
'• SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
1. člen

(1) Izbiro možnih kandidatov za člane računskega sodišča
opravi predsednik republike po objavljenem (avnem pozivu za
zbiranje predlogov.

|s| tem zakonom se ustanovi Računsko sodišče Republike
ovenije kot najvišji organ nadzora državnih računov, državna
proračuna in celotne javne porabe (v nadaljnjem beseđl
'u. računsko sodišče).

(2) Predsednik republike določi kandidate za člane računskega sodišča na osnovi obrazloženih predlogov, ki jim je
predloženo pisno soglasje kandidatov.

2. člen

7. člen

(n1)

Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano
a ustavo in zakon.

(1) Predsednik računskega sodišča vodi poslovanje računskega sodišča in organizira njegovo delo.

(2) Delo računskega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.

(2) Predsednik računskega sodišča zastopa računsko sodišče.

3. člen
Sedež računskega sodišča je v Ljubljani.

8. člen

4. člen

(1) Po izvolitvi podajo člani računskega sodišča pred državnim zborom naslednjo prisego:

s'1)

Svojo organizacijo in delo ureja računsko sodišče
Poslovnikom in z drugimi splošnimi akti.

n

»Prisegam, da bom opravljal svoje naloge na podlagi ustave
in zakona, da bom opravljal svoje delo pošteno, vestno in
nepristransko.

11

(2) Najkasneje v 3 mesecih po zaprisegi mora član računskega
sodišča pričeti z opravljanjem svoje funkcije.

Poslovnik sprejema računsko sodišče v soglasju z Držav"r> zborom Republike Slovenije.
SESTAVA RAČUNSKEGA SODIŠČA

9. člen

5. člen

1) Predsednik računskega sodišča ima pravico do plače in
drugih prejemkov v višini, ki so določeni za predsednika
ustavnega sodišča.

'1) Računsko sodišče ima devet članov.
člane izvoli državni zbor na predlog predsednika republike
*a dobo devetih let.

(2) Člani računskega sodišča imajo pravico do plače in drugih
prejemkov v višini, ki so določeni za sodnike ustavnega
sodišča.

J®) Predsednika, namestnika predsednika in člane račun*ega
sodišča izvoli državni zbor, s tajnim glasovanjem,
v
ečino glasov vseh poslancev.

(3) Za druge pravice predsednika in članov računskega
sodišča se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo te pravice
za funkcionarje v državnih organih.

Za člana se lahko izvoli državljan Republike Slovenije, ki
.^)a najmanj visokošolsko izobrazbo, najmanj 10 let delovnih
,'kušenj
na ekonomskem ali pravnem področju in kdor v štirih
e
''h pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije.

10. člen
(1) Za pravice vodij služb računskega sodišča in svetovalcev
Računskega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih
prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja to področje za delavce v državnih
organih.

jj>)a Najmanj tretjina članov računskega sodišča mora imeti
ziv pooblaščeni revizor.
člani računskega sodišča organizirajo in vodijo delo posameznih področij.

(2) Za pravice drugih delavcev računskega sodišča do plače in
do nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter za
druge pravice veljajo določbe zakona, ki ureja to področje za
delavce v državnih organih.

Prec
br
sodišča
obvesti člana
predsednika
repuj'ke
in'sednik
državniračunskega
zbor o izteku
mandata
računskega
0t)
išča najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata.
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11. člen

17. člen
Krvnem
l/Idlll fdi^ui
Člani
računskega
ior\eyci sodišča
ouuiov^a ine
ic smejo
omcju um
biti in***..
med -seboj v
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v s,ran sv'Lu
pa do četrtega kolena, ali biti med seboj v zakonu ali v ® a
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska z
prenehala.

Člani računskega sodišča ob imenovanju predložijo pisno
izjavo državnemu zboru o svojih premoženjskih razmerah
v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
12. člen

18. člen

(1) Funkcija člana računskega sodišča ni združljiva :
s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in v organih političnih strank in sindikatov;
s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, služb, skladov, zavodov in zadrug;
s sodelovanjem pri delu državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil;
z opravljanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi državni^
na predlog računskega sodišča in so sestavni del p'0'a
Republike Slovenije.
(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča računs*
sodišče.
(3) Računovodske izkaze računskega sodišča revidira
blaščeni revizor, ki ga določi državni zbor na predlog P
nega odbora državnega zbora.

(2) Nezdružljivost funkcije iz prvega odstavka tega člena ugotavlja državni zbor.

III. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA

13. člen
(1) Član računskega sodišča je predčasno razrešen samo, če:
- to sam zahteva;
če |e obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
svoje funkcije;
če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega sodišča;
če ne ravna v skladu s tem zakonom in z uradno zaprisego.

19. člen
(1) Računsko sodišče je pristojno revidirati;
- državne organe
- osebe javnega prava
-avneS2
- osebe zasebnega prava, ki prejemajo sredstva iz o'za
proračuna ali drugih sredstev javne porabe
- osebe zasebnega prava, ki izvajajo javne službe
-aVa
- gospodarske družbe in druge osebe v katerih je
neposredno ali posredno udeležena v kapitalu.
r,ceb6' ^
(2) Računsko sodišče lahko revidira tudi vse druge
jdjra
vstopajo v poslovna razmerja z osebami, ki jih lahko ' j.
po tem zakonu in to za del poslovanja, ki je financiran
stvi javne porabe.
glove(3) Računsko sodišče revidira posojilne odnose Banke ^ ^
nije do državnega proračuna ter tudi druge posle,
v skladu z zakonom opravlja za Republiko Slovenijo.

(2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen, če
državni zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prvega
odstavka tega člena in na tej podlagi odloči o predčasni
razrešitvi. S tem dnem članu računskega sodišča tudi preneha mandat.
14. člen
1) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana računskega
sodišča mora predsednik republike najkasneje v (30 dneh
predlagati novega kandidata za člana računskega sodišča.

20. člen

(2) Državni zbor mora imenovati novega člana računskega
sodišča najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga iz prejšnjega odstavka

(1) Računsko sodišče opravlja:
Harn®,n
- nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospo"
učinkovito rabo sredstev javnih financ;
java"!"
- nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrS z V
proračunov in finančnih načrtov;
zKd "
- predhodno revidiranje in revidiranje računovodskih1
proračunov in drugih uporabnikov javnih financ;
- nadzor nad pobiranjem javnih dajatev;
- svetovanje javni upravi,
- druge naloge, določene z drugimi zakoni

15. člen
Član računskega sodišča, ki je bil do izvolitve v delovnem
razmerju v državnem organu oziroma v javnem podjetju ali
lavnem zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije člana računskega sodišča vrne na delo, ki ga je
opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove
strokovne izobrazbe.

(2) Računsko sodišče sodeluje pri oblikovanju načina
vodskega izkazovanja in poročanja ter pri oblikovanj
dardov porabe javnega sektorja.

16. člen
(1) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela, ali
dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila
plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo,
dokler se ne zaposli oziroma ne izpolni pogojev za upokojitev
po splošnih ppredpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja
funkcije člana računskega sodišča.

r

:iZP f
(3) Zaradi nadzora nad poslovanjem morajo osebeyodstavka 19. člena tega zakona vsako leto predloži'' ^0ti
skemu sodišču finančne načrte ter druge akte, ki ji"
računsko sodišče in letna poročila o poslovanju.
(4) Revidiranje računovodskih izkazov se obvezno ■
enkrat letno za državni proračun, za sklade, ki jih je us'v 0
Republika Slovenije ter za Zavod za pokojninsko in in s' '
zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlova"! ^ivenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z guranje se mora opraviti pred obravnavo na, z zakoni
gimi akti, določenih organih.
(5) Računsko sodišče opravlja nadzor nad posojilni!711 oK
Banke Slovenije do državnega proračuna ter tudi drug
ki jih v skladu z zakonom opravlja za Republiko Slo^e

(2) Pravico do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
podaljša do izpolnitve pogojev po splošnih predpisih, vendar
najdlje še za eno leto.
(3) Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje članu računskega
sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno
zavarovanje oseb v delovnem razmerju.
poročevalec, št. 26
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(2) Zoper nalog lahko revidirana oseba vloži ugovor v 8 dneh.
O ugovoru odloča senat iz 2. odstavka 23. člena tega zakona

I Računsko sodišče lahko opravi nadzor oziroma revidira
'unovodske izkaze tudi na zahtevo državnega zbora, vlade
Pristojnih ministrstev ter organov lokalne samouprave.

a

(3) Nalog mora revidirana oseba izvršiti v roku 15 dni.

I') Revidiranje računovodskih izkazov pri drugih nadzorova' sosebah, razen tistih iz 4. odstavka tega člena, se opravlja
Wadu z letnim programom Računskega sodišča ter
skladu z odločitvami predsednika računskega sodišča
P°9ostosti nadzora.

26. člen
Predsednik računskega sodišča predloži poročilo o opravljenem nadzoru državnemu zboru, predsedniku vlade in pristojnemu ministrstvu ali pristojni lokalni skupnosti.

IV p

°STOPKI IN NAČINI DELA

27. člen

21. člen

Računsko sodišče mora pri svojem delu varovati državne,
uradne, poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti nadzorovanih in revidiranih oseb.

^Računsko sodišče vodi postopek nadzora in revidiranja po
'lnanZa^0nU 'n dru9'^ Predpisih, ki urejajo področje javnih

28. člen

^a|,ranka v postopku je uporabnik sredstev javnih financ (v
jnjem besedilu: revidirana oseba).

Če obstaja utemeljen sum, da je bilo stor|eno kaznivo dejanje
ali prekršek, vloži računsko sodišče ovadbo oziroma predlaga
uvedbo postopka zaradi prekrška.

22. člen

29. člen

ib^naa'Unsko

sodišče odloča v postopku nadzora in revidiraPrvi in drugi stopnji.

[eng31 P,ros*°pku nadzora in revidiranja na prvi stopnji odloča
eh članov računskega sodišča.

Člani računskega sodišča ne smejo odločati o zadevi, pri
kateri so z revidirano osebo, njenimi zakonitimi zastopniki ali
člani organov upravljanja ali odgovornimi osebami v sorodstvenih zvezah iz 17. člena tega zakona.

fcstopku na drugi stopnji odloča senat petih članov, ki
slu pn Predsednik računskega sodišča. Člani senata na drugi
l' ne smejo biti udeleženi v postopku na prvi stopnji.

30. člen
(1) Računsko sodišče lahko za opravljanje posameznih strokovnih opravil imenuje tudi neodvisne strokovnjake in izvedence za posamezna področja.

23. člen
(1} p
n
Nr
a k°službe
čanem
revidirani
osebi vodja
filQ °<-ne
izdapostopku
predhodnopriporočilo.
Predhodno
porore
nje_.Pm dloži v obravnavo in pripombe revidirani osebi in
dflj ' Pooblaščenim organom, ki se mora o njem v roku 15.
P'sno izjasniti, če se z ugotovitvami ne strinja.
jjh
Po® Podlagi pripomb revidirane osebe iz predhodnega
p0ro, a sPrejme tričlanski senat članov računskega sodišča
°Sebi V P°s,0Pku na prvi stopnji, ki ga predloži revidirani

(2) Neodvisni strokovnjaki in izvedenci so v zvezi z opravljanjem nalog iz prejšnjega odstavka dolžni zapriseči, da bodo
trajno varovali vse informacije in vsa spoznanja ki so državne,
uradne, poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti, v skladu
z zakonom in z akti, ki jih izda predsednik računskega
sodišča.
/
(3) Sklicevanje na mnenje neodvisnega strokovnjaka, ki ga
poda v zvezi z nalogo revidiranja, računskega sodišča ne
odvezuje odgovornosti za oblikovanje mnenja ali ugotovitev.

*!>er
to poročilo lahko revidirana oseba vloži ugovor
u
30 dni na senat računskega sodišča na drugi stopnji.
(4) ^ nat
kate®e na drugi stopnji sprejme dokončno poročilo, zoper
9a ni dopusten upravni spor.

31. člen
(1) Računsko sodišče lahko:
- zahteva takoj vsa obvestila, ki se mu zdijo potrebna;
- zahteva, da se mu pošljejo vse knjigovodske listine in drugi
dokumenti (pisma, pogodbe);
- opravi pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov,
ki so v zvezi s poslovanjem;
- opravi ostala preverjanja, ob prisotnosti pooblaščene
osebe.

24- ćle
(1] 6 Un
"
Otjs,j' sko sodišče revidira računovodske izkaze oseb iz 4.
en
^rth s| " a tako, da zanje izda mnenje o finančnih
S tem P° ovanja in o letnih poročilih o poslovanju, v skladu
*akonom.
IS) (; .
!Šru "ha oseba že revidirane računovodske izkaze v skladu
2a
®°dla 9' mnenja
konom,
lahko računsko
sodišče izda mnenje
iz revidiranega
računovodskega
izkaza. že na
j^j ^
la^^nsko sodišče lahko zahteva dodatna pojasnila in tudi
'ahko preveri potrebne podatke in informacije.
k) p
»Setn^hodno poročilo, poročilo in dokončno poročilo lahko
*pr|J® Mnenje brez pridržkov (pozitivno mnenje), mnenje
ilojj.'k°m, negativno mnenje o predmetu revidiranja z obra«a . "° mnenja s pridržkom in negativnega mnenja ter predSkfp 'Poročil
revidirani osebi, državnemu zboru in lokalni
filja a°sti glede ukrepov za odpravo nepravilnosti in priporoelo državnih organov in drugih oseb.

(2) Delavci računskega sodišča imajo pravico vstopiti in pregledati prostore, objekte ter naprave pri osebah, ki jih nadzorujejo vse v skladu z varovanjem skrivnosti iz 27. člena tega
zakona in ne glede na to, da ne podajo uradno zaprisego iz 8.
člena tega zakona. Podrobnejša določila o navzočnosti pri
pregledu, načinu pregleda in zapisniku o opravljenem pregledu se določijo s poslovnikom.
(3) Pri opravljanju pregleda lahko pooblaščeni delavec za
največ 8 dni odvzame dokumentacijo če meni, da obstaja sum
prekrška ali kaznivega dejanja; o tem odvzemu izda potrdilo.
32. člen
(1) Če je računsko sodišče ugotovilo hujše nepravilnosti,
škode ali zlorabe lahko predlaga, da morajo osebe iz prvega
odstavka 19. člena takoj razrešiti dolžnosti odgovorne osebe^
in računovodje.

i,

25. člen
I Ža ^
odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi
da računsko
pk '*
"°sWi!
sodišče nalog za odpravo že med
om nadzora in revidiranja.

(2) Ugovor odgovorne osebe in računovodje zoper zahtevo
računskega sodišča ne zadrži izvršitve.
25
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- če ne predloži računskemu sodišču finančnih načrtov i"
letnih poročil o poslovanju (tretji odstavek 20. člena);
- če ne izvede naloga za odpravo dejanj, ki so v nasproti"
z zakoni in drugimi predpisi (25. člen);
- če ne pošlje vsa obvestila, ki so potrebna računskem"
sodišču (prva alinea prvega odstavka 31. člena);
(j
- če ne pošlje vse knjigovodske listine in drugi dokumen
(druga alinea prvega odstavka 31. člena);
h
- če prepreči računskemu sodišču pregled knjigovodsKi
trel
listin in drugih dokumentov, ki so v zvezi s poslovanjem ( '
alinea prvega odstavka 31. člena);
b
- če prepreči računskemu sodišču ostala preverjanja, o
prisotnosti pooblaščene osebe ( četrta alinea prvega odstavK
31. člena).
- če ne dovoli delavcem računskega sodišča vstopiti in P'®
gledati prostore, objekte ter naprave (drugi odstavek
člena);
.
- če ne dovoli odvzeti dokumentacijo (tretji odstavek J
člena).

33. člen
Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu
zboru poročilo o svojem delu.
V. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
(1) Pravna oseba iz drugega in tretjega odstavka 19. člena
tega zakona se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev:
- če ne izvede naloga za odpravo dejanj, ki so v nasprotju
z zakoni in drugimi predpisi (tretji odstavek 25. člena);
- če ne pošlje vsa obvestila, ki so potrebna računskemu
sodišču (prva alinea prvega odstavka 31. člena);
- če ne pošlje vse knjigovodske listine in drugi dokumenti
(druga alinea prvega odstavka 31. člena);
- če prepreči računskemu sodišču pregled knjigovodskih
listin in drugih dokumentov, ki so v zvezi s poslovanjem (tretja
alinea prvega odstavka 31. člena);
- če prepreči računskemu sodišču ostala preverjanja, ob
prisotnosti pooblaščene osebe ( četrta alinea prvega odstavka
31. člena).
- če ne dovoli delavcem računskega sodišča vstopiti in pregledati prostore, objekte ter naprave (drugi odstavek 31.
člena);
- če ne dovolijo odvzeti dokumentacijo (tretji odstavek 31.
člena).

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(1) Računsko sodišča prične z delom 1.1. 1995.
(2) Računsko sodišče pripravi poslovnik najkasneje v ene"1
mesecu po pričetku dela.
36. člen

(2) Odgovorna oseba pravne osebe iz 19. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev:

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

OBRAZLOŽITEV
- dodana sta dva člena, ki določata pravice članov
^
skega sodišča potem, ko jim je prenehala funkcija in zato
spremeni oštevilčenje členov;

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 22. 6.
1994 opravil drugo obravnavo predloga zakona o računskem
sodišču. Državni zbor je predlagatelju naložil pripravo predloga zakona za tretjo obravnavo v skladu s stališči in sklepi, ki
jih je sprejel ter predlagal v upoštevanje tudi pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelj je. zato pripravil predlog zakona za tretjo obravnavo, v katerem je upošteval sprejete amandmaje k 1., 2., 4.,
5., 8., 14., 16., 17., 20., 28., 32., 33., 34. in 35. členu.
Besedilo predloga zakona je, poleg redakcijskih izboljšav,
spremenjeno oziroma dopolnjeno z naslednjim:

- tretji odstavek 16. člena (nov 18. člen) določa, da ra^u^.
vodske izkaze računskega sodišča revidira pooblaščeni D
zor, ki ga določi državni zbor na predlog pristojnega od
državnega zbora;
- v 33. členu (nov 35. člen) je zapisan začetek deloval3
računskega sodišča s 1. 1. 1995;
- 34. člen, ki je podrobneje določal dokončanje že
postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podje"I
črtan;

- dodan je nov drugi odstavek 4. člena, kjer je določeno, da
poslovnik sprejema računsko sodišče v soglasju z Državnim
zborom Republike Slovenije;

- 35. člen (nov 36. člen) je popravljen tako, da je °Pre fJgtti
rok za uveljavitev zakona petnajsti dan po objavi v Ura"n
listu Republike Slovenije.

- v prvem odstavku 5. člena je število članov računskega
sodišča povečano na devet;

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
Obrazložitev:
bn0
Amandma predvideva natančnejšo obrazložitev potreo
znanja za funkcijo člana računskega sodišča.
3.
K 5. členu

1.
K 5. členu
V drugem in tretjem odstavku se beseda »izvoli« se nadomesti
z besedo »imenuje«.

0d-

Obrazložitev:
Skladno z določili ustave je potrebno dopolniti tudi način
izbire članov računskega sodišča.

Šesti odstavek se črta. Sedmi odstavek postane šesti
stavek.

2.
K 5. členu

Obrazložitev:
. cjja
Ker v zakonu ni natančneje opredeljena notranja organiz
re
in poslovanje računskega sodišča je ta odstavek nepo<

Peti odstavek se na koncu dopolni z besedilom »po zakonu
o revidiranju«.

K 10. členu
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^odstavek se črta. Drugi odstavek postane prvi odstavek.

Predlog zakona pa opredeljuje tudi možnost, da se država
pojavlja kot podjetnik in ne kot subjekt javne porabe v (2)
odstavku, ko pravi: Računsko sodišče lahko preverja tudi
druge pravne osebe, v katerih je država udeležena, oziroma je
delni lastnik.

raz|

i[ ožitev:
'odstavka vsebujeta iste določbe, zato je prvi odstavek, ki
I. nepotreben.
S.
"1 'tenu

Računsko sodišče lahko preveri tudi poslovanje vseh drugih
oseb, ki vstopajo v poslovna razmerja z osebami, ki jih nadzoruje na podlagi tega zakona in to za del poslovanja, ki se
nanaša na sredstva iz javnih financ.

iS,1,1al'nea se za besedo družb in vejico dopolni z besedama
9ospodarskih«.

V zadnjih dveh primerih ne gre za nadzor, temveč le za
preverjanje - dana je fakultativna možnost kontrole

Možitev:
^ndma vsebuje natančnejšo defincijo služb.
!,
členu
t|er) Se
,(1)R spremeni tako, da se glasi:
* pra'ko
sodišče opravlja nadzor nad poslovanjem:
- oseh'h oseb javnega prava,
Cr f
° aču C'v.i'nega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega
C'alihoseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz proradi drugih virov javnih financ.

Zakon postane konsistenten šele s sprejemom tega amandmaja, saj je 3. odstavek tega člena zajet že v 5. odstavku 20
člena predloga zakona. S sprejemom tega amandmaja so
usklajeni tudi naslednji členi: 1., 20., 21., 22.. 26., 31 in
kazenske določbe.
7.
K 21. členu
V prvem odstavku se briše besedilo »in drugih predpisih, ki
urejajo področje javnih financ« in se dopolni z naslednjim
besedilom: »Če ni s tem zakonom drugače določeno pa vodi
računsko sodišče postopek nadzora in revidiranja po splošnem upravnem postopku «

Hj^nsko
sodišče lahko preverja tudi druge pravne osebe,
r
'n je država udeležena, oziroma je delni lastnik.

Obrazložitev:
Ta amandma natačneje določa uvajanje subsidiarne uporabe
predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.

li^'Unsko sodišče lahko preveri tudi poslovanje vseh dru■8(!j0 ' ^ vstopajo v poslovna razmerja z osebami, ki jih
■<„a riJa ie na podlagi tega zakona in to za del poslovanja, ki
Sa na sredstva iz javnih financ.«

8.
K 25. členu

Sjj^'ožitev:
ipjii6 treba opozoriti na nejasnosti, ki se pojavljajo v zvezi
^ °tia revidiranje in nadzor.

V drugem odstavku se za besedico iz črka 3. nadomesti s črko
2. tako, da se stavek glasi: »O ugovoru odloča senat iz 2.
odstavka 23. člena tega zakona «

je opredeljeno v zakonu o revidiranju, kjer je v 2.
bjs Pečeno, da gre za revidiranje računovodskih izkazov,
^P^kušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter
<it6 me|
in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in
'^|
ječe dajanje strokovnih mnenj, ali računovodski
Ujesnično
kažejo stanje sredstev in obveznosti do njihov
ter poslovni izid pravne osebe.
,
%ai
i ,očno razmejuje nadzor in revidiranje, zato
'!!9ko nu nem zakonu n' ,reba pojasnjevati teh pojmov.
' >idiran smo uporabili širši pojem nadzor, ki obsega tako
^
ie kot kontroliranje in inšpiciranje.

Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo pristojnosti za odločanje
o neuresničenih nalogih za odpravo nepravilnosti. Ker gre za
dejanja med postopkom nadzora in revidiranja menimo, da
zadostuje senat na prvi stopnji-treh članov računskega
sodišča.
9.
K 30. členu
V prvem odstavku se na koncu, namesto pike, napiše vejica in
doda naslednje besedilo: »ki jih imenuje predsednik računskega sodišča«.

e
!,Ci
Pojasnilo
potrebno revidira
pri določbah,
opredeljujejo
'lOj^ebe,
ki jih jenadzoruje,
ali le ki
preverja
račun-

Obrazložitev:
Ta amandma natančnejše predpisuje, kdo imenuje neodvisne
strokovnjake in izvedence.

Nfen
<°skloana dikcija ni sistematična, ker niso našteti subjekti
V^P'h, temveč le taksativno in zato tudi niso našteti vsi:
jti|6,.'°kalnih skupnosti, obenem pa niso zajete vse situVJSe lahko pojavijo. V prvotni verziji je izdelana sistemaRačunsko sodišče opravlja nadzor nad poslovanjem:
a oseb javnega prava ( torej vse tiste, ki prejemajo
W ciz proračunskih virov),
ivilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega
"a (centralna banka, skladi, proračun) in
\ a 0set> civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz prora'i drugih virov javnih financ.

10.
K 30. členu
V prvem odstavku se za dolžni doda naslednje besedilo: »pri
predsedniku računskega sodišča«.
Obrazložitev:
Ta amandma vsebuje natančnejšo predpisuje, kje opravijo
prisego neodvisni strokovnjaki in izvedenci.
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Predlog zakona o POLITIČNIH STRANKAH - EPA 346 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Posl°!!"
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenj
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,
- Divna POTOČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije.

Vlada Rrepublike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 19. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/4-1994 in 187. členu poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Predlog zakona o političnih strankah
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen P"
državnem organu oziroma pri notarju.
1. člen

6. člen

Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), je združenje državljanov, ki uresničuje svoje politične cilje, sprejete
v programu stranke z demokratičnim oblikovanjem politične
volje državljanov in s predlaganjem kandidatov na volitvah
v državni zbor, za predsednika republike ter v organe lokalnih
skupnosti.

Član stranke lahko postane državljan, ki podpiše Prist0^
izjavo o članstvu v stranki, ob pogojih, ki jih določita za
oziroma statut stranke.
V pristopni izjavi državljan navede svoje ime in nK
rojstne podatke, stalno ali začasno prebivališče, fu ^
poklic ter sedež zaposlitve oziroma druge podatke, te
določeni v statutu stranke.

2. člen
Stranka deluje javno.
Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o delovanju stranke.

Mladoletnik, ki je star najmanj petnajst let, lahko Pos,aneflomladinske organizacije v stranki, s pisno privolitvijo n|0S
vega zakonitega zastopnika pa lahko postane član stran*

Finančno in materialno poslovanje stranke mora biti javno

Stranka mora imeti register članov stranke.
7. člen

3. člen
V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registrirana v skladu z določbami tega zakona ali stranka, ki ima
sedež v tujini.

Tujec ne more postati član stranke oziroma član °r^M,
stranke, lahko pa postane, če tako določa statut stra
častni član stranke.

Stranka ne sme delovati oziroma ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih družbah, v zavodih in drugih
organizacijah ter v državnih organih.

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko postan®'
člani stranke.
8. člen

Stranka ne sme delovati kot vojaško ali kot oboroženo združenje in je v ta namen ni dopustno ustanoviti.

Stranka mora dati državnemu organu, ki je pristojen za rjfje
stracijo stranke, na njegovo zahtevo podatke o tem, 3 ^
določena oseba ustanovitelj ali član stranke oziroma.
član organov stranke.

II. USTANOVITEV IN REGISTRACIJA STRANKE
4. člen

9. člen

Stranko lahko ustanovi najmanj tisoč polnoletnih državljanov
Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke
(v nadaljnjem besedilu: ustanovna izjava), sprejmejo statut
stranke in njen program.

Ime stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku. s^0
šano ime in kratica imena ter znak stranke, se ^negi
bistveno in nedvoumno razlikovati od imena, skrajša
8
imena, kratice imena in znaka druge, že registrirane s' aVj|i
in ne smejo biti taki, da spravljajo ali bi utegnili sp
državljane v zmoto.

Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta
poslovna sposobnost.

Stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime'
kratico imena in en znak.

5. člen
Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi
stranke.

V pravnem prometu stranka sme uporabljati le svoje reS'5
rano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak.

V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše:
- ime in priimek,
- podatke o datumu rojstva,
- državljanstvo,
- stalno oziroma začasno prebivališče,
- funkcijo, poklic ter sedež zaposlitve,
- ime, skrajšano ime in kratico imena stranke,
- izjavo, da sprejema statut stranke in njen program.
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Ime stranke, skrajšano ime, kratica imena in znak st.rarjftucij|
smejo biti enaki ali podobni nazivom državnih in5,n' )e.te
pokrajin v državah in njih simbolom in kraticam, ki j
uporabljajo.
„II tuf
Ime stranke ne sme vsebovati imena tuje države
stranke oziroma, tuje pravne ali fizične osebe.
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"ohlni kampanji in v kandidacijskem postopku stranka
"ko uporablja le svoje registrirano ime, skrajšano ime krao lrnena in znak.

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register ali
za izbris iz registra, če z aktom organa določenega v statutu
stranke ni izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po
tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in
program stranke.

10. člen
er

| itorialna organizacijska enota stranke lahko, v skladu
kim nu ' ki 'ih določa statut stranke, uporablja tudi dodatek
or„ Stanke, iz katerega je razvidno, da gre za teritorialno
a^nizacijsko enoto stranke.

Premoženjskopravna razmerja stranke se v primerih iz prvega
odstavka tega člena urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju o premoženjskopravnih razmerjih strank sodišče upošteva število članov stranke ob združitvi oziroma razdružitvi ter število članov
strank po združitvi oziroma po razdružitvi strank.

11. člen

Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis
v register ali za izbris iz registra; če ugotovi, da stranka iz
prvega odstavka tega člena nima urejenih premoženjskopravnih razmerij.

sivn'S,erist
- s,rank <v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministroma P °ino za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski
i,;,,)' izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne
5. člena tega zakona
evi
za vpis v register je treba priložiti:
-

16. člen

Ć Us,anov
stat,ut
nih

izjav,
in program stranke.

O spremembi in datumu spremembe imena, skrajšanega
imena, kratice imena in znaka stranke ter spremembe datuma
statuta, programa in sedeža, mora izvršilni organ stranke v 15
dneh obvestiti registrski organ in zahtevati vpis spremembe
v register.

vpisani v register, so javni.
12. člen

Registrski organ izda odločbo o vpisu spremembe podatkov
iz prejšnjega odstavka v register. Izrek odločbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave izreka
odločbe plača stranka.

or
'iiaverth'
označi zahtevo
et)
t>o uregan
in datuma
sprejemastranke
zahteve.za vpis v register

pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka po pošti,
a
'' brzojavno,
se dan in zahteve.
ura oddaje zahteve na
ejeta za
dan in uro sprejema

s,

17. člen

tji:
s,ranke za v is v
•®gIStrZth,eva
P
register pomanjkljiva, pošlje
or an v
Se
r
9
desetih dneh stranki zahtevo za dopolnitev
!j
s,ranka
vloge ne dopolni v roku 30 dni od sprejema
e a
sirhtev
an, e v* dopolnitev, se šteje, da je umaknila vlogo za vpis
register.

Stranka, ki meni, da se ime, skrajšano ime, kratica imena in
znak druge stranke ne razlikujejo bistveno in nedvoumno od
njenega že prej registriranega imena, skrajšanega imena,
kratice imena in znaka ter spravljajo oziroma bi utegnili spraviti državljane v zmoto, ima pravico s tožbo izpodbijati
odločbo o vpisu druge stranke v register ter zahtevati izbris
stranke iz registra.

13. člen
|s

9 trski organ izda odločbo o vpisu stranke v register.
Strank..
Postane pravna oseba z dnem vpisa v register.
StranL
Sme delova
Nd
skladu vs register.
tem zakonom in z drugimi
^ PIS| z dnem, ko tijevvpisana

Državne institucije in pokrajine v državah imajo pravico
s tožbo izpodbijati odločbo o vpisu stranke v register ter
zahtevati izbris stranke iz registra, če menijo, da so ime,
skrajšano ime, kratica imena in znak stranke enaki ali
podobni njih nazivom, simbolom in kraticam, ki jih le-te uporabljajo.

"sr'l'^i °rgan objavi izrek odločbe o vpisu stranke v regiHa Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave
°dločbe plača stranka.

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjih odstavkov je 30 dni od
objave izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem
listu Republike Slovenije.

14. člen
18. člen

8

Cj
* organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, če
s
trjn, ■ da niso izpolnjeni pogoji iz tega zakona za vpis
^
register.
!aht!®'s,raski organ meni, da so akti stranke, ki jih je priložila
'1 pr aia
'* vpis v register protiustavni, mora postopek prekiniti
Ocer,' 9ati Vladi Republike Slovenije, da vloži zahtevo za
Protiustavnosti aktov stranke.
^ Vlart Re ubl ke
^tavic
P ' Slovenije vloži zahtevo iz prejšnjega
»d|M*a.
,V| se postopek za vpis stranke v register nadaljuje po
ustavnega sodišča.

Registrski organ izbriše stranko iz registra:
- če ustavno sodišče odloči, da so delovanje oziroma akti
stranke protiustavni;
- če sodišče odloči, da se ime, skrajšano ime, kratica imena
in znak stranke bistveno in nedvoumno ne razlikujejo od
imena, skrajšanega imena, kratice imena in znaka stranke, ki
je že prej vpisana v register strank in so taki, da spravljajo ali
bi utegnili spraviti državljane v zmoto;
- če sodišče odloči, da so ime, skrajšano ime, kratica imena
in znak stranke enaki ali podobni nazivom državnih institucij
in pokrajin v državah in njih simbolom in kraticam, ki jih le-te
uporabljajo.

15. člen
'ihu^ra se lahko združuje z drugimi strankami oziroma se
združi.
V, 9
'tirjjp iz prejšnjega odstavka se vpiše v register oziroma se
'z registra v skladu z določbami tega zakona.
Drimeru
JWj ' re združitve stranke z drugimi strankami zahtevi za
'^a. 9ister
ni potrebno predložiti ustanovnih izjav iz 11.
9a zakona

O izbrisu iz prejšnjega odstavka registrski organ obvesti
stranko.
Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra:
1. na zahtevo stranke;
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2. če ugotovi, da je bil vpis stranke v register opravljen na
podlagi neresničnih podatkov;

Letni prihodki stranke iz tretje in sedme točke prveg
odstavka tega člena ne smejo presegati 20% od zneska vse
letnih prihodkov stranke.

3. če ugotovi, da v roku enega leta po izteku mandatne dobe,
določene s statutom, stranka ni izvolila svojih organov;

Presežek prihodkov stranke iz tretje in sedme točke Prvej'
odstavka mora stranka, v 30 dneh po sprejemu 'inan n|tj
poročila o poslovanju stranke za preteklo leto,
v dobrodelne namene ter o tem obvestiti državni zbor. O"
stilo se objavi v glasilu državnega zbora.

4. če ugotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje na
volitvah v državni zbor ali v organe lokalne skupnosti.
Registrski organ obvesti stranko o začetku postopka za izbris
iz registra ter jo povabi, naj se v določenem roku o tem izjavi.

Mladinska organizacija iz tretjega odstavka 6. člena tega
zakona, ki ima status izvajalca programa nacionalnih rn'a e
skih organizacij, lahko pridobiva sredstva za sofinancira i
programov in delovanja mladinskih organizacij.

Registrski organ odloči o izbrisu stranke iz registra v primerih
iz tretjega odstavka tega člena z odločbo. Stranka se iz
registra izbriše, ko postane odločba izvršljiva.

Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz PrisPevl<pj
tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodi0Zir-oma
premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine °,eV
vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje stof
za stranko iz tujine.

Izbris stranke iz prvega odstavka tega člena iz registra in izrek
odločbe o izbrisu stranke iz prejšnjega odstavka se objavita
v Uradnem listu Republike Slovenije.
19. člen

23. člen

Za vpis in izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe
zakona o splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne
določa drugače.

Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo Pj
spevke za stranko. Prispevek za stranko je po tem zakonu
vsaka brezplačna storitev za stranko oziroma opravljanje
ritev za stranko ali prodaja izdelkov stranki pod P°^°fn'jKe
stranko postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge korisi ^
storitev pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov oziroma,
kupce izdelkov teh oseb.

Premoženje oziroma sredstva strank, ki jih je stranka pridobila iz proračuna, se z dnem izbrisa stranke iz registra prenesejo na proračun.
III. AKTI IN NOTRANJA UREDITEV STRANKE

Pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev za stranko al|^
proda izdelek, mora stranki izstaviti račun, ne glede na,°' ja
je plačnik storitve ali cene izdelka oziroma ne glede na t <
je storitev opravljena ali izdelek dan brezplačno.

20. člen
Stranka ima statut in program.

Če prispevki iz prvega odstavka tega člena presegajo
desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Repi"
Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije stf' anju
za leto, za katero se dela poročilo o finančnem pošlose ^
stranke, se v tem poročilu navede podatke o firmi in
^
pravne osebe oziroma ime, priimek in naslov fizične o
oziroma zasebnika in naziv njegove firme ter višino le'
prispevka, ki so jih le-ti prispevali.

Statut stranke mora določiti:
1. ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke;
2. notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke;
3. pravice in dolžnosti člana stranke;
4. postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v državni
zbor in za predsednika republike ter kandidate za volitve
v organe lokalnih skupnosti;
5. postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o združitvi ali razdružitvi stranke;
6. postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna
razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra oziroma
v primeru združitve ali razdružitve stranke;
7. odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke;
8. mandatno dobo članov organov stranke;
9. postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa stranke.

24. člen
Stranka, katere kandidati so bili na zadnjih volitvah le
v državni zbor, ima pravico do sredstev iz proračuna 9 a .„jih
število dobljenih glasov v vseh volilnih enotah na z
volitvah v državni zbor.
Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico dousredste^
ca
proračuna za vsak dobljen glas na volilnega PraJ"\,
1
v višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesecf ■ ^
Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z ' ^
som rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih p°°
Zavoda Republike Slovenije za statistiko.

21. člen
Stranka mora imeti organ predstavnikov vseh članov stranke
in izvršilni organ stranke.
Statut stranke lahko določi tudi ustanovitev drugih organov
stranke.

25. člen
31
Stranke morajo Državnemu zboru Republike Slovence d o a'.
marca tekočega leta predložiti finančno poročilo o p° ^jn
nju stranke za preteklo leto, ki mora vsebovati vse
odhodke stranke ter zlasti vire prihodkov stranke v 5 oSr
z računovodskimi predpisi. V tem poročilu morajo bit' P(egj
bej prikazani podatki iz tretjega odstavka 23. člena
zakona in podatki o stroških volitev.

IV. FINANCIRANJE STRANKE
22. člen
Stranka pridobiva sredstva iz:
1. članarine;
2. prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb;
3. prihodkov od premoženja;
4. daril;
5. volil;
6. proračuna;
7. dobička iz dohodka podjetja katerega je lastnik.
Podjetje iz sedme točke prejšnjega odstavka sme opravljati le
kulturno oziroma založniško dejavnost.
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Predsednik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev'
čila iz prejšnjega odstavka, če ni sestavljeno v s ||0z določbo tega člena in določi tudi rok v katerem mora
to biti dopolnjeno.
Finančno poročilo iz prvega odstavka tega člena se
objaviti v glasilu državnega zbora.
30

31. člen

26. člen
Državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, sindikati, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni
k
apital v višini najmanj 50%, ne smejo financirati strank.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev
s stranko ali proda izdelek stranki brez izstavitve računa
stranki (2. odstavek 23. člena).
32. člen

27. člen

Za prekršek iz četrtega in šestega odstavka 22. člena tega
zakona ter za prekršek iz 26. člena tega zakona se izreče
poleg denarne kazni tudi varstveni' ukrep odvzema sredstev,
ki so predmet prekrška.

Lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo
stranke.
v

-nadzorstvo

VII.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen

33. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja miniJstvo. pristojno za upravo, če z zakonom ni drugače dolo-

Registrski organ vpiše kot stranke, v roku enega meseca od
dneva uveljavitve tega zakona, v register tiste politične organizacije, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslanske mandate.
Stranke iz prejšnjega odstavka morajo v roku šestih mesecev
od dneva vpisa v register uskladiti svoje akte z določbami tega
zakona ter jih poslati registrskemu organu, sicer se jih izbriše
iz registra.

V|

- kazenske določbe
29. člen

J denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
P'ekršek stranka:

34. člen

j' ki deluje, ni pa vpisana v register v skladu z določbami tega
akona oziroma, ki ima sedež v tujini (1. odstavek 3. člena);
■ uki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih
'bah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih
r
9anih (2. odstavek 3. člena);
* W deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (3. odsta8k
3- Člena);
J- Kl v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let,
ez privolitve njegovega zakonitega zastopnika (3. odstavek
S' 'jena);
:.*• včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenuje
«" Izvoli tujca (7. člen);
:raki ne da državnemu organu, ki je pristojen za registracijo
0 ^ke, na njegovo zahtevo podatke o tem, ali je določena
®ba ustanovitelj ali član stranke oziroma, ali je član organov
?• ki v pravnem
(8. člen); prometu ne uporablja le svojega registrirala imena, skrajšnega imena, kratico imena in znak (3.
Odstavek 9. člena);
• ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku ne
.POrablja le svojega registriranega imena, kratico imena in
. (5. odstavek 9 Člena) j
•ki v3o dneh po sprejemu finančnega o poslovanju stranke
'Preteklo leto, presežek prihodkov stranke ne nameni
dobrodelne namene ter o tem ne obvesti državni zbor (4.
?dstavek 22. člena);
li' k' pridobi sredstva stranke iz prispevkov tujih zasebnikov,
I ''tnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke
ine iz v0,il in daril iz ,u ine
'
i
oziroma
drugo
{*Drirt'
'dobivanje
sredstev ali opravljanje
storitevvsakršno
za stranko
iz

Politična organizacija mora v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona vložiti zahtevo za vpis v register v skladu
s tem zakonom.
Politična organizacija iz prejšnjega odstavka lahko kot
stranka ohrani svoje ime, skrajšano ime, kratico imena in
znak.
Če politična organizacija v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona ne vloži zahteve iz drugega odstavka tega
člena, preneha delovati.
Premoženje oziroma sredstva političnih organizacij iz prejšnjega odstavka oziroma strank iz drugega odstavka 33. člena
tega zakona, na katerem so imele te organizacije pravico
uporabe in so jih pridobile iz proračuna, se prenese na proračun.
35. člen
Na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti se na dan 1. 4.
1990 leta prenesejo tiste nepremičnine bivših družbenopolitičnih organizacij, na katerih so imele te organizacije pravico
uporabe oziroma lastninsko pravico.
Bivše družbenopolitične organizacije iz prejšnjega odstavka
so Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva in Zveza socialistične mladine Slovenije.
Pravno nasledstvo organizacij iz prejšnjega odstavka se glede
premoženjskih razmerij ureja v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem.
36. člen

II ki
l? do 31odstavek
22. člena).leta državnemu zboru ne predloži
J
marca tekočega
/^nčnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto (1.
stavek 25. člena);

Financiranje strank se v skladu z določbo 24. člena tega
zakona prične s 1. januarjem 1995 leta.
37. člen
\
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list
RS, št. 35/90 in 39/90), razen določb 21. člena.
Določba 21. člena zakona iz prejšnjega odstavka preneha
veljati 1. januarja 1995 leta.
Z dnem uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega člena
prenehajo veljati predpisi, izdani na njegovi podlagi.

narno
Prnif
najmanj
80.000
tolarjev
kaznuje
za
. ekršek
tudikaznijo
odgovorna
oseba
pravne
osebe,seki stori
prekrK
'2 prvega odstavka tega člena.

30. člen
kazni
Prfttnarnojavn
i° najmanj
1,000.000organ
tolarjev
se kaznujejo
za
siivr^ek
j zavoC
|i javno podjetje,
lokalne
skupnosti,
o sd'kat, humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi
Podarska družba, v katere je vložen javni kapital v višini
^anj 50%, če financirajo stranko (26. člen).

38.člen

p denarn° kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
tudi d ovorna
$ekK i,z ek
o 9odstavkaoseba
pravne osebe, ki stori prekrprejšnjega
tega člena.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o političnih strankah na 19. seji. dne 19. 4. 1994,
predlog zakona sprejel, hkrati pa je sprejel stališča in sklepe,
ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakona za drugo
obravnavo.

v dobrodelne namene, o tem se obvesti državni zbor, ki
obvestilo objavi v glasilu državnega zbora. V 29. členu zakoni
je določena sankcija za stranko, ki presežek dohodkov ne
nameni v dobrodelne namene in sicer v 30 dneh po sprejemu
finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto■

V skladu z navedenim, je besedilo predlaganega zakona za
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno z naslednjim:

Predlagatelj je mnenja, da se dobiček citiranih podjetjih
obdavči v skladu z veljavno zakonodajo, zato tega v ter"
zakonu ni treba posebej urejati.

- Iz vsebine predloga zakona so izločene vse tiste določbe, ki
se nanašajo na volilno kampanjo, ker naj bi se jih vključilo
v drugo obravnavo besedila predloga zakona o volilni kampanji. Zato je črtano V. poglavje zakona o političnih strankah.

V skladu z zakonom o računskem sodišču, ki je v obravniaw
v državnem zboru, ni treba posebej določati, da to sodtsce
nadzira poslovanje strank.
- Mladinska organizacija stranke, ki ima status izvajaj
programa nacionalnih mladinskih organizacij, je izenačen
z drugimi nacionalnimi mladinskimi organizacijami in je
v petem odstavku določeno, da lahko pridobiva sredstva *
sofinanciranje programov in delovanje mladinskih organizacij.

- Četrta in deveta točka sklepov in stališč državnega zbora
sta si nekoliko v nasprotju. V četrti točki je predlagatelju
naloženo, da prouči možnost zmanjšanja števila ustanovnih
članov stranke, v deveti pa naj popravi besedilo tako, da bo
v prvi vrstici prvega odstavka 4. člena besedo »petsto« zamenjal z besedo »tisoč«. Ker predlagatelj meni, da je zahteva
državnega zbora iz devete točke »močnejša«, je v 4. členu
zakona določeno, da stranko lahko ustanovi najmanj tisoč
polnoletnih državljanov. V skladu s tem je spremenjen tudi 11.
člen zakona.

Kar zadeva določitev namenske uporabe sredstev s,ran/t
sklep državnega zbora ni bil dovolj določen. Gre namreč
sedem virov sredstev stranke, predlagatelj domneva, dale9
za določanje namenske uporabe sredstev stranke, ki jih vn'
pridobi z opravljanjem kulturne oziroma založniške deja
sti. Predlagatelj je mnenja, da ni smotrno oziroma rn0^°.e,
stranki določiti namensko uporabo sredstev in sicer ob vsj
pestrosti razmerij, ki jih ustvarja normalna dejavnost strank

- V skladu s sklepom državnega zbora in mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, je v 9. členu določeno, da
ime stranke, skrajšano ime, kratica in znak stranke ne smejo
biti taki, da spravljajo ali bi utegnili spraviti državljane
v zmoto. V istem členu je dodan nov četrti odstavek, ki določa,
da ime stranke, skrajšano ime, kratica imena in znak stranke
ne smejo biti enaki ali podobni nazivom državnih institucij in
pokrajin v državah in njih simbolom in kraticam, ki jih le-te
uporabljajo. Ustrezno temu, sta dopolnjena 17. in 18. člen
zakona, ki določata, da državne institucije in pokrajine v državah imajo pravico s tožbo izpodbijati odločbo o vpisu stranke
v register oziroma, da registrski organ izbriše stranko iz
registra, če sodišče odloči, da so ime, skrajšano ime, kratica
imena in znak stranke enaki ali podobni nazivom državnih
institucij in pokrajin v državah in njih simbolom in kraticam, ki
jih le-te uporabljajo.

- Predlagatelj zakona meni, da določilo, ki bi zavezovalo
stranke, da na svojih kandidatnih listah zagotovijo, da
n°c
de,e
den od obeh spolov ne bo zastopan z manj kot 40%
f .e
ni materija urejanja v tem zakonu, temveč volilne zakonodU ■
- Predlagatelj meni, glede na sklep državnega zt>ora'
v zakonu predvidi ustrezno obliko financiranja tistega
O
političnega delovanja narodnih skupnosti, ki izhaja iz uS
zajamčenega predstavništva narodnih skupnosti v državne
,
zboru, da v zakonu, ki ureja financiranje političnih s,ra,cti
moč urediti tudi financiranje delovanja narodnih skupn°..
v državnem zboru. Po vsebini je to materija, ki naj jo
predpisi, ki sicer urejajo financiranje delovanja narod
skupnosti.

- Predlagatelj je, v skladu s stališčem državnega zbora,
proučil obseg in primernost ustanavljanja gospodarske dejavnosti stranke, namensko uporabo sredstev in obdavčitev prihodkov iz gospodarske dejavnosti, kot tudi učinkovitost in
možnost finančne kontrole s strani računskega sodišča.

- V skladu s sklepom državnega zbora, je črtan prvi
42. člena zakona, ker je sprejeta varianta k prvemu odsta
tega člena, v drugem odstavku istega člena je črtano beSfcin»Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV s
venije«.

Predlagatelj je v skladu z navedenim dopolnil 22. člen zakona
z naslednjim:

- Predlagatelj opozarja, da je na seji državnega zbora &
sprejet zakon o skupnosti študentov, ki v prehodnih in ko
nih določbah ureja premoženjska razmerja med Študent*
organizacijo Slovenije in nekdanjo Zvezo socialističnes »
dine Slovenije. Navedeno pomeni, da se bo v ' ni
z določbo 35. člena predloga zakona o političnih stranka'j.
Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti preneslo le '
premoženje Zveze socialistične mladine, ki ni predmet o
tvene bilance po zakonu o skupnosti študentov.

- Nedvomno je določeno, da podjetje, katerega je lastnik
stranka, lahko opravlja le kulturno oziroma založniško dejavnost. V izogib nejasnostim o višini na ta način pridobljenega
premoženja, je nadalje določeno, da letni prihodki stranke iz
prihodkov iz premoženja ter iz dobička iz dohodka podjetja
katerega je lastnik, ne smejo presegati 20% od zneska vseh
letnih prihodkov stranke. Presežek prihodkov se nameni
/
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Predlog OBRTNEGA ZAKONA - EPA 557 - DRUGA OBRAVNAVA
V'ada Republike Slovenije je na 91. seji dne 23/6-1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

- predloga obrtnega zakona,
W vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 20. seje Državnega zbora Republike Slovenje 30/5-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu juliju 1994.

-dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti;
- Staša BALOH-PLAHUTNIK, državna sekretarka v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

j^gdlog obrtnega zakona
'Hmeljne določbe

7. člen
1-člen

(1) Obrtno dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik
posameznik ali gospodarska družba, če izpolnjuje pogoje, ki
jih določa ta zakon.

đ

a obrt kot naCin
UDra 1 °!°'
opravljanja dejavnosti, pogoje za
0 obrtne
deia Vn stj
dejavnosti, obrti podobne dejavnosti,
domače in umetne obrti, organiziranje obrtnega
ib{.r °
Potr8be
h 9a sis,ema in osnove izobraževanja kadrov za

(2) Obrtnega dovoljenja ni dovoljeno prenesti na drugo
pravno ali fizično osebo.

opravljanja dejavnosti po tem zakonu.

8. člen

2. člen
brtna
vL?ad
dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja
u s 5. členom tega zakona in je določena v listi A.

Tuja fizična in pravna oseba lahko opravljata dejavnost po
tem zakonu le na podlagi načela dejanske vzajemnosti, oziroma s soglasjem Ministrstva pristojnega za obrt.

8t0 A
il4
obrtnih dejavnosti določi Vlada Republike Slove18 2
uredbo.

II. DEJAVNOST
1. POGOJI ZA PRIDOBITEV OBRTNEGA DOVOLJENJA

3. člen

9. člen

0pr?b,rti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se
3v8
oc,
Pod«!!'
s 5. členom
0n inkladu
je določena
v listitega
B. zakona na način, ki je obrti

(1) Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje
obrtne dejavnosti so:

fcsto B obrti podobnih dejavnosti določi Vlada Republike
®ni|e z uredbo.

- mojstrski naziv,
- dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za
opravljanje dejavnosti.

4. člen

(2) Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje
obrti podobne dejavnosti so:
- dokončana ustrezna poklicna šola oziroma opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
- dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za
opravljanje dejavnosti:

javnost
domače in umetne obrti po tem zakonu je
t*"0«, za katero je značilen enostaven način dela s prelje ro'n'm delom in umetniško in oblikovalsko ustvarde av
Pooni nosti domače in umetne obrti veljajo posebni
uo
" 'z tega zakona.

(3) Minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti iz prvega in
drugega odstavka tega člena so: .

5. člen

Obrt
"asiH?ande
iavnost in obrti podobna je tista, za katero veljajo
Je značilnosti:
s
nre za ro
ir
'zvodno
ali opravlja
storitveno
dejavnostlena
podlagi
$e*divirt
ijr ?Uaerlnih Pnaročil,
da se
proizvodnja
v majhnih
mv * da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela
nosti,
x
da«
ra
"ritierneuP°
bljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so
"i^ai 2naza °Prav|ianje dejavnosti po predhodni alineji in da
1eoJ°
6ilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovya
Procesa.
11) p

- minimalni tehnični in drugi, pogoji, ki se nanašajo na
poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje
površine, opremo in naprave,
- minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na
poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje
površine, opremo, naprave in osebe, ki neposredno delajo
v obratovalnici,
- minimalni pogoji glede zunanjih površin (funkcionalno
zemljišče in druge zunanje površine).
10. člen
(1) Oseba, ki izpolnjuje pogoj iz prve alineje prvega odstavka
oziroma prve alineje drugega odstavka 9. člena, je nosilec
obrtne dejavnosti.
(2) Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi:

6. člen

do opravljanja obrtne dejavnosti, obrti podobne
la prosti
ter dejavnosti domače In umetne obrti se pridobi
a,
^
agi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

- samostojni podjetnik posameznik, če zaposluje vsaj eno
osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena,
- družba z omejeno odgovornostjo in družba z neomejeno
odgovornostjo, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje

°f)ra\^.rtn? dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
"Janje dejavnosti.
33
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pogoj iz prvega odstavka tega člena ali, če ta pogoj izpolnjuje
vsaj eden od družbenikov,
- komanditna družba, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka ali, če ta pogoj izpolnjuje vsaj
eden od komplementarjev,
- delniška družba, če vsaj eden izmed članov poslovodstva
ali pri njej zaposlena oseba ta pogoj izpolnjuje.

III. DOMAČA IN UMETNA OBRT
15. člen
(1) Mnenja o tem ali je določen izdelek šteti za predme^
domače in umetne obrti, daje Obrtna zbornica Slovemi«91
podlagi mnenja strokovne komisije, sestavljene iz etnogr; j
likovnih umetnikov in zgodovinarjev, ki pregleda in oce
posamični predmet.

11. člen

(2) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuj®
zbornica Slovenije. Komisija deluje pri Obrtni zbornici Sio
nije.

(1) Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti
fizično ali pravno osebo, ga je ta dolžna nadomestiti v roku
6 mesecev.

16. člen

(2) V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora fizična
ali pravna oseba prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.
(3) Če fizična ali pravna oseba v roku, določenem v prvem
odstavku tega člena, ne nadomesti nosilca obrtne dejavnosti,
ji Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in jo
izbriše iz obrtnega registra.

Dejavnost domače in umetne obrti lahko opravlja f
oseba samo na podlagi obrtnega dovoljenja, izdanega
podlagi mnenja iz 15. člena tega zakona.
IV. PRENEHANJE VELJAVNOSTI OBRTNEGA DOVOLJEnJA
IN PREPOVED OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena Obrtna zbornica
Slovenije dovoli fizični ali pravni osebi začasno prekinitev
dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec obrtne dejavnosti
odsoten iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen)
dlje kot 6 mesecev.

17. člen
(1) Obrtno dovoljenje preneha veljati:
- z odjavo iz obrtnega registra ali
- z odvzemom

12. člen
(1) Postopek in način opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti iz 2. odstavka 9. člena predpiše Obrtna zbornica
Slovenije s posebnim pravilnikom, h kateremu morata dati
soglasje Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport in Svet za
poklicno izobraževanje.

(2) Fizična ali pravna oseba se je dolžna v roku osem
prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz obrtnega
stra in vrniti obrtno dovoljenje. O odjavi iz obrtnega reg
izda Obrtna zbornica Slovenije ugotovitveno odločbo(3) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovolj®"^
a|j
|C
opravi izbris iz obrtnega registra, če ugotovi, da fiz
9,v
sta
pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz 1. in 2. °d a l,nra
'
člena oziroma pogojev iz 10. člena tega zakona, ali d °v
Ija dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem.

(2) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega teoretičen in
praktičen del.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi pred
posebno strokovno komisijo, ki jo za posamezno dejavnost ali
posamezne skupine dejavnosti imenuje Obrtna zbornica Slovenije.

(4) Obrtna zbornica Slovenije lahko odvzame obrtno
nje in opravi izbris iz obrtnega registra tudi v nasie
primerih:

13. člen

- če pristojno častno razsodišče ali Obrtna zbornica Sl°vfl|1
ugotovita hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev,
- če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti-

(1) Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do
opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, prav tako ima na podlagi tega pravico do
opravljanja obrti podobne dejavnosti, če se patenti nanašajo
na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.

(5) Zoper odločbo iz 3. in 4. odstavka tega člena je
pritožba. O pritožbi odloča Ministrstvo, pristojno za ov
18. člen

(2) Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.

ni
(1) Pristojni inšpekcijski organ prepove fizični ali Pr®v"0a0\W
opravljanje dejavnosti, če ugotovi, da niso izpolnjeni P «
3. odstavka 9. člena tega zakona.
(18 8
(2) Prepoved opravljanja dejavnosti je lahko zaS®"Lnosti
trajna. V primeru trajne prepovedi opravljanja dej®
Obrtna zbornica Slovenije fizični ali pravni osebi 00
obrtno dovoljenje in jo izbriše iz obrtnega registra.

2. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
14. člen
(1) Obrtno dovoljenje izda Obrtna zbornica Slovenije, če prosilec izpolnjuje predpisane pogoje, najpozneje v 15 dneh, ko
je izročil obrtni zbornici pravilno sestavljeno vlogo za izdajo
obrtnega dovoljenja.

V. OBRTNI REGISTER

(2) V obrtno dovoljenje se vpiše obrtna dejavnost, nosilec
obrtne dejavnosti ter podatki, ki so določen s tem zakonom in
s pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem registru, ki ga izda minister, pristojen za obrt v soglasju
z Obrtno zbornico Slovenije.

19. člen
8

(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi obrtni register v 0kate'® ?
vpiše fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno d J atn®
obrti podobno dejavnost ter dejavnost domače in 0g^'
obrti in osebo oziroma osebe, ki izpolnjujejo pogoje z*
Ijanje dejavnosti.

(3) Na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja Obrtna zbornica
Slovenije po uradni dolžnosti vpiše subjekt v obrtni register.

(2) Obrtni register je javna knjiga.
1

(3) Vodenje obrtnega registra je podrobneje določen o s P' '
vilnikom iz 2. odstavka 14. člena tega zakona.

(4) Zoper odločbo o izdaji obrtnega dovoljenja je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča Ministrstvo, pristojno za obrt.
poročevalec, it 26
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(2) Pomočniški izpit je oblika zaključnega izpita, ki se opravlja
v skladu z zakonom pred komisijo pri Obrtni zbornici Slovenije, ki jo sestavljajo obrtniki, ki imajo mojstrski izpit, učitelji
praktičnega pouka iz poklicnih šol in uveljavljeni strokovnjaki
s področja poklicnega izobraževanja iz sindikatov.

Izobraževanje
^55t!CNOI20B RAŽE VANJ E
20. člen

(3) Obrtna zbornica Slovenije izda pravilnik o opravljanju
pomočniškega izpita v soglasju s Svetom za poklicno izobraževanje.

?br,na zbornica Slovenije je zadolžena za izvajanje poklicur^8a- lzol)roc,aževanja v skladu s tem in drugimi zakoni, ki
ohrl '° dPe ročje poklicnega izobraževanja za potrebne
dn
. iavnosti,
obrti podobne dejavnosti ter dejavnost
in
umetne obrti.

VII. MOJSTRSKI IZPIT, MOJSTRSKI NAZIV
26. člen

21. člen
llli^i^aževanje učencev po tem zakonu pomeni izvajanje
cie a
ustre*no usposobljene
' poklicnega
osebe. izobraževanja pod vodstvom

Ministrstvo, pristojno za obrt določi v soglasju z Ministrstvom,
pristojnim za šolstvo in šport, Svetom za poklicno izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije pogoje in način opravljanja
mojstrskega izpita.

J^braževanje
učencev za obrtne poklice sme opravljati le,
i,l/ 'e za to strokovno usposobljen oziroma kdor zaposluje
"usno osebo.

27. člen

2 s>ro
k°vno je usposobljen, kdor je pridobil mojstrski naziv
dr
Dra??Co
°čju, na katerem želi učiti učence oziroma tisti, ki ima
do izobraževanja.

Mojstrski izpit odobrijo in vodijo odbori za mojstrske izpite pri
Obrtni zbornici Slovenije, ki opravljajo to nalogo po pooblastilu Ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.

jjj Kđor ni strokovno usposobljen, sme prevzemati učence le,
za
strok13
osebo, ki je za poklicno izobraževanje
°wio P°sleno
usposobljena.

28. člen
(1) Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor
izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

ii'on°r ie končal ustrezno izobraževanje na VI. in VII. stopnji
Dre«, an
''a eobrtno
dejavnost, je strokovno usposobljen za
&roor za' in Poklicno izobraževanje učencev, če opravi
Klini,ter pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ga predpiše
. pristojen za šolstvo.

- opravljen pomočniški izpit za obrtni poklic, za katerega želi
opraviti mojstrski izpit,
- dokončana ustrezna mojstrska šola,
- dokončano izobraževanje V., VI. ali VII. stopnje v ustrezni
stroki,

22. člen
llfcziranie. izobraževanja učencev se uredi z učno
(Pogodbo o izobraževanju), ki jo sklenejo učenec
O
a njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ter fizična ali
°seba, ki ima obrtno dovoljenje.

- dokončano izobraževanje za posamezne poklice in
ustrezna delovna praksa pri opravljanju poklica, za katerega
želi opraviti mojstrski izpit

!b'0^et>ino učne pogodbe v skladu z zakonom določi Obrtna
de|0 'Ca Slovenije v soglasju z Ministrstvom, pristojnim za
u n
socialne zadeve in Ministrstvom, pristojnim
ols, *' °
vo in šport.

2) Osebe, ki želijo opravljati mojstrski izpit, morajo za pristop
k mojstrskemu izpitu imeti najmanj 3 leta delovne prakse,
oziroma eno leto prakse, če imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe
v ustrezni stroki.

23. člen

29. člen

ljwTerice
sme izučevati tisti, ki poleg predhodnih
litno 'U|e Se pogoj, da ima ustrezno obratovalnico

pogojev
za prakdelo učenca ali če zagotovi takšno obratovalnico.

Naziv obrtni mojster v zvezi z opravljanjem obrtnih dejavnosti
po tem zakonu, sme uporabljati le tisti, ki je za opravljanje
posamezne obrtne dejavnosti opravil mojstrski izpit.

»prg^ovalnica ni potrebna za izučevanje poklicev, ki niso
"ni meri vezani na delo v obratovalnici.

30. člen

afrna
zbornica Slovenije je zadolžena za izdajo mnenja,
lih Dnunr,ezna obratovalnica ustreza za izučevanje posamezVen e ev' v sk|adu z merili, ki jih določita Obrtna zbornica
'' in Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.

(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi poseben register o poklicnem izobraževanju. V register se vpisujejo podatki o učnih
mestih, o sklenjenih pogodbah o izobraževanju, opravljenih
pomočniških in mojstrskih izpitih ter drugi podatki.

C«na
zbornica Slovenije vodi register obratovalnic, ki
'uiejo pogoje za poklicno izobraževanje.

(2) Obrtna zbornica Slovenije pripravi vsako leto razpis prostih učnih mest in ga objavi v dnevnem časopisju.

24. člen
Nn
'•obi. ®'bcirnica Slovenije izvaja nadzor nad strokovno uspoVlni Ce
°S,i° nosilcev obrtne dejavnosti in primernostjo obra. ki izobražuje za obrtne poklice.

VIII. ORGANIZIRANOST OBRTI

^SMoćniški izpit

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost
v Republiki Sloveniji na obrtni način, obrti podoben način ali
domačo oziroma umetno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja, se združujejo v Obrtno zbornico Slovenije
in po sedežu obrata oziroma firme v območne obrtne zbornice.

^

1.ZDRUŽEVANJE
31. člen

25. člen

iak&v
pomočnika se pridobi s pomočniškim izpitom po
c
ku poklicnega izobraževanja.
35
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4. sredstva

32. člen

39. člen

V Obrtno zbornico Slovenije in območne obrtne zbornice se
lahko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in
strokovna društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki
s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti,

(1) Obrtna zbornica Slovenije zagotavlja (pridobiva) sredstva
za opravljanje svojih nalog iz:
- članarine, ki jo plačujejo člani zbornice,
- zaračunavanje storitev za izvajanje javnih pooblastil-

2. OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE
33. člen

(2) Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi Skupš'
čina Obrtne zbornice Slovenije.

Obrtna zbornica Slovenije je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovna organizacija, ki deluje na območju
Republike Slovenije.
.

(3) Nadomestilo za zaračunavanje storitev za izvajanje javnjj
pooblastil določi skupščina Obrtne zbornice Slovemi
v soglasju z Vlado RS.

34. člen

40. člen

Za razvoj obrti Obrtna zbornica Slovenije spremlja in obravnava problematiko dela obrti, skrbi za njen skladen razvoj,
oblikuje stališča in predloge obrti za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike, izvaja javna pooblastila,
naloge s področja poklicnega izobraževanja, vodi register
območnih obrtnih zbornic ter opravlja druge, s tem in drugimi
zakoni in s statutom določene naloge.

(1) Poleg sredstev iz 39. člena, lahko Obrtna zbornice Sl°v®
nije zagotavlja sredstva za izvajanje določenih skupnih nalog,
pomembnih za člane oziroma za posamezne skupine (bran*
članov:
- z opravljanjem storitev za člane,
du
- z opravljanjem posameznih dejavnosti zbornice v skia
s statutom,
- z namenskim združevanjem sredstev članov.

Javna pooblastila obsegajo:
(1) Izdajanje in odvzem obrtnih dovoljenj

(2) O višini in načinu plačevanja sredstev iz prvega odsta^3
odloča skupščina Obrtne zbornice Slovenije.

(2) Naloge s področja poklicnega izobraževanja
(3) Nadzor nad strokovno usposobljenostjo nasilcev obrtnih
dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in
nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno
izobraževanje učencev.

41. člen
Sredstva za delovanje območne obrtne zbornice dolojjJ
Skupščina območne obrtne zbornice v skladu s statut
Obrtne zbornice Slovenije.

(4) Vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic,
registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje učencev,
registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in
registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu.

5. NADZOR

35. člen

42. člen

(1) Obrtno zbornico Slovenije vodijo in upravljajo njeni člani.

Nadzor nad zakonitostjo dela obrtnih zbornic pri izvaja11)
javnih pooblastil opravlja Ministrstvo, pristojno za obrt-

(2) Najvišji organ Obrtne zbornice Slovenije je skupščina.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

36. člen

43. člen

(1) S statutom Obrtne zbornice Slovenije se podrobneje določijo naloge, njena organiziranost, območja delovanja območnih obrtnih zbornic, sodelovanje članov pri delu organov in
vsa druga vprašanja, pomembna za delovanje Obrtne zbornice Slovenije.

za

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 SIT se kazr^l®^
prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost iz tega za*
brež obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9. c'
e
(2) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznul (
prekršek fizična oseba, ki opravlja dejavnost iz tega za
brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9- cie

(2) K določilom statuta Obrtne zbornice Slovenije, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

(3) Skupaj z denarno kaznijo se za prekršek iz Prve^a0(jdrugega odstavka tega člena izreče tudi varstveni ukrep j
vzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporablje"
prekršku.

3. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA

(4) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se ^azn^L\ji
prekršek iz prejšnjih odstavkov tega člena odgovorna ° fgi
pri pravni osebi, katera opravlja dejavnost iz tega zakona
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

37. člen
(1) Območna obrtna zbornica je samostojno strokovno
- poslovna organizacija, ki deluje na določenem območju.
(2) Območna obrtna zbornica je pravna oseba.

44. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznule
prekršek pravna oseba:
,e,av
- če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne
nosti (2. odstavek 11. člena),
kg \1- če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz 2. odstav
člena tega zakona,
|erfl
- če izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev P
zakonu.

38. člen
(1) S statutom območne obrtne zbornice se določijo njene
naloge, notranja organiziranost ter vsa druga vprašanja,
pomembna za delovanje območne obrtne zbornice.
(2) Statut območne obrtne zbornice se lahko sprejme po
predhodni pridobitvi soglasja Obrtne zbornice Slovenije.
poročevalec, št. 26
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0) 2 denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje za
Prekršek fizična oseba:
opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne dejavn~
°sti (2. odstavek 11. člena)
~ ce se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz 2. odstavka 17.
S|
ena tega zakona,
~ te izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev po tem
*akonu.
x

in najmanj 5 let delovne prakse ter opravljen program za
pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo.
(2) Pomočniški izpit se v prehodnem obdobju opravlja pred
posebno komisijo pri Obrtni zbornici Slovenije. Komisijo
sestavljajo obrtniki, ki morajo imeti končano poklicno šolo in
najmanj 5 let delovne prakse, učitelji praktičnega pouka iz
poklicnih šol in uveljavljeni strokovnjaki s področja poklicnega izobraževanja iz sindikata.

prehodne in končne določbe

51. člen

45. člen
'1)2 dnem, ko prične veljati ta zakon, nadaljujejo z delom na
"ačin in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v obrtni register,
Pn9lasitveni vložek oziroma sodni register:

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilne dejavnoti
na kmetijah, lahko kmetje in člani njihovega gospodarstva
opravljajo dejavnosti po tem zakonu na podlagi priglasitve
Obrtni zbornici Slovenije. Za opravljanje teh dejavnosti jim ni
potrebno izpolnjevati pogojev iz 8. in 9. člena tega zakona in
niso obvezni člani Obrtne zbornice Slovenije.

vse fizične osebe ki poslujejo na podlagi veljavnega obrt"«?a dovoljenja oziroma na podlagi veljavne priglasitve po
°ločbah obrtnega zakona (Ur. list SRS, št. 35/88 in 24/89),
~ vse fizične osebe, ki so priglašene kot samostojni podjetnik
Posameznik na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev za
v, an
oK?
HS i ie dejavnosti po določbah obrtnega zakona (Ur. list
' St. 35/88 in 24/89),

52. člen
(1) Listo A in listo B iz drugega odstavka 2. in 3. člena tega
zakona izda Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni od
uveljavitve tega zakona.

. Vse pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost kot pre'adujočo dejavnost, ki jo je po določbah tega zakona šteti za
d rtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali dejavnost
°"iače in umetne obrti.

(2) Minimalne tehnične in druge pogoje iz prve in druge
alineje 3. odstavka 9. člena tega zakona, izda minister, pristojen za obrt v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor v roku
90 dni od uveljavitve tega zakona.

j?) Fizične osebe iz prve aline|e prvega odstavka tega člena
veljavnosti tega zakona nadaljuje z delom kot samo
podjetniki posamezniki, če se niso odločili za drugo
Pravno organizacijsko obliko.

(3) Minimalne sanitarno zdravstvene pogoje iz druge alineje
tretjega odstavka 9. člena tega zakona izda minister, pristojen
za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, v roku
90 dni od uveljavitve tega zakona.

46. člen

(4) Pogoje glede zunanjih površin iz tretje alineje tretjega
odstavka 9. člena tega zakona izda minister, pristojen za
prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, v roku 90
dni od uveljavitve tega zakona.

tn

g ^ a zbornica Slovenije je dolžna najpozneje v roku
d Mesecev po sprejemu tega zakona izdati vsem pravnim in
dpi n osebam,e ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
Dori °st'
i opredeljena kot obrtna dejavnost, obrti
°obna dejavnost ali dejavnost domače in umetne obrti,
re . o dovoljenje po uradni dolžnosti in jih vpisati v obrtni

(5) Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem registru iz 2. odstavka 14. člena izda minister, pristojen
za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije, v roku 90 dni
od uveljavitve tega zakona.

47. člen
nern

(6) Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mojstrskih izpitov
iz 26. člena izda minister, pristojen za obrt, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, Svetom za poklicno
izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije, v roku 90 dni od
uveljavitve tega zakona.

r

ia?
' listPSRS,
'čnešt.veljati
zakon,
veljati
obrtni
sKon (Ur.
35/88 ta
in št.
24/89)preneha
ter predpisi,
izdani
na
la
9i tega zakona.
48. člen

(7) Merila iz 3. odstavka 23. člena ter pravilnika iz 1. odstavka
12. člena in 3. odstavka 2. člena izda Obrtna zbornica Slovenije v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.

jJ ^ dnem, ko prične veljati ta zakon, prevzame Obrtna
9anov'Ca ®'oven'ie °brtne registre od občinskih upravnih or-

(8) Vsebino učne pogodbe iz 2. odstavka 22. člena določi
Obrtna zbornica Slovenije v soglasju z Ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, v roku 90 dni od
uveljavitve tega zakona.

49. člen
ub
t'°bdobji
ar— ju do vzpostavitve sistema poklicnega izobraževanja
ijDiPra^tične možnosti pristopa k opravljanju mojstrskega
se a
deia''
* izpolnjevanje
pogojev za opravljanje obrtne
Vn s
2al<
Pok|*''cna
° tišolaP°in ,em
končana ustrezna
najmanj onu
3 leta upošteva
delovne prakse.

53. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice uskladijo svoje akte in organizacijo z določbami tega zakona najpozneje do 31. 5. 1995.

50. člen

54. člen

& obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega izobraževapral<, ne
'*Dit Se
'' možnosti
pristopa k opravljanju mojstrskega
e
Can 0 Poklicno
^,eie'šolo ina
strokovno
usposobljen,
kdor
konpodročju, na
katerem želi
učitiima
učence

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

OBRAZLOŽITEV
predlagal v proučitev, upoštevajoč tudi pripombe Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve in Obrtne zbornice Slovenije,
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo.

zbor Republike Slovenije je na 20. seji dne 30. 5. 1994
te//,luawe' P^o obravnavo predloga Obrtnega zakona. Predlaga' naložil, da v skladu s sklepj in stališči, ki jih je sprejel in
37
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Predlagatelj je zato pripravil dopolnjeni predlog zakona za
drugo obravnavo, v katerem je upošteval večino stališč in
sklepov, tudi tiste, sprejete na sejah odborov Vlade RS in seji
Vlade RS dne 23 6. 1994. Besedilo predloga zakona je spremenjeno oziroma dopolnjeno v naslednjem:

Smiselno enako se dopolni tudi tretji odstavek 23.
zakona z: »Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport"

1.
V 1. členu se besedilo spremeni. Z njim se želi celovito
opredeliti, kaj je materija zakonskega urejanja obrti. Določba
1. člena je tako vsebinsko ustrezneje definirana.

»Vsebino učne pogodbe v skladu z zakonom določi
zbornica Slovenije v soglasju z Ministrstvom, pr/sfo/"
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvom. PrlSW!
za šolstvo in šport.«

2.
8. člen se dopolni tako, da namesto pike na koncu stavka sledi
besedilo: »oziroma s soglasjem Ministrstva, pristojnega za
obrt«

Vsebino učne pogodbe tako določijo poleg Obrtne zb°r^cj.
Slovenije in Ministrstva, pristojnega za delo, družino w 0
alne zadeve tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Pf*®"j®
lfi
dopolnitev, ki jo je posredovalo Ministrstvo za ^°'s _aj
šport, je bilo zaradi preobrazbe izobraževalnega s'S'®
(
usmerjenega v poklicno izobraževanje potrebno up°s'e

Navedene spremembe je šteti kot redakcijske korekcij
Drugi odstavek 22. člena se tako spremenjen, glasi:

Z navedeno dopolnitvijo se želi rešiti problem izvajanja načela
dejanske vzajemnosti. Izvajanje načela dejanske vzajemnosti
se razširja še na pridobitev soglasja Ministrstva, pristojnega
za obrt. Dopolnitev je predlagalo Ministrstvo za delo, družino
in socialo zaradi problemov ugotavljanja dejanske vzajemnosti v primerih, ko gre za zaposlovanje delavcev iz bivših
jugoslovanskih republik.

8.
Spremeni se 2. odstavek 25. člena tako, da glasi:
^
»Pomočniški izpit je oblika zaključnega izpita, ki se
v skladu z zakonom pred komisijo pri Obrtni zbornic' |
nije, ki jo sestavljajo obrtniki, ki imajo mojstrski izp>
praktičnega pouka iz poklicnih šol in uveljavljeni stroKO
s področja poklicnega izobraževanja iz sindikatov«•

3.
V prvem odstavku 11. člena se rok 60 dni, v katerem mora biti
izvedena nadomestitev nosilca obrtne dejavnosti, ki začasno
ali trajno zapusti fizično ali pravno osebo, podaljša na 6 mesecev.

S spremembo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za,z0
šport, želimo v smislu predvidenega poklicnega
-.jM
nja celoviteje podati definicijo vsebine pomočniškega

V tretjem in četrtem odstavku 11. člena se besedi »obrtna
zbornica« zamenjata z besedami »Obrtna zbornica Slovenije«. S tem se jasno definira vloga Obrtne zbornice Slovenije,
določena s tem zakonom.

9.
jn lil
Besedilo v 28 členu, ki govori o izobraževanju v., 0 a(3ntstopnje se dopolni z: »v ustrezni stroki«. S tem želim " ^
neje poudariti, da gre za izobrazbo, ki je blizu dejavno*a ■
bo oseba po opravljenem mojstrskem izpitu opravil&'

Smiselno enako se v besedilu zakona povsod tam, kjer se
pojavita besedi »obrtna zbornica« nadomestita z besedami
»Obrtna zbornica Slovenije«.

10oKlic'
1. odstavek 30. člena se dopolni s tem, da v register n0
nem izobraževanju vključimo vpis o sklenjenih
o izobraževanju. S tem je vsebina vpisov v posebn1
o poklicnem izobraževanju v celoti definirana.

4
Zaradi večje jasnosti, kdo izda obrtno dovoljenje, se v prvem
odstavku 14. člena namesto besed »se izda« zapiše »izda
Obrtna zbornica Slovenije«. Tako odpade vprašanje glede
tega, kdo je po zakonu pristojen za izdajo obrtnih dovoljenj.
5.
Besedilo drugega odstavka 15. člena se nadaljuje z naslednjim stavkom: »Komisija deluje pri Obrtni zbornic Slovenije«.

■
doK^
V 34. členu se doda nov, 2. odstavek, ki posebel 0/t
katera so tista javna pooblastila, ki jih v skladu s tem za
prevzema Obrtna zbornica Slovenije.
11

5 to dopolnitvijo želi predlagatelj odpraviti nejasnosti glede
delovanja strokovne komisije za odločanje o tem, kdaj šteje
izdelek za umetno in domačo obrt. Strokovna komisija je ena
in deluje le pri Obrtni zbornici Slovenije.

Zaporedje dosednjih členov se v skladu s tem sprem6""
12.
»
Predlagatelj je upošteval pripombo k 36. členu
f " (/i
s/7 s ve
zadeva izvajanje javnih pooblastil zbornice v " "0rfs^'
avtonomnosti Obrtne zbornice Slovenije dopolnil dru9
vek 36. člena, ki sedaj glasi:

6.
V2. odstavku 21. člena se beseda »usposabljanje« nadomesti
z ustreznejšim izrazom, in sicer: »izobraževanje«.
Besedilo 5. odstavka 21. člena se spremeni tako. da glasi:
»Kdor je končal ustrezno izobraževanje na VI. in VII. stopnji in
opravlja obrtno dejavnost, je strokovno usposobljen za prevzemanje in poklicno izobraževanje učencev, če opravi program za pedagoškoandragoško izobrazbo, ki ga predpiše
minister, pristojen za šolstvo.«

»K določbam statuta Obrtne zbornice Slovenije,
šajo na izvajanje javnih pooblastil, daje soglasje
blike Slovenije.«

se

hiI D"
Analogno k prejšnji obrazložitvi izhaja tudi sprememDa
dila drugega odstavka 39. člena, ki se sedaj glasi:
X- S^P
»Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi J
čina Obrtne zbornice Slovenije.«

S predlagano spremembo želi predlagatelj jasno določiti, da
je oseba z ustrezno izobrazbo, doseženo v času šolanja na VI.
ali VII. stopnji izobraževanja, primerno usposobljena za
opravljanje obrtne dejavnosti in tudi za praktično izobraževanje učencev za opravljanje tega dela, vendar le pod pogojem,
da obrtno dejavnost tudi dejansko opravlja in da je opravil
izobraževanje iz pedagoško andragoških znanj.

14.
hftfi"
V smislu določitve večje avtonomnosti območnih 0 et)ilo
zbornic, ki so samostojne pravne osebe, se spremeni o
41. člena zakona, ki se sedaj glasi:

7.
Drugi odstavek 22. člena ustrezno dopolnjuje besedno zvezo
»ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve« z:
»Ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve. «
poročevalec, št. 26

w

»Sredstva za delovanje območje zbornice določi SMP
območne obrtne zbornice v skladu s statutom Obrtne
niče Slovenije.«
38

člen z navedbo pravilnikov o izdaji obrtnega dovoljenja, vodenju obrtnega registra, pogojih za opravljanje mojstrskih izpitov in vsebino učne pogodbe iz drugega odstavka 22. člena
tega zakona.
<

15.
IX. poglavje, ki se nanaša na opredelitev definicije nezakonitega in nedovoljenega opravljanja dejavnosti, se v celoti črta.
Zaradi tega se spremeni zaporedje členov v nadaljevanju
zakonskega besedila.

Upoštevaje ta predlog se za drugim odstavkom 53. člena doda
tretji odstavek, ki se glasi:

Pr

*dlagatelj s prvotno zasnovanim konceptom, s katerim je
<elel definirati pojem -šušmarstvo« ali »fuš« zaradi preprečila nelojalne konkurence in nedovoljenega poseganja drugih
oseb v področje obrti, ni dosegel svojega prvotnega namena,
*a,° določba v 43. členu zakona dejansko ni več smiselna.
16.
Ujfaja se dodatna kazenska sankcija z izrekom varstvenega
J'krepa odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporab'jene pri opravljanju nedovoljene dejavnosti. Tako se dopolni
«3. člen z novim, tretjim odstavkom, ki se glasi:

»Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem
registru iz drugega odstavka 14. člena izda minister, pristojen
za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije, v roku 30 dni
od uveljavitve tega zakona.«
Za sedanjim tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek,
ki se glasi:

•Skupaj z denarno kaznijo se za prekršek iz prvega in drugega
odstavka tega člena izreče tudi varstveni ukrep odvzema
0l
aga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri prekršku.«

'Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mojstrskih izpitov iz
26. člena izda minister, pristojen za obrt, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, Svetom za poklicno
izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije, v roku 30 dni, od
uveljavitve tega zakona.«

Sedanji tretji odstavek postane četrti.

Sledi sedanji tretji odstavek, ki postane peti. Za petim odstavkom sledi nov, šesti odstavek, ki se glasi:

17.
Dpolni se 46. člen tako, da se za besedami »kot obrtna
^javnost« doda še: »obrti podobna dejavnost ali dejavnost
°omače in umetne obrti". Tako je vsebina te določbe v skladu
definicijo obrti po tem zakonu bolj natančna.
18.
piafco kot je pojasnjeno v 6. točki te obrazložitvi se dopolni
udi 1. odstvek 50. člena in sicer tako, da se za besedama
"delovne prakse« doda besedilo: »ter opravljen program za
Pfdagoško-andragoško izobrazbo, ki ga določi minister, priklon za šolstvo.«

» Vsebino učne pogodbe iz drugega odstavka 22. člena določi
Obrtna zbornica Slovenije v soglasju z Ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, v roku 30 dni od
uveljavitve tega zakona.«

rokov za
*tov, se rok v 52. določitve
členu spremeni
na pripravo
90 dni. podzakonskih

Predlagatelj nI upošteval pripombe k 2. in 3. členu, ki se
nanaša na jasnejšo definicijo pogojev za uvrščanje obrtnih
dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti v listo A in B, ki jo
s svojo uredbo izda Vlada Republike Slovenije. Meni, da so
v 5. in 9. členu zakona dovolj jasno opredeljeni pogoji za
opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, na podlagi
katerih je možno opredeliti, kaj je šteti med obrtno in obrti
podobno dejavnost. Kategorizacija obrti v listo A in B ne
pomeni nič drugega kot konkretizacijo razporeditve na podlagi tako določenih pogojev.

20.
" skladu s predlogi Obrtne zbornice Slovenije se dopolni 53.

Predlagatelj bo za drugo obravnavo k predlogu zakona priložil tudi listo A in listo B.

19.
aatfadi neus,rezne
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Predlog zakona o STANDARDIZACIJI - EPA 328 - DRUGA OBRAVNAVA
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovan')8
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O STANDARDIZACIJI,

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Peter PALMA, direktor Urada Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje.

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 19. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1994 in 187. členu poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

Predlog zakona o standardizaciji
5. člen

I. Splošna določba

Tehnični predpisi se sprejemajo in izdajajo z namenom, d®6
z njihovo uporabo zagotovili:

1. člen
Ta zakon ureja sprejemanje, izdajo in uporabo tehničnih
predpisov in standardov ter postopke za ugotavljanje skladnosti, ki na neposreden ali posreden način zagotavljajo, da so
izpolnjene zahteve iz tehničnih predpisov in standardov.

- varstvo življenja in zdravja, okolja ter naravnih in z d«10'"
ustvarjenih dobrin in vrednot,
u m
- nemoten promet blaga in storitev na domačem »9
3 tu ino
' '
nh kori*
- odpravljanje tehničnih ovir in izrabljanje vsestranski"
sti, ki prispevajo k boljšemu gospodarjenju,
- tehnično in konstrukcijsko varnost proizvodov,
- zaščito uporabnikov proizvodov in storitev,
- točen in razumljiv prenos informacij.

II. Urad Republike Slovenije za standardizacijo
In meroslovje

V tehničnih predpisih se določijo proizvodi, ki mor8'°0 rato
opremljeni s tehničnim navodilom ali navodilom za UP
v slovenskem jeziku.

2. člen
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v
nadaljnjem besedilu: Urad) predlaga in uresničuje politiko ter
izvaja naloge, določene s tem zakonom in drugimi zakoni.

S. člen

Urad zastopa in predstavlja standardizacijo v Republiki Sloveniji v mednarodnih in drugih meddržavnih organizacijah za
standardizacijo, izvaja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih
sporazumov in članstev v teh organizacijah, in se vključuje
v mednarodne sisteme akreditiranja, preskušanja in certificiranja.

Tehnične predpise izdajajo pristojni ministri. Tehničnj P^jJj
pisi se lahko sklicujejo na slovenske standarde. Če ustir
slovenskih standardov ni, se lahko sklicujejo na tu'estojni
darde. V primeru sklicevanja na standarde, mora Pn ^
.minister v pripravo tehničnega predpisa pritegniti L,ra -|asilu
raba standardov mora biti objavljena v uradnem 9
Urada, standardi pa javnosti dosegljivi v Uradu.

V specializiranih mednarodnih organizacijah za standardizacijo, ki pokrivajo področje posameznega ministrstva, lahko
zastopa standardizacijo v Republiki Sloveniji predstavnik, ki
ga določi Urad v soglasju s pristojnim ministrstvom.

7. člen
Slovenske standarde sprejema in Izdaja Urad.

3. člen

Slovenski standard je javna listina.
itope"
Minister, pristojen za standardizacijo, predpiše P°s
sprejemanja in izdajanja standardov.

Uradno glasilo, ki ga izdaja Urad, je namenjeno objavam
o standardih, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, informacijam
o izdanih tehničnih predpisih ter drugim informacijam o tehničnih predpisih, standardih in ostalih dokumentih s področja
standardizacije.

8. člen
Upravni organi, pravne osebe in samostojni podjetnik' p®
mezniki sprejemajo interne standarde zaradi urejanj
izboljšanja svojega poslovanja.

III.Tehnični predpisi In standardi
4. člen

IV. Postopki za ugotavljan|e skladnosti

Tehnični predpis je predpis, ki vsebuje varnostne, zdravstvene, okoljevarstvene ali druge z zakonom določene zahteve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in
proizvodne postopke. Skladnost s tehničnim predpisom je
obvezna.

9. člen

■esKf
Postopki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje, Pr(
šanje in certificiranje.
10. člen

Standard je dokument, ki navaja splošna in večkrat uporabna
pravila, navodila ali značilnosti proizvodov, storitev ali z njimi
povezanih procesov in proizvodnih postopkov in katerega
upoštevanje ni obvezno.
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Akreditiranje je postopek za pridobitev dokazila o uspos°'
nosti za opravljanje določene dejavnosti.
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11. člen

Preskušanje kot pogoj za pridobitev certifikata o skladnosti,
in certificiranje v smislu tega člena smejo opravljati samo
akreditirani organi.

Urad opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe (v
nadaljnjem
besedilu: NAS), ki izvaja akreditiranje preskusnih
ln
meroslovnih laboratorijev, certifikacijskih organov in nadzornih organov.

Minister, ki je pristojen za izdajo tehničnega ali drugega
predpisa, z odločbo določi s strani nacionalne akreditacijske
službe akreditirane organe, navedene v prejšnjem odstavku,
za izdajanje poročil o preskusu in certifikatov o skladnosti za
proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne
postopke, ki so urejeni s tehničnim predpisom.

Minister, pristojen za standardizacijo, predpiše način izvajanja akreditiranja in splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
akreditirani organi, navedeni v prejšnjem členu.

Preskušanje in certificiranje v smislu tega člena se ne nanaša
na blago carinskega izvora, na proizvode amaterske izdelave,
na rabljene, popravljene in predelane proizvode ter na proizvode, ki se posamično uvažajo na zahtevo in za potrebe
fizičnih oseb, razen če posamezen tehnični predpis tega
posebej ne predpisuje.

12. člen
^8 NAS po izvedenem postopku akreditiranja ugotovi, da
"Ožnik zahteve izpolnjuje vse kriterije za pridobitev akreditaC|
je, mu podeli akreditacijsko listino.
Če vložnik ne izpolnjuje vseh predpisanih kriterijev, NAS
zavrne zahtevo za podelitev akreditacije.

17. člen

Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za podelitev akreditacije je
dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za standardizacilo.Stroške akreditiranja nosi vložnik zahteve za akreditacijo.

Proizvodi in storitve, ki niso zajeti v prejšnjem členu, so lahko
preskušeni in certificirani, preden gredo v promet.
18. člen

Akreditacijska listina se izda na obrazcu, ki ga določi NAS.
NAS
vodi javni register akreditiranih organov s podatki
0
obsegu akreditacije.

Če certifikacijski organ ugotovi, da proizvodi, storitve ali
sistemi kakovosti, ki so predmet certificiranja, ustrezajo tehničnim predpisom, določenim standardom, tehničnim specifikacijam ali drugim predpisom, izda certifikat o skladnosti.

13. člen
^AS nadzoruje akreditirane organe, ali izpolnjujejo predpiane
kriterije za akreditacijo. Akreditirani organi morajo NAS
omogočiti nemoten nadzor.

Certificirani proizvodi se morajo označiti z znaki o skladnosti,
s katerimi se potrjuje, da so skladni s tehničnimi predpisi,
določenimi standardi, tehničnimi specifikacijami ali drugimi
predpisi.

NAS pri opravljanju nadzora ugotovi, da akreditirani organ
"e izpolnjuje kakšnega od predpisanih kriterijev, z odločbo
Začasno odvzame akreditacijo, navede ugotovljene pomanjkHost' in določi rok, v katerem morajo biti pomanjkljivosti
odpravljene oziroma v katerem morajo biti izpolnjeni predpisu kriteriji.

19. člen
Imetnik certifikata o skladnosti mora certifikacijskemu
organu, ki je izdal certifikat, oziroma nadzornemu organu, ki
opravlja nadzor za certifikacijski organ, omogočiti nadzor nad
certificiranimi proizvodi, storitvami in sistemi kakovosti.

j-"e akreditirani organ v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne izpolni predpisanih kriterijev, NAS
z Odločbo prekliče akreditacijo in izbriše organ iz registra.

Če se pri nadzoru ugotovi, da proizvodi, storitve ali sistemi
kakovosti ne ustrezajo certificiranemu tipu, certifikacijski
organ z odločbo začasno odvzame certifikat, navede v čem so
podane ugotovljene pomanjkljivosti in določi rok za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti.

*°Per odločbo o začasnem odvzemu oziroma preklicu akrediacije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za stanardizacijo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
,
14. člen

Če imetnik certifikata v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, certifikacijski organ z odločbo razveljavi certifikat.

^6reskušanje je opravljanje enega ali več preskusov, s katerimi
Po točno določenem tehničnem postopku določi ena ali
" karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve.

Zoper odločbo o začasnem odvzemu oziroma razveljavitvi
certifikata ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

^ertificiranje je postopek, po katerem certifikacijski organ
Pisno zagotovi, da je nedvoumno opredeljen proizvod, storiev
ls, ali z njima povezan proces in proizvodni postopek ter
em zagotavljanja kakovosti v skladu s postavljenimi zahteair\i oziroma, da je določena oseba usposobljena za izvajanje
°'očenih storitev.

20. člen
Izjava o skladnosti je izjava dobavitelja, izdana na njegovo
lastno odgovornost, da proizvod, proces ali storitev ustreza
tehničnim predpisom, določenim standardom, tehničnim specifikacijam ali drugim predpisom.
Dobavitelj proizvoda, procesa ali storitve sme izdati izjavo
o skladnosti, če proizvod, proces ali storitev ustreza tehničnim predpisom, določenim standardom, tehničnim specifikacijam ali drugim predpisom in če dobavitelj izpolnjuje kriterije, vsebovane v standardih, ki določajo splošne kriterije za
dobaviteljevo izjavo o skladnosti.

15. člen
er
^Se
tificiranje se opravlja na področju proizvodov, storitev,
bja in sistemov zagotavljanja kakovosti.

16. člen

21. člen

r

^ oizvodi, storitve ali z njimi povezani procesi in proizvodni
Postopki,
morajo biti certificirani, če je to določeno s tehnič'm ali drugim predpisom.

Listine o akreditaciji, poročila o preskusih ali druge listine, ki
so podlaga za pridobitev certifikatov o skladnosti ter certifikati o skladnosti, ki so bile izdane v tujini, se priznajo v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

j^lifikat o skladnosti oziroma drug dokument, ki ga določa
®nnični ali drug predpis, mora pridobiti proizvajalec, izvajao ali uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), preden da
oizvode ali storitve v promet.

- če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov
akreditiranja, preskušanja in certificiranja v skladu s pravili
41
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teh sistemov, pod pogojem, da so NAS, certifikacijski organi
ali preskusni laboratoriji v Republiki Sloveniji, člani teh sistemov,

VII. Nadzorstvo

- če so bile te listine izdane na podlagi mednarodnih ali
večstranskih sporazumov, ki jih je sklenila ali k njim pristopila
Republika Slovenija.

Nadzor nad uresničevanjem tega zakona sodi v pristojnost
Urada in organov tržne inšpekcije.

27. člen

Urad nadzoruje izvajanje postopkov preskušanja in certi"®'
ranja.

Akreditiran certifikacijski organ sme upoštevati tudi rezultate
preskusov, opravljenih v tujini, če so bili opravljeni v preskusnih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za tovrstne
laboratorije v Republiki Sloveniji.

Organi tržne inšpekcije nadzorujejo izpolnjevanje d0'0'^
v zvezi s pridobivanjem dokazil o skladnosti ter izpolnjeva ,
zahtev o deklariranju in označevanju blaga.
28. člen

V. Deklariranje in označevanje proizvodov

Če organ tržne inšpekcije pri opravljanju nadzora ugotovji '
so bile kršene določbe tega zakona ali predpisi,doloće
izda"
njegovi podlagi, naloži z odločbo kršilcu, da v
"oSi
roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravi in svojo dejavn
uskladi s predpisanimi pogoji in zahtevami.
i da
Če organ tržne inšpekcije pri opravljanju nadzora ugot°y'>da
proizvodi, ki so dani v promet, ne ustrezajo predpisom,r0
nim na osnovi tega zakona, izda odločbo, s katero P P'
promet takih proizvodov, dokler se pomanjkljivosti ne oop
vijo.

22. člen
Z deklariranjem proizvodov je po tem zakonu mišljeno, da se
na proizvodu, njegovi embalaži ali na kakšen drug ustrezen
način navedejo podatki za identifikacijo proizvoda, njegove
usklajenosti s standardi ali predpisi, karakteristike ter podatki
o proizvajalcu oziroma tistem, ki daje proizvod v promet.
Z označevanjem proizvodov je po tem zakonu mišljeno, da se
na proizvod, njegovo embalažo ali na kakšen drug ustrezen
način nanesejo znaki skladnosti ali drugi znaki in oznake, ki
jih določa ta zakon ali predpisi, izdani na njegovi podlagi,
znamenja in simboli za nevarnost, oznake in simboli za način
ravnanja s pošiljkami pri prenosu ali prevozu ter za ravnanje
s proizvodi pri skladiščenju in hrambi ter o postopku v primeru nezgode.

VIII. Kazenske določbe
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se za gospoda^
prestopek kaznuje pravna oseba:

23. člen

1) če ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma re
drugejja
dokumenta, ki ga določa tehnični ali drug predpis, P 8>
proizvode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člen ''

Vsi proizvodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati naslednje podatke o proizvodu:

2) če preskušanje ali certificiranje opravlja brez akredi<aC''
(tretji odstavek 16. člena);

- naziv proizvoda,
- tip proizvoda,
- ime proizvajalca.

3) če proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o
nosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti dote
da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike t
odstavek 18. člena).

S posebnim predpisom o deklariranju ali drugimi predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za določene proizvode natančneje določi način deklariranja ter dodatne elemente deklaracije.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje tudi o<tt
vorna oseba vpravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstay
tega člena.

24. člen
S predpisom o označevanju proizvodov ali drugimi predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za določene proizvode določi način označevanja ter tehnični pogoji in zahteve
glede nanašanja oznak te vrste na proizvode ter način njihovega nanašanja.

30. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se za prekršek &
nuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostol
opravljanjem dejavnosti:

25. člen

1) če ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma
dokumenta, ki ga določa tehnični ali drug predpis, pr0"0,.
proizvode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. član®)'

Predpise iz drugega odstavka 23. člena in 24. člena izda
minister, ki je pristojen za trgovino.

2) če preskušanje ali certificiranje opravlja brez akrediia®''
(tretji odstavek 16. člena);

Ne glede na prejšnji odstavek izda predpise za kmetijske
pridelke, semena, sadike, umetna gnojila in zaščitna sredstva
minister, pristojen za kmetijstvo, za živila živalskega oziroma
rastlinskega izvora pa minister, pristojen za zdravstvo, v sporazumu z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

3) če proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o
nosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te m j|
da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (>
odstavek 18. člena).
31. člen

VI. Financiranje
26. člen

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se za prekršek ^^opravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zveri s s«
stojnim opravljanjem dejavnosti:

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se plačujejo
pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo,
s katero se določi višina pristojbin in stroškov.

1) če certificiranega proizvoda ne označi z znakom o sW*n
sti (drugi odstavek 18. člena);
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U'će certifikata o skladnosti ali certifikata o usposobljenosti
na predpisanem obrazcu (sedmi odstavek 18. člena);

Predpisi o jugoslovanskih standardih, s katerimi je določeno,
da je uporaba jugoslovanskih standardov v celoti ali delno
obvezna, se kot republiški predpisi smiselno uporabljajo najdalj do 31.12.1995.

nim6S,andardi
'2da iz'avo 0 sk|adnosti s tehničnimi predpisi, določezan
' tehničnimi
specifikacijami
ali drugimi
predpisi
i P^vod, proces
ali storitev,
ki temu ne ustreza,
oziroma
če
^ a izjavo o skladnosti, pa ne izpolnjuje kriterijev, vsebovanih
j., Iandardih, ki določajo splošne kriterije za dobaviteljevo
I vo o skladnosti (drugi odstavek 20. člena),

Pooblastila oziroma potrdila o usposobljenosti, ki jih je na
podlagi Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in
23/91) do 25.06.1991 izdal Zvezni zavod za standardizacijo
nekdanje SFRJ, po tem datumu pa Urad, veljajo za posamezne pravne o^ebe oziroma laboratorije do pridobitve listine
o akreditaciji na istem področju, oziroma najdalj do
31.12.1995.

roi2v
snm6 Pvdanim
°dov
ne deklarira
v skladu
z zakonom ali predpina njegovi
podlagi
(23. člen)

Listine o ustreznosti veljajo do prenehanja veljavnosti atesta.

proizv
nLS?
°dov(24.
ne označi
Podlagi zakona
člen) v skladu s predpisom, izdanim na

33. člen
vornnarn° kazn'i° najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgote
9ačleSet)a V pravni osebi' stori dejanje iz prvega odstavka

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91),
razen določb 36. in 37. člena ter 62. do 64. člena.

'*• ^ehodne in končne določbe

Določbe 36. in 37. člena se kot republiški predpis smiselno
uporabljajo do 31.12.1995.

32. člen

Dovoljenje za odmik od jugoslovanskih standardov in norm
kakovosti izda direktor«Urada, razen na področju živil živalskega oziroma rastlinskega izvora, kjer dovoljenje za odmik
izda minister, pristojen za zdravstvo, v sporazumu z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

*ako daV'8

tehničnih predpisov iz tega zakona oziroma drugih
*v r?'° se kot republiški predpisi smiselno uporabljajo tisti
Zakn 8pred
P'si nekdanje SFRJ, ki so bili izdani na podlagi
ki so ° s,andardi2aciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91),
v
*ako 3 0 izvedt)
Republiki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega
neori? lsn
i temeljne ustavne listine o samostojnosti in
v6li . °sti RePublike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) in
bliki si''3'' Predpisi' ki so bi,i P° ,em da'umu izdani v Repu-

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

OBRAZLOŽITEV
zbor
lgg4 niPraw
Republike Slovenije je na 19. seji dne 21. 04.
c m ;°s re el
' Prvo obravnavo predloga zakona o standardizapriDra 0P l predloženo besedilo kol primerno podlago za
zakona za drugo obravnavo.

V drugi alineji prvega odstavka 21. člena (v predlogu za prvo
obravnavo 20. člen) so vključeni tudi mednarodni ali večstranski sporazumi, h katerim je Republika Slovenije pristopila.
V predlogu za prvo obravnavo so bili vključeni le sporazumi,
ki jih je Republika Slovenija sklenila. Poleg tega je v prvi
alineji bolj ustrezno določeno, da se v Republiki Sloveniji
priznajo listine, ki so bile izdane v tujini, če so NAS, certifikacijski organi ali preskusni laboratoriji v Republiki Sloveniji
člani mednarodnih sistemov akreditiranja, preskušanja in certificiranja. V predlogu zakona za prvo obravnavo je bilo zapisano, da je pogoj članstvo Republike Slovenije.

Prldln Zt>Qr 'e Predla9atelju naložil, da pripravi besedilo
skleDl zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in
/lh /e s re el ,er
Sekrpt'ariata
P i •
da
prouči zadeve.
in upošteva pripombe
za zakonodajo
in pravne
"ruy°predl°9a zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
ravnavo e
'toča i n °,
' l redakcijsko
izboljšano.
Pri tem so
stasklepi Državnega
zbora upoštevani
na naslednji
način.
1.

V 27. členu (v predlogu za prvo obravnavo 26. člen) je določeno, da nadzor nad uresničevanjem zakona sodi v pristojnost Urada in tržne inšpekcije. Izpadel je četrti odstavek tega
člena, ki je omogočal, da se s tehničnim predpisom, izdanim
na podlagi tega zakona, lahko za nadzor nad njegovim izvajanjem določi namesto organov tržne inšpekcije katere druge
inšpekcijske službe.

l

ate le rouć 1 n
K
^zak^
^ Pin pravne
' ' upošteval
°nodajo
zadeve. vse pripombe Sekretariata

ko}0,-6?3 Pred'oga zakona je izbrisan drugi odstavek 5. člena,
Bpuhri! obl'kovan za prvo obravnavo. Dejansko že Ustava
vpfaj e Slovenije v 8. in 153. členu dovolj natančno ureja
Pogod?ie skladnosl
' slovenskih predpisov z mednarodnimi
kl obvez
la n0nna
uje)o Republiko Slovenijo, in ni potrebe
vljanjem v samem zakonu.

Dikcija 32. člena (v predlogu za prvo obravnavo 31. člen) je
preoblikovana tako, da je bolj razdelana postopna uveljavitev
novega zakona. Zapisano je, da se do izdaje tehničnih predpisov iz tega zakona oziroma drugih zakonov kot republiški
predpisi smiselno uporabljajo tisti zvezni predpisi nekdanje
SFRJ, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega zakona o izvedbi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, in da veljajo tisti
predpisi, ki so bili po tem datumu izdani v Republiki Sloveniji.
Predpisi o jugoslovanskih standardih, s katerimi je določeno,
da je uporaba jugoslovanskih standardov v celoti ali delno
obvezna, se kot republiški predpisi smiselno uporabljajo najdalj do 31. 12. 1995. Do istega datuma veljajo pooblastila
oziroma potrdila o usposobljenosti, ki sta jih na podlagi
zakona o standardizaciji pred uveljavitvijo novega zakona
izdala Zvezni zavod za standardizacijo nekdanje SFRJ oziroma Urad. V naslednjem členu je določeno, da se z dnem
veljavnosti predlaganega zakona preneha uporabljati sedanji
zakon o standardizaciji, razen določb 36. in 37. člena ter 62.

^o°e^!)kovant so 6. (v novem predlogu 7.), 11. in 12. člen
p°sfon ?redlo9a Vanje je vnesena predlagana rešitev, da
larijg j?redsprejemanja in izdajanja standardov ter način izvaVaf, ,* itiranja ter splošne pogoje, ki jih morajo izpolnje"ardižred"irani or9ani. predpiše minister, pristojen za stan10
tem so
takreri0,'ac
Potrebn' predpisi, ki so povezani
b(enn0 " '/°. združeni v drugem odstavku 11. člena in ne več
v 11. členu in prvem odstavku 12. člena.
CaTm odstav^u 14 člena je v definiciji certificiranja
tenih ° cei1'ficiranje
ev l<ar e usposobljenosti oseb za izvđ)anja dolo°bravr^
'
i rnanjkalo v predlogu zakona za prvo
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dardizaciji loteva le razmerja med tehnični predpisi 'n1. ^
dardi). V takem primeru Urad opravi svetovalno vl°g° P'3,0
standardov. Če ni na voljo ustreznih slovenskih stand
,
svetuje uporabo tujih (mednarodnih, regionalnih ali nac'°u.
nih). Poleg tega pa uporabo standardov v posameznem
ničnem predpisu objavi v svojem uradnem glasilu, iavn0S %
zagotovi dosegljivost teh standardov. Izpadla je do/otM.
minister, pristojen za standardizacijo, izdaja tehnične P
pise, za katere ni pristojen noben drug minister. ^P' LL
pristojnosti ministrstev je rešeno s sistemsko zakonooij
kjer so rešena tudi vprašanja reševanja pozitivnih in ne9 ^
nih kompetenčnih sporov. Zaradi tega je bilo ocenjeno, "
potrebe za posebno ureditev pri izdaji tehničnih predpis

do 64. člena. Pri tem se določbi 36. in 37. člena kot republiški
predpis smiselno uporabljata do 31. 12. 1995. Omenjeni
določbi se nanašata na vprašanje izdajanja dovoljenj za
odmik od/ugoslovanskih standardov in norm kakovosti. Predlagani zakon izdaje takih dovoljenj ne predvideva, zaradi
postopnega prehoda na novo ureditev pa je bilo treba določiti, da se do 31. 12. 1995 na podlagi sedanjega zakona take
odločbe izdajajo še naprej. Predlagani zakon pa predvideva,
da dovoljenje še naprej izdaja direktor Urada, razen na
področju živil živalskega oziroma rastlinskega izvora, kjer
dovoljenje za odmik izda minister, pristojen za zdravstvo,
v sporazumu z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
2.

Drugi odstavek tega člena je bil premeščen v 16. ile^
njegov četrti odstavek. Razlog je v tem, da se nanae
področje obveznega certificiranja ter preskušanja,tem
ki l ,, a
deno kot nujna faza postopka certificiranja, o tej nel Jfc
govorijo prvi trije odstavki 16. člena. Pri tem sta bila ^
spremenjena prvi in tretji odstavek 16. člena. Prvi odsta'nt
novem govori le o obveznem certificiranju in ne već °l Sa 0
stojnem obveznem preskušanju. Preskušanje ostaneb°beZ ^
le takrat, kadar je opravljeno kot sestavni del ° * ,e /v
certificiranja, saj se certifikat o skladnosti lahko izda'
podlagi ustreznega poročila o preskusu. Zato tudi ,re,,'.°Mevek govori o tem, da smejo opravljati preskušanje zgO'l » ^
ditirani organi, kadar je preskušanje izvedeno kot sestav"
postopka obveznega certificiranja.

Predlagatelj je po ponovni proučitvi predlaganih rešitev (tudi
na podlagi pogovorov s strokovnjaki, ki nudijo strokovno
pomoč v okviru Programa PHARE) v predlog zakona za drugo
obravnavo vnesel nekatere spremembe, ki pa vsebinsko ne
posegajo v konceptualno zasnovo predloga zakona, kakršno
je Državni zbor sprejel v prvi obravnavi.
V 2. členu je dodan tretji odstavek, ki v specializiranih mednarodnih organizacijah za standardizacijo, ki pokrivajo področje
posameznega ministrstva, omogoča zastopanje standardizacije v Republiki Sloveniji predstavniku, ki ga določi Urad
v soglasju s pristojnim ministrstvom. Do take rešitve je prišlo
v postopku usklajevanja z Ministrstvom za promet in zveze, ki
si je želelo zagotoviti strokovno avtonomijo na področju telekomunikacij.

V 16. členu je dodan nov peti odstavek, ki uvaja 'zje,rl^L
področju obveznega preskušanja in certificiranja. Pri d?„0.
vanju besedila predloga zakona za drugo obravnavo z W
darsko zbornico Slovenije je bilo ocenjeno, da je ^ ,.>0
v nov zakon vnesti vsebinsko enako ureditev glede d°^
izjem, kot je to sedaj urejeno v 15. členu zveznega za
o standardizaciji.

V 4. členu je bila delno spremenjena definicija tehničnega
predpisa. Sprememba je bila potrebna zaradi uskladitve
z mednarodno ureditvijo na tem področju. Država je upravičena poseči s prisilnimi ukrepi v obliki tehničnih predpisov le
na področjih, ki zaradi svoje pomembnosti in svojih značilnosti ne morejo biti uravnavana izključno s tržnimi mehanizmi.
Kot taka področja veljajo varnost, zdravje in varovanje okolja.
Zaradi tega je definicija po novem zajela prav ta tri področja.
Dopuščena pa je možnost, da zakonodajalec s posebnim
zakonom predpiše dodatne zahteve izven naštetih kategorij,
če bi ocenil, da je to potrebno za zagotavljanje določenih
pomembnih interesov.

V 8. členu (v predlogu za prvo obravnavo 7. člen) je ^3
nepotreben izpuščen drugi odstavek. Ker so tehnični p'e L.
obvezni, ni potrebna posebna opredelitev, da /nfern' s,
dardi ne smejo biti z njimi v nasprotju. Ker je skia" }
s tehničnimi predpisi v skladu z drugim odstavkom r0 . 0je
predloga zakona potrebna v trenutku, ko dobavitelj P 8'*^e
ali storitve da v promet, pa tudi ni potrebe za opredeliaVI ^
glede proizvodnje za izvoz ter izvajanja del in op^
storitev za tujega naročnika.

Iz prvega odstavka 5. člena je bil izpuščen izraz standardi.
Tako 5. člen izrecno ureja le tematiko tehničnih predpisov in
daje zakonsko podlago za izdajo podzakonskih predpisov na
temelju zakona o standardizaciji. Tehnični predpisi pa se, kot
je to urejeno v 6. členu predloga, lahko sklicujejo na standarde pri urejanju določenega področja in na ta način, kar se
tiče zakonodaje, tudi standardi na posreden način zagotavljajo doseganje vseh namenov, ki so navedeni v posameznih
alinejah prvega odstavka 5. člena. Poleg tega je dodan drugi
odstavek, ki določa, da se v tehničnih predpisih določijo
proizvodi, ki morajo biti opremljeni s tehničnim navodilom ali
navodilom za uporabo v slovenskem jeziku.

V 18. členu je deloma spremenjeno besedilo y tistem df^j
se nanaša na ugotavljanje skladnosti proizvodov,
sistemov kakovosti na reguliranem in nereguH ^ ,>
področju. Pri oblikovanju predloga za prvo obravnavo j.
prvega odstavka tega člena pomotoma izpadli tehničn
pisi, ki so sedaj vneseni. Črtane pa so uzance, ki kot
P.fi
poslovanja na določenem področju ne morejo biti osn°^<r
ugotavljanje skladnosti proizvodov, storitev ali sistemov ^
vosti s postavljenimi zahtevami. V sedmem odstavku
člena je iz besedila izpuščen izraz poročila o Presku o
bilo ocenjeno, da zadostuje, da Urad določi obliko ®p0$H
za certifikate o skladnosti in certifikate o usposobl/e i
Certifikati so namreč tiste listine, ki se izdajo na P'-lSi
poročil o preskusih, za slednje pa ni nujno potrebno, da
izdajali na enotnem obrazcu.
p{$
Pomembna sprememba je uvrstitev novega - 19. ^ena.
lagatelj je ocenil, da je treba s posebnim členom
i"
opredeliti tudi nadzor nad imetniki certifikatov o skladna
predvidene ukrepe, če se ugotovijo pomanjkljivosti, ' .aoi
je v 13. členu urejen nadzor NAS nad akreditiranimi 0'9

Ker se 5. člen predloga zakona za drugo branje izrecno
nanaša le na tehnične predpise, je bilo treba zaradi smotrnejše razporeditve posameznih členov 8. člen predloga za
prvo branje v novem predlogu postaviti kot 6. člen, saj ureja
vprašanja, povezana z izdajo tehničnih predpisov. Novi 6. člen
je delno spremenjen, saj ne zahteva več, da bi pristojni ministri izdajali tehnične predpise s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za standardizacijo. Pri ponovni proučitvi
tega vprašanja je bilo ocenjeno, da to ni nujno potrebno in da
zadostuje, da pristojni ministri v pripravo tehničnega predpisa
pritegnejo Urad, kadar se tehnični predpisi sklicujejo na slovenske ali tuje standarde (tehnični predpisi se seveda lahko
sklicujejo tudi na druge tehnične dokumente, vendar to
v predlogu zakona ni izrecno omenjeno, ker se zakon o stan-
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V posamezne člene so vneseni še nekateri, zgolj redali
popravki.

44

Predlog zakona o POŠTNI DEJAVNOSTI - EPA 703 - PRVA
OBRAVNAVA
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Repdblike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, dipl. ing., državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze,
- Stanko ŠTRAJN, dipl. iur., svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za promet in zveze.

Vlada Republike Slovenije je na 90. seji dne 16. junija 1994
določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O POŠTNI DEJAVNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
Člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlaai 65. člena poslovPredlog zakona o poštni dejavnosti
UVOD
1

Drugo načelo, ki ga upošteva zakon, je ločitev poštne in
telekomunikacijske dejavnosti in s tem omogočanje hitrejšega prilagajanja funkcionalnim potrebam trga.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Poštne storitve so bile do zdaj urejene z zakonom o poštnih,
I e9ra'skih in telefonskih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 2/86
ter delno z
Scd St 41/
zakonom o sistemih zvez (Uradni list
tvese
J
88,
80/89 in 29/90). Opredeljene so bile kot storirav|
dr ene a°Pinteresa
jajo z namenom uresničevanja posebnega
so h
9
- Podjetja, ki so opravljala to dejavnost,
Ik,
SI o organizirana v skladu z zakonom o podjetjih (Uradni
' SFRj, §, 77/88, 40/90 in 46/90). Vlada RS je z uredbo
,. re°rganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa
terK1 list RSl št 38/93), reorganizirala takratna PTT podjetja
tel ? 'kovala PTT podjetje Slovenije, ki opravlja vse poštne in
komunikacijske storitve.
Ci
(genski poštni sistem je vključen v Svetovno poštno zvezo
0r' konferenco evropskih pošt in telekomunikacij (CEPT)
ter
P ur n
ganizacijo evropskih javnih poštnih operaterjev (Postop).

Cilji, ki jih želimo do&eči s predlaganim zakonom na podlagi
navedenih temeljnih načel, so:
- omogočiti državi dejanski vpliv nad tistim delom poštne
dejavnosti, ki se mora zaradi svojega vitalnega pomena
izvajati v okviru državne politike, vendar tudi z dovolj
avtonomije, da pride do veljave stroka;
- omogočiti zagotavljanje čim več poštnih storitev po tržnih
zakonitostih in tako pospešiti razvoj dejavnosti;
- vzpostaviti pravno podlago za javno službo na področju
poštne dejavnosti.
II. POGLAVITNE REŠITVE
Za uresničitev zadanih ciljev so bile z upoštevanjem temeljnih
načel predvidene v zakonu rešitve, ki zagotavljajo združljivost
z evropskimi zakonodajami na tem področju, s čimer bo
Republiki Sloveniji omogočeno še kakovostnejše vključevanje v evropsko in svetovno poštno dejavnost.

931*°*
° 'avnih
gospodarskih
službah (Uradni
list RS, št.
32/
J določa
način
in oblike izvajanja
gospodarskih
javnih
s
p llv■ katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine kot
odi in storitve, katerih trajno in nemoteno izvajanje
v ? e
|0l , a m interesu zagotavlja Republika Slovenija ali druga
jn |®'" skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar
ni mo
lavnne službe se
9°^e zadovoljevati
trgu. Gospodarske
določijo
z zakoni, medna
drugim
tudi z zakoni
Pometu in zvezah.

3.1. Z javno službo na področju poštne dejavnosti se zagotavlja opravljanje tistih poštnih storitev, ki so v javnem interesu in
katerih zagotavljanje v skladu s tržnimi zakonitostmi bi bilo
v nasprotju z javnim interesom ali pa njihovega trajnega in
nemotenega opravljanja po tržnih zakonitostih ni mogoče
zagotoviti.
Storitve, ki se opravljajo v okviru javne službe, morajo biti
vsakomur dostopne pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji.

&'«•¥ poštne in telekomunikacijske dejavnosti je proces, ki
trad C3 VnaVse
' ^vr0vezan
P'' sajimata otie dejavnosti, ki sta bili sicer
no
0lKt
'° ' povezanost
P°
'. vedno
interesov,
stoječa
zato
že oviramanj
hitrejšeskupnih
prilagajanje
posadejavnosti njenim funkcionalnim potrebam na trgu.
''kovanje obeh dejavnosti se kaže v več pogledih. Tako je
teiek°S,no deiavnost značilno, da je delovno ekstenzivna,
p komunikacije pa so kapitalno in tehnološko zahtevne.
$ku a deiavnost ima umirjen razvoj, telekomunikacije pa so
n0sP ' * računalništvom med najhitreje razvijajočimi se dejavSo »6 i Pornun
°^,nakac
dejavnost je večinoma nedonosna, medtem ko
Vetin
' 'ie ze'° donosna dejavnost. Pošta opravlja
b0|j ° storitev samostojno, telekomunikacije pa so vedno
na|Lreaznovrs,"e in se dopolnjujejo z drugimi, predvsem račukaci
l m' s,ori<vami- Takšno stanje zahteva od telekomunise iske dejavnosti hitro odzivanje in prilagajanje, kar pa pri
obeh*''
organiziranosti, ki temelji na medsebojni povezanosti
n
dejavnosti, ni mogoče.
"• Načela in cilji

Tako rešitev dopuščajo tudi usmeritve Evropske unije, s tem
da predvidevajo, da država obdrži še naprej določene
posebne pravice ali monopol kljub načelni usmeritvi, po
kateri naj se opravljanje poštnih storitev liberalizira in deloma
prepusti tržnim zakonitostim.
3.2. Zakon določa storitve, katerih zagotavljanje po tržnih
zakonitostih je v nasprotju z javnim interesom in ki jih opravlja
izključno javno podjetje.
Te storitve, ki imajo monopolno naravo, so:
- prenos navadnih in knjiženih pisemskih pošiljk do teže
2000 gramov, razen tiskovin, ter prenos dopisnic, odtisov
za slepe do teže 7000 gramov, prenos telegrafskih sporočil
in telegrafskih nakaznic v notranjem prometu;
- prenos vseh poštnih pošiljk v mednarodnem prometu do
teže, velikosti in označene vrednosti skladno z določili
konvencije Svetovne poštne zveze.
Opravljanje drugih poštnih storitev se bo zgotavljalo v okviru
javne službe le ob nezmožnosti njihovega trajanja in nemotenega zagotavljanja v skladu s tržnimi načeli.

na el
sIuTk''00
^ ° an
zakona
je, da država zagotavlja v obliki javne
e
'finih 2akon
'e °Prav,
tosj i bi bi, vpoštnih, katerih zagotavljanje po
tiste i,
' t'h
° nasprotju z javnimi interesi, in
hov'0 ,ra j'h n' rnogoče zagotoviti po tržnih zakonitostih, njijno in nemoteno opravljanje pa sta v javnem interesu.

S tako ureditvijo se omogoča uveljavitev tržnega gospodar45
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prevzemati njihovih ureditev. Vsem tem zakonodajam ePJI
skupno to, da so pri ureditvi poštne dejavnosti upos
usmeritve, ki jih je v juniju 1987. leta sprejela komisija EVj V
ske skupnosti pod naslovom: Green Paper on the Deve v
ment of the Common Market for Telecomunications Serv
and Equipment.

stva v dejavnosti, ki je bilo do zdaj tradicionalno zaprto.
Država bo z javno službo poskrbela le za storitve, katerih
opravljanje mora zagotavljati na celotnem območju Republike Slovenije in v mednarodnem merilu trajno, nemoteno in
tehnično-tehnološko enoto. Vse druge storitve bodo ponujene v izvajanie gospodarskim subjektom, sposobnim za
opravljanje posameznih storitev iz poštne dejavnosti.

Tako sama »zelena knjiga« kot na njeni podlagi izdane di'ek
tive, smernice in priporočila temeljijo na:

3.3. Zakon predvideva ustanovitev javnega podjetja Pošta
Slovenije, d.o.o. Ob upoštevanju teženj ločitve poštne dejavnosti od telekomunikacijske se bodo sredstva za ustanovitev
podjetja zagotovila iz dela sredstev PTT podjetja Slovenije.
Gre za sredstva poštne infrastrukture oziroma za sredstva, ki
so bila financirana s sistemom samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistemom financiranja javne porabe in so
postala po zakonu o gospodarskih javnih službah premoženje
Republike Slovenije. Ustanoviteljica je država kot edina ustanoviteljica in kot edina lastnica.

- organizacijski ločitvi poštne in telekomunikacijske dejav
nosti,
- največji možni demonopolizaciji poštnih storitev.
A) NEMČIJA
Pravni status: Pristojnosti zveznih oblasti na področju
p<$
in telekoma so opredeljene z ustavo. Temelj Prav
urejanja poštne dejavnosti pa sta:

IV. FINANČNE POSLEDICE

- poštni ustavni zakon, ki določa status nemške pošte,

Sedanje finančno stanje temelji na prelivanju sredstev med
telekomunikacijsko in poštno dejavnostjo PTT Slovenije, zato
je s tega vidika še možno delovanje poštne dejavnosti ob
ugotovitvi, da lastna cena poštnih storitev močno presega
prodajno ceno.

- poštni zakon, ki ureja opravljanje poštnih storitev.
Eden temeljnih elementov poštnega ustavnega zakona je
tev regulativnih pristojnosti od operativnega izvajanja P°
storitev. Te se izvajajo v treh ločenih operativnih enota

Kot izhaja iz že opisanih značilnosti poštne dejavnosti in
navedenega, je povsem realno pričakovati, da bo tako kot
v večini evropskih držav javno podjetje v poštni dejavnosti
poslovalo z izgubo, kar bo zahtevalo dodatna finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije.

- DBP Postdienst - poštne storitve,
- DBP - Postbank - bančne in denarne storitve,
- DBP Telekom - telekomunikacijske storitve.
ki
Vsaka od teh enot ima pravni status javnega Poci'e,jed®
posluje po komercialnih načelih in z veliko prožnostjo « ^
strategije poslovanja, ter so finančno in ekonomsko
visne.

Da bi bil delež proračunskih sredstev čim manjši, je treba ob
uveljavitvi tega zakona po eni strani povišati cene poštnih
storitev v skladu s proračunskim memorandumom za leto
1994, tako da se bo izboljšalo razmerje med lastno in prodajno ceno poštnih storitev, po drugi strani pa bodo zakonske
rešitve z ločitvijo telekomunikacijske in poštne dejavnosti
povzročile racionalizacijo pri njihovi organiziranosti in poslovanju, kar do zdaj v okviru skupne ptt - dejavnosti ni bilo
nujno. Na še bolj konkurenčno in tržno obnašanje javnega
podjetja pa bo vplivala tudi kunkurenca, ki jo bo država s tem
zakonom postopoma širila tudi na tem, do zdaj tradicionalno
monopolnem področ|u s podeljevanjem koncesij. Vse to bo
pripomoglo v kratkoročnem obdobju k finančni samostojnosti javnega podjetja.

Zvezni minister skrbi, da DBP (Deutsche Bundespostvl P°s,e(
enst) posluje skladno z načeli, ki jih opredeli zveznaoS ® a'nja
določa srednjeročno in dolgoročno usmeritev P ?a;0 na
Minister ima pristojnost izdajati navodila, ki se nanas
opravljanje poštnih storitev (monopol, tarife).
Splošne storitve: Poštni zakon določa okvirna merila sPj ppP,
storitev - vsakdo ima pravico do uporabe zmogljivoS ^loče so izpolnjeni pogoji, ki se zahtevajo za opravljani ,n0
čene storitve. Poštni ustavni zakon opredeljuje ®P j„
obveznost pošte, da zadovoljuje potrebe državlja aCjjgospodarstva po poštnih, poštnobančnih in telekomu
skih storitvah.
■ 1 dolo'al
Pri določenih storitvah, ki prinašajo izgubo, predpisve
o pj
navzkrižno financiranje med tremi enotami DBP.
_0slO'
tako financiranje ne sme vplivati na konkurenčnos
vanja.
oStn®1"
Monopol: Funkcija monopola je opredeljena v P gijivf
zakonu, ki določa, da sta pravica do zagotavljanja
i"
sti za opravljanje storitev prenosa pisanih komun
^(ji/
10
drugih osebnih sporočil ter samo opravljanje
Mjuili®
dovoljena izključno nemški pošti. Monopol pa ne v s6
tehle sporočil;
. w jn
- sporočila, ki so priložena drugim komunikacija
nanašajo izključno na preostalo vsebino pisma,
- regularne periodične tiskovine.

VI. VIRI ZA PRIPRAVO ZAKONA - PRIMERJALNI PREGLED
ZAKONODAJE
5.1. Republika Slovenija je podpisnica navedenih večstranskih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na poštno dejavnost:
- Ustava Svetovne poštne zveze (UPU), sprejeta na Dunaju
10. 7 1964, z dodatnim sklepnim zapisnikom, podpisanim
v Tokiu 14 11. 1964 (Uradni list SFRJ - Mednarodne
pogodbe, št. 2-17/67 in št. 37-23/74);
- tretji dopolnilni protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze in
drugi akti Svetovne poštne zveze, sprejeti v Hamburgu 27.
7. 1983 (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1071/88);
- četrti dodatni protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze,
sprejet v Washingtonu 14. 12. 1989 (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 5-27/93), ki vsebuje:
-

Zvezni minister ima pristojnost, da v določenih P°jf|jer>e1 9a
primerih izda licenco, ki pomeni izjemo od opr®ioć0' '
monopola. Taka licenca je lahko kombinirana z do
pogoji, ki jih je treba izpolniti.
^

splošni pravilnik Svetovne poštne zveze,
svetovno poštno konvencijo s sklepnim protokolom,
aranžma o poštnih paketih s sklepnim protokolom,
aranžma o poštnih nakaznicah
aranžma o službi poštnih čekov,
aranžma o odkupnih pošiljkah.

Izjema od monopola, ki jo dovoljuje DBP, je tako i"1®^<10J
mestna pošta - city mail. Ta izjema temelji na vlP njjCW
sporazumu med DBP in izvajalci teh storitev. Opra e'cena p"
mail storitev se ne šteje za kršitev monopola, če ' »eže
pošiljki vsaj 10 x višja od cene navadnega pisma do
kot jo zaračunava DBP.

5.2. Pri pregledu ureditev poštne dejavnosti v nemški, francoski, italijanski in britanski zakonodaji smo ugotovili, da zaradi
drugačnega zgodovinskega razvoja ni mogoče neposredno
poročevalec, št. 26

Monopol, ki ga uživa DBP, torej ni zakonsko PredP
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ampak izhaja iz opredelitve splošnih storitev in obveznosti
opravljanja le-teh.
Varovanje podatkov je vključeno v nemško ustavo, tako da so
odpiranje pošiljk, sporočanje podatkov o vsebini in podobna
dejanja kazniva dejanja.

Zakon pa tudi dovoljuje vsakomur, da opravlja sprejem, prenos in dostavo pisemske pošte, potem ko je pošiljka že
pravilno frankirana.
Tarife: Tarife se določijo z navodilom ministra za pošto
v sodelovanju s finančnim ministrom, razen kadar zakon
dovoljuje samostojno odločanje poštnega ministra.
D) VELIKA BRITANIJA
Poštna služba VelikeT3ritanije posluje kot javna korporacija,
podrejena vladi, organizirana pa je kot holding.

Tarife: Tarife za pisemske pošiljke določa nadzorni odbor,
darst" Pa ''h minister za P°š,° 0,3 soglasju ministra za gospo-

Pravni status: Temeljni zakon, ki ureja obravnavano področje,
je Zakon o telekomunikacijah, ki ločuje pošto in telekomunikacije na dve ločeni podjetji. Opravljanje poštnih storitev je
v pristojnosti Britanskega poštnega urada. Poseben predpis
opredeljuje posebno organizacijsko strukturo, obveznosti in
privilegije pošte.

Fr

ancoska pošta deluje kot eden od sektorjev Ministrstva
Pošt, telekomunikacij in prostora.
Pravni status: Poštna uprava Francije, Le Poste, je eno od
dveh samostojnih avtonomnih javnih podjetij z razmeroma
I
operativno in finančno avtonomijo. Dejavnost La Poste
I® z zakonom opredeljena in obsega dve področji:
~ obveznost opravljanja javnih storitev, kot jih določa poštni
zakon, in zajema vse vrste pošiljk ter prevoz in razdelitev
časopisov,
~ opravljanje konkurenčnih storitev, to je sprejem, prevoz in
razdelitev drugih vrst pošiljk in blaga.

Poštni zakon opredeljuje naloge in pristojnosti pošte; predvsem je to dolžnost opravljati poštne in telepost storitve,
poleg teh pa še bančne in druge storitve na zahtevo države,
lokalnih oblasti ali javnih telekomunikacijskih operatorjev.
Splošne storitve: Glavna obveznost britanske pošte je opravljanje storitev prenosa pisem po vsej državi ob takih pogojih,
da je mogoče zadovoljiti običajne potrebe uporabnikov po
storitvah. Pri tem mora pošta upoštevati merila;
- učinkovitosti in ekonomičnosti,
- potrebe državnega gospodarstva in socialne vidike,
- izboljševanje in razvoj operativnega sistema,
- razvoj novih storitev na področju komunikacij in bančništva.

^ravna podlaga poslovanja tako za pošto kot telekom je
akon o pošti in telekomunikacijah.
Splošne storitve: Pravni status La Poste, ki ga določa zakon,
aiaga pošti izključne pravice in obveznosti javne službe,
akon tako določa, da pošta opravlja sprejem, prenos in
dos,avo , s,ih vrst
t>o4VnoZakon
'
pošiljk,
prenosomejitev
je dodeljen
Posti.
ne postavlja
nobenihkaterih
ozemeljskih
niti
e
omejitev glede pogostnosti dostave.

Monopol: Monopol je omejen na pisemske pošiljke, opredeljene kot pisane komunikacije, ki:
- so naslovljene na določeno osebo ali naslov,
- se nanašajo na osebne, zasebne ali poslovne zadeve.

Monopol: Zajema prenos pisem, malih paketov in druge netiKane (ročno pisane) korespondence. Zakon prepoveduje
DoTr dru9irT1' razen pošti, da bi opravljali prenose navedenih
nih s,orMonopol
je impliciran v obveznost opravljanja sploše|
dei
',ev' na
t-i-celotnem
sprejema,ozemlju
prenosa
in dostave pošiljk vsak
ovni dan
države.

Zakon daje pravico ministru za industrijo in trgovino, da
suspendira omenjeni monopol ali pa da zaostri konkurenco
s podeljevanjem koncesij na določenih področjih države.

Vam
»rovanje podatkov je opredeljeno v kazenskem zakonu in ne
v
Poštni zakonodaji.
Tarife: La Poste ima pravico sama določati tarife za tiste
°ntve, ki se opravljajo kot konkurenčne in jih opravljajo tudi
U opera,or
ki 'h' 0 r
i'- Dovoljena stopnja rasti cen za javne storitve,
l<Qm P avlja pošta, pa se določa s posebnim vladnim odlol<0 : 9a
potrdi
Državni svet v soglasju s posebno Visoko
za
pošto in telekomunikacije.
ot deF državne administracije deluje italijanska poštna
avton3 l<°t

sek,or

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) S tem zakonom se opredeljujejo poštne storitve, določajo
pogoji in načini njihovega opravljanja ter postopek oblikovanja cen storitev ter določajo razmerja med uporabniki in
izvajalci poštnih storitev.

javne službe brez upravne in finančne

travni
status: Italijanska pošta ja del državne uprave in spada
r
®sor Ministrstva pošt in telekomunikacij.

2. člen
(pomen pojmov, uporabljenih v tem zakonu)

splošne storitve: V veljavnih predpisih obveznost opravljanja,
ter'uerza'nih storitev ni izrecno opredeljena, izhaja pa iz nekadoločb ki
nih storitev
. nalagajo
državi obveznost zagotavljanja poštkot
javnih storitev.
Mo'nopol: Poštni zakon daje državi izključno pravico do
°Pravljanja:
sprejema, prenosa in razdelitve pisemske pošte,
_ , oritev prenosa malih paktov in paketov,
leiekom storitev.

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomeni:
POŠTNA INFRASTRUKTURA: so objekti, naprave oziroma
omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so medsebojno
povezani v enotno tehnično in tehnološko celoto, namenjeno
opravljanju poštnih storitev v notranjem in mednarodnem
poštnem prometu.
NOMENKLATURA POŠTNIH STORITEV: določa vrste poštnih
storitev, stopnjo teže poštnih pošiljk, vrednostne lestvice
vrednostnih pošiljk in določenih poslov blagajniških storitev
ter način zaračunavanja cen za poštne storitve v notranjem in
mednarodnem poštnem prometu.
PISEMSKE POŠILJKE: so pisma, dopisnice, tiskovine, odtisi
za slepe in mali paketi.

^'na uprava je odgovorna tudi za opravljanje dodatnih
ki so do|
diln
očene z zakonom ali s predsedniškim navostra' ^ ,emeli' na predlogu poštnega ali finančnega minin nava a tuc)
i izjeme od
monopola;
kadarmora
pošta nosilec
podeli
Ces
likon°
'j° za' opravljanje
določenih
storitev,
c"
6 plača
in nt
" določeno
takso. Prenos
pisem,je malih
Paketov brez
vnaprej podeljene
koncesije
kazniv.paketov

NAVADNE POŠILJKE: so pisma, dopisnice, tiskovine, odtisi za
slepe, letalske zalepke, mali paketi in paketi brez označene
vrednosti.
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(2) Javno gospodarsko službo lahko opravljajo P0,e9.' wiada
podjetja le tiste pravne ali fizične osebe, ki jim |e
Republike Slovenije kot koncedent podelila koncesijo
(3) Koncesije ni možno podeliti za opravljanje storitev i
38. člena tega zakona.

KNJIŽENE POŠILJKE: so EMS - pošiljke, priporočene pisemske pošil|ke. vrednostna pisma, paketi z označeno vrednostjo,
poštne in telegrafske nakaznice, telegrafska sporočila.
PISMO: je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na katerem
ni označene vrednosti, ter vsaka druga pošiljka, ki glede
velikosti in teže ustreza pogojem, določenim za pismo, čeprav
ne vsebuje pisnega sporočila.

6. člen
(monopolne poštne storitve)
(1) Javno podjetje zagotavlja izvajanje naslednjih poštnih5,0
ritev
1. v notranjem prometu:
. teje
- prenos navadnih in knjiženih pisemskih pošiljk
2000 g, razen tiskovin,
- prenos dopisnic,
- prenos odtisov za slepe do teže 7000 g,
m na.
- prenos telegrafskih sporočil, poštnih in telegrats*
kaznic,

ODTISI ZA SLEPE: so odprte pošiljke, ki vsebujejo tiskane
znake za slepe.
VREDNOSTNO PISMO: je zaprta knjižena pošiljka z označeno
vrednostjo, ki sme vsebovati vrednostne predmete, denar,
vrednostne papirje ali pisno sporočilo.
PAKET: je zaprta pošiljka z ali brez označene vrednosti, ki
sme vsebovati blago in predmete. Paket z označeno vrednostjo pa sme vsebovati tudi denar, vrednostne papirje ter
pisno sporočilo.

2. v mednarodnem prometu:
,načef>e
h- prenos vseh poštnih pošiljk do teže, velikosti in oz ,)ne
vrednosti, skladno z določili konvencije Svetovne P
zveze.

POŠTNA IN TELEGRAFSKA NAKAZNICA: je knjižena pošiljka,
s katero pošiljatelj nakaže naslovniku določen denarni
znesek.

7. člen
(cene poštnih storitev)

EMS - STORITEV: je najhitrejša poštna storitev, opravljena
s fizičnimi sredstvi. Sestoji se iz zbiranja in prenosa pisnih
sporočil in blaga v najhitrejših možnih rokih.

■ ij \jiadd
(1). Cene poštnih storitev iz prejšnjega člena do1 j0n cen
Republike Slovenije na predlog javnega podjetja, raz ^
za prenos telegrafskih sporočil, poštnih in telegrafski"
j.
nic v notranjem prometu in cen poštnih storitev v meo
nem prometu.

EMS - POŠILJKA: je zaprta knjižena pošiljka z ali brez označene vrednosti, ki sme vsebovati blago in predmete, denar,
vrednostne papirje ter pisno sporočilo.

(2) Če Vlada Republike Slovenije odloči, da s
po
podjetje v javnem interesu opravljati določene :° ^nieceni, ki je nižja od ekonomske cene, mora zagotoviti n ^aS,a|i
stilo za pokritje stroškov enostavne reprodukcije, ki so
pri opravljanju takih storitev.

POŠTNE VREDNOTNICE: so standardizirana pisma in dopisnice z natiskano poštno znamko ter mednarodni kuponi za
odgovor.
POŠTNE ZNAMKE: so sredstvo za označevanje plačane poštnine. Poštne znamke so lahko redne ali priložnostne.

8. člen
(financiranje)

PRILOŽNOSTNI BLOKI: so bloki s priložnostnimi poštnimi
znamkami.

(1) Sredstva za financiranje opravljanja dejavnosti jav
podjetja se zagotavljajo:
drUgiH
- s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnin »
storitev,
- iz proračuna,
- iz sredstev domačih in tujih vlagateljev,
- s posojili,
m
- iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakono

MEDNARODNI KUPONI ZA ODGOVOR: so vredtiotnice,
zamenljive za poštno znamko v vrednosti poštnine za standardizirano pismo za tujino.
TELEGRAFSKO SPOROČILO: je pisno ali grafično sporočilo,
ki se prenaša po telegrafsko-telefonskih vodih.

9. člen
(računovdstvo in revizija)

3. člen
(nacionalni program)

(1) Izvajalci iz 5. člena tega zakona vodijo ločeno r®'u"°nfrf!
sko evidenco, ki omogoča ločen obračun za P ,orjtv0'
strukturo, za poštne storitve in v njihovem okviru za si
6. člena tega zakona.
let"0
(2) Pri izvajalcih iz 5. člena tega zakona se °bvezng0sp"'
revidirajo računovodski izkazi v skladu z zakonom o y
darskih javnih službah.

(1) Nacionalni program razvoja poštne dejavnosti, ki ga
sprejme Državni zbor, vsebuje dolgoročne razvojne programe
poštne dejavnosti.
II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
4. člen
(gospodarska javna služba)

10. člen
(zagotavljanje poštnih storitev ob stavki)

(1) Poštne storitve zagotavlja republika kot obvezno gospodarsko javno službo v skladu s tem zakonom na celotnem
ozemlju države tako, da so zagotovljene vsem uporabnikom
pod enakimi pogoji.

(1) Javno podjetje mora med stavko zagotoviti prenos
- nujnih telegrafskih sporočil,
- nujnih pisemskih pošiljk,
- EMS - pošiljk,
- zelo nujnih paketov do teže 2 kg.

(2) Poštne storitve iz prejšnjega odstavka so storitve prenosa
pisemskih pošiljk, paketnih pošiljk, poštnih in telegrafskih
nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu in druge storitve poštne dejavnosti.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora
podjetje opraviti prenos:
- poštnih pošiljk, ki so bile oddane pred pričetkom oS,0pKU
- sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in P
zaradi prekrška,
po'
- pisemskih pošiljk in telegrafskih sporočil za
obrambe in zaščite.

5. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)
(1) Javna gospodarska služba se zagotavlja z ustanovitvijo
javnega podjetja oziroma s podeljevanjem koncesij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
poročevalec, št. 26
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- ki vseDujejo mamila, razen kadar sta pošiljatelj ali naslovnik
osebi, ki sta po zakonu pooblaščeni za promet oziroma
uporabo mamil;
- ki vsebujejo žive živali v pisemskih pošiljkah, razen čebel,
pijavk ali sviloprejk;
- ki vsebujejo druge predmete, promet s katerimi prepoveduje zakon,
- ki so lahko glede na način, kako so pakirane, nevarne za
delavce ali objekte izvajalca in lahko umažejo ali poškodujejo druge pošiljke ali poštno opremo.

Direktor javnega podjetja s sklepom določi delavce, ki
°Pravjjo naloge prenosa iz prvega in drugega odstavka.
I4) Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz
in drugega odstavka tega člena, storijo hujšo kršitev
«ovne discipline, za kar se jim izreče ukrep prenehanja
"'lovnega razmerja.
111 p

0ŠTNE STORITVE

(2) Poštne pošiljke, ki vsebujejo predmete iz prejšnjega
odstavka, se v nobenem primeru ne pošiljajo na cilj, niti se ne
vročajo naslovnikom, niti se ne vračajo v odhodni kraj. Če je
podan utemeljen sum, da vsebuje poštna pošiljka navedene
predmete, sme izvajalec komisijsko pregledati vsebino poštne
pošiljke.

11. člen
(pogoji za opravljanje poštnih storitev)
p
[jj0 venci
oštne storitve se opravljajo v skladu s tem zakonom,
D"
i° Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi
,er
Dott 'Si s,ori,ev
Pravilnikom
o splošnih pogojih za opravljanje
' ki 9a izcia minister, pristojen za promet in

15. člen
(notranja zaščita pošiljke)

l

5*?vilnik iz prejšnjega odstavka ureja:
_ ste in standarde poštnih storitev,
_ °menklaturo poštnih storitev,
P°9oje, pod katerimi izvajalec opravlja prenos poštnih
_ Pošiljk,
- rni?ravlrenosa
'anie 'n vročanje telegrafskih sporočil,
-m enla
• P za določanje
poštnihdelovnega
pošiljk, časa, ko gre za neposredno
0 2
-m
uporabniki poštnih storitev,
a za d
-_ na/''
°ločitev
poštnih
okolišev,
acin dostave
poštnih
pošiljk,
Postopke reševanja reklamacij uporabnikov poštnih stontev,
ru
9e zadeve, pomembne za opravljanje poštnih storitev.

(1) Pošiljatelj mora poskrbeti za notranjo zaščito vsebine
pošiljke in odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neustrezne
notranje zaščite pošiljke.
16. člen
(poštnina)
(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po veljavnem
ceniku, če pogodba med izvajalcem in uporabnikom ne
določa drugače.
(2) V primerih, ki jih določa poseben zakon, se poleg redne
cene plača še določen znesek za namene, določene s tem
zakonom.

12. člen
(Izbira poštnih storitev)

(3) Poštnina za poštne storitve, ki jih opravlja izvajalec, se
plača z zakonitimi plačilnimi sredstvi. Na poštnih pošiljkah
mora biti plačana poštnina vidno označena.

^Porabniki imajo pravico in obveznost, da izberejo tisto
»ran
6dn P°štnih storitev, ki ustreza vrsti in vsebini oziroma
°sti pošiljke.
13. člen
(tajnost poštnih storitev)

17. člen
(neplačana poštnina)

Ije ^a'ec Pri opravljanju poštnih storitev zagotavlja varova-

(1) Izvajalec opravi prenos navadnega pisma in dopisnice tudi
takrat, ko poštnina ni bila plačana vnaprej ali je bila plačana
premalo. Neplačano oziroma premalo plačano poštnino in
stroške izterjave izvajalec izterja ob vročitvi take pošiljke od
naslovnika ali pri vračilu pošiljke od pošiljatelja.

(Dv
a ela
Sp0rQ,'?
varovanja tajnosti poštnih pošiljk in telegrafskih
c '
" se sme odstopiti samo na podlagi sodne odločbe.
h\
- nae|fvcern
izvajalca je prepovedano:
Qraf ršen Koli način izvedeti za vsebino poštnih in teles
aii t
Poročil ali zadržati ali prikriti ali poštno pošiljko
v
ra,sko s r0 10
r
spo
■
P° '' osebam
izročiti znano
neupravičeni
osebi;poštne
p Sl|°'iti neupravičenim
jim vsebino
|ke, čas, ko je bila poštna pošiljka oddana ali je
p0xPe'a' kdo je pošiljatelj oziroma naslovnik, obseg in težo
len
znano
jim vsebino
odpravlje,6|9a telegrafskega
sporočila,
od prejetega
koga ali ali
kdaj
je bilo
e
9rafsko
sporočilo
prejeto
oziroma
komu
ali
kdaj
je bilo
d
v
C'avli.eno;
aiir^vičenim
osebam omogočiti dejanje iz prve ali druge
ee
tega odstavka ali jim pri tem pomagati.
14),l| pr Pov
di
ed iz prejšniega odstavka velja za delavce izvajalce
ko im ren ha
®'0rite°
f P e delovno razmerje pri izvajalcu

18. člen
(razpolaganje s poštno pošiljko)
(1) Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano poštno
pošiljko do njene vročitve naslovniku in lahko proti doplačilu
ustrezne poštnine zahteva:
- da se naslov na pošiljki spremeni ali dopolni,
- da se mu pošiljka vrne,
- da se knjižena pošiljka obremeni z odkupnino, da se odkupnina zviša ali zniža ali da se odreče odkupnini,
- da se pošiljka pošlje za naslovnikom ali da se ne pošlje za
njim.
19. člen
(vročitev)
(1) Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, ki
jo ta pooblasti za njihovo sprejemanje, v njegovem stanovanju
oziroma poslovnem prostoru, z vložitvijo v hišni predalčnik ali
poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca ter neposredno
v poslovnih prostorih izvajalca.

14. člen
(prepovedi)

l'| pr
|e
" ki vc°Veclan
Prenos poštnih pošiljk:
ue
Preii e,e' i° eksplozivne in lahko vnetljive predmete ter
Po«, e . katerih prenos je nevaren za druge pošiljke,
Jjvlil6 naprave in prevozna sredstva ali za zdravje in
nje ljudi ter okolje;

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo:
1
- posamezne vrste poštnih pošiljk vročiti tudi odraslemu
članu gospodinjstva, osebi, ki je stalno zaposlena v gospodinjstvu naslovnika oziroma v njegovem poslovnem pro49
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štoru ali po posredniku na način, ki ga določi pravilnik iz
11. člena tega zakona;

26. člen
(nevračljiva poštna pošiljka)

- navadne pošiljke vročiti tako, da se vložijo v hišni ali
izpostavljeni predalčnik naslovnika oziroma njegov poštni
predal v poslovnih prostorih izvajalca;

(1) Poštno pošiljko, za katero se ugotovi, da je ni
vročiti naslovniku, niti vrniti pošiljatelju, izvajalec koro .,]
pregleda zaradi ugotovitve naslovnikovega ali
'
vega naslova.

- knjižene pošiljke, ki jih ni bilo mogoče vročiti neposredno,
vročiti tako, da se vloži obvestilo o prispeli knjiženi pošiljki
v hišni predalčnik naslovnika oziroma poštni predal
v poslovnih prostorih izvajalca, na katerem se označi,
v kakšnem roku in kje je možno prevzeti knjiženo pošiljko,
ker bo sicer vrnjena pošiljatelju.

(2) Če poštne pošiljke niti na podlagi komisijskega Prefr,e~vrni
prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti naslovniku in
pošiljatelju, mora izvajalec;
sp0n
- navadno pisemsko pošiljko, ki vsebuje samo pisna
čila, takoj komisijsko uničiti,
^isi
- druge pošiljke hraniti eno leto, računano od dneva
skega pregleda.
ftt
(3) Poštno nakaznico, za katero se ugotovi, da i® n' a |<oi
vročiti mora izvajalec hraniti tri leta, računano od dne
bila ugotovljena njena nevročljivost.

(3) Vročanje sodnih pisem in pisem v upravnem postopku in
postopku zaradi prekrška se opravi po predpisih, ki urejajo
vročanje takih pisem.
20. člen
(sprememba naslovnikovega naslova)

27. člen
(nepoškodovana poštna pošiljka)

(1) Izvajalec mora pisemske pošiljke, razen pisem iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, poslati za naslovnikom, ki je odpotoval ali se je preselil v drug kraj, če izve za njegov novi
naslov.

(1) Po tem zakonu se poštna pošiljka šteje za neposi^^
- če se ob vročitvi knjižene pošiljke naslovniku
pooblaščencu ugotovi, da je njena teža enaka teži
Ijeni ob oddaji pošiljke v prenos;
mi#
- če na njenem zunanjem ovoju ni vidnih znakov p11 $
ter če so pečati in druga sredstva za zapiranje a P
vanje pošiljke nepoškodovani.

21. člen
(dostava)
(1) Dostava se opravlja v naseljih oziroma tistim uporabnikom,
do katerih so poti prehodne oziroma prevozne.
22. člen
(hišni predalčniki)

28. člen
(reklamacija)
alc
(1) Naslovnik ali pooblaščenec ima pravico vložiti pni izvaj0jtn'
reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebin
pošiljke, in sicer:
gg0
- takoj ob njeni vročitvi, če so pomanjkljivosti na k
vidne od zunaj,
,||M#
- v naslednjih dveh delovnih dneh po prejemu P°
pomanjkljivosti od zunaj niso bile vidne.

(1) Upravljavci v večstanovanjskih hišah ter lastniki družinskih
stanovanjskih hiš so dolžni ob vhodu v objekt na primernem
dostopnem mestu namestiti hišne predalčnike za vročanje
navadnih poštnih pošiljk.
23. člen
(izpostavljeni predalčniki)

29. člen
(pisna reklamacija)

(1) Uporabnikom, katerih bivališče je zunaj strnjenega naselja
ali je od dostavljavčeve poti oddaljeno več kot 200 m, se
navadne pisemske pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov za vročanje poštnih pošiljk, ki se namestijo na
primernem kraju ob dostavljalčevi poti.

pO««
(1) Če pošiljatelj oziroma pooblaščenec meni,
vroće
pošiljka oziroma telegrafsko sporočilo ni bilo
"ora>
niku ali da je bilo vročeno z zamudo ali da ni bilavloži
ov,. P"
zahtevana posebna storitev, lahko pri izvajalcu
reklamacijo v treh mesecih po oddaji pošiljke.
izvai3"
(2) Reklamacija iz prejšnjega odstavka se vloži Pr'dnej5e
pri katerem je bila poštna pošiljka oddana; če je
v3|n
pošiljatelja, pa izjemoma tudi pri kateri koli drugi p o
izvajalca.
,a5po*1
(3) Izvajalec mora na reklamacijo glede poslovanj3
pošiljko odgovoriti:
0trai
- v 30 dneh, kadar se poizveduje po pošiljki v
prometu,
^eiiiftf
- v 5 mesecih, kadar se poizveduje po pošiljki v
nem prometu.

24. člen
(1) Izpostavljeni predalčniki in hišni predalčniki morajo biti
oblikovani in postavljeni tako, da omogočajo varen dostop in
zagotavljajo varno vročanje poštnih pošiljk.
(2) Če varno vročanje ni možno, mora izvajalec o tem pisno
obvestiti uporabnika.
(3) Če uporabnik ravna v nasprotju s členi 22 in 23 ter z prvim
odstavkom tega člena izvajalec ni dolžan dostavljati poštnih
pošiljk.
25. člen
(vračilo poštne pošiljke)

30. člen
(Izguba pravice do reklamacije)
re

(1) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži
prejšnjega člena tega zakona ali če naslovnik ozi ^(r
blaščenec ne vloži reklamacije iz 28. člena ,e®k0na fil
izgubi pravice, določene v členih 31 do 33 tega za

(1) Če pošiljatelj ni odredil drugače, se poštna pošiljka vrne
pošiljatelju:
- če je naslovnik noče sprejeti,
- če je naslovnik neznan,
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti zato, ker je naslovnik
odpotoval ali se je odselil, razen kadar se pošiljka pošilja
za naslovnikom po tem zakonu;
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti naslovniku zaradi nepopolnega naslova na njej,
- če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku,
- če je naslovnik umrl, razen navadne pisemske pošiljke, ki
se lahko vroči članom gospodinjstva umrlega naslovnika.
poročevalec, it. 26
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31. člen
(odgovornost izvajalca)
(1) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo zaradi 1
poškodbe poštne pošiljke in zmanjšanja njene vse°
čenja vsebine telegrafskega sporočila in prekorači
prenos in vročitev pošiljke.
50

JU
pi
f(J|<
S

d i,Ob izgubi, poškodbi ali zmanjšanju vsebine pisma ali
oh{ ta z označeno vrednostjo ima pošiljatelj pravico do
aškodnine
v višini dejanske škode. Znesek ne more biti višji
a
označene vrednosti pisma ali paketa.

izplačilu zneska, določenega s tem zakonom, ali po izplačilu
odškodnine, mora izvajalec o tem obvestiti pošiljatelja ali
pooblaščenca, ki mu je bil ta znesek oziroma odškodnina
izplačana.

(3) Ob izplačilu nadomestila se pošiljatelju v ustreznem delu
ne tudi poštnina, zmanjšana za plačano poštnino za deklarian
° vrednost pisma ali paketa z označeno vrednostjo.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pošiljatelj ali pooblaščenec zahteva, da se mu najdena poštna pošiljka oziroma
njen del izroči pod pogojem da vrne znesek, ki mu je bil
izplačan. To lahko stori v 15 dneh od dneva obvestila o najdbi.

32. člen
^a0cl0
' nastalo
2man

Dotn*
zaradi izgube ali poškodbe navadne
vsebine
ali prekoračitve
za
JDrper|os •in 'ivročitevišanja
take njene
pošiljke,
je izvajalec
odgovorenroka
samo,
j JJasl°vnik ali pooblaščenec dokaže, da je bila škoda povodna zaradi velike malomarnosti ali krivdnega ravnanja
avca
izvajalca.
doa'2Va'alec je oproščen odgovornosti, če dokaže, da je do
iz prejšnjega odstavka prišlo zaradi zunanjih vzro■r ki jih ni mogel predvideti in se jim tudi ne izogniti ali jih
niti zaradi narave pošiljke ali po pošiljateljevi krivdi.
5^'i^ialec ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni
33. člen
(višina odškodnine)
OdškKVa
'a'ec vievišini
dolžan
pošiljatelju
pooblaščencu
°dnino
nastale
škode, ali
vendar
največ do;izplačati
2a 2
' 9ubo ali popolno poškodovanje poštne pošiljke
v ®a Pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
priporočeno
pošiljko in MES - pošiljko do 15-kratnega
n ,Jes
^a cene, plačane za njen prenos,
n
- ®a akaznico do višine zneska na tej nakaznici,
navadno pošiljko do višine dokazane škode,
v

deln
bino
° poškodovanje poštne pošiljke ali zmanjšanje vse.,ea.Poštne pošiljke
_ Pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
a
Priporočeno pošiljko in EMS - pošiljko do 10-kratnega
- a ns,5a cene, plačane za njen prenos,
avadno pošiljko do višine dokazane škode,
J
a
sk, er|
Popačenje telegrafskega sporočila do 15-kratnega znee, plačane za njegov prenos,
4.2a Pre
- ž koračitev roka prenosa in vročitve
j Pošiljko brez nujne storitve 5-kratni znesek cene, plav aar,e za njen prenos,
"ujna in zelo nujno pošiljko 10-kratni znesek cene,
-jj'ane za njen prenos,
tMs - pošiljko 20-kratni znesek cene, plačane za njen
v M'enos,
a,ei
le 6grafsko sporočilo 25-kratni znesek cene, plačane za
9ov prenos.
(2) y r|.
iiVaj P merih iz prve in druge točke prejšnjega odstavka je
do|
^ino
*an poleg odškodnine vrniti tudi plačano pošt!j 3 prer|
ia'Var os pošiljke, razen dela poštnine, ki je bila plačana
ovanje pošiljke.

I

34. člen
9ovornost izvajalca za odkupno knjiženo pošiljko)

d

ll) £

ie odkupna knjižena pošiljka vročena naslovniku ozi(ojl^Pooblaščencu, izvajalec odgovarja za odkupni znesek
®| £
Oojj. ® le odkupna knjižena pošiljka izgubljena, uničena,
V 0r Vana al' se i® zmanjšala njena vsebina, je izvajalec
en v mejah določil tega zakona.

Il| £ 6

35. člen
(najdena poštna pošiljka)
s

e izgubljena poštna pošiljka ali njen del najde po

(3) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži zahteve za izročitev
najdene poštne pošiljke ali njenega dela v roku iz prejšnjega
odstavka, pridobi izvajalec pravico do razpolaganja z najdeno
pošiljko oziroma njenim delom.
36. člen
(zastaranje)
(1) Terjatve izvajalca do uporabnikov do izvajalca zastarajo:
- v šestih mesecih: terjatve zaradi premalo ali preveč zaračunane cena za poštne storitve ali druge stroške,
- v enem letu: preostale terjatve.
(2) Zastaranje začne teči:
- od dne plačila: za terjatve za premalo ali preveč zaračunano
ceno za poštne storitve ali za druge stroške,
- po poteku 15 dni od dne, ko je potekel rok za prenos poštne
pošiljke za terjatve, ki se nanašajo na odkupnino,
- od dne vročitve poštne pošiljke za terjatve zaradi delne
izgube ali poškodbe oziroma zmanjšanja vsebine pošiljke
ter zaradi prekoračitve roka prenosa poštne pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
pošiljke za terjatve zaradi izgube knjižene pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za vročitev
telegrafskega sporočila za terjatve zaradi izgube, popačenja ali prekoračitve roka za posredovanje telegrafskih sporočil,
- od dne, ko je terjatev nastala za terjatve v vseh drugih
primerih.
(3) Za pretrganje teka rokov zastaranja veljajo predpisi
o zastaranju terjatev.
IV. POŠTNE ZNAMKE IN VREDNOTNICE
37. člen
(izdaja poštnih znamk)
(1) Minister za promet in zveze letno določi program izdaje
poštnih znamk, poštnih vrednotnic in priložnostnih blokov ter
izda sklep, s katerim določi vrsto znamk, opis, tiskarsko
tehniko, nazivno vrednost serije in vsake poštne znamke
v seriji oziroma nazivno vrednost priložnostnega bloka ter
dan izročitve v obtok.
38. člen
(izključna pravica do izdajanja poštnih znamk)
(1) Javno podjetje ima izključno pravico do izdajanja poštnih
znamk in poštnih vrednotnic na podlagi sklepa iz prejšnjega
člena. V zvezi s tem javno podjetje:
- izdaja redne in priložnostne poštne znamke,
- izdaja poštne vrednotnice: dopisnice, ovitke z natiskano
znamko,
- notificira poštne znamke pri poštnih upravah članicah
Svetovne poštne zveze,
- prodaja in zamenjava mednarodne kupone za odgovor,
- izdaja soglasja k izdelavi in uporabi priložnostnih poštnih
žigov,
- prodaja poštne znamke in vrednotnice,
- izvoza poštne znamke.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
39. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter pravilnika
o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev opravlja
republiški poštni inšpektorat.
poročevalec, št. 26

40. člen
(poštni inšpektor)

VI. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški)

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo opravlja poštni inšpektor.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje«
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori preK
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
. . )a.
- ki nepooblaščeno opravlja storitve iz 4. člena (drugi o°
vek 5. člena),
stj
- ki pri opravljanju poštnih storitev ne zagotavlja tal"
poštnih pošiljk v skladu s 13. členom,
- ki oblikuje cene v nasprotju s 7. členom.

(2) Pri opravljanju inšpekcije mora imeti poštni inšpektor
izkaznico, s katero dokazuje svoj status oziroma pooblastila.
41. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima poštni inšpektor pravico pregledati poslovne prostore izvajalca, poslovne
knjige, pogodbe, listine in drugo dokumentacijo in opraviti
preiskave ter vsa druga dejanja, potrebna za ugotavljanje
materialne resnice v inšpekcijskih zadevah.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznUJ^
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori pw
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
. ^
- ki ne opravi dostave poštne pošiljke, razen v p'irn
določenih v 24. členu (21. člen),
»enjh
- ki ne upošteva rokov prenosa poštnih pošiljk, doio
v pravilniku iz 11. člena,
.
^
- ki krši določbe o delovnem času izvajalcev poštnih si
določene s pravilnikom iz 11. člena,
- ki obračunava poštnino v nasprotju s 16. členom.n
- ki krši določbe o vročitvi poštnih pošiljk (19- ćl® '-

(2) Ob začetku opravljanja inšpekcijskega nadzora mora
poštni inšpektor o svoji navzočnosti obvestiti izvajalca oziroma odgovorno osebo izvajalca.
(3) Izvajalec mora poštnemu inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzora.
(4) Izvajalec oziroma njegova odgovorna oseba je lahko prisoten pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kazn^
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori p'eK
prvega odstavka tega člena.

(5) Poštni inšpektor mora kot uradno tajnost varovati podatke,
za katere izve pri opravljanju inšpekcije.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori pre*
drugega odstavka tega člena.

42. člen
(pravice In dolžnosti poštnega inšpektorja)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima poštni inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti izvajalcu odpravo
kršitev pravic uporabnikov poštnih storitev, storjenih z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma aktom izvajalca v roku, ki ga
določi.

47. člen
(prekrški uporabnikov)
e
(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kazn"i
prekršek uporabnik:
iKSni*0"
- ki ne namesti hišnih ali izpostavljenih pred3
v skladu z 22. in 23. členom. ,

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za
izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Poštni inšpektor mora
izdati pisno odločbo najkasneje v osmih dneh od dneva po
opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za promet in zveze v osmih
dneh od dneva njene vročitve.

48. člen
(javno podjetje)
(1) Za opravljanje poštnih storitev iz 6. in 38. ć,ek^edf1'
zakona ustanovi Vlada Republike Slovenije z uredbo ^
ustanovitelj javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o <
njem besedilu: Pošta) najkasneje v treh mesecih o
uveljavitve tega zakona.
jf0~1
(2) Sredstva za ustanovitev Pošte se zagotovijo iz
stev PTT podjetja Slovenije, p o., ki so na
-zakona o gospodarskih javnih službah prešla v last
se opredelijo v uredbi iz prejšnjega odstavka.
■ a vs®
(3) Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena oSI
0Prae ^
naloge in zadeve, ki po konvenciji Svetovne P
zadevajo poštne uprave.

(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.
43. člen
(1) Če poštni inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora
ugotovi, da je kršen zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, ima pravico in dolžnost predlagati uvedbo postopka
zaradi prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje.
44. člen
(zapisnik o inšpekcijskem pregledu)

49. člen
„ne^0
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma P'e
veljati)
rat>lja;
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata JJP .oritv3
- zakon
£.ar\uii ou poštnih,
pubiniM, telegrafskih
teieyraiSKin m
in leieiun^"telefonskih'. jgP"|
v delu, ki se nanaša na poštno dejavnost (Uradni
št. 2/86
26/90),
si.
ćioo in <fo/yuj,
pc)Šl"°
zakon o sistemih zvez v delu, ki se nanaša na/9o)
dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in Z '
zaK"'
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 1 pro^'!
K
o upravnem organu za opravljanje inšpekcije P . 4t
3#''
in PTT storitev v SR Sloveniji (Uradni list SflS št.
v delu, ki se nanaša na poštnega inšpektorja.

(1) O opravljenem inšpekcijskem pregledu sestavi poštni
inšpektor zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
- dnevu in času inšpekcijskega nadzora,
- izvajalcu,
- ugotovljenem stanju,
- ukrepih ter o pravni podalgi za izrečene ukrepe.
(2) Zapisnik se izroči oziroma pošlje izvajalcu, pri katerem je
bil opravljen inšpekcijski pregled.
45. člen
(1) V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo upravo, ter predpisi o splošnem upravnem
postopku.
poročevalec, št. 26
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50. člen
(predpisi, ki se uporabljajo oziroma ostanejo v veljavi do
izdaje novih)

51. člen
(podzakonski predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
(1) Do izdaje novih predpisov uporablja javno podjetje iz 48.
člena tega zakona samoupravni sporazum o splošnih pogojih
za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev
(Uradni list, SFRJ 35/88 in 11/91) in na njegovi podlagi izdan
pravilnik o opravljanju storitev v poštnem prometu (PTT Vestnik, št. 28/89).

^)Do izdaje novih predpisov se uporabljajo:
"" 'len
310 - 330 carinskega zakona - carinski postopek
v
poštnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo),
~ člen 107 - 108 zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list
_ SFRJ, št. 27/90),
~ Pravilnik o postavljanju in vzdrževanju poštnih, telegrafskih, telefonskih in signalnih varnostnih naprav na zemljiških in objektih v družbeni in državljanski lastnini (Uradni
"st FLRJ, št. 34/70).

52. člen
(začetek veljavnosti zakona)
(D Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Do izdaje novih predpisov velja uredba o reorganizaciji
Podjetij,
ki opravljajo dejavnost PTT prometa (Uradni list
R
S, št. 38/93).

OBRAZLOŽITEV
®me'/no načelo zakona je, da država zagotavlja v obliki
6su
tov/opravljanje
tistih poštnih
katerih
zagoinJanio! *be
po tržnih
zakonitostih
bi bilo storitev,
v nasprotju
z javnimi
tiste, ki jih ni mogoče zagotoviti po tržnih zakonitojj,j' niihovo nemoteno trajno opravljanje pa je v javnem
Tako država poskrbi z javno službo za storitve,
ravl an e se
?s °P
i i
mora zagotoviti na celotnem območju
v
iitnn° -'ntehnološko
mednarodnem
enotno. merilu trajno, nemoteno in tehk
Pogleda ureditev poštne dejavnosti v drugih državah
'tori?' da ve&na obravnavanih držav zagotavlja opravljanje
V) ki jih opredeljuje kot monopolne, v javnem podjetju.
%
*red
'tev predvideva tudi predlagani zakon, kar je
v
za ov
ia°W>o podjetje
9 3rjati
z navedenimi
argumenti:
se še
načeloma
obravnava
po istih merilih kot
safca druga družba, njegova posebnost je le, da je pridobi" tavadobička
interesa,
si mora podrejeno
zagotoviti zadovoljevanju
možnost vpliva javnega
na poslovanje
in
e
Posrednega nadzora nad poslovanjem javnega podjetja,
opravlja primarno monopolno dejavnost.

splošna ureditev koncesionirane javne službe predmet ureditve drugega zakona, se s predlaganim zakonom ureja le
možnost za podeljevanje koncesij.

w

2. Drugo načelo, upoštevano pri pripravi zakona, je ločena in
samostojna obravnava poštne dejavnosti. Cilj take ureditve je
doseči evropske standarde, ki dosledno ločujejo poštno in
telekomunikacijsko dejavnost. Zakon tako posega v obstoječo organiziranost PTT podjetja Slovenije in predvideva izločitev Pošte Slovenije iz PTT podjetja Slovenije.
3. V zakonu so urejeni le temeljni elementi opravljanja poštnih
storitev. Pogoji za opravljanje poštnih storitev se podrobno
uredijo v pravilniku o splošnih pogojih za opravljanje poštnih
storitev, same poštne storitve se podrobno opredelijo
v nomenklaturi, organizacija poslovanja izvajalcev bo urejena
v njihovih internih aktih.
V zakonu je podrobneje urejeno varovanje tajnosti poštnih
pošiljk in s tem povezane določbe o ravnanju s pošiljko, ki je
ni mogoče vročiti naslovniku ali vrniti pošiljatelju. Z vročanjem pošiljk so povezane tudi določbe, ki nalagajo naslovniku
obveznost namestitve ustreznih hišnih predalčnikov ter možnost, da se pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov
ali preko poštnih predalov. Ta določila omogočajo kakovostnejše vročanje poštnih pošiljk ter hkrati racionalizirajo dela za
izvajalca. Tudi nekatere zahodnoevropske zakonodaje, kot na
primer Danska, nalagajo uporabnikom enake obveznosti.

Siovenije je opredeljena kot javno podjetje, ki opravlja
Pr6rt °9e 'n nadeve iz pristojnosti poštne uprave, kot jo
itiuje konvencija Svetovne poštne zveze. S tem se
Položaj Pošte Slovenije izenačuje s pravnim položajem
%'as"andru9'h državah. To pomeni, da Pošta lahko ureja
ia o opravljanju mednarodnega poštnega prometa.
I' h se
t|0r,e z zakonom dodeljuje izključna pravica do opravljanja
Do " prenosa pisemskih pošiljk. Taka ureditev je povzeta
%tpdel'h Pravne ureditve zahodnoevropskih držav (članice
in
k so ravno tako
"%h"°P
'
določilepoštne
področje
rezerstoritev, ki jih opravljajo
nacionalne
uprave.
s

4. Zakon ureja odškodninsko odgovornost izvajalca ob izgubi,
poškodbah ali zmanjšanju vsebine pošiljke. Te določbe so
nedvomno potrebne, saj urejajo obligacijska razmerja med
izvajalcem in uporabnikom storitev. Odškodnine, ki jih izplača
izvajalec ob nastanku škode, so usklajene z določili konvencije Svetovne poštne zveze.

ooštne storitve opravljajo koncesionarji. Ker pa je

5)1
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI PODJETJA
PETROL ZEMELJSKI PLIN, D.O.O., LJUBLJANA ZA PLAČILO STROŠKA
PRENOSA ZEMELJSKEGA PLINA - EPA 712
_
.
povišanje cene zemeljskega plina zaradi odp
visokih anuitet, kar bo onemogočilo nadomeščanje
z nadomestnimi
gorivi z višjo vs
zemeljskega
plina
nostjo žvepla.

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI PODJETJA PETROL ZEMELJSKI PLIN, D. O.
O , LJUBLJANA ZA PLAČILO STROŠKOV PRENOSA
ZEMELJSKEGA PLINA

Glede na to, da je v avgustu letos potrebno plačeva
obveznosti iz tujih kreditov, Vlada Republike Slov .
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da p
log zakona obravnava in sprejme po hitrem postopK"-

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, za sejo zbora 19. julija 1994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Posigg.
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. i" .
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah L)
nega zbora in delovnih telesih sodelovala:

Predlagane spremembe zakona bodo Petrolu Zemeljskemu plinu, d. o. o. omogočile, na podlagi refinanciranja
obveznosti iz tujih kreditov, plačevanje nabave plina
v tujini, kakor tudi odplačevanje tujih kreditov. Tako se bo
preprečila prekinitev dobav zemeljskega plina, ki bi lahko
imela za posledico motnje v gospodarstvu in nastanek
večje škode. Prav tako bo preprečen dodatni pritisk na

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske

de aV

'

- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za g°sP°
darske dejavnosti.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slove
za obveznosti podjetja Petrol zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana za plačilo stroškov
prenosa zemeljskega plina
UVOD
BESEDILO ČLENOV

1. Ocena stanja in razlogi za izda|o zakona

1. člen

bV#" ■
Naslov zakona o jamstvu Republike Slovenije za °
podjetja Petrol Zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana z
stroškov prenosa zemeljskega plina (Uradni list
se spremeni tako, da se glasi:
• nfld )pv
»Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznost'P
m*
Petrol Zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana za plači10
prenosa zemeljskega plina in za vračilo kreditov,
najeti za refinanciranje obstoječih deviznih kredit"

Petrol Zemeljski plin, d o. o. je za izgradnjo plinovodnega
sistema naiel tuje kredite v skupni vrednosti 148.367.600 USD.
Na dan 31. 12 1993 so znašali niegovi neplačani dolgovi
48.845.000 USD in bodo v celoti poplačani do leta 2006.
Zaradi finančnega in tržnega položaja, v katerem se nahaja
podjetje, bi odplačevanje obveznosti iz najetih tujih kreditov
v višinah, v katerih zapadajo, pomenilo dodatni pritisk na
ceno zemeljskega plina in posledično nekonkurenčnost v primerjavi z nadomestnimi gorivi. Zato je podjetje zaprosilo za
refinanciranje teh obveznosti.

2. člen
|:
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glas

Ker kreditni potencial Ljubljanske banke, d. d., angažiran
v Petrolu Zemeljskem plinu, d. o. o., presega dopustno angažiranje za posameznega komitenta, le-ta refinanciranja ni
pripravljena izvajati brez garancije države.

»Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega
omejena do vsakokratnega letnega zneska v vi^'^6
tolarske protivrednosti, ki znaša v novembru 1991 vTi"
ATS in se zniža v mesecu juniju 1994 na 99.830 680 'V
sti a<>
nato v času trajanja pogodbe do 31.3.2006 spremini3 v
s pogodbeno določeno eskalacijsko klavzulo."

2. Cilji in načela zakona
S poroštvom države za vračilo kreditov, ki bodo najeti za
refinanciranje obstoječih deviznih kreditov, se bo Petrolu
Zemeljskemu plinu, d. o. o., zagotovila takšna dinamika vračanja kreditov, ki bo preprečevala nesorazmerno visoke posamezne anuitete. S tem pa bodo izpolnjeni pogoji za redno
poravnavanje obveznosti za dobavo plina od tujih dobaviteljev.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Republika Slovenija bo pod pogoji iz 2. člena W9 ^fS ^
dala poroštva v skupni višini največ 106.968 0U ^nK>,
z veljavnostjo najkasneje do 31.12.2001, poslov"'pel
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bodo pod)®' 0ps
Zemeljski plin d.o.o. odobrile kredite za refinancira
ječih deviznih kreditov.«

3. Ocena finančnih sredstev
S predlagano novelo zakona se jamstvene obveznosti države
iz osnovnega zakona ne povečujejo. Zaradi zmanjšanja uvoza
zemeljskega plina iz Rusije, s tem pa tudi zakupa potrebnih
transportnih potreb, je Ljubljanska banka, d. d. izdala tujemu
partnerju garancijo le v višini 96.934.260 ATS letno. Upoštevaje to in predvideno potrebno refinanciranje se poroštvene
obveznosti države zmanjšujejo.
poročevalec, št. 26

3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O dajanju poroštev iz tretjega odstavka 1. člena
^
Republike Slovenije na predlog Ministrstva za 9°
54

S

i^nosti in po predhodnem soglasju Ministrstva za finance,
livene pogodbe pa sklepa minister za finance.

presoja Ministrstvo za finance«
4. člen

Ve
t®
, za katere se dajejo poroštva morajo biti ustrezno
a,
ovane z zastavo ali drugo pravico, banka lahko terja
ranitev od poroka šele po tem. ko se je neuspešno poskutoplačati iz drugih zavarovanj. Ustreznost zavarovanja

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

OBRAZLOŽITEV
ko!
*6melissistema
ki plin, d.najel
o. o.,
v letih vosnovne
5. /Wnega
tujeje kredite
skupni izgradnje
vrednosti
USD.

Anuitete iz najetih kreditov za izgradnjo plinovodnega
sistema zapadajo neenakomerno in so obveznosti v naslednjih letih nesorazmerno visoke.

k*}-', p,,n
• 1993 so znašali neplačani devizni dolgovi PetroI
w ■ do 'efad- ° °- 48 845.000 USD in bodo v celoti
'"'sn • ' 2006. Letne obremenitve za odplačila anuPrikazane v tabeli.

Petrol Zemeljski plin je s svojo dejavnostjo sposoben odplačevati navedene kredite, v kolikor se mu omogoči, da z refinanciranjem doseže enakomernejše letne obremenitve. To je
možno doseči z refinanciranjem glavnic, ki ga lahko izvedejo
banke, tako da Petrolu Zemeljski plin, d. o. o. priskrbe za
plačilo zapadlih glavnic nove kredite.

(h!! !!nar>čnega in tržnega položaja, v katerem se nahaja
,meliski Plin. d. o. o., bi odplačevanje obveznosti iz
%u
kreditov v višinah, ki dejansko zapadejo v nasledom0ni
%ZP
'° dodatni pritisk na ceno zemeljskega plina
ksJi i6no njegovo nekonkurenčnost v primerjavi z nado"""» gorivi.
M
Celjski plin, d. o. o., je že v letu 1993 odplačeval
ko J* sredstev, ki niso izvirala iz tekočega poslovanja.
npr obveze
'"aierern
'
' ki so zapadle v začetku leta, poravnal
%jj1 novega kredita preko LB, d. d. Ker pa angažirani
»so« wPotencial
LB, d. d. v Petrol Zemeljski plin, d. o. o.
»i J" ^a kar 80,9% njenega celotnega kreditnega potencih) ,pustn
o angažiranje za posameznega komitenta je
'■ a/v,-66"'3 refinanciranje ni več pripravljena izvajati brez
I države.

S takim refinanciranjem obveznosti, ki zapadejo v naslednjih
letih, bi dosegli ugodnejšo letno dinamiko odplačil.
Odplačevanje refinanciranih kreditov bo Petrol Zemeljski plin
zagotavljal preko povečane prodaje zemeljskega plina, saj
ocenjujemo, da bo s povečanjem gospodarskih aktivnosti
v Sloveniji porasla tudi raba tega energenta.
Tudi razvoj in širitev plinovodnih omrežij v Sloveniji, ki je že
v teku, bo povzročil povečano rabo zemeljskega plina v široki
potrošnji, ki je stabilnejši odjemalec od industrijske rabe.
V pripravi so tudi ukrepi, ki bodo preprečili nadaljnje prehajanje uporabnikov zemeljskega plina na uporabo mazuta oziroma ki bodo uporabnike, ki so to že storili, prisilili k ponovnemu odjemu zemeljskega plina. To je nujno tudi zaradi
zahtev po varovanju okolja.

-w9nr
da se dopolni Zakon o jamstvu Republike
^bijJn62a obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin, d. o. o.,
' so m3 fa Pačilo stroškov prenosa zemeljskega plina, ki ga
Stirii r Skupščina Republike Slovenije oktobra 1992
™bilka Slovenija
^Publiko
Slovenije
S temLB,zakonom
se
*»«"-■
zavezuje,
da51/92).
bo plačala
d. d. vsak
bi ga le-ta kot garant za obveznosti Petrol Zemeljski
u
0
: Plačala tujim upnikom na podlagi pogodb o prerijskega plina preko ozemlja Republike Avstrije.

Povečana prodaja zemeljskega plina bo pomenila zmanjšanje
fiksnih stroškov na enoto prodanega plina in torej izboljšanje
finančnega položaja Petrola Zemeljski plin, ki bo tako usposobljen za odplačevanje nastalih obveznosti iz tujih kreditov.
Upoštevaje nujnost refinanciranja tujih kreditov, ki zapadejo
v plačilo v letu 1994 in dalje, zahtevo banke za jamstvo države
ter dejstvo, da je del jamstva Republike Slovenije iz že sprejetega Zakona neangažiran, predlagamo, da se nastala problematika rešuje z dopolnitvami obstoječega zakona, pri čemer
pa se višina jamstva zmanjša v primerjavi z višino iz obstoječega zakona.

zaveza Republike Slovenije po tem zakonu znaša
*06 816.609 ATS letno. Zaradi zmanjšanja obsega
%bnj[njskega
plina iz Rusije, s tem pa tudi zakupa
%u transportnih kapacitet, je bila garancija LB, d. d.
rtner
So
, fina i" izdana le v višini 96.934.260 ATS/leto. Minivr
"e'isi/n
nce31.je3.v2006.
tej višini izdalo poroštvo LB, d. d.
>ostj0 do

6|,

i, ki se spreminjajo

Obveznosti Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka je
omejena do vsakokratnega letnega zneska v višini njegove
tolarske protivrednosti, ki znaša v mesecu novembru 1991
206.816.604 ATS in se nato v času trajanja pogodbe od
1.10.1992 do 31.3.2006 spreminja v skladu s pogodbeno določeno eskalacijsko klavzulo

1. člen
SsSd rt S!ov
®"iia se zavezuje, da bo na poziv Ljubljanske
L^kot n )ub,Jana Plačala tej banki vsak znesek, ki ga bo
i 0 ■ Liuhhlant z? obveznosti podjetja Petrol zemeljski plin,
tt^Hosu
plačala tujim upnikom na podlagi pogodb
"is.
zemeljskega plina preko ozemlja Republike Av-

2. člen
Ministrstvo za finance izda garancijsko izjavo in sklene
s podjetjem Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana pogodbo
o ureditvi razmerij v zvezi s prevzemom jamstva po tem
zakonu.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI FULBRIGHTOVEGA PROGRAMA
c'
IZMENJAVE - MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE1
SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE - EPA 715
_ '
Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30/6-1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. c le
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določi .
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zdo
in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI FULBRIGHTOVEGA PROGRAMA IZMENJAVE - MEMORANDUMA
O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE,

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,

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.

— Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji Fulbrightovega programa izmenjave - memoranduma
o soglasju med vlado Republike Slovenije in vlado združenih držav Amerike
1. člen

4. člen

Ratioficira se Fulbrightov program izmenjave - Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike, podpisan 8. decembra 1993 v Ljubljani.

Odbor bo priporočal dejavnosti, ki bodo določale in za9°la
Ijale naslednje:
•1. Priprava izčrpnega predloga, ki bo podrobno sfS/S
obseg programa za naslednje proračunsko leto iv .
zanimivejša akademska področja, vrste Sf'P® ,j 0De>
podobne splošne smernice, ki jih bosta potrdili via
držav.

2. člen
Memorandum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:

2. Objava letnega razpisa za zbiranje prijav državljan°v
venije za Fulbrightove štipendije.

FULBRIGHTOV PROGRAM IZMENJAVE

3. Sprejem prijav državljanov Slovenije, ki bovsaz^°apf,os'1
popolno odprtost natečaja, tako da bo laho ^|aqi.
in se potegoval za štipendijo na enakopravni p°°

MEMORANDUM O SOGLASJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE

4. Primernost oddanih prijav, ocenjeno na podlag1
stranskega strokovnega pregleda.
nregle
5. Vsakoletno oblikovanje akademskih komisij za
^0g>l}
r
prijav, ki bodo presojale utemeljnost vsakega P pa(jalr
študij, raziskovanje in predavanja in ga predlo ziie ,fl „d"
njo obravnavo komisijam za razgovore s kandio®
boru.
, vse""
6. Vsakoletno ustanovitev komisij za razgovore . strO'
tistimi kandidati, katerih prošnje so bile sprejfl'®ijiavlF
kovnem pregledu. Komisije za razgovore naj bi ,0vensK
štirje člani, ki zastopajo Vlado RS, Vlado ZDA ter s ^jsii'
in ameriške akademske kroge. Vsako leto bo
pripravila sistem za razvrščanje kandidatov naa
(za ocenjevanje kandidatov glede na znanje "?ararr1l0a
jezika, kakovost in izvedljivost predlaganih P^g
at»
uporabnost področja dela posameznega ^noZ prip
potrebe vsake države in akademska priporočila
ročilna pisma vsakega kandidata).
^

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) in Vlada
Združenih držav Amerike (v nadaljevanju Vlada ZDA) sta se
sporazumeli o naslednjih pogojih za izmenjavo diplomantov,
raziskovalcev z doktoratom in predavateljev pod pokroviteljstvom Fulbrightovega programa.
1. člen
Oblikovan bo dvostranski odbor (v nadaljevanju: odbor) za
svetovanje Vladi RS in Vladi ZDA v zvezi z vsemi zadevami, ki
se nanašajo na predlagani program izmenjave.
2. člen
Člani odbora bodo: podsekretar Ministrstva za zunanje
zadeve RS (Služba za koordinacijo prosvetnega, kulturnega
in znanstvenega sodelovanja) in uradnik za javne zadeve
Veleposlaništva ZDA in še štirje člani, od katerih dva imenuje
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, dva pa Veleposlaništvo
ZDA. Da bi pri svojem delu zagotovo upoštevali različne
izkušnje, bo po en član z vsake strani predstavljal univerzo in
znanstvene kroge in po en član z vsake strani zasebni,
nevladni sektor. Minister za zunanje zadeve in veleposlanik
bosta častna predsednika odbora.

7. Predložitev seznama prednostnega vrstnega re^3pod'03?
in nadomestnih kandidatov, sestavljenega
odt*
rezultatov razgovorov, ki bo predložen v odobrite
J. VVilliama Fulbrighta za tuje štipendije.
,(
h/eni^
8. Pregled prošenj ameriških študentov, znansiv
raziskovalcev, ki bi želeli namestitev v Slovemi'.. na sl"
9. Namestitev ameriških kandidatov za štipendije tjfi.
skih univerzah in akademskih raziskovalnih in®
s

3. člen
Program bo dvostranski in bo zagotavljal izmenjavo približno
enakega števila štipendistov vsako leto, pri čemer se bo
enakost določala po številu mesecev štipendiranja.
poročevalec, it. 26
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6. člen

5. člen
['lančne obveznosti za financiranje programa izmenjave so
naslednje:

Ta memorandum se začne uporabljati z dnem podpisa, veljati
pa začne, ko se obe strani medsebojno obvestita, da so
izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Veljal bo pet let, če nobena od obeh strani šest mesecev
vnaprej ne obvesti drugo stran o svoji nameri, da bo memorandum prekinila. To petletno obdobje se lahko podaljša za
dodatno petletno obdobje s pisnim sporazumom med obema
stranema.

'• Vsaka
vlada bo odgovorna za stroške v svoji državi v svoji
v
j*lyti, vključno s publiciteto, sestanki odbora in akademske komisije za pregled prijav, sestanki komisije za razgo*0re s kandidati, programi za usmerjanje štipendistov in
•"Ugimi lokalnimi stroški.

Podpisano v Ljubljani dne 8. decembra 1993 v dveh izvodih
v slovenskem in angleškem jeziku. Besedili sta v obeh jezikih
enakovredni.

ava
^ tti*
Prijateljica bo krila stroške potovanja za svoje
s,|
pendiste od doma do ustanove v državi gostiteljici.
3

Država sprejemnica bo štipendistom preskrbela nastani6V
' štipendijo v svoji valuti in zdravstveno zavarovanje.

Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze PETERLE I. r.
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Za Vlado
Združenih držav Amerike
Allan VVENDTI. r.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
AVSTRIJO, REPUBLIKO BOLGARIJO, REPUBLIKO MADŽARSKO,
REPUBLIKO POLJSKO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO
SLOVENIJO O VZPOSTAVITVI SODELOVANJA V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU V OKVIRU SREDNJEEVROPSKEGA PROGRAMA
O IZMENJAVI UNIVERZITETNIH ŠTUDIJ (CEEPUS) - EPA 709
Vlada Republike Slovenije je na 91. seji dne 23/6-1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 1 .jS*
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dolio^)(j
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zi
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO AVSTRIJO. REPUBLIKO BOLGARIJO,
REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO POLJSKO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZPOSTAVITVI SODELOVANJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
V OKVIRU SREDNJEEVROPSKEGA PROGRAMA O IZMENJAVI UNIVERZITETNIH ŠTUDIJEV (CEEPUS),

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport.
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrs«*
šolstvo in šport,
.inisif
- mag. Tanja VALENČIČ, državna sekretarka v M
stvu za šolstvo in šport.

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.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Avstrijo, Republiko
Bolgarijo, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Slovaško Republiko in
Republiko Slovenijo o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru
srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih študij
.
1.člen

1. člen

„i
Pogodbenice bodo vzpostavile sodelovanje v vzgoi'1
ževanju, posebno meduniverzitetno sodelovanje
" s|j p1
v okviru uresničevanja programa CEEPUS. De)aJnjd«l"
grama CEPPUS so navedene v Prilogi I, ki je sestav
sporazuma.
2. člen

Ratificira se Sporazum med Republiko Avstrijo, Republiko
Bolgarijo, Republiko Madžarsko, Republiko Popljsko, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih študijev (CEEPUS), podpisan v Budimpešti 8. decembra 1993.

(1) V tem sporazumu izraza »univerza« in »unM'veT?®j51^
nita vse tiste vrste šolanja in izobraževanja po ,neM<P
šoli, ki dajejo kvalifikacije ali diplome na tej ravni.n
to, kako pogodbenice imenujejo te ustanove.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:

(2) V tem sporazumu izraz »študijsko leto« Porn0f1'
od 1. septembra do 31. avgusta.

L')
t>u,
Op,
(3) Študenti,
W
siuaenu, vpisani na univerze, bodo ime"<•
imeli m Ur študijsko smer pravico do podpore po pr °9*
Pot!
vključno do doktorske ali podiplomske stopnje.s ^
ali poklicno izobraževanje, ki bo potekalo v * Iei
sporazumom na univerzi ali ustanovi gostiteljic'-0
načrt je skladen z učnim načrtom Studentove . \ir dv,
verze, del njihovega znanstvenega in/ali poklicni
vanja.
A S(r
Sani
rOv
Poleg tega bo program CEEPUS podpiral >ztr]e
šolslih učiteljev, kar bo spodbudilo mednarodno^, 13) V:
tetno sodelovanje in povečalo srednjeevropsko
univerzitetnega učnega načrta.
^
§6
CEEPUS ne bo obsegel raziskovalnih in tehnolog"
dejavnosti.
Qi'6nei
3. člen
A w°9r'
(1) Ustanovljena bo mešana komisija, sestavljen .u"!
y
vsake od pogodbenic. Mešana komisija minis'
vorna (i) za vse ukrepe in odločitve, potrebne z«1 0\f !*«
nje in pospeševanje programa CEEPUS, ter (H) g
poročil o vrednotenju in preoblikovanju prog
$1
D|
sar

OPOMBA: sledi tekst Sporazuma v angleškem jeziku

SPORAZUM
med
Republiko Avstrijo,
Republiko Bolgarijo,
Republiko Madžarsko,
Republiko Poljsko,
Slovaško Republiko
in
Republko Slovenijo
o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru
srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih
študijev (CEEPU)
Republika Avstrija, Republika Bolgarija, Republika
Madžarska, Republika Poljska, Slovaška Republika in
Republika Slovenija, v nadaljnjem besedilu »pogodbenice«,
se dogovorijo:
poročevalec, it. 26
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2) Mešana komisija ministrov se bo sestajala vsaj enkrat
™tno. Ministre, ki se zaradi zadržanosti ne bodo mogli udeleži sestanka, bodo nadomestili njihovi visoki uradniki.
Mešana
komisija ministrov bo lahko sestavila odbor visokih
ur
adnikov, ki bodo odločali o zadevah, ki jih je izbrala komisija.

(5) Osrednji urad programa CEEPUS bo:
- odgovoren za razvoj skupne strategije stikov z javnostjo za
program in bo svetoval pogodbenicam pri informacijskih zadevah,
- objavljal informacije o univerzah pogodbenic, z namenom
da spodbudi večjo izmenjavo med njimi,
- prevzel odgovornost za pripravo letnega poročila in ovrednotil celotni program CEEPUS,
- dal predloge za nadaljnji razvoj programa,
- prevzel odgovornost za pripravo in organizacijo sestankov
mešane komisije ministrov ter zapisnikov o njih,
- po potrebi podprl uveljavitev odločitev, ki jih je sprejela
mešana komisija.

Mešana komisija ministrov bo enega izmed svojih članov
"flenovala za predsedujočega komisije za eno leto.
'''I Mešana komisija ministrov si bo zelo prizadevala, da bo
°glasno sprejemala vse sklepe, potrebne za uresničevanje in
Pospeševanje
programa, ki je opisan v Prilogi I. če soglasja
"e bo možno doseči, bo ta odločitev sprejeta z dvotretjinsko
etino članov komisije, ki so prisotni in glasujejo.

6. člen

Vsaka
i? .kvote
izmed
pogodbenic
jamčila
za svoj letni
proračun
za
izmenjavo,
t. j. bo
število
mesečnih
štipendij
na
udijsko leto, za omogočanje dejavnosti, opisanih v Prilogi I.
esana
komisija bo soglasno sprejela končne splošne odloči60
vseh jamstvih.

Pogodbenice bodo storile vse, da se omogočita svobodno
gibanje in bivanje sodelujočih pri izmenjavah po tem sporazumu.

4. člen
I| 1.) . Vse
,— odločitve uo l£UUIU
miv^i
izboru piujcrvi^v,
projektov, W|;ioaii"i
opisanih v» iPrilogi
dejavnosti 1 -4), bo sprejela mešana komisija ministrov ali
ura
$orI'dbor
omenjen
v 3. členu.
Univerzitetni
profem drugi dnikov,
strokovnjaki
sodelujejo
pri izboru
z nasveti.

7. člen
(1) Ta sporazum bo veljal 5 let. Po tem obdobju ga bodo lahko
pogodbenice podaljšale za nadaljnje obdobje, če se bodo
tako dogovorile. Pregled uresničevanja sporazuma bo moral
biti izdelan pred koncem tretjega študijskega leta od dneva
njegove uveljavitve. Pregled bo temeljil na celotni oceni programa CEEPUS.

dol 1° uv
©ljavitvi tega sporazuma vsaka izmed pogodbenic
r avn
obv
za program
CEEPUSkomisijo:
s spodaj navedenimi
e n^ *
_ * ostmi 'inurad
o tem
obvesti mešano
S e evan e
tova 1^ z^
i programa z oglaševanjem ob tesnem sodeluj'
radl ' osrednjim uradom programa CEEPUS in njegovimi
v drugih državah,
_ Prejemanje prijav,
_ Priprava podeljevanja štipendij prijavljenim kandidatom,
Ol^agotavljanje prostih študijskih mest za prihajajoče štipen-

(2) Katera koli izmed pogodbenic bo lahko kadar koli predlagala revizijo sporazuma. Pisni predlog se naslovi na predsedujočega mešane komisije ministrov ter na preostale pogodbenice. Vse odločitve o reviziji tega sporazuma mora
soglasno sprejeti mešana komisija ministrov.

_ doc|
eljevanje štipendij, kot je opisano v Prilogi I v 5. točki,
„ °r9aniziranje izplačila štipendij,
.. Preiemanje poročil,
_ Posojanje
programa na državni ravni',
pr|
prava letnih poročil.

(1) Ta sporazum bodo Republika Avstrija, Republika Bolgarija, Republika Madžarska, Republika Poljska, Slovaška Republika in Republika Slovenija podpisale v Budimpešti do 8.
decembra 1993. Po tem datumu bo možno k njemu pristopiti.

8. člen

(2) Pogodbenice morajo ta sporazum in njegove revizije potrditi, listine o potrditvi pa shraniti pri madžarskem ministrstvu
za izobraževanje in kulturo, v nadaljevanju imenovan deppzitar.

5. člen
0Un Sru ednji urad programa CEEPUS bo ustanovljen na
OprJ. 'rnel bo takšna zakonska pooblastila, da bo lahko
'lal svojo funkcijo. Osrednji urad programa CEEPUS,
>je in predstavniki pogodbenic v osrednjem
UraqQlJ
;r.Vok osebje
-P
bodo imeli takšne privilegije in imuniteto, kot so
°l'ebn,: da bodo
lahko opravljali svoje funkcije.
(2) Q
6ra ne a
^Epiic
9 "sekretarja
osrednjega
urada i programa
*^ ■ US bo'~ ^ivuia^aia
"iRepublika
i-i.i— n*au
»-.-».i:predlagala
Avstrija
ic^uuima
ijh in
mi bo:izvoljen
• viu__
j wm
n
rairij ' Ji' sko večino članov mešane komisije za 5 let. Gene1re,ar
lahk0
"laricjat e sei®<ak0 odpoklican tudi pred iztekom svojega
enoglasno odloči mešana komisija mini* str0v ' '
!?) VS, Po,r
=aa
ebno infrastrukturo, vključno s plačami general^Epijo eterja in osebja osrednjega urada programa
"°90(Jh
'inancira,a Republika Avstrija. Vsaka izmed
bo
a,n
o osebje. Ićihko na lastne stroške v urad poslala
^Herain' sekre,ar bo
013
°9ram
poslovnik
osrednjega
CEEPUS in o določil
niem obvestil
mešano
komisijo.urada

(3) Ta sporazum bo začel veljati s prvim dnem tretjega meseca
potem, ko bodo vsaj tri pogodbenice shranile svoje listine
o potrditvi.
(4) Katera koli država, ki ni omenjena v prvem odstavku, bo
lahko pristopila k sporazumu, če jo bo soglasno povabila
mešana komisija. Država, ki bo želela postati pogodbenica,
bo o tem pisno obvestila depozitarja.
(5) Depozitar bo seznanil vse pogodbenice o prejetih obvestilih in listinah o potrditvi.
(6) Država, ki je postala pogodbenica po uveljavitvi sporazuma, mora za popolno sodelovanje v programu, določenem
v Prilogi I, upoštevati določila, ki jih soglasno sprejme mešana
komisija.
9. člen
Pogodbenice bodo lahko kadar koli odstopile od sporazuma,
tako da bodo o tem predhodno pisno obvestile depozitarja.
Vsak takšen odstop bo začel veljati najmanj šest mesecev
potem, ko bo depozitar prejel obvestilo o odstopu; vendar pa
bo mešana komisija lahko zahtevala obdobje, daljše kot šest,
vendar manj kot 12 mesecev, preden bo obvestilo o odstopu
začelo veljati.

1v4J.0S n
aiec j i' urad programa CEEPUS bo izključno le usklaiePop0| n nadzor
ocenjevalec,
medtem ko bodo pogodbenice obržale
naci a
liitij tai,
' stnimi državnimi proračuni, oblikova^a bodo omoaočili pretok in izmenjavo dejavnosti,
. 3n,h v Prilogi I.
59
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10. člen

da številnih pogodbenic, vključno z državo gostiteljico
udeleženci so študenti in/ali predavatelji;
2) so ti tečaji:

(1) Vsak spor med dvema ali več pogodbenicami ali med
katerokoli pogodbenico in osrednjim uradom programa
CEEPUS glede razlage ali uporabe tega sporazuma ali njegove priloge, ki ga ne more razrešiti mešana komisija ministrov, bo na prošnjo katere koli strani, vpletene v spor, izročen
v arbitražo.

a) poletne šole na določeno temo
b) intenzivni izobraževalni tečaji za mlade učitelje, ki trajaj" k
vsaj dva tedna.
b&i
Kongresi in podobna srečanja so izključeni.
lili
3. Jezikovni tečaji
'osi
le-ti i/ilr.
Pogodbenice bodo spodbujale jezikovne tečaje, te 1so
»dvojni«, kar pomeni, da so to tečaji za skupine sode luj ^
ki prihajajo iz dveh različnih pogodbenic, vsaka Bkup'
študira jezik druge skupine. Vsak tečaj alhko vKi|
/
dodatne razvedrilne dejavnosti,
nemu razumevanju.
b D),
prog«""
i,
Te dejavnosti pa se ne smejo financirati iz sredstev
CEEPUS.

(2) Arbitražno sodišče bodo sestavljali trije člani. Vsaka izmed
strani, vpletenih v spor, bo imenovala enega arbitra, prva dva
arbitra pa bosta nato imenovala tretjega, ki bo hkrati tudi
predsedujoči arbitražnega sodišča.
(3) Arbitražno sodišče bo določilo svoj sedež in poslovnik.
(4) Odločitev arbitražnega sodišča bo sprejeta z večinskim
mnenjem njegovih članov, ki se ne smejo vzdržati glasovanja.
Odločitev bo dokončna in bo obvezovala vse strani, vpletene
v spor. Zoper odločitev ne bo možna pritožba. Vpletene strani
bodo morale odločitev izpolniti nemudoma, če bosta sporna
pomen ali obseg odločitve, ju bo arbitražno sodišče pojasnilo
na prošnjo katere koli vpletene strani.

4. Študentske ekskurzije

11. člen

Pogodbenice bodo spodbujale študentske ekskurzije. &

Izvirnik sporazuma, katerega angleško besedilo je odločilno,
bo shranjen pri depozitarju.

1) so namenjene znanstvenim ciljem in/ali poklicnemu11
^
aS
ževanju in pri tem uporabijo določene dele infr
infras
%
»r i
v državi gostiteljici, ali
jz0b(t s
'Mii
2) so namenjene znanstvenim ciljem in/ali poklicnemu
S
ževanju in so pripravljene v skupni organizaciji.

V potrditev navedenega so podpisani po predpisih pooblaščeni podpisali ta sporazum.
V Budimpešti. Madžarska, osmega decembra tisočdevetstotriindevetdesetega leta.

5. Shema štipendij za študente in učitelje:

j />(f [y
1) Pogodbenice bodo dodelile posamezne Štipendij® 0pjsf(j'c
tom, ki sodelujejo pri dejavnostih programa CEEPU
'de|ia>l L
nih v točkah 1 do 4. Štipendije CEEPUS bodo lahko£,joii^C
tudi za raziskovanja pri doktorskih tezah. Prednost D ^^ 0«
tisti študenti, za katere je študij v tujini dodatno P°
,}
iti,
pri njihovem študiju.
2) Štipendije bodo lahko dodeljene predavateljem,
čim profesorjem in učiteljem, če bodo ti prispevali j^iz^
rodnemu univerzitetnemu sodelovanju in/ali k ustre
, (
braževalnim ukrepom.
Mn\ofr t|0 '
n
3) Štipendije bodo lahko dodeljene tudi študentomc i
"
ranim študentom za praktično izobraževanje v g
raziskovalni ali vladni ustanovi v državi gostiteljic'
$
predložen izdelan in strukturiran predlog. mes
rl,
4) Štipendije bodo dodeljene največ za 12
J®^ento (j.'Po^
5) Štipendije CEEPUS bodo lahko dodeljene _ - bra, OtMi.
katere je posebej organiziran študij in/ali poklicno iz
%0\,
nje zunaj omrežja CEEPUS (neodvisni).
.
6) Štipendije CEEPUS bodo »splošne«, kar Porn0!l|'str^ Jti/m
namenjene za kritje stroškov bivanja, po potreD
^
i
uporabe laboratorija v skladu z običajno Praks1I, v r
gostiteljici, stanarin ter zavarovanja med bivanje
"z nJ s'8 v
aostiteliici. Višina štioendiie
gostiteljici.
štipendije CEEPUS bo Drila9°L.,4ćil
Pr''a?uCgii!
škom bivanja v določeni državi in štipendije bodo
pred inflacijo.
mbC&I<A
7) Ker prenos sredstev ne bo mogoč, bo štipendij0^
izplačevala država gostiteljica, razen potnih stroš* •
krila država, iz katere bo prišel štipendist.
_ an0rfl^r ji %
8) Enota programa CEEPUS je opredeljena kot ,e»enn
štipendija«. Vse pogodbenice bodo enkrat . 0tai' 1«\
svoje kvote za prihodnje študijsko leto. Najnižja k
mesečnih štipendij.

CEEPUS: Priloga I
1. Ustanovitev in delovanja srednjeevropskega univerzitetnega omrežja
Pogodbenice bodo razvijale in spodbujale srednjeevropsko
univerzitetno omrežje, ki ga sestavljajo različna posamezna
omrežja. To omrežje je zasnovano tako, da spodbuja visokošolsko izmenjavo, še posebej izmenjavo študentov v Srednji
Evropi, in srednjeevropsko kulturno in znanstveno sodelovanje
1) Omrežje bodo sestavljale vsaj tri univerze, s tem da dve od
njih pripadata različnim pogodbenicam, čeprav je omrežje,
sestavljeno samo iz dveh univerz iz dveh različnih pogodbenic, dovoljeno samo v začetnem obdobju enega leta. Vendar
bodo imela omrežja, ki povezujejo več kot dve pogodbenici,
prednost.
2) Vsaka univerza, ki bo želela sodelovati v omrežju CEEPUS,
mora izpolnjevati tele pogoje:
a) Sodelujoči partnerji bodo priznali čas študija in /ali praktičnega izobraževanja, končanega v eni od sodelujočih univerz
in/ali ustanov.
b) Partnerji bodo razvijali skupen učni načrt in sistem za
zagotovitev medsebojnega priznavanja študijev, vključno
s podiplomskim izobraževanjem.
c) Za pospeševanje izmenjave študentov bodo tečaji in/ali
predavanja CEEPUS tudi v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku.
d) Študent, ki bo študiral v okviru programa CEEPUS, bo
oproščen vsakršnih vpisnin in/ali šolnin.
e) CEEPUS ne bo kril režijskih ali organizacijskih stroškov.
2. Intenzivni tečaji
Pogodbenice bodo spodbujale intenzivne tečaje, če:

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za šolstv0
4. člen

idne"1
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 0<a
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe

1) je takšen tečaj namenjen privabljanju udeležencev iz kar se
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OBRAZLOŽITEV
CEEPUS so ministri navedenih držav podpisali dne
'993 v Budimpešti.

nas izkoristili vseh 100 mesecev štipendij, bi bila obveznost
Slovenije protivrednost 60.000 USD v prvem študijskem letu.

^.a 0 ustanovitvi CEEPUS je avstrijska in temelji na
'len °e oblikovanju
novega multilateralnega programa
osf v *>,udentov, oz. želi vzpodbuditi akademsko mobiltj j|L Pastoru Srednje Evrope, vendar pa bi k programu
, Pristopile tudi druge države.

V letu 1994 (od septembra dalje) bi potrebovali največ 40%
sredstev, v letu 1995 pa 100%. Glede na uspešnost programa
bi se v naslednjih letih odločali o morebitnem povečanju
našega deleža.

°

i
j-

Pri tem je pomembno, da vsa sredstva ostanejo v Sloveniji in
se ne prenašajo drugam.

CEEPUS je bil prvič predstavljen na Dunaju 26. in 27.
'993 v organizaciji Ministrstva za znanost in razisko^Publike Avstrije. Konference so se udeležili predstav,
Str le
)mnn"'/e,
' Slovaške,
' Bolgarije,
Češke,in Italije,
Slovenije
Švice. Madžarske, Poljske,

Glede na trenutne možnosti slovenskega visokega šolstva
lahko v Programu CEEPUS nudimo:
- individualne kratkoročne podiplomske specializacije in
posamezne dele dodiplomskoga študija npr. na umetniških
smereh, kjer ni potrebno aktivno znanje slovenskega jezika;
- tečaje slovenskega jezika (celoletni, poletne šole);
- različni intenzivni tečaji in poletne šole, ki jih organizirajo
posamezne fakultete ali oddelki (nekaj konkretnih podatkov
zainteresiranih fakultet smo že prejeli);
- vključitev v redni študijski proces ob zagotovilu mentorstva.

It)
«fi°ba'a koriščenje štipendij naših študentov v ostalih drža■»5°evP° načelih projekta CEEPUS število izkoriščenih
Ki j. den
tujcev pri nas in obratno. To pomeni, da bodo imeli
liteJ « na voljo v vključenih državah toliko mesecev
ft/M*a kolikor mesecev bodo porabili tujci pri nas in
r ° obratno.
!i®C/q n
Vam relatlvno
skromno izbiro dodiplomskih študijskih
pr> nas se v
t *"a(a razl
zadnjih letih vse več naših državljanov
ne
'tujim "t
'č vladne resorje s prošnjami za štipendiranje
SoiJr Prošnjam zvečine ni mogoče ustreči, saj se vsa
>0
">sk6 t sredstva usmerjajo v pomoč za deficitarne podirudije, pa še tu so nezadostna.

Slovenski visokošolski zavodi so že posredovali preliminarne
podatke o študijskih programih, ki bi se vključevali v ta projekt (arheologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, hidrotehnika, medicina, strojništvo).
Program CEEPUS bo pospeševal medsebojno priznavanje
posameznih študijskih obdobij, opravljenih na različnih fakultetah oz. univerzah, kar je zajeto tudi v osnutku Zakona
o visokem šolstvu. Adaptacija na slovenski jezik (in obratno)
ne bo nepremostljiva, saj gre za geografsko območje s tradicijami na tem področju, dodatno pa lahko fakultete to problematiko razrešujejo z mentorstvom.

',<** omogočal izmenjavo štipendij tudi na dodiplomli Sf „g česar drugi podobni programi ali bilateralni sporaS^^grtajo.
Ker Slovenija v danih razmerah ne more
\\zJV'.?redstevza štipendiranje naših dodiplomskih šturi SllPenrf 'nan'' iee vsekakor bolj racionalno zagotoviti sredstva
i ^ntnrn pridobitev
i tujcev
pri nas vintujini.
s tem omogočiti našim
štipendije

Osrednji urad CEEPUS (5. člen Sporazuma) bo ustanovljen na
Dunaju in v začetni fazi ne predvidevamo, da bi bilo potrebno
imeti v njem našega stalnega predstavnika

0
i$a/ g, hVen
dodaten in ne konkurenčen program, ki bo omotD v D Sf0r
'i'' kot
tudi večini ostalih držav s tega področja,
evro s
v se frenu>
°
P ke akademske mobilnosti. Večina teh
skun
no ne more vključevati npr. v programe Evrop^P(/q0^'eloval
ERASMUS in COMETT, nekatere pa tudi ne
pa bi podobno kot program NORDPLUS
navsl(
f ^red eni e države. Pomembno je tudi, da bo temeljil na
^%,a?
sodelovanju posameznih fakultet ter s tem
jo "So^ Poenotenje kriterijev in primerljivost študijev oz.
■ji j
Posameznih delov v različnih državah.

V skladu s 4. členom Sporazuma bo funkcijo urada CEEPUS
za Slovenijo opravljala Služba za mednarodno sodelovanje
pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Ta izvaja tudi naloge iz
ostalih sporazumov ter druge obveznosti v zvezi z akademsko
mobilnostjo in priznavanjem diplom ter študijskih obdobij,
zagotavlja pa tudi povezavo in aktivno sodelovanje z univerzama oz. njenimi članicami.

obveznost vsake države je, da zagotovi sredstva
° mesecev štipendij.

Dodatno bi želeli le omeniti, da se bo krog držav, ki bodo
pristopile k programu, v prihodnosti širil. Do sedaj so izrazile
svoj interes še Hrvaška, Italija, Češka, Romunija, Grčija, Švica.
(8. člen, t. 4)

Z?naŠa Pav&aln' znasek za zagotovitev štipendije
Jjts/ce °vniakom, ki prihajajo v Slovenijo na krajše poditi ' USo Psciaiizacije na osnovi bilateralnih sporazumov,
j® v Vjg. tolarski protivrednosti (vključuje mesečno štipenfi< %a 1 300
USD, plačilo osnovnega zdravstvenega zavali ^kinit lnnek Pa ie namenjen kritju morebitnih šolnin ter
jI ^
mentorskih stroškov).

Za izvajanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov. Sredstva za izvajanje sporazuma se
zagotavljajo v proračunu resornega ministrstva in ne predstavljajo dodatne obremenitve za proračun Republike Slovenije.

^Postavki, da bi tujci v okviru programa CEEPUS pri

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah potrdi Državni zbor Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI KREDITNE POGODBE (PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST VZHOD - ZAHOD) MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ - EPA 713
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 4/7-1994 določila
besedilo:

zakon obravnava in sprejme na julijski seji Državnega
zbora.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KREDITNE
POGODBE (PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST VZHOD
- ZAHOD) MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ,

Vlada Republike Slvoenije je na podlagi 65. člena poslov-3
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. čl®"
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI minister za finance,
,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
- Meta BOLE, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Dušanka STRIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

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.
Zaradi nujnega začetke prenove obstoječih magistralnih
cest predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije

Predlog zakona o ratifikaciji kreditne pogodbe (projekt Slovenskih avtocest vzhod
- zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj
r
ker je program PHARE (kot je v nadaljevanju °Pom
®:0jpfl
v procesu zagotavljanja subvencijskih sredstev za P
izvedbi dela D projekta, opisanega v Dodatku 1;

1. člen
Ratificira se kreditna pogodba (Projekt slovenskih avtocest
vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za
obnovo in razvoj, podpisana v Ljubljani 10. junija 1994.

ker je banka pristala, da med drugim na podlagi
dodeli kreditojemalcu kredit v vsoti trideset miliji,
(30.000.000 USD) (»kredit«) pod pogoji, ki so določen'
pogodbi;

2. člen
Kreditna pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi:

sta se pogodbenici dogovorili naslednje:

OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku

1. ČLEN - POMEN IZRAZOV

KREDITNA POGODBA

Poglavje 1.01. Pomen izrazov
(Projekt slovenskih avtocest vzhod - zahod)
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
in
EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ

V tej pogodbi ali njenih dodatkih imajo uporabljeni' ^
so opredeljeni v Uvodu, pomen, ki jim je dodeljen. N
izrazi pomenijo:
J
»Sporazum
o ustanovitvi
banke«
»premoženje«

KREDITNA POGODBA

»razpoložljiva
vsota«

POGODBA z dne 10. junija 1994, med REPUBLIKO SLOVENIJO (»kreditojemalec«) in EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO
IN RAZVOJ (»banka«).
UVOD
Glede na to da je bila banka ustanovljena za financiranje
posebnih projektov za spodbujanje prehoda v odprto, tržno
gospodarstvo in podporo zasebnim in podjetniškim pobudam
v državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki se zavzemajo za
načela večstrankarske demokracije, pluralizma in tržnega
gospodarstva in jih tudi udejanjajo;

»delovni dan«

ker namerava kreditojemalec izvesti projekt, ki je opisan
v Dodatku 1 k tej pogodbi (»projekt«) in je namenjen pomoči
pri regionalnem povezovanju v Sloveniji z izboljšanjem in
posodobitvijo cestnih odsekov na glavni trasi avtoceste
vzhod-zahod v Sloveniji;

»kategorija«
»pogojna
plačilna
obveznost«

ker je kreditojemalec zaprosil banko za pomoč pri financiranju dela projekta;
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pomeni Sporazum o ustanovitvi
banke za obnovo in razvoj z dne « ■ p
1990;
evs»
pomeni lastnino, prihodke in tena'
vrst;
aketol"'
pomeni tisti del kredita, ki še ni vsa* ^eit
časa preklican, izplačan oziroma za j ji*
ga ne velja pogojna ali brezpogojna
P.
obveznost; pri tem pa mora biti zar® „i<"
nosti izračuna provizije za neizkons jjji
glavnice, ki jo je treba plačati
na V m
poglavja 2.08(a) te pogodbe, vs0,f,veZfl
za katero velja pogojna plačilna ot> ^tf
vsebovana v opredelitvi razpoložljivi,;#
pomeni dan, ko so banke odprte za P
transakcije v ustrezni valuti kredita ^ I«
bančnem trgu v Londonu v An9^ *t
komercialne banke in devizni trgi °P(i(,ai'
plačila v valuti kredita v ustreznem
nem središču;
pomeni vrsto postavk, ki bodo finan
sredstev kredita in so tabelarično n
v drugi točki Dodatka 2 k tej pogofl ' |<i f
pomeni vsako preklicno obvezno* ■ jiP
prevzame banka na zahtevo kredit?)
v skladu s poglavjem 2.06 te pogo"

stvi, ki jih hrani katera koli ustanova, ki
opravlja funkcijo centralne banke ali deviznega stabilizacijskega fonda ali podobne
funkcije za kreditojemalca;
»program
pomeni kreditojemalčev letni program poraporabe in načrt be in načrt financiranja za cestni promet, ki
financiranja
med drugim obsegata gradnjo, posodobitev
za ceste«
in vzdrževanje cest in upravljanje in vzdrževanje služb s tem v zvezi, z njunimi občasnimi dopolnitvami in posodobitvami;
»cestni projekt« pomeni gradbeni projekt, ki ustreza merilom
upravičenosti za cestne projekte, ki so navedena v poglavju 3.06, uporablja sredstva kredita in naj bi se financiral v skladu s programom porabe in načrtom financiranja za
ceste;
»stran 3750
pomeni stran, na kateri so navedene londonTelerata«
ske medbančne obrestne mere (splošno
znane kot »LIBOR«) glavnih bank za depozite v valuti kredita in ki je na Teleratu označena kot stran 3750 (ali drugo tako stran, ki
lahko nadomesti stran 3750 Telerata) ter se
uporablja za prikaz obrestnih mer LIBOR za
depozite v valuti kredita;
»brezpogojna pomeni vsako nepreklicno obveznost, ki jo
plačilna
sprejme banka na zahtevo kreditojemalca na
obveznost«
podlagi poglavja 2.06 te pogodbe.

pomeni, v zvezi z zneskom, katerega plačilo
po tej kreditni pogodbi zamuja, glede na
primer obdobje, ki se začne na delovni dan,
ko postane plačilo zamujeno, ali na zadnji
delovni dan predhodnega obdobja zamudnih obresti, in konča na delovni dan, ki ga
glede na primer izbere banka ali je določen
v skladu s poglavjem 2.12;
pucina
pomeni obrestno mero, ki velja za zneske,
res,
na mera« katerih plačilo po kreditni pogodbi zamuja
v smislu poglavja 2.12;
>rji.
pomenita zakoniti denar Združenih držav
"J "USD.
Amerike;
4nik
pomeni Priročnik o izplačilih Evropske ban!B0R°
ke za obnovo in razvoj, kakor ga banka občasno spremeni in dopolni;
pomeni Pravilonik o nabavi materiala in odSoS?k
daji del in storitev del za izvedbo natečaja za
projekte, ki jih financira Evropska banka za
Sar*1 obnovo in razvoj, ki jih banka občasno spre^storitev«
minja in dopolnjuje;
Materiala
' del in
Rudnih
ot
>resti«

''"nanjji dolg« pomeni vsak dolg, ki zapade ali bi lahko
zapadel v plačilo in ni plačljiv v valuti kreditojemalca, ampak v kaki drugi valuti;
tu
;3i m
pomeni v zvezi z vsakim obdobjem obresto>eitv6
vanja drugi delovni dan pred začetkom takega obdobja obrestovanja;
^ Plačila pomeni kateri koli dan, ki (razen v primeru iz
naslednjega stavka) pade na 21. marec in 21.
september v letu. Če kakšen datum plačila
obresti ni delovni dan, se prenese na naslednji delovni dan;
pomeni vsako obdobje šestih (6) mesecev, ki
lto
vanja« se začne na datum plačila obresti In konča
na naslednji datum plačila obresti, razen
v primeru prvega obdobja obrestovanja
v zvezi s posameznim izplačilom, ko ima
naslednji pomen:
(1) če je tako izplačilo opravljeno najmanj 15
delovnih dni pred naslednjim datumom plačila obresti, pomeni obdobje, ki se začne na
datum, ko je to izplačilo opravljeno, in konča
na naslednji datum plačila obresti, in
(2) če je tako izplačilo opravljeno manj kot
petnajst (15) delovnih dni pred naslednjim
datum plačila obresti, pomeni obdobje, ki se
začne z datumom, ko je bilo to izplačilo
opravljeno, in konča na datum plačila obresti, ki sledi naslednjemu datumu plačila
obresti;
tna
pomeni obrestno mero, ki se občasno plača
Ca?
za kredit skladno s poglavjem 2.07 te pogodbe;
Nca
pomeni vse vrste hipotek, zastav, obremenitev, privilegijev in prednosti;

Poglavje 1.02. Naslovi
Naslovi in Vsebina so dodani zaradi lažje uporabe in niso
sestavni del te pogodbe.
2. ČLEN - KREDIT
Poglavje 2.01. Kredit In valuta
Banka pristaja, da bo posodila kreditojemalcu pod pogoji, ki
jih določa ali na katere se sklicuje ta pogodba, vsoto trideset
milijonov dolarjev (30.000.000 USD).
Poglavje 2.02. Izplačila in posebni račun
(a) Razpoložljiva vsota se občasno izplačuje v skladu z določbami iz Dodatka 2 k tej pogodbi za preteklo porabo (oziroma
prihodnjo, če se banka tako dogovori) v zvezi z upravičenimi
stroški za potrebno blago, dela in storitve za projekt, ki se
financirajo iz sredstev kredita, in v zvezi z drugimi obremenitvami kredita.
(b) Kreditojemalec bo za namene projekta odprl in vzdrževal
poseben depozitni račun (»posebni račun«) pri komercialni
banki, ki bo za banko sprejemljiva. Ta račun bo denominiran
v dolarjih pod pogoji, ki bodo zadovoljivi za banko, in bo
vključeval ustrezno zaščito pred pobotom, rubežem ali
zaplembo. Izplačila na posebni račun in plačila iz tega računa
bodo opravljena v skladu z določbami Dodatka 4 k tej
pogodbi. Kreditojemalec bo poskrbel, da bodo morebitne
obresti, ki bi nastale na posebnem račun^, vpisane v dobro
ločenega računa na ime kreditojemalca.

<Si,a. pomeni valuto ali valute, v katerih je kredit
denominiran, na začetku dolarje;
pomeni en odstotek (1%) na leto;
pomeni soffinanciranja tehnične pomoči, ki
*E,'
ga je ustanovila Evropska skupnost na podlagi odredbe Sveta (EEC) št. 3906/89 iz decembra 1989, z občasnimi dopolnili, popravki ali dodatki.
pomeni enoto za izvedbo projekta, ki je ustanovljena in deluje kot del kreditojemalčevega Ministrstva za promet in zveze (MPZ)
v skladu s poglavjem 3.02 te pogodbe;
So
pomeni lastnino kreditojemalca, katere koli
"Htteni.
njegove politične ali upravne enote ali subjekta, ki je v lasti kreditojemalca ali pod
njegovim nadzorom ali deluje za račun oziroma v korist kreditojemalca ali take enote,
skupaj z zlatom in drugimi deviznimi sred-

Poglavje 2.03. Rok črpanja
Kreditojemalčeva pravica do izplačil iz razpoložljive vsote
poteče 30. junija 1998 ali na kak kasnejši datum, ki ga določi
banka. Banka mora o morebitnem kasnejšem datumu takoj
obvestiti kreditojemalca.
Poglavje 2.04. Zahtevki za izplačila
(a) Zahtevke za izplačila mora banki predložiti zastopnik kreditojemalca, ki je določen v poglavju 10.02 ali v skladu z njim.
Vsak predloženi zahtevek za izplačilo mora biti v skladu
s Priročnikom EBOR o izplačilih in mora biti predložen v tam
predpisani obliki, banki pa ga je treba izročiti vsaj petnajst
(15) delovnih dni pred predlaganim datumom valutacije izplačila. Vsak zahtevek za izplačilo mora biti za banko vsebinsko
sprejemljiv in ga morajo spremljati dokumenti in druga doka63

poročevalec, it. 26

(d) Na vsak datum določitve obresti bo banka v skladu
P}
hodno točko (c) določila obrestno mero, ki bo ve^veSt(
ustrezno obdobje obrestovanja, in bo o tem takoj od
kreditojemalca.
j
(e) Če iz kakršnih koli razlogov na kak datum določitve>o ^
obrestne mere ni možno določiti na podlagi stranie e3'^
^
rata ali če storitve, ki jih zagotavlja stran 3750 ^ ' 'a\:^
več dostopne zaradi prenehanja delovanja te službe a. ^
banka odloči, da bo prenehala določati obrestno (» i
podlagi strani 3750 Telerata, bo banka o tem tako) o ^
kreditojemalca in določila obrestno mero na ustrezn a
določitve obresti na podlagi smiselne uporabe pW
odstavka (c) in ponujenih obrestnih mer, ki jih banki sr
tri (3) večje banke, ki poslujejo v valuti kredita na
nem trgu v Londonu in jih banka izbere po posve
s kreditojemalcem.

žila, ki po obliki in vsebini banko prepričajo, da je kreditojemalec upravičen do izplačila ustreznih sredstev iz razpoložljive vsote in da se bo izplačilo uporabljalo izključno za
projekt, določen v tej pogodbi.
(b) Z izjemo zadnjega izplačila, izplačila v okviru dela B projekta iz Dodatka 1, ali če se banka ne dogovori drugače, bodo
razpoložljive vsote izplačane v vsotah, ki ne bodo manjše od
100.000 USD.
Poglavje 2.05. Valuta izplačil
(a) Če se banka ne dogovori drugače, bo izplačila opravila
v valuti kredita v vsoti, ki bo enakovredna izdatkom, ki se
financirajo iz sredstev kredita.
(b) Banka bo izplačila v zvezi z izdatki v valuti kreditojemalca
opravila v valuti kredita na podlagi uradnega menjalnega
tečaja za komercialne transakcije najmanj dva (2) delovna
dneva pred datumom izplačila, če pa tega tečaja ni, na podlagi primernega tečaja, ki ga bo določila banka.

Poglavje 2.08. Provizija za neizkoriščeni del glavnic«
začetno končna provizi|a
naizMfl
(a) Kreditojemalec bo banki plačeval provizijo za n pf
čeni del glavnice po polodstotni (0,5%) letni stopnj'n p
ložljivo vsoto. Provizija za neizkoriščeni del 9'®;..^&f(
začela teči šestdeseti (60) dan od datuma te p°9°° dn| f>
sorazmerno razdeljena na podlagi leta, ki ima 3°"
dejansko število dni, ki bodo pretekli v ustreznem o $
Provizija za neizkoriščeni del glavnice zapade v P>
vsak datum plačila obresti, začenši s prvim datumom y !*
obresti, ki sledi datumu, ko začne pogodba veljati-

(c) Če bi kreditojemalec zaprosil za plačilo v kaki drugi valuti
od valute kredita, na tem mestu pooblašča banko, da opravi
nakup take valute na način, ki se ji zdi primeren. Tako plačilo
bo banka opravila na podlagi dejanskih stroškov v valuti
kredita, ki jih bo imela pri izpolnitvi te prošnje.
Poglavje 2.06. Pogojna in brezpogojna plačilna obveznost
(a) Na zahtevo kreditojemalca in pod pogoji, o katerih se
bosta kreditojemalec in banka dogovorila, se lahko banka
brezpogojno ali pogojno obveže za izplačilo zneskov kreditojemalcu ali drugim v zvezi z izdatki, ki se financirajo na
podlagi kredita. Pri brezpogojni plačilni obveznosti na plačilno obveznost banke ne vpliva noben kasnejši začasni odlog
ali preklic kredita. Pri pogojni plačilni obveznosti plačilna
obveznost banke preneha takoj ob kakršnem koli začasnem
odlogu ali preklicu kredita.

(b) V sedmih dneh po datumu, ko začne ta pogodba
kreditojemalec plačal banki začetno končno provtzij ^ ,,
enega odstotka (1,0%) od zneska kredita. Kreditojetf®
,j;
blašča banko, da v njegovem imenu izplača začetno
provizijo in jo plača sama sebi.
j i;
Poglavje 2.09. Odplačilo
(a) Kreditojemalec bo odplačal glavnico izplačane9a
v skladu s temle terminskim načrtom odplačevanja

(b) V primeru brezpogojne plačilne obveznosti bo kreditojemalec banki plačeval provizijo za to obveznost v višini 1% od
glavnice, za katero velja brezpogojna plačilna obveznost.
Provizija za brezpogojno plačilno obveznost se bo plačevala
namesto provizije, ki bi sicer veljala za znesek take brezpogojne plačilne obveznosti v skladu s poglavjem 2.0B(a) te
pogodbe. Provizija se bo od datuma nastanka brezpogojne
plačilne obveznosti pripisovala glavnici, za katero ta obveznost velja in ki bo občasno neporavnana, in bo sorazmerno
razdeljena ob upoštevanju leta, ki ima 360 dni, na dejansko
število dni, ki pretečejo v pripadajočem obdobju. Provizija za
brezpogojno plačilno obveznost bo plačljiva na vsak datum
plačila obresti, začenši s prvim datumom plačila obresti, ki
sledi izdaji dokumenta o brezpogojni plačilni obveznosti.

Datum zapadlosti
v plačilo
21. marec 1998
21. september 1998
21. marec 1999
21. september 1999
21. marec 2000
21. september 2000
21. marec 2001
21. september 2001
21. marec 2002
21. september 2002
21. marec 2003
21. september 2003
21. marec 2004
21. september 2004
21. marec 2005
21. september 2005
21. marec 2006
21. september 2006
21. marec 2007
21. september 2007
21. marec 2008
21. september 2008
21. marec 2009
21. september 2009
Skupaj

Poglavje 2.07. Obresti
Obresti na kredit se določajo Ip plačujejo takole:
(a) Glavnica kredfta, ki se občasno izplačuje in ne odplača, se
v pripadajočem obdobju obrestovanja obrestuje po ustrezni
obrestni meri, ki se izračuna v skladu s tem poglavjem.
(b) Obresti se pripisujejo dnevno*in so sorazmerno porazdeljene na podlagi leta, ki ima 360 dni, na dejansko število dni
vključno s prvim, ne pa tudi zadnjim dnem ustreznega
obdobja obrestovanja ter zapadejo v plačilo in so plačljive na
datum plačila obrasti ob koncu ustreznega obdobja obrestovanja.
(c) Obrestna mera bo vsota marže in ponujene obrestne mere,
ki bo navedena na strani 3750 Telerata ob 11.00 uri po londonskem času na ustrezni datum določitev obresti za en mesec,
dva meseca, tri mesece, štiri mesece, pet mesecev ali šest
mesecev, glede na to katero obdobje je bližje dolžini določenega obdobja obrestovanja (če sta dolžini določenega
obdobja obrestovanja enako blizu dve taki obdobji, pa povprečju za ti dve obdobji).
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30.000.000

(b) Če kak datum za odplačilo kredita, ki je navedencP p/
(a) tega poglavja, ne pade na delovni dan, se odpla
na naslednji delovni dan.
Poglavje 2.10. Vnapre|šnje plačilo
(a) Kreditojemalec lahko vnaprej plača celotni iz|
ali njegov del, ki še ni bil odplačan, skupaj s
64

5lrtde<sot ?i3res,m' na kateri koli datum plačila obresti, če
Ijj %
' ' delovnih dni pred tem o tem pisno obvesti

D,jj

(2) in bo take cestne projekte izvajal
(A) v skladu s tem poglavjem

^! Kred'
d ^Ujm'61713
'60 150 na datum vnaprejšnjega plačila banki
^'nis,ra,ivr
provizijo glavnice
v višini ene
osmine odstotka
Tj*i '25%l oa
vnaprej >o
odplačane
kredita.
n»
. ..on
vnaprejšnjem plačilu mora biti vnaprej plačani
'0
§l:
i
f
a
od
a n
""! BM"
navedenih
ijrf
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(B) in po prednostnem vrstnem redu, določenem v skladu
z njihovo stopnjo ekonomske donosnosti.
Poglavje 3.07. študija upravičenosti in smernice za oceno
z okoljem povezanih vidikov
Če se banka ne dogovori drugače, bo kreditojemalec zagotovil, da bo del D projekta izveden v skladu s terminskim
načrtom, za katerega se bo dogovoril z banko, v vsakem
primeru pa mora biti dokončan najkasneje 30. junija 1995.
Poglavje 3.08. Sodelovanje in obveščanje
Banka in kreditojemalec bosta tesno sodelovala, da bi zagotovila doseganje ciljev, zaradi katerih je bil kredit odobren. V ta
namen si bosta banka in kreditojemalec na zahtevo katerega
koli od njiju občasno med seboj izmenjevala stališča o napredovanju projekta, ciljih, zaradi katerih je bil kredit odobren, in
izpolnjevanju obveznosti kreditojemalca po tej pogodbi in
drugi stranki dala vse s tem povezane podatke, ki bi jih ta
upravičeno zahtevala, kreditojemalec pa bo pravočasno
obveščal banko o vsakršni predlagani spremembi v zvezi
z naravo ali obsegom projekta in o vsakem dogodku ali
stanju, ki bi lahko bistveno vplivalo na izvajanje projekta.

neplačanimi obrestmi in drugimi obre-
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Poglavje 3.09. Evidenca in poročila

ki ga določa poglavje 6.03 te pogodbe,
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(a) Kreditojemalec bo:
(1) izvajal postopke in vodil evidence zaradi ustreznega beleženja in spremljanja napredovanja projekta (vključno njegovih stroškov in koristi, ki naj bi jih prinašal) ter ugotavljanja
blaga, del in storitev, financiranih iz sredstev kredita, in prikazovanja njihove uporabe v projektu in bo dal take evidence na
zahtevo banke na razpolago zastopnikom banke;
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(2) na zahtevo banke omogočil zastopnikom banke obisk
vsakega objekta in gradbišča v okviru projekta in pregled
blaga, del in storitev, ki se financirajo iz sredstev kredita, in
postrojev, naprav, lokacij, tovarn, zgradb, premoženja,
opreme, evidenc in dokumentacije, ki se nanašajo na izpolnjevanje kreditojemalčevih obveznosti po tej pogodbi;
(3) zastopnikom banke vsakega pol leta posredoval vse informacije o projektu, ki bi jih banka upravičeno zahtevala,
vključno informacije o vprašanjih varstva okolja, ki zadevajo
projekt, o njegovih stroških in, v določenih primerih, o koristih, ki naj bi iz njega izhajale, porabi sredstev kredita in
blagu, delih in storitvah, financiranih iz teh sredstev;

a
Zamudne obresti
^ 7kr
ni
, rn alec ne lača
k'' ^H? ! .
P
kakega zneska, plačljivega po
'"ia, ohre ,i ' Pla^a na znesek, s plačilom katerega
®'una v ® Po ustrezni zamudni obrestni meri, ki se
skladu s tem poglavjem.

(4) in zastopnikom banke takoj po izdelavi posredoval ali
poskrbel, da bodo ti dobili vse načrte, specifikacije, poročila,
pogodbeno dokumentacijo in terminske načrte s projektom
povezane gradnje in nabave in vse pomembne spremembe ali
dodatke v zvezi s tem, ki bodo tako podrobni, kot lahko banka
upravičeno zahteva.

"Uđne obresti:
boj
S J? dnevno pripisovale od datuma zapadlosti do
jjj.
pl3čila,
a

Jj So s^de'jene na podlagi leta, ki ima 360 dni, na
C n V us<reznem
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obdobju zamudnih obresti,
D
bre^Uračunavale ob koncu vsakega obdobja zamud-

(b) Takoj po dokončanju projekta, v vsakem primeru pa najkasneje šest mesecev po datumu, navedenem v poglavju 2.03
ali določenem na njegovi podlagi, oziroma po kakem kasnejšem datumu, za katerega se utegneta dogovoriti banka in
kreditojemalec, bo kreditojemalec pripravil in posredoval
banki poročilo, ki bo po obsegu in podrobnostih ustrezalo
upravičenim zahtevam banke o izvedbi in upravljanju projekta, skupaj z informacijami o vprašanjih varstva okolja
v zvezi s projektom, stroških v zvezi s tem in že doseženih ali
predvidenih koristih, ki naj bi iz njega izhajale, o obveznostih,
ki jih izpolnita kreditojemalec in banka po tej pogodbi ter
o doseganju ciljev kredita.
p<)g|avje ^ Pr|dob|tev zem|j,sča

Port0
I
Plačljive takoj na zahtevo.
,,St v

' sota^'meru

iz s

P°dnje točke (d) bo stopnja zamudnih

tr0

ba z okoljem povezana oceno in predlagane
stevati v programu izvedbe.
bank a ne dogovori drugače, bo kreditojemalec

Kreditojemalec bo sprejel oziroma zagotovil sprejetje vseh
ukrepov, potrebnih za pridobitev zemljišča in z njim povezanih pravic, potrebnih za izvedbo projekta, in bo banki na

A
Po,:/*'
projekta samo tiste cestne projekte, ki jih
1 v
skladu s tem poglavjem,
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subjekta, ki je v lasti kreditojemalca ali pod njegoyW ^
rom ali deluje za račun oziroma v korist k^daoje centake enote, in katere koli ustanove, ki opravlja >un
(J
tralne banke ali deviznega stabilizacijskega
podobne funkcije za kreditojemalca;
1
adarskih refotf 1
(2) in v zvezi s predlogi za izvedbo gospom--efI1
skupaj s predlaganimi privatizacijskimi ukrepi v ces
^
torju, ki bi lahko vplivali na projekt in obsegajo tu
zakonodajnega okvira na tem področju.

njeno zahtevo pravočasno posredoval ustrezna dokazila, ki
bodo banko prepričala, da je tako zemljišče s pripadajočimi
pravicami na razpolago za projekt.
4. ČLEN - FINANČNE OBVEZNOSTI
Poglavje 4.01. Zahtev« v zvezi • finančnimi poročili
(a) Kreditojemalec bo izvajal postopke, vodil evidence in pripravljal obračune, ki so v skladu s dosledno uporabo knjigovodskih postopkov primerne vrste potrebni za popolno in
verodostojno predstavitev s projektom povezanih dejavnosti,
sredstev in izdatkov njegovih resorjev in agencij skupaj
z RUC, odgovornih za izvedbo projekta ali kakega njegovega
dela, vključno s posledičnimi stroški in koristmi.

(b) Kreditojemalec bo zagotovil zastopnikom}
potrebne možnosti za obisk katerega koli dela svoj y
Ija, ki bi bil potreben v zvezi s kreditom ali projeKi
5. ČLEN - OPROSTITVE DAVKOV IN DAJALE

(b) Kreditojemalec bo:

Poglavje 5.01. Dajatve

(1) za vsako proračunsko leto izdelavo in pregled evidenc in
obračunov iz točke (a) tega poglavja, vključno z evidencami in
obračuni v zvezi s posebnim računom, zaupal neodvisnim
revizorjem, ki bodo za banko sprejemljivi in bodo pri svojem
delu dosledno upoštevali splošno uveljavljena mednarodna
revizijska načela;

(a) Ta pogodba z vsemi dokumenti v zvezi z njo bo
vseh dajatev, ki jih predpisuje kreditojemalec ali 5izr0{it»j
sane na njegovem ozemlju za njeno podpisovanje,
registracijo ali izvajanje ali v zvezi z njimi.
iA
(b) Sredstva kredita se ne bodo izplačevala za Pla''l,°
j!"
eOP
nih dajatev, ki jih nalaga kreditojemalec ali so pr
njegovem ozemlju.
X

(2) banki takoj, ko bo na razpolago, vendar pa v vsakem
primeru najkasneje šest (6) mesecev po koncu proračunskega
leta, predložil poročilo teh revizorjev o takih revizijah, ki bo po
obsegu in podrobnostih ustrezalo upravičenim zahtevam
banke;

(c) Banka lahko z obvestilom, ki ga pošlje kredit
^^
fi
ustrezno poveča ali zmanjša odstotek za izpla
j'°J^treC'J,
•
*
vsake kategorije v Dodatku 2 k tej pogodbi, če je
za uskladitev s točko (b) tega poglavja.

(3) in bo banki dal druge informacije o evidencah in obračunih in njihovi reviziji, ki jih bo banka občasno upravičeno
zahtevala.

Poglavje 5.02. Provlzl|« In stroški

itfrf »i
Kreditojemalec bo poravnal vse morebitne Proviz'|fenj»v(y'
za strokovne ali bančne storitve in prenos a" aCjjiin
stroške, ki nastanejo pri pripravi, podpisu,
Ijavljanju te pogodbe in vseh s tem povezanih do

Poglavje 4.02. Zaveza glede pravice do zaplembe
(a) Kreditojemalec se zavezuje, da bo zagotovil, da noben
zunanji dolg ne bo imel prednosti pred tem dolgom pri usmerjanju, unovčevanju ali razporejanju deviznih sredstev, ki so
pod njegovim nadzorom ali shranjena v njegovo dobro. Če bo
v zvezi s kakim zunanjim dolgom kot varščina zagotovljena
pravica do zaplembe določenega javnega premoženja ali
sklenjen dogovor z enakim učinkom, ki bo oziroma bi lahko
upniku takega zunanjega dolga zagotavljal prednost pri
usmerjanju, unovčevanju ali razporejanju deviznih sredstev,
bodo s tako pravico do zaplembe, če se banka drugače ne
dogovori, ipso facto, brez vsakršnih stroškov za banko prav
tako sorazmerno zavarovani glavnica, obresti in druge obremenitve v zvezi s tem kreditom, kreditojemalec pa bo pri
dodeljevanju ali zagotavljanju dodelitve take pravice do
zaplembe to izrecno določil; če pa zaradi morebitnih ustavnih
ali drugih zakonskih razlogov v zvezi s pravico do zaplembe
premoženja (cake njegove politične ali upravne enote take
določbe ni mogoče zagotoviti, bo kreditojemalec brez vsakršnih stroškov za banko zavaroval glavnico in obresti oziroma
druge obremenitve v zvezi s tem dolgom z enakovredno
pravico do zaplembe kakega drugega javnega premoženja, ki
bo za banko sprejemljiva.

Poglavje 5.03. Način plačila

,odbi' t^ll)
Vsi zneski, ki jih je treba plačati banki po tej P°9'
plačani v valuti kredita:
zan'
(a) na takih mestih, ki jih lahko banka upravičeno
1 ,iX:
(b) in brez vseh morebitnih dajatev, obremenite"J
']^ J J
er
oziroma odbitkov zanje, ki jih nalaga kredito| " ^pj
predpisani na njegovem ozemlju. Vsote, ki jih i®
pogodbi plačati banki, bodo dejansko plačane
bo banka prejela brez takih odbitkov.
6. ČLEN — ZAČASNI ODVZEM IN
Poglavje 6.01. Začasni odvzem

^n

(a) Če se pripeti kateri koli od navedenih dogodko*^.
lahko banka z obvestilom, ki ga pošlje kreditoje
začasno v celoti ali deloma odvzame pravico do k
zahtevkov za izplačila:
^^

(b) Predhodna zaveza pa ne velja za;
(1) pravico do zaplembe kakega imetja, ki je zagotovljena ob
nakupu le-tega zgolj kot varščina za plačilo nakupne cene
tega imetja ali kot varščina za plačilo dolga za financiranje
nakupa takega imetja;

(1) če kreditojemalec ne plača glavnice, obresti *2%
vsote, ki jo dolguje banki (ne glede na to, da je to P
\
opravila kaka tretja oseba),

(2) in za pravico do zaplembe, ki izhaja iz običajnih bančnih
transakcij zaradi zavarovanja dolga, ki zapade v plačilo najkasneje eno leto po svojem datumu.

(A) na podlagi te pogodbe

Poglav|e 4.03. Finančni in gospodarski podatki

(B) ali na podlagi kake druge kreditne ali
pogodbe med banko in kreditojemalcem

(a) Kreditojemalec bo posredoval banki vse podatke, ki jih bo
ta upravičeno zahtevala:

(C) ali zaradi kakega poroštva ali drugega
banka zagotovi kaki tretji stranki s soglasjem kreo

(1) v zvezi s finančnimi in gospodarskimi razmerami na njegovem ozemlju, vključno s plačilno bilanco in zunanjim dolgom
kreditojemalca in tudi njegovih političnih ali upravnih enot ali

(2) če kreditojemalec ne izpolni kake druge obvLj1
pogodbi ali iz člena 21.2 Sporazuma o ustanovi' '

poročevalec, it 26
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nost, ki jo je sprejela banka v skladu s poglavjem 2.06, razen
če to ni izrecno predvideno v taki obveznosti.
Poglavje 6.04. Obveznosti kreditojemalca
Ne glede na morebiten preklic ali začasen odvzem bodo ob
upoštevanju posebnih določb iz tega člena še naprej v celoti
veljale vse določbe te pogodbe.
7. ČLEN - POSPEŠITEV ZAPADLOSTI V PLAČILO

len'ier.6 P° datumu
te pogodbe in pred datumom, ki je
av u
"" bank; h P°9'
3
rai 9 04 te pogodbe, pripeti kak dogodek, ki
)ravjCo n'
0 ' P vico, da kreditojemalcu začasno odvzame
a v Predložitve zahtevkov za izplačila, če bi ta
eljala na datum, ko se je tak dogodek pripetil;

Poglavje 7.01. Dogodki, ki povzročijo pospešitev
Če se pripeti kateri koli od navedenih dogodkov in traja tako
dolgo, kot je navedeno v nadaljevanju, lahko v katerem koli
kasnejšem trenutku med trajanjem tega dogodka banka
z obvestilom, ki ga pošlje kreditojemalcu, izjavi, da tedaj še
neodplačana glavnica kredita takoj zapade v plačilo skupaj
z obrestmi in drugimi obremenitvami v zvezi s tem, po tej
izjavi pa glavnica skupaj z obrestmi in drugimi obremenitvami
takoj zapade v plačilo:

Njenih"0 dopolnjen, začasno preklican, odpravljen, razvezakonodajni iii
in iregulativni
okvir, ki velja za
"Ml• CpU Puščen
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cyu i a i
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kateri koli dogodek, ki je omenjen v točki (c)
kr
'ostopa !1
editojemalcu začasno odvzame možnost
, 'stin te 0 bančnih sredstev ali kako drugače spremeni
.
v cliK| dostopa na podlagi odločitve sveta guvernerjev
adu s členom 8.3 Sporazuma o ustanovitvi banke.

(a) kak dogodek iz točke 6.01(a)(1), ki se pripeti in traja
petnajst (15) dni;
(b) kak dogodek iz točk 6.01 (a)(2) ali (6), ki se pripeti in traja
trideset (30) dni po obvestilu, ki ga v zvezi z njim banka pošlje
kreditojemalcu;
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J u ke oziroma ne bo na škodo le-teh v zvezi
9'm kasnejšim dogodkom, opisanim v tem po-

(c) kak zunanji dolg kreditojemalca zapade v plačilo in je
plačljiv na podlagi izjave pred njegovim predvidenim datumom zapadlosti;
8. ČLEN - UVELJAVLJANJE PRAVIC IN PRISILNA
IZPOLNITEV OBVEZNOSTI TER ARBITRAŽA
Poglavje 8.01. Uveljavljanje pravic in prisilna izpolnitev obveznosti
Pravice in obveznosti pogodbenic veljajo in jih je mogoče
uveljavljati oziroma je mogoče doseči njihovo izpolnjevanje
v skladu s pogoji, ki so v zvezi z njimi navedeni, ne glede na
morebitno nasprotujočo lokalno zakonodajo. Nobena pogodbenica v nobenih okoliščinah nima pravice iz kakršnega koli
razloga trditi, da je kaka določba te pogodbe neveljavna ali da
je ni mogoče uveljavljati.

'6 6'02- Preklic s strani banke
S (3Q?d',0)emalcu začasno a neprekinjeno obdobje tridev
od za
*ve?i s .katero
v me
do vložitve zahtevkov za izplakolipravica
vsoto kredita,

Poglavje 8.02. Arbitraža
Pogodbenici bosta skušali vse medsebojne spore in nesoglasja, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezane, razreševati na prijateljski način. Če pa kakega spora ali nesoglasja ne
bo možno razrešiti po prijateljski poti, ga bosta predložili
v razsodbo arbitražnemu sodišču na tale način:
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kredita;

(a) Arbitražni postopek lahko sproži kreditojemalec proti
banki in nasprotno. V vsakem primeru pa je treba arbitražni
postopek sprožiti z ustreznim obvestilom, ki ga tožeča
stranka pošlje obtoženi stranki.
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zneske glavnice kredita, ki zapadejo
j^
so odplačani po datumu takega preklica.

(b) Arbitražno sodišče sestavljajo trije razsodniki, imenovani
takole: enega imenuje tožeča stranka, drugega obtožena
stranka, tretjega (»predsednika«) pa soglasno izbereta imenovana razsodnika. Če v tridesetih dneh po obvestilu o sprožitvi
arbitražnega postopka obtožena stranka ne imenuje svojega
razsodnika, tega na zahtevo stranke, ki je sprožila postopek,
imenuje predsednik Mednarodnega sodišča. Če se imenovana razsodnika v šestdesetih dneh po datumu imenovanja
drugega razsodnika ne moreta sporazumeti o predsedniku,
slednjega imenuje predsednik Mednarodnega sodišča.
(c) Arbitražno sodišče se sestane v času in na kraju, ki ju
določi njegov predsednik. Ta potem določi, kje in kdaj bo
razsodišče zasedalo. Arbitražno sodišče odloča o vseh vprašanjih v zvezi s postopkom in svojimi pristojnostmi.

' ia*'^3-.Br**P0g°lna plačilna obveznost, na katero ne
» L.
*ni Odvzem ali nrnklir nravlm
'^
~ odviem a" Poklic pravice
la|
a,i
"
pravice
strani uaimo
banke MO
ne bo
£no®ske,
i začasni
ii odvzem
uuvtoi
yji
aviuo as auaiii
UU
za katere
velja 11brezpogojna
plačilna obvez-

(d) Vse odločitve arbitražnega sodišča se sprejemajo z večinskim glasovanjem. Razsodba razsodišča, ki jo to lahko izreče,
tudi če se ena od strank ne pojavi na sodišču, je dokončna in
obvezujoča za stranki v arbitražnem postopku.
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Za kreditojemalca:

(e) Pošiljanje obvestil in sodnih pozivov v zvezi s postopki iz
poglavja 8.02 ali postopki za izvršbo kake razsodbe, izdane na
podlagi tega poglavja, poteka na način, ki je določen
(f) Arbitražno sodišče določi način, kako bo stroške arbitraže
krila posamezna stranka v sporu oziroma obe skupaj.

Finančni minister
Republika Slovenija
Župančičeva 3, 61000, Ljubljana, Slovenija
Telefon: 010386 61 1765 248
Telefaks: 010386 61 214 640

Poglavje 8.03. Dokazila o zadolženosti

Za banko:

V vsakem arbitražnem postopku, ki izhaja iz te pogodbe, bo
potrdilo banke o vsaki vsoti, ki jo je treba po tej pogodbi
plačati banki, veljalo kot prima facie dokaz o taki vsoti.

European Bank for Reconstruction and Development
Attention: Operations Administration Unit
One Exchange Square
London EC2A 2EH
England
Telefon: (44-71) 338 6000
Telefaks: (44-71) 338 6100
Teleks: 881 2161

9. ČLEN - DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI;
PREKINITEV POGODBE
Poglavje 9.01. Datum začetka veljavnosti
Ta pogodba začne veljati z dnem, ko banka pošlje kreditojemalcu obvestilo o prejemu zahtevanih dokazil iz poglavij 9.02
in 9.03.

Poglavje 10.02. Pooblaščenost za sprejemanje ukrep0"
Vsako dejanje, ki je v skladu s to pogodbo PP^olj«115
dovoljeno, in vsak dokument, ki ga je treba ali ° .0^i
podpisati v imenu kreditojemalca, vključno s pravico o ^
sredstev s posebnega računa, lahko sprejme ali P°aP oset)8
ditojemalčev finančni minister ali kaka druga uradr' is|er,
kreditojemalca, ki jo v pisni obliki imenuje finančni0™ njeni
kreditojemalec pa mora banki in komercialni banki,
bia5v poglavju 2.02(b), posredovati ustrezna dokazila oP dpiS
čenosti vsake take pooblaščene osebe in njen overjen v

Poglav|e 9.02. Pogoji, ki jih je treba izpolniti pred začetkom
veljavnosti
Kreditojemalec bo banki posredoval dokumente, ki bodo
zanjo sprejemljivi po obliki in vsebini in bodo dokazovali:
(a) da sta bila kreditojemalcev podpis in izročitev te pogodbe
ustrezno odobrena in ratificirana in da je pogodba zakonsko
obvezujoča za kreditojemalca v skladu s tam navedenimi
pogoji;

Poglavje 10.03. Spremembe
K spremembi določb te pogodbe lahko da v irnen („jas"0
pristanek vsaka uradna oseba banke, ki jo slednja
a|c3
pooblasti za podpis take spremembe, v imenu kredil°re<jit<>i8'
pa s pisnim dokumentom, podpisanim v imenu K .^,0.
malca, uradna oseba, navedena v poglavju 10 02 no n,nen'11
vana na njegovi podlagi, pri čemer pa mora biti P10
take uradne osebe kreditojemalca sprememba v dam kred'1'
rah upravičena in ne bo bistveno povečala obveznost zastoj
jemalca po tej pogodbi. Banka lahko podpis takega ^
nika na katerem koli takem dokumentu obravnava * ^
čilni dokaz, da po mnenju kreditojemalca v dokumen] el<\<r
vana sprememba ne bo bistveno povečala njegovih o
sti po tej pogodbi.

(b) in da je kreditojemalec v povezavi z RUC ustanovil EIP
v skladu s poglavjem 3.02.
Poglavje 9.03. Pravno mnenje
Kreditojemalec bo posredoval banki oblikovno in vsebinsko
zadovoljivo pravno mnenje kreditojemalčevega pravosodnega ministra, s katerim ta zagotavlja, da je kreditojemalec to
pogodbo ustrezno odobril ali ratificiral, da je bila podpisana
in izročena v njegovem imenu in da pomeni veljavno in
zakonsko obvezujočo dolžnost kreditojemalca v skladu z njenimi določili, skupaj z drugimi zadevami, ki jih sme v zvezi
s tem banka upravičeno zahtevati.

Poglavje 10.04. Angleški jezik

,od&*
Vsaki_ dokument,
ki bo i.ii
posredovan
nafi-l-.
podlagi teV P°-Lr#<
:a:
A
i:
:
:i...
*
^
morai lbiti sestavljen v angleškem jeziku. Dokumente v .nfi
koli drugem jeziku mora spremljati angleški prevofl^^
^
biti potrjen in overjen in bo kot tak odločilen v odnosi"
pogodbenicama v tej pogodbi.

Poglavje 9.04. Prekinitev zaradi tega, ker pogodba ni začela
veljati
Če ta pogodba ne začne veljati devetdeset (90) dni po datumu
te pogodbe, bo skupaj z vsemi obveznostmi pogodbenic
prekinjena, razen če banka po proučitvi razlogov za zamudo
ne določi kakega kasnejšega datuma za potrebe tega poglavja.

V potrditev navedenega sta pogodbenici na dan in00
navedena na začetku,
začetKu, po svojih ustrezno P ?^^
zastopnikih podpisali in izročili to pogodbo v
Anglija, v treh (3) izvodih v angleškem jeziku, ki vsi
izvirniki.

Poglavje 9.05. Prenehanje pogodbe po izpolnitvi obveznosti
Ko bo celotna vsota glavnice kredita odplačana in ko bodo
plačane obresti in vse obremenitve, ki izhajajo iz kredita, bo ta
pogodba skupaj z vsemi obveznostmi pogodbenic takoj prenehala veljati.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Podpis:
Ime: Mitja GASPARI
Naziv: MINISTER
EVROPSKA BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ

10. ČLEN - OBVESTILA; IMENOVANI ZASTOPNIKI
IN SPREMEMBE

Podpis: _
Ime: Roy Knighton
Naziv: Direktor

Poglavje 10.01. Obvestila
Vsako obvestilo ali zahteva, ki jo je v skladu s to pogodbo
treba oziroma dovoljeno posredovati, mora biti v pisni obliki.
Tako obvestilo ali zahteva bo ustrezno posredovana, če bo
vročena osebno ali poslana po pošti, telegramsko, po teleksu
ali telefaksu stranki, ki ji jo je treba posredovati, na njen
spodaj navedeni naslov ali na kak drug naslov, ki ga ta stranka
pisno sporoči stranki, ki sporočilo ali zahtevo posreduje.
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DODATEK 1 - OPIS PROJEKTA

1

p(r1/ v
s
namen
i0" ft 5/
Namen projeKia
projekta je i)i; zagoiovui
zagotoviti pomau
pomoč pri region^J^dfl
zovanju Slovenije in razvijanju mednarodne trgovine ^ ^
nitvijo ozkih grl na glavni trasi avtoceste vzhodspodbujati varčnejšo gradnjo cest in vzdrževalne o
\
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ivzdi-i3®1 razaP'sov; iii) zagotoviti izdelavo programa gradnje
, *van
i cest ob upoštevanju, gospodarskih, tehničnih
■«ga °l|(em. Povezanih meril; iv) spodbujati vlaganja zaseb1ad
pri u ravl an u
alini razvo
P i i obstoječih avtocest in/ali pri
'lestlJjL
iu cestne mreže; in v) zagotoviti večje vračaoškov
cestne infrastrukture.
Ojfikt io ses,avl en
iieditoi' malec
i iz naslednjih delov, ki jih lahko banka in
iita: '
občasno z medsebojnim dogovorom spreme-

(a) prerazporedi v dobro te kategorije v obsegu, ki je potreben
za pokritje ocenjenega primanjkljaja, sredstva iz kredita, ki so
tedaj dodeljena kaki drugi kategoriji in po mnenju banke niso
potrebna za pokrivanje drugih izdatkov;

1,1 A: Cest

(b) če pa s tako prerazporeditvijo ni mogoče v celoti pokriti
primanjkljaja, lahko zmanjša odstotek, ki je v tistem trenutku
predviden za izplačilo za pokrivanje takih izdatkov znotraj
kategorije, v kateri primanjkljaj obstaja, da bi omogočila
nadaljnje izplačevanje sredstev za to kategorijo do trenutka,
ko bodo uresničeni vsi odhodki v okviru take kategorije.

n

DODATEK 3 - ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN STORITEV

"i projekti
Ja ali posodobitev in vzdrževanje cest, ki obsega:

1. Licitacijski postopek za blago, dela in storitve:

:av0^0ns,rukcijo/posodobitev trase med Počehovo in Len-

(a) Nabava blaga, del in storitev (razen storitev svetovalcev iz
2. točke tega dodatka) bo temeljila na javnih razpisih, kar pa
ne velja za blago in storitve, potrebne pri uvedbi opreme za
nadzor v okviru dela B projekta iz Dodatka 1, v skupni vrednosti, ki ne presega protivrednosti 400.000 USD in ki na
pogodbo ne presega protivrednosti 200.000 USD, ki jih je
mogoče nabaviti z nakupom.

Pt^JJ^kcijo/posodobitev trase med Slovensko Bistrico
razširitev ceste med Črnučami in Domžalami.
'ti 0- p
oveianje sposobnosti RUC za cestni nadzor
kgot
rat3a
obno^ 'o uP°za
opreme za cestni nadzor zaradi večje
is ha
i podatkov.
gradbeni nadzor in večje uporabe njene
°anke

(b) Za namene te točke so postopki za javne razpise in nakup
navedeni v 3. poglavju Pravilnika EBOR o zagotavljanju materiala in storitev.
2. Svetovalne storitve

C

' '""'•ucionalni razvoj

Svetovalci, ki jih namerava kreditojemalec uporabiti za
pomoč pri izvedbi projekta, bodo izbrani v skladu s postopki,
navedenimi v 5. poglavju Pravilnika EBOR o zagotavljanju
materiala in storitev.

obsega pomoč pri
' ^9"cionalni
DnH x • razvoj, rxki' wuocya
pi i krepitvi
im cpuvi strokovnoon uc\u*iiy%v
u
„
°cju
prometnega
načrtovanja
in
financiranja pro^
cestnem sektorju.
^

Rudije o načrtovanju cest
6v

3. Pregledi, ki jih opravi banka:

3 n V tl smern

(a) Pri vseh pogodbah je treba upoštevati postopke pregledovanja, ki so navedeni v Prilogi 1 k Pravilniku o zagotavljanju
materiala in storitev.

° ' metodologije
ic za študije
in posodo^'' ^ed notenja
novihupravičenosti
vlaganj
°ko''em povezanih strateških ocen glavne prometne

(b) Predhodno morajo biti pregledane tele pogodbe:

'°iekt na

) bi bil predvidoma končan do 31. decembra 1997.
°°DATlEK 2 - IZPLAČEVANJE SREDSTEV KREDITA
®P0(
JjNraie
^al)e
'a Pokazuje kategorije postavk, ki naj bi se
eri
2 sredstev
■lbik'' e ?n eske
,
kredita,
posameznim kategorijam
sena,a načinkredita
'n odstotek
za postavke,
financirale
znotrajizdatkov
posamezne
kategorije:ki
Dodeljena vsota
kredita
v va,u,
GrawZj———_
i kredita
; Del Ana de|a 27.700.000 "
J
Wia|
1.500.000
$5lne
Piačijiva
Poglavij
^

500.000
300.000

(i) pogodbe za dela s predračunsko vrednostjo 5.000.000 USD
ali več;
(ii) pogodbe za blago s predračunsko vrednostjo 200.000 USD
ali več;
(iii) in pogodbe za storitve svetovalcev s predračunsko vrednostjo 50.000 USD ali več.
DODATEK 4 - POSEBNI RAČUN

% financiranih
izdatkov

1. V tem dodatku imajo navedeni izrazi tale pomen:

50%

»upravičena kategorija«

pomeni kategoriji 1 in 2, ki sta
tabelarično prikazani v 2. točki
Dodatka 2 k tej pogodbi;
»upravičeni izdatki«
pomeni izdatke v zvezi z upravičenimi stroški del in storitev, ki so
potrebni za projekt in se financirajo iz sredstev kredita, ki se občasno dodeljujejo upravičeni kategoriji v skladu z določbami Dodatka
2 k tej pogodbi;
»maksimalni saldo
pomeni vsoto, ki je enaka trem
posebnega računa«
milijonom dolarjev (3.000.000
USD); in
»minimalna izplačilna
pomeni vsoto, ki je enaka sto tisoč
vsota posebnega računa-' dolarjem (100.000 USD).

100% pogodbene
vrednosti
100% pogodbene
vrednosti

30.000.000 USD
S
C'2vrSenna do'očt>e predhodne točke 1 pa izplačila ne
Po
za iz
9odb ZVeZ' S
datke, nastale pred datu-

2. Izplačila iz posebnega računa bodo namenjena zgolj za
upravičene izdatke v skladu z določbami tega dodatka.

_t0,,a dodelitev določenega zneska kredita ali dolofo?' ^6 u
!2Plaćil' navedenih v tem dodatku, pa lahko
An kakP1 LJV'4eno presodi, da znesek kredita, ki je že
l" ?a fjn kategoriji, upravičeni do izplačila, ne bo zadoan e
9orjie
' dogovorjenega odstotka vseh izdatkov
■ z obvestilom kreditojemalcu:

3. Ko bo banka prejela ustrezna dokazila o odprtju posebnega
računa na predvideni način v skladu s pogoji, ki so za banko
sprejemljivi, vključno z ustrezno zaščito pred pobotom, rube69
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7. (a) Če banka v katerem kol i trenutku ugotovi, da je bilo kak«
plačilo s posebnega računa:

žem ali zaplembo, lahko kreditojemalec banko zaprosi, da iz
razpoložljive vsote izplača in položi na posebni račun začetno
vsoto, ki ne bo večja od maksimalnega salda posebnega
računa niti manjša od minimalne izplačilne vsote posebnega
računa.

(i) izvedeno za izdatke ali v višini, ki po točki 2 tega doda"1
niso upravičeni,
(ii) ali da glede na dokazila, predložena banki, ni bilo uPra
Ceno,

4. Nato lahko kreditojemalec zaprosi banko, da izplača
dodatne zneske iz razpoložljive vsote ter jih položi na posebni
račun, pri tem pa je treba upoštevati omejitve, ki so navedene
v točki 6 v nadaljevanju, in za vsak zaprošeni dvig izpolnjevati
tele pogoje:

(b) lahko kreditojemalca zaprosi:
(i) da preskrbi dodatna dokazila, ki bi jih banka lahko zah
vala,

(a) Kreditojemalec bo banki predložil bančne izkaze in dokumente ter vsakršna druga dokazila, ki jih bo banka zahtevala
o tem, da so bili zneski, izplačani s posebnega računa, pravilno porabljeni.

(ii) ali da položi na posebni račun (če pa banka tako z^eU.
tej povrne) znesek, ki bo enak znesku nedopustnega a
pravičenega plačila ali dela le-tega.

(b) Po izvedbi zahtevanega izplačila iz razpoložljive vsote in
pologu te izplačane vsote na posebni račun, saldo posebnega
računa ne sme biti večji od maksimalnega salda posebnega
računa.

Če pride banka do kake ugotovitev iz predhodnih točk (aK^nj
(ii), ne bo opravljala nobenih nadaljnjih pologov nai P a.
račun (razen če se ne dogovori drugače), dokler kred' ' gka,
lec (x) ne bo položil na posebni račun ali banki povrnil ^
enakega znesku plačila (ali delu le-tega), za katerega J kft)e|
ugotovljeno, da ni bil upravičen, ali (y) dokler ne bo P ^
dodatnih dokazil, ki bodo banko prepričala, da so
.otsbki so bili prej izplačani iz posebnega računa, pravilno
lieni
|ačan
8. (a) Če banka v kakem trenutku ugotovi, da kak n®Qkrjtje
znesek na posebnem računu ne bo potreben za P a|0c,
nadaljnjih plačil za upravičene izdatke, bo krcditoj (ačal
potem ko ga bo banka o tem obvestila, tej takoj vnaP
ta neplačani znesek. Prav tako bo kreditojemalec, v P esek
če bo banka od njega zahtevala, da ji povrne določein
^
v skladu s točko 7(b)(ii), takoj po prejemu obvestila 0 j^ru
tej vnaprej plačal tak neplačani
znesek. V takem P a„a
ftad
zahteva,
I • lw W CA I VidaU Imorajo
I f V ■ M J W biti
■ • 1 vnaprejšnja
W ■ ■ W ■ W J VJ J ** plačila
. p ^veli
datum plačila obresti, skladno s spodnjo točko 8(c) n
d
(b) Kreditojemalec lahko s predhodnim obvestilo' vSj
v skladu s poglavjem 2.10(a) te pogodbe vnaprej P
na
sredstva ali del sredstev, položenih na posebni ra
kateri koli datum plačila obresti.
^

(c) Znesek zahtevanega izplačila iz razpoložljive vsote za
polog na posebni račun razen na podlagi občasne odobritve
banke ne sme biti manjši od minimalne izplačilne vsote
posebnega računa.
5. Ne glede na zahtevo iz predhodne točke 4(a) pa bo kreditojemalec, kadar koli bo banka to upravičeno zahtevala, predložil poročilo o saldu in drugih podrobnostih posebnega
računa, vključno bančne izkaze in druge dokumente in dokazila, ki jih utegne banka zahtevati kot dokaz, da so bila plačila
iz posebnega računa opravljena v skladu z zahtevami, navedenimi v tem dodatku.
6. Ne glede na določbe 4. točke tega dodatka pa banka razen
v primeru, če bi se drugače dogovorila, ne bo izplačala sredstev iz razpoložljive vsote in jih položila na posebni račun:
(a) če banka v katerem koli trenutku ugotovi, da bi morala biti
vsa nadaljnja izplačila razpoložljive vsote opravljena v skladu
z določbami poglavja 2.02(a) te pogodbe;

(c) Vsa vnaprejšnja plačila zneskov iz predhodnih točkp
(b) bodo opravljena v skladu s poglavjem 2.10 te p°9 c
taka vnaprejšnja plačila ne veljajo minimalne vsote, n j^jev poglavju 2.10(c)(1) te pogodbe, vendar pa mora k ^
malec za vsa vnaprejšnja plačila, opravljena na
datum od datuma plačila obresti, plačati banki vse si injjP
jih bo banka sama ocenila (in sporočila kreditojemai
je utrpela zaradi razreševanja finančnega ali devizneg
žaja ali obeh, da bi zagotovila kredit ali kak nj®9 /j,)M
Vnaprejšnja plačila zneskov iz predhodnih točk (a) ^)V
banka uporabila, kot je določeno v poglavju 2.10 l
pogodbe.

(b) ali ko razpoložljiva vsota, dodeljena upravičenim kategorijam, doseže dvakratno vsoto maksimalnega salda posebnega
računa.
Izplačila razpoložljive vsote, dodeljena upravičenim kategorijam, bodo potem potekala po postopku, ki ga določi banka
z ustreznim obvestilom kreditojemalcu. Taka nadaljnja izplačila bodo izvedena le, ko se bo banka prepričala, da bodo vsi
zneski, ki bodo ostali položeni na posebnem računu na datum
takega obvestila, uporabljeni za plačilo upravičenih izdatkov
in bodo v višini, ki bo za banko sprejemljiva.

\
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ecHog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
gVENIJE IN VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE O MEDNARODNEM
^TNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA IN DODATNEGA
IWOKOLA K SPORAZUMU TER SPORAZUMA O SPREMEMBAH IN
l^JLNITVAH DODATNEGA PROTOKOLA - EPA 716
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih telesih sodelovali:

ločila besed Ho: S'OVeni|e je na 92. seji dne 20/6-1994
MEOV^D^0ga zaKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEKE 0
0tNlknu IN
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Kspor4, U BLAGA
IN DODATNEGA PROTOKOLA
D
TER
0Pr»khT.
SPORAZUMA O SPREMEMBAH IN
UK
°LNITVAH DODA
DODATNEGA PROTOKOLA,
V|
NE
P

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

^člen3a poslovnika
P0^'''arno vDržavnega
obravnavozbora
in sprejem
na podlagi
Republike
Slove-

S?n2aok0na o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado
|JtVlne Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga in
!oHatne9a protokola k sporazumu ter sporazuma o spremembah in dopolnitvah
^nega protokola
^On

I. OBSEG SPORAZUMA

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SSS?"'-W JVLADO
KRALJEVINE ŠVEDSKE
!
NEM
PREVOZU POTNIKOV IN
^GA in r2£>
CESTNEM PREV
D
!°^uE? ATNEGA PROTOKOLAK SPORAZUMUTER
O SPREMEMBAH IN nnpm NITVAH
^EGA PROTOKOLA

1. člen
Določbe tega sporazuma veljajo za mednarodni cestni prevoz
potnikov in blaga na podlagi najema ali proti plačilu ali za svoj
račun med ozemljema pogodbenic ter v tranzitu čez njuni
ozemlji. Določbe veljajo tudi za prevoz potnikov in blaga na
ozemlju ene od pogodbenic (kabotaža) in med eno od držav
pogodbenic in tretjo državo z vozili, ki so registrirana v drugi
državi pogodbenici.

1. člen
!ci* se
med Vlado Republike Slovenije in
ssrfsss
lov i'""'"" ovedske o mednarodnem cestnem prevozu
in
h'^Oom 93
dodatni Protokol
k sporazumu, podpiku 27 ma a
,er s razum 0
l^"o'nitv
h''
' ' protokola,
P°
spremembah
10 i, dodatnega
sklenjen
z izmenjavo
not
'
1993 in 5. 4. 1994.

II. DEFINICIJE
2. člen

2. člen
t.

za namene tega sporazuma:

H

ro,oko1 tv
k bpuidzuiiiu itrr
rn^mh ?da,ni Ppruiunui
sporazumu ter sporazum
ar,
q|p4L in dopolnitvah dodatnega protokola se v izvirjeziku ter v slovenskem prevodu glasijo:

1. Izraz »prevoznik« označuje fizično ali pravno osebo, ki je
ustanovljena v katerikoli državi pogodbenici in v državi ustanovitve pravno priznana za izvajanje mednarodnega cestnega
prevoza potnikov in blaga na podlagi najema ali proti plačilu
ali za svoj račun, v skladu z ustreznimi državnimi zakoni in
predpisi;

!Ba: s|edi tekst sporazuma v angleškem jeziku

2. Izraz »vozilo« označuje motorno vozilo ali kombinacijo
vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v eni od
držav pogodbenic, in ki se uporablja izključno na cestni
prevoz potnikov in/ali blaga;

SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije
in
Vlado Kraljevine Švedske
o
mednarodnem cestnem prevozu
potnikov in blaga

3. Izraz »potniško motorno vozilo« označuje vsako vozilo na
motorni pogon, ki ima več kot devet sedežev, vključno z voznikovim sedežem;

S'oven'ie in Vlada Kraljevine Švedske,
Pogodbenici, sta
želji,
da vi
bi ■' int6r6SU
L yO§pjJJJJJ
' . rvyuuuCMIUI,
oia oseC v* £.0
> JI, uu
odnosov pospešili razvoj cestnega prev
in blaga med državama, dogovorili o nasled-

4. Izraz »redne storitve v potniškem prometu« označuje storitve prevoza potnikov na določenih prograh v določenih intervalih, pri čemer potniki lahko vstopajo ali izstopajo na vnaprej
določenih postajah.
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III. PREVOZ POTNIKOV

IV. PREVOZ BLAGA

3. člen

7. člen
Prevozniki ene pogodbenice, ki imajo v skladu
,s ^
1dn
državno zakonodajo pravico izvajati mednaro ' {j^nic
blaga, lahko ta prevoz izvajajo med ozemljema pog°
ter v tranzitu čez njuni ozemlji.

Za vse dejavnosti potniškega prevoza na podlagi najema ali
proti plačilu ali za svoj račun s potniškimi motornimi vozili
v državi pogodbenici, iz njiju ali na njunem ozemlju ali v tranzitu čez njuni ozemlji, so potrebna dovoljenja, razen za dejavnosti, določene v 6. členu.

8. člen

4. člen

sif*
Prevoznik s sedežem na ozemlju ene pogodbenice
ug9
oze
izvajati prevoza blaga med dvema točkama na TheniceZ>
pogodbenice, razen če pristojni organ druge pogoa"
to izda dovoljenje.

1. Linijski promet med državama ali v tranzitu čez njuni
ozemlji skupno potrdijo pristojni organi pogodbenic.
2. Vsak pristojni organ izda dovoljenje za tisti del intererja, ki
se izvaja na njegovem ozemlju.
3. Pristojni organi skupaj določijo pogoje za izdajo dovoljenj,
to je čas njihove veljave, pogostost prevoznih dejavnosti,
vozni red in veljavne tarife kot tudi vse ostale podrobnosti, ki
so potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje rednega
prometa.

V. SPLOŠNE DOLOČBE
9. člen
Prevoznik ene pogodbenice ne sme izvajati pre<.voznih državC
nosti z ozemlja druge pogodbenice v katerikoli tret|o
ali obratno, razen če pristojni organ druge pogodben
ne izda dovoljenja.

4. Vlogo za pridobitev dovoljenja je treba nasloviti na pristojne organe države, v kateri je registrirano vozilo. Ti imajo
pravico vlogo sprejeti ali zavrniti. Če pristojni organ vlogi ne
nasprotuje, to sporoči pristojnemu organu druge pogodbe-

10. člen

ob«9'
1. Glede teže in dimenzij vozil se vsaka pogodbeni njCj,
zuje, da za vozila, registrirana na ozemlju druge pog° ^jj, it
ne bo postavljala pogojev, ki so bolj omejevalni oo
vozila, registrirana na svojem ozemlju.
uradn°
2. Teža in dimenzije vozila morajo biti v skladu z
registracijo vozila.
• nri vs«opJ!
3. Prevozniki katerekoli izmed pogodbenic morajo P,^ ^
na ozemlje druge pogodbenice spoštovati zakone ,c
pise, ki veljajo za težo in dimenzije vozil v drugi drzav r
benici.

5. K vlogi je potrebno priložiti dokumente, ki vsebujejo vse
potrebne podrobnosti (predlagane vozne rede, tarife in proge,
obdobje v katerem se prevoz opravlja med letom in datum
začetka prevoza). Pristojni organi lahko zahtevajo takšne
podrobnosti, kadar menijo, da je to potrebno.
5. člen
Za ves izvenlinijski promet z izjemo 6. člena je potrebno imeti
dovoljenje. Vloge za pridobitev dovoljenj je potrebno nasloviti
na pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju je prevoznik ustanovljen, ki te vloge skupaj s svojimi pripombami
posreduje pristojnemu organu druge pogodbenice.

di

4. Posebno dovoljenje je potrebno, če teža in / ali ?!!
vozila, ki je registrirano v eni ali drugi državi pog ol,,.
presegajo največjo dovoljeno težo in / ali dimenzije
lju druge pogodbenice. Prevoznik si mora pridolbi j
dovoljenje pri pristojnem organu druge pogodben
vstopom na njeno ozemlje.

6. člen
Dovoljenje ni potrebno, če isto vozilo vozi iste osebe:
a) na krožni vožnji z izhodiščno in namembno točko v državi,
kjer je vozilo registrirano, ali

11. člen
1. Vozila ene pogodbenice, ki izvajajo prevoz v
sporazumom na ozemlju druge pogodbenice, so 0yortiel°
vseh davkov, pristojbin in drugih dajatev v zvezi s P
ali posestjo vozil na tem ozemlju.

b) na potovanju z izhodiščnim mestom v državi, kjer je vozilo
registrirano ter namembnim mestom na ozemlju druge
pogodbenice, pod pogojem, da se vozilo prazno vrne
v državo, kjer je registrirano, če ni drugače določeno, ali

2. V skladu s tem členom pa niso oproščeni ces,n n3 po'®| l
na dodano vrednost, niti carin in posrednih davkov r*0i<l '<a
goriva motornih vozil, razen goriva v običajnih rez
"iis
vstopajočih vozil.

c) v tranzitnem prometu priložnostnega značaja.
Poleg tega dovoljenje ni potrebno za vstop praznega potniškega motornega vozila na ozemlje druge pogodbenice, če to
na ozemlju druge pogodbenice pobere vse potnike na isti
postaji in jih odpelje v državo, v kateri je vozilo registrirano, in

12. člen

e) če je potnike pod pogoji, določenimi pod točko b), že prej
na ozemlje druge pogodbenice vozil isti prevoznik, ali
f) če so bili potniki povabljeni na ozemlje druge pogodbenice, s tem, da stroške prevoza krije fizična ali pravna oseba,
ki je poslala povabilo. Potniki bodo tvorili enotno skupino, ki
ni oblikovana samo zaradi tega potovanja.
poročevalec, št. 26

s
h

Prevozniki in posadke njihovih vozil morajo na ozeVl
pogodbenice spoštovati zakone in predpise, ki
državi.

d) če so bili potniki s pogodbo, sklenjeno pred prihodom na
to ozemlje, razdeljeni v skupine s strani nepogodbene
stranke, ali

13. člen
Če prevoznik ene pogodbenice v času, ko je na ozei
pogodbenice, krši določbe tega sporazuma, Pr's
pogodbenice, na katere ozemlju se je zgodil prek
škode za zakonite sankcije, ki veljajo na njenem
72

jflij1 i«
6r

Qiefiilf

h
\
K

»esti drugo podobenico, ki bo ukrepala v skladu s svojo
j av"° zakonodajo. Pristojni organi pogodbenic obvestijo
9 drugega o sprejetih sankcijah.

b) za 5., 8., 9. in 13. člen
Državna carinska uprava, Oddelek za promet (Generaltullstyrelsen, Trafikbyran)
Box 2267
S-102 17 STOCKHOLM

14. člen

c) za 14. člen

Rvanje vprašanj, povezanih z uporabo tega sporazuma,
,j ■ a■ ne da rešiti z neposrednim dogovorom med pogodbe"i , se ustanovi Mešana komisija. Mešana komisija se
6 na 2a ev0 ene
nIs'avniki
h'
izmed obeh
pogodbenic
pristojnih
organov
strani. in jo sestavljajo

Ministrstvo za promet in zveze
(Kommunikationsdepartementet)
S-103 33 STOCKHOLM
d) za 16. člen
Vlada Kraljevine Švedske

15. člen

2. V zvezi z 11. členom sta se pogodbenici dogovorili, da
a) morajo prevozniki, ustanovljeni v državah pogodbenicah,
plačati cestne takse za razdaljo, ki jo vozila prevozijo v drugi
državi pogodbenici, t. j. švedsko kilometrinsko takso ali slovensko kilometrinsko takso glede na tonažo

'Porah*60ne'0<a,er
' s,a se sporazumeli, da bosta določili pravila za
Mu ' n"Odatni
' protokol
ih določb
tega sporazuma
v Dodatnem protoje sestavni
del sporazuma.

b) mešana komisija lahko na podlagi reciprocitete prouči
možnost davčnih koncesij, ki temeljijo na načelu vzajemnosti
in so v skladu s pravnimi določbami držav pogodbenic,

16. člen
(SjL
Prememba ,e a
toqMK
9 sporazuma
začne veljati
na dan,njunih
ko se
i- "enici medsebojno
pisno obvestita
o izpolnitvi

c) se bo slovenska stran odločila za vzajemno oprostitev
kilometrinske takse glede na tonažo v Sloveniji, če bo švedska
kilometrinska taksa odpravljena.

zatl,ev
''isto
r an - O vsaki spremembi Dodatnega protokola se
!ja,°
9 i obeh držav pisno sporazumejo in začne veljati
u
"iom, ki ga določijo omenjeni organi.

V Noordwijku dne 27. maja 1993
17. člen

Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek I. r..

ul11
%>dK0"'""začne
0
sno

veljati trideset dni od dneva, ko sta se
ti uver -' ' P'
obvestili, da so ustavne zahteve, potrebne
'lavitev tega sporazuma, izpolnjene.

Št. 217/92-19859

Um
iw1r!l*
ostane v veljavi, če ena od pogodbenic pisno ne
dru
srJ
ge šest mesecev vnaprej o svoji nameri, da odpove
w
azunn.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Švedske ter
ima, sklicujoč se na Dodatni protokol k Sporazumu med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga z dne 27. maja
1993, čast predlagati spremembe in dopolnitve omenjenega
protokola, kot sledi:

TEGA so podpisani, v ta namen pooblaščeni, podpiPorazum.

,a s

v dveh izvodih v Noordvvijku v angleškem
Pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Na
Za Vlado
Kraljevine Švedske
CtSekf'r0veniie
Mats Odeli I. r.
1

- V točki I. - for the Slovenian side - se besedilo:
»a) according to Articles 4, 5, 8, 13, 14 and 16«
nadomesti z:
»a) according to Articles 4, 5, 8, 9, 13 and 14«);
- Doda se točka c), ki se glasi:
■>c) according to Article 16
for the modifications of the Agreement
Parliament of the Republic of Slovenia
(Parlament Republike Slovenije)

&Atni protokol
ie°^Urnu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljema ecls,<e o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in

for the modifications of the Additional Protocol
Government of the Republic of Slovenia
(Vlada Republike Slovenije)«.

natT1e

ne tega sporazuma so pristojni organi
>lo,'"enski
strani:
n'!9 4 b5
. 8., 13., 14. in 16. člen

Če se švedska stran strinja s slovenskim predlogom, ta nota in
nota odgovor švedske strani pomenita sporazum o spremembah in dopolnitvah Dodatnega protokola k Sporazumu med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga.

Wrr„SWo 23
23 promet in zveze

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej
priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine
Švedske izraze svojega odličnega spoštovanja.

lj

^BLJana, Slovenija

i«

Za Vlado
Kraljevine Švedske
Mats Odeli I. r.

člen
cestna podjetja
©ova?
J>Jbljana, Slovenija
e(|
ski strani:

Ljubljana, 10. december 1993
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE KRALJEVINE ŠVEDSKE
Ministrstvo za zunanje zadeve izraža spoštovanje Ministrstvu
za zunanje zadeve Republike Slovenije, sklicujoč se na noto
Ministrstva z dne 10. decembra 1993 št. 217/92, ki se nanaša
na Dodatni protokol k Sporazumu med Švedsko in Slovenijo
o Mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, katera
se glasi:

10. člen
6r
© kenS,na Uprava
87 BORLANGE
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°aiis'
nota ministrstva ini ta odgovor predstavljata sP°[Hzuf
Dor
r
membah in dopolnitvah
-litvah Dodatnega protokola
proioKU'<> Kp ~oP'ci0v«
med Vlado Kraljevine Švedske in Vlado Republike
o medanrodnem cestnem prevozu potnikov in b|a9

»Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Švedske ter ima, sklicujoč se na Dodatni protokol k Sporazumu
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske
o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga z dne 27.
maja 1993, čast predlagati spremembe in dopolnitve omenjenega protokola, kot sledi:

Ministrstvo nadalje predlaga, da sporazum
z datumom, ko Ministrstvo za zunanje zadeve Rep ^
venije prejme to noto. Če bo slovenska stran
ministrstvo pričakuje potrditev datuma.

- V točki 6. - for the Slovenian side - se besedilo:
»a) according to Articles 4. 5, 8, 13, 14 and 16«
nadomesti z:
»a) according to Articles 4, 5, 8, 9, 13 and 14«;

Ministrstvo za zunanje zadeve tudi ob tej priložnosti
izraža Ministrstvu za zunanje zadeve RepubMK
svoje globoko spoštovanje.
Stockholm, 5. april 1994

- Doda se točka c), ki se glasi:
»c) according to Article 16
for the modifications of the Agreement
Parliament of the Republic of Slovenia
(Parlament Republike Slovenije)

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
LJUBLJANA

for the modifications of the Additional Protocol
Government of the Republic of Slovenia
(Vlada Republike Slovenije)«.

3. člen

._kol3'k 4 K
Za izvajanje tega sporazuma in dodatnega Pr00|n|(vati
zumu ter sporazuma o spremembah in d°P ' ze
nega protokola skrbi Ministrstvo za promet in z

Če se švedska stran strinia s slovenskim predlogom, ta nota in
nota odgovor švedske strani pomenita sporazum o spremembah in dopolnitvah Dodatnega protokola k Sporazumu med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga.«

4. člen

1 11
idi*
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe

Ministrstvo za zunanje zadeve Švedske ima čast obvestiti
Vlado Sloveniie. da Vlada Švedske sprejema predlog in da

OBRAZLOŽITEV
01
rodnih prevozov ne bodo srečevali s kvantitativni
ki jih povzroča kontingentiranje dovolilnic.

Republika Slovenija in Kraljevina Švedska sla 27. maja 1993
sklenili sporazum o mednarodnem cestnem prevozu potnikov
in stvari.

Sporazum začne veljati 30 dni po prejemu za^ne^i'
stil, s katerimi pogodbeni stranki obvestite
o izpolnitvi zakonskih pogojev za uveljavitev sp°
fikacija ne bo narekovala izdaje novih ozirort>
Op
veljavnih predpisov.
Mr
Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotovitiJ*
stva za pokritje stroškov za delo slovenskega
3 i;
!
komisije in to predvidoma enkrat letno.
Ultl
Ulj "6Q;
Sestavni del sporazuma je Dodatni Pr0t0g^pji ^
navedeni organi, pristojni za posamezna vp&
zuma. Zaradi nepopolne navedbe slovenskih
z izmenjavo not zunanjih ministrstev z dne 10 0'pJH'
1994 sklenjen Dogovor o spremembah in dop '
Si
nega protokola k sporazumu.

Sporazum temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega ter tranzitnega potniškega in tovornega prometa, krepitve liberalizacijskih procesov na področju cestnih prevozov med obema
državama ter pomembnosti upoštevanja varstva okolja in prometne varnosti.
Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
z našo zakonodajo in to tako, da redni linijski avtobusni
prevoz poteka na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski
prevoz potnikov pa je urejen v skladu z mednarodno konvencijo o občasnem mednarodnem cestnem prevozu potnikov
z avtobusi (ASOR). Glede prevoza blaga sporazum uvaja koncept liberalizacije, ko določa, da te vrste transporta državi ne
omejujeta, da se torej lahko opravlja brez dovolilnic. Liberalizacija pomeni, da se naši prevozniki pri opravljanju medna-

Jfli
$1
"a
V
poročevalec, it. 26
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE O ZRAČNEM PROMETU
"EPA 714
republike Slovenije je na 92. seji dne 30/6-1994
°ločila besedilo:

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

d

MP^EDL0GA
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
LA
S
DO REPUBLIKE
SLOVENIJE
IN VLADO KRALJEVE *BELGIJE
O ZRAČNEM
PROMETU,
ki
9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
niie na Poslovnika Državnega zbora Republike Slovezad 'n dru9e9a odstavka 63. člena zakona o zunanjih

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Ludvik BOKAL, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo.

P r e dl
K r a . °g

zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado
^jigvine Belgije o zračnem prometu
v želji zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti in zaščite mednarodnega zračnega prometa;

ZAKON
c

o ratifikaciji
P°razuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Blegije o zračnem prometu

sta se dogovorili o naslednjem:
1. člen
DEFINICIJE
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu imajo, razen če kontekst
zahetva drugače, naslednji pomen:

1. člen
RatifjCjrad se
V|ado ' ev Sporazum
med Vlado Republike Slovenije in
tiarr, ,I®'i 'ne Belgije o zračnem prometu, podpisan 23.
'994 v Ljubljani.

a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90.
člena omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri,
v kateri sta te priloge in spremembe sprejeli ali ratificirali obe
pogodbenici;
b) »sporazum« pomeni ta sporazum, njegovo prilogo in
katero koli njuno spremembo;

2. člen
v

urn se v
6n<>^
izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v sloSker
" jeziku glasi:

^OMra
°A: sledi tekst v angleškem jeziku
^
!

3. člen

c) »pristojni organ« pomeni za Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo, in za
Belgijo Ministrstvo za komunikacije, ali v obeh primerih kateri
koli organ ali osebo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih
zdaj opravljata omenjena organa;

HriiuVa(gnle 'ega sporazuma in dodatnega protokola k
nr t sP°razuma o spremembah in dopolnitvah

sporadodat°tokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen

d) »ozemlje«, »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«,
»prevoznik« in »pristanek v nekomercialne namenu imajo
pomen, določen v 2. in 96. členu konvencije;

I^akon aćne
SubijLKe*
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Slovenije - Mednarodne pogodbe.

e) »določeni prevoznik« pomeni prevoznika, ki je bil določen
in je dobil dovoljenje v skladu s 3. in 4. členom tega sporazuma;

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO KRALJEVINE BELGIJE
O ZRAČNEM PROMETU

f) »dogovorjeni promet« pomeni redni zračni promet na progah, določenih v prilogi tega sporazuma, za prevoz potnikov,
tovora in pošte, ločeno ali kombinirano;
g) »tarife« pomeni cene, ki jih je treba plačati za prevoz
potnikov, prtljage in tovora in pogoje pod katerimi se te cene
uporabljajo, vključno s cenami in pogoji za agencijo in drugimi dopolnilnimi storitvami, izvzeta pa so nadomestila in
pogoji za prevoz pošte;

vlada republike Slovenije
in
VLADA KRALJEVINE BELGIJE

2. člen
PROMETNE PRAVICE

II, POl
>0n C Konvenc e
he<hbila
'odprta
'
'i o mednarodnem
civilnem 1994,
letalza podpis
v Chicagu 7. decembra
'ieiii
^niti sporazum, ki bi dopolnjeval omenjeno konvenin da®norri vzpostaviti zračni promet med svojima ozem-

1. Vsaka pogodbenica odobrava drugi pogodbenici, razen če
je drugače določeno v prilogi, pri opravljanju mednarodnega
zračnega prometa, ki ga bo opravljal določeni prevoznik
druge pogodbenice, naslednje pravice:
75

poročevalec, št. 26

a) do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;

6. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV

b) do pristanka na tem ozemlju v nekomercialne namene;

1. Zakone in predpise ene pogodbenice, ki se
prihod, zadrževanje in odhod iz njenega ozemlja z aW a
ki opravljajo mednarodno zračno plovbo ali na up' ^
vodenje takih zrakoplovov, bo spoštoval dol°reIJu z ozert
druge pogodbenice pri vstopu na ozemlje, odnoa
in medtem ko bodo na omenjenem ozemlju.
topa, carf
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice glede vs k ^
skega postopka, tranzita, vseljevanja, potnih
lis 'jtova
valute, sanitarnih predpisov in karantene b °ejnsst'a
s strani določenega prevoznika druge pogodbenic
ej
ali v imenu njegovih posadk, potnikov, tovora 0zeml)u
tranzitu, prihodu in odhodu in medtem ko bodo n
pogodbenice.

c) med opravljanjem prometa na progah, določenih v prilogi,
pristajati na tem ozemlju s ciljem vkrcati in izkrcati v mednarodnem prometu potnike, tovor in pošto, ločeno ali kombinirano.
2. Nobeno določilo 1. odstavka tega člena ne daje določenemu prevozniku ene pogodbenice pravice, da na ozemlju
druge pogodbenice za plačilo ali najem vkrca potnike, tovor
in pošto, namenjene v kakšen drug kraj na njenem ozemlju.
3. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga
pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.

Za potnike v tranzitu čez ozemlje ene in druge p°9
bo veljal samo poenostavjeni nadzor.

3. člen
DOLOČITEV ZA OPRAVLJANJE PROMETA

3. Nobena pogodbenica ne bo bo dala svojemu
koli drugemu prevozniku prednosti pred prevoz
,n|
pogodbenice, ki opravlja podoben mednarodni ^ ^11 j, 1
metf pri uporabi svojih predpisov, navedeni'zračni P
odstavku tega člena, ali pri uporabi letališ'c. k ,erirni''
služb zračnega prometa in drugih storitev, na0
nadzor.

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti in z diplomatsko
noto sporočiti drugi pogodbenici enega prevoznika za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah, ki so
v prilogi določene za to pogodbenico.
2. Vsaka pogodbenica ima pravico umakniti in z diplomatsko
noto sporočiti drugi pogodbenici določitev katerega koli prevoznika in določiti drugega.

7. člen
SPRIČEVALA IN DOVOLJENJA

doVot
Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti ' Ogo$
nja, ki jih je izdala ali jim podaljšala veljavnost e jznaia
niča in ki so veljavna, bo druga pogodbenicai y g pfog'
veljavna za opravljanje dogovorjenega prorne tfa veij
določenih v prilogi, če so bila izdana ali je bila nj\ ^
nost podaljšana pod pogoji in v skladu s stana
nimi na podlagi konvencije.

4. člen
IZDAJA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Po prejemu sporočila ene pogodbenice o določitvi v skladu
s 3. členom tega sporazuma bo pristojni organ druge pogodbenice v skladu s svojimi zakoni in predpisi brez odlašanja
izdal tako določenemu prevozniku ustrezna dovoljenja za
opravljanje dogovorjenega prometa, za katerega je bil ta
prevoznik določen.

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, daza P.
svojim ozemljem neprizna spričeval o sposobn
Ijenj, ki jih je njenim državljanom izdala druga P

2. Po prejemu takega dovoljenja lahko prevoznik kadar koli
prične opravljati dogovorjeni promet v celoti ali delno, pod
pogojem, da izpolnjuje določila tega sporazuma in še posebej, da so tarife določene v skladu z določili 12. člena tega
sporazuma.

doj

8. člen
VARNOSTZRAČNE PLOVBE

me<*el
1. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da jeniU ne.a>
m
obveznost varovanja civilnega zračnegaj prometa
3
konitim vmešavanjem sestavni del tega spo razu^
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno P° (lčZ
bi preprečili nezakonite ugrabitve zrakoplovov Bzra<n|
konita dejanja proti varnosti potnikov, posadke. gg,ot
letališč in navigacijskih naprav ter vsako drug
varnosti zračne plovbe

5. člen
PREKLIC ALI ZAČASNA PREPOVED OPRAVLJANJA
PROMETA
1. Pristojni organ ene pogodbenice ima pravico odreči izdajo
dovoljenja iz 4. člena prevozniku, ki ga je določila druga
pogodbenica, tako dovoljenje preklicati ali začasno prepovedati opravljanje prometa ali določiti začasne ali stalne pogoje:

o. Pogodbenici bosta ravnali v skladu z dol^^jeC'^
o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih akt wencije0.,
letalih, sprejete v Tokiu 14. septembra 1963, Kon ^
ranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, spreje' njtiha
decembra 1970, Konvencije o zatiranju neZ
^,ontre ":
zoper varnost civilnega letalstva, sprejetePr0v ^gia"2'
septembra 1971, in njenega dopolnilnega
^edn^
nju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za ^ febr
civilno zrakoplovstvo, sprejetega v Montrealu
1988.

a) če jih prevoznik ne prepriča, da je sposoben izpolnjevati
pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih ti organi
v skladu s konvencijo normalno in primerno uporabljajo,
b) če prevoznik ne opravlja prometa pod pogoji, določenimi
v tem sporazumu;
c) če prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov te pogodbenice;

4. Pogodobenici bosta v medsebojnih oclrJ°yne
v skladu z določili Mednarodne organizacije rc n 3 v
stva o varnosti zračne plovbe, ki so opredeljeeljaj°
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila
določna .^l*'
» vv/ ,f
pogodobenici; od letalskih družb, ki so
registrih ali ki opravljajo pretežni del sv°i"\podi®,
imajo sedež na njunih ozemljih, ter od letalk|3du 5
njunih ozemljih bosta zahtevali, da delujejo v s
varnostnimi predpisi.
>

d) če prevoznik ne more dokazati, da je druga pogodbenica
ali njeni državljani lastnik odločujočega deleža in imajo dejanski nadzor nad prevoznikom.
2. Razen če je takojšnje ukrepanje nujno za preprečitev kršitve zakonov in predpisov, ki so navedeni zgoraj, bodo pravice,
naštete v 1. odstavku tega člena, uporabljene samo po posvetovanju s pristojnim organom druge pogodbenice v skladu
s 16. členom tega sporazuma.
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j.

,n

3. Običajna letalska oprema, oprema na zemlji kot tudi material in zaloge, ki so normalno na zrakoplovih določenega
prevoznika ene pogodbenice, se lahko izkrcajo na ozemlju
druge pogodbenice le z dovoljenjem carinskih organov tega
ozemlja. V takem primeru so lahko pod carinskim nadzorom
omenjenih organov, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače
porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.

3 po
nost ul<re
90dbenica
soglaša s tem, da bo spoštovala varsvoiB 2ernl Pee' inki da
i'h zahteva
druga pogodbenica za vstop na
1)0 izva ala
Potrfir° V 0530
' ' 6
i primerne ukrepe za pregled
vkrc
' Pali natovarjanjem.
"* ' njihove ročne
prtljage
kot tudi tovora
pred
„je an[erT1
Vsaka
pogodbenica
bo z naklou
ot3ravnava|
»edh
a vsako zahtevo druge pogodbenice za
koDl 6 raztJmn
'tl dodatnih
varnostnih grožnje.
ukrepov za njene zraali potnike
zaradi neposredne
5, QL.
dr
nezakon
UQih
'ti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
• akop|
"ln nezakonitih dejanjih zoper varnost potnikov, posadke,
2,
ovov
lici
' 'stališč ali navigacijskih
naprav bosta pogodbeD'"
n
a dru a dru
ikac'0rna
9
9i> s ,em da bosta poskrbeli zainkomuln^ ''
koniT
ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje ir varno
končal •ak druge
incident ali grožnja.

4. Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu bosta oproščena
carine in drugih taks.
5. Oprostitve, predvidene v tem členu, bodo veljale tudi, če
določeni prevoznik ene pogodbenice sklene z drugim letalskim prevoznikom, ki podobno uživa take oprostitve s strani
druge pogodbenice, dogovor za posojilo ali prevoz predmetov navedenih v 1. odstavku tega člena, na ozemlje druge
pogodbenice predmetov navedenih v 1. odstavku tega člena.

'■Če6 6na od pogodbenic ne bo spoštovala določil o varnosti
Jrač n
p0
P|Qvbe iz tega odstavka, lahko pristojni organ druge
2ah,eva
iroan
takojšnje posvetovanje s pristojnim
d
0rn ,e

11. člen
KAPACITETA

osej
Pogodbenice. V kolikor v tridesetih (30) dneh ni
tena
zadovoljiv sporazum, ie to razlog za uporabo 5. člena
aa
sporazuma.

1. Določeni prevoznik vsake pogodbenice bo imel primerne
in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa
med ozemljema pogodbenic in naprej na progah, določenih
v prilogi tega sporazuma.

9. člen
LETALIŠKE TAKSE

2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa bo določeni prevoznik vsake pogodbenice upošteval interese določenega
prevoznika druge pogodbenice, da ne bi neupravičeno ogrožal prometa, ki ga ta nudi na celotni ali delu iste proge.

uprav?*3 P°9dobenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
razurnne
toflodh^
določenega
prevoznika druge
oenice. Te takse takse
bodo za
ekonomsko
utemeljene.
dolofgS6,e ^
bodo na ozemlju ene pogodbenice uvedene za
liS( jn J[ 9a prevoznika
druge pogodbenice za uporabo letana rav ki h
ienena
P ' j' bodo uporabljali zrakoplovi dololis,i
rev
n k P"odo
°znika
druge
pogodbenice,
ne bodo
od
benig
uvedene
za domačega
prevoznika
prvevišje
pogod■ ki bo opravljal podoben mednarodni promet.
3, pg
0r
9an?°d^en'c' bos,a podpirali posvetovanja med svojimi
kot, k'|Pnstojnimi za določanje taks, in določenim prevozniU 3ora )l a
ško
' ' i predstavnikov
naprave in storitve,
kadar koli
bo mogoče
'ogu °or9anizacij
prevoznikov
O vsakem
predpr m
irrieij ® embe taks bo dano primerno obvestilo, da bodo
r,,6n
ien
izraziti svoje mnenje, preden bodo takse spre-

3. Dogovorjeni promet, ki ga bosta zagotavljala določena
prevoznika obeh pogodbenic, bo v primernem odnosu z javnim povpraševanjem po prevozu na dogovorjenih progah in
njegov osnovni cilj bo ob primerni zasedenosti zagotoviti
kapaciteto, ki bo ustrezala sedanjim in primerno predvidenim
zahtevam po prevozu potnikov, tovora in pošte med ozemljema pogodbenic.
4. Določena prevoznika bosta najmanj 30 dni pred pričetkom
opravljanja katerega koli dogovorjenega prometa, pristojnima
organoma obeh pogodbenic predložila v odobritev svoje
predloge voznih redov.
5. Za dodatne lete, ki jih določen prevoznik ene pogodbenice
želi opravljati na dogovorjenih progah izven odobrenega voznega reda, morda zahtevati dovoljenje pristojnih organov
druge pogodbenice. Tako zahtevo mora praviloma predložiti
dva delovna dneva pred pričetkom takih poletov.

10. člen
CARINE IN DAVKI
Vsak 3 po
N)e
n
9°dbenica
bo oprostila
prevoznika
cijski^Sodbenice
uvoznih
omejitev,določenega
carin, davkov,
inšpek'1 taKsa 'n dru9ib državnih, regionalnih ali lokalnih dajatev
3 zra
'ra|0ao A
koplove, gorivo, maziva, potrošne tehnične
' akoD'| rezer
Vov vne dele vključno z motorji, običajno opremo
Ifur,- ° . zemeljsko opremo, zaloge na zrakoplovu in
„v edrn
ete, ki so namenjeni za uporabo ali se porabijo
od
r.. e_i z- uP°rauww
i » mi' u > ijvm i *-i
Na Drfy.
bo uii
ali uv
servisiranjem
zrakoplovov UVIWV/U
določeSe,T*nika druge pogodbenice, ki opravlja dogovorjeni
0v
,Ud
! a k t'e a ' zaloge tiskanih vozovnic, letalskih tovornih
" kom
9 koli drugega tiskanega gradiva, z natisnjenim
ni
k L«BZ Podjetja in normalno reklamno gradivo, ki ga prevozPlačno deli.

12. člen
TARIFE
1. Pogodbenici bosta dovolili, da bo tarifo na eni od prog,
navedenih v prilogi, določil vsak od določenih prevoznikov,
če je le mogoče po medsebojnem posvetovanju.
2. Tarife za prevoz v dogovorjenem prometu na in z ozemlja
druge pogodbenice morajo biti določene v razumni višini, pri
čemer bodo upoštevani vsi pomembni dejavniki, vključno
poslovni stroški, primeren dobiček, značilnosti vsake proge,
interes uporabnikov in, kjer se presodi kot primerno, tarife
drugih prevoznikov na celotni ali delu iste proge.

'Veden ""d dane v ,em členu bodo veljale za vse predmete,
r'Bdrr)e,euv 1 raodstavku tega člena, ne glede na to ali bodo ti
SiCe i!Kl P° bljeni ali porabljeni v celoti na ozemlju pogod^ ' i® oprostitev dala, pod pogojem, da so ti predmeti:

3. Tarife bodo predložene in pristojna organa obeh pgodobenic jih morata prejeti petinštirideset (45) dni pred datumom, ki
je predlagan za njihovo uveljavitev; v izjemnih primerih lahko
pristojna organa sprejmeta krajši rok.

na
Ve^Hi
ozemlje ene pogodbenice s strani ali za račun
Njeni®93 prevoznika druge pogodbenice, vendar niso
na 0zernl u ,e
2adr'
P°9°dbenice;
na '
Sodh'enani
zrakoplovih določenega prevoznika ene
Ce
North
'
°b
prihodu
na ali odhodu z ozemlja druge
e:
?vkrc
1
na
r'b
^ice n a' ozemlju
zrakoplove
ene za
pogoddruge določenega
pogodbeniceprevoznika
in namenjeni
upo0
o opravljanjem dogovorjenega prometa.

Če v tridesetih (30) dneh po datumu prejema pristojni organ
ene pogodbenice ne sporoči pristojnemu organu druge
pogodbenice, da ne odobrava tarife, ki mu je bila predložena,
prične ta tarifa veljati tisti dan, ki je določen v predlagani tarifi.
Če sta pristojna organa sprejela krajši čas za predložitev tarif,
se lahko sporazumeta tudi o tem, da je čas, v katerem je treba
sporočiti svoje nestrinjanje, krajši kot trideset (30) dni.
77
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državo
predpisi po uradnem tečaju zamenja in pošlje v svojo
presežek dohodka nad izdatki, ki ga je dosegel na j
ozemlju s pravozom potnikov, prtljage, tovora in pos

4. V kolikor je bilo v skladu s 3. odstavkom tega člena vloženo
sporočilo o nestrinjanju, se bosta pristojna organa obeh
pogodbenic, v skladu z določili 16. člena tega sporazuma,
posvetovala, da bi z medsebojnim dogovorom določila tarifo.

3. Vsaka pogodbenica bo na recipročni podlagi
taks
določenega prevoznika druge pogodbenice kakrsnin
^
na
na dohodek ali dobiček, ki ga ta prevoznik pridobi aćriega
prve pogodbenice z opravljanjem mednarodnega z
prometa, kot tudi kakršne koli takse na promet ali k v

5. Če se pristojna organa ne moreta sporazumeti o kateri koli
tarifi, ki jima je bila predložena v skladu s 3. odstavkom tega
člena, ali ne moreta določiti katere koli tarife v skladu s 4.
odstavkom tega člena, bo spor rešen v skladu z določili 17.
člena tega sporazuma.

Določila tega člena se ne bodo uporabljala, če bost®
benici sklenili sporazum o izogibanju dvojnemu od
nju, kibo imel podobne oprostitve.

6. V kolikor se pristojni organ ene pogodbenice ne strinja več
z neko že določeno tarifo, bo to sporočil pristojnemu organu
druge pogodbenice in določena prevoznika bosta skušala,
kadar bo to zahtevano, doseči sporazum.

15. člen
STATISTIČNI PODATKI

Če v devetdesetih (90) dneh po prejemu sporočila o nestrinjanju ne more biti določena nova tarifa, se bo uporabil postopek, določen v 4. in 5. odstavku tega člena.

Pristojna organa obeh pogodbenic bosta
zahtevo dajala drug drugemu statistične podat*
podobne informacije, ki se nanašajo na prevoz
v dogovorjenem prometu.

7. Tarife, sprejete v skladu z določili tega člena, veljajo, dokler
niso določene nove tarife v skladu z določili tega člena ali 17.
člena tega sporazuma.
8. Nobena tarifa ne bo pričela veljati, če se z njo nista strinjala
pristojna organa obeh pogodbenic, razen v skladu z določili
4. odstavka 17. člena tega sporazuma.

16. člen
POSVETOVANJA

9. Pristojna organa obeh pogodbenic se bosta zavzemala za
to. da bosta zagotovila, da bodo-tarife, ki se bodo zaračunavale in plačevale, ustrezale dogovorjenim tarifam in se ne
bodo zmanjševale.

1. Pristojna organa obeh pogodbenic se b°s
posvetovala z namenom zagotoviti tesno sodejova j
zadevah, ki vplivajo na uveljavitev in zadovoljivo sp
določil tega sporazuma in njegove priloge.

13. člen
POTREBNO OSEBJE

^

2. Taka posvetovanja se bodo pričela v šestdesetih ^j^govc
po prejemu take zahteve, razen če se pogodbenic
rita drugače.

1. Določenemu prevozniku ene pogodbenice bo na recipročni
podlagi dovoljeno imeti na ozemlju druge pogodbenice svoje
predstavnike in komercialno, operativno in tehnično osebje,
ki je potrebno za opravljanje dogovorjenega prometa.

17. člen
REŠEVANJE SPOROV

8

led
nOf 9'"""
1. Če bi nastal med pogodbenicama kakršen
Qgodt>en'cl
razlage ali uporabe tega sporazuma, si bosta P
v prvi vrsti prizadevali, da bi ga rešili s pogajanji
i se|a"k!
2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s poga)nea^|l'osebi 0
dogovorita, da odločitev o sporu prepustita Dor pred'
organu, ali pa lahko ena ali druga pogodbenica sp
v odločanje arbitraži treh razsodnikov.

2. Take potrebe po osebju lahko določeni prevoznik po lastni
presoji zadovolji z lastnim osebjem katere koli narodnosti ali
z uporabo storitev katere koli druge organizacije, podjetja ali

ko,l

prevoznika, ki deluje na ozemlju druge pogodbenice in ima
dovoljenje za opravljanje takih storitev na ozemlju te pogodbenice.

3. Arbitraža se bo oblikovala tako,

3. Predstavniki in osebje bodo spoštovali zakone in predpise,
ki veljaio v drugi pogodbenici. V skladu s takimi zakoni in
predpisi bosta obe pogodbenici na recipročni podlagi in čim
hitreje izdali potrebna delovna dovoljenja, delovne vizume ali
druge podobne dokumente predstavnikom in osebju iz 1.
odstavka tega člena.

M.
da bo vsaka pogodbenica imenovala enega razs° DOti p,el^.
desetih (60) dneh po dnevu, ko je po diplomatski P fS!$o
od druge pogodbenice zahtevo za arbitražo Ta
ngi0>'
nika bosta sporazumno določila tretjega razsodn
tređ
njih šestdesetih dneh. Tretji razsodnik, ki bo do|o6i'
države, bo deloval kot predsednik arbitraže in bo
kjer bo razsojanje potekalo

4. V tisti meri, v kateri to dovoljuje njuna notranja zakonodaja,
bosta pogodbenici odpravili zahteve po delovnih dovoljenjih
ali delovnih vizumih ali drugih podobnih dokumentih za
osebje, ki opravlja nekatera začasna dela ali naloge.

dr
)eP
Če katera koliko pogodbenica ne imenuje razS r,5ide
edvi' e'l>
nil(
videnem času ali če tretji razsodnik ni določen vaP reedse(,
' .j.
$
času, lahko vsaka od pogodbenic zahteva,
°
.
„%|oč'Lj
^jol°''I/
u
a
'atalstva
_„tfC
reD"
Sveta Mednarodne organizacije civilnega le,al
.^)rU pot
sodnika ali razsodnike, ki so v posameznem primer
r razS°'
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev a a
ki bo sprejeta v skladu z 2. in 3. odstavkom tega

14. člen
PRODAJA IN DOHODKI
1. Vsak določeni prevoznik ima pravico prodajati zračni prevoz na ozemlju druge pogodbenice neposredno ali, če želi,
preko agentov.

Če katera koli pogodbenica ne bo spoštovala 'a^i(a 5
ima druga pogodbenica pravico uporabiti dolo
tega sporazuma.

Vsak določeni prevoznik ima pravico prodajati prevoz v valuti
tistega ozemlja ali po lastni izbiri, v konvertibilnih valutah
drugih držav in katera koli oseba lahko kupi tak prevoz.

5. Arbitraža bo določila svoj poslovnik. Vsaka P^jke3'"
bo plačala stroške svojega razsodnika. Preostale
traže bosta pogodbenici krili enako

2. Vsaka pogodbenica bo dovolila določenemu prevozniku
druge pogodbenice, da lahko v skladu z veljavnimi deviznimi
poročevalec, št. 26

drug8

aV|jefl

78

S tem dnem preneha veljati v odnosih med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo Sporazum med Federativno ljudsko
republiko Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o zračnem prometu, podpisan 24. septembra 1957.

18. člen
SPREMEMBE
e
katera koli pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno
SD „ meni,i
tev
katero koli določilo tega sporazuma, lahko zahki so?°hue,ovan
'a z dru9° pogodbenico. Taka posvetovanja,
meci r st n ma

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta imela pravilno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum.

Pisna
P ' °iv išestdesetih
organoma
ki sopolahko
ustna
ali
■ =• se bodo pričela
(60)indneh
dnevu,
ko so
«ntevana.

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani, dne 23. marca 1994
v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Za Vlado Kraljevine
Slovenije
Belgije
Lojze Peterle I. r.
Willy Claes I. r.

2. V
or 1,0 za
nino9°strans
obe pogodbenici
veljati
k konvencija
o zračnem pričela
prometu,
bodokakšna
odlo{i|

a

odst
J3'0'''3 ,ake konvencije. Posvetovanje v skladu s 1.
v
kau 1 ,e9a "ena ie lahko sklicano, da bi ugotovili,
;e J^ meri na ta sporazum vplivajo določila mnogostran-

PRILOGA
PREGLED PROG

fena koli sprememba, ki je dogovorjena na takih posveti^ ^ Prične veljati, ko je potrjena z izmenjavo diplomat-

1. Proge Republike Slovenije
Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v Belgiji Naslednji kraji
pristajanja
Kraji v Sloveniji kateri koli
Kraji v Belgiji katerikoli

19. člen
ODPOVED

2. Proge Kraljevine Belgije
Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v SlovenijiNaslednji kraji
pristajanja
Kraji v Belgiji katerikoli
Kraji v Sloveniji kateri koli

3 po d en
PotUnPoroči
.9°
ti pogodbenici,
ica lahko kadar
koli pisno potadiplomatski
drugi
da odpoveduje
sporazum.

tivii°ne'Poročilo mora hkrati poslati Mednarodni organizaciji
9a letalstva.
) ^ S P 0ra urn
druq , *
bo prenehal veljati eno (1) leto po dnevu, ko
^ Pogodbenica prejme to sporočilo, razen če je sporočilo
P°vedi sporazumno umaknjeno pred iztekom tega roka.

1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih
progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na
posameznem ali vseh letih.

Aa pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpori »Jeje. da ga je prejela Mednarodna organizacija civil-

2. Vsak določeni prevoznik lahko konča kateri koli polet
v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.

20. člen
REGISTRACIJA

^

3. Vsak določeni prevoznik lahko opravlja promet med vmesnimi kraji in naslednjimi kraji, pod pogojem, da ne opravlja
prometa med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.

%j^°erazurn

in kakršne koli njegove spremembe bodo regiPri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

3. člen
21. člen
UVELJAVITEV

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen

>lita dra2urn začne veljati, ko pogodbenici druga drugo obve"uye|aso 'zPolnjene njune ustavne zahteve glede sklepanja
Javitve mednarodnih sporazumov.

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

OBRAZLOŽITEV
I«,
Um med vlado
Sporazum začne veljati, ko bosta pogodbenici druga drugo
Si'ie
Republike
... o zračnem prometu
sta Slovenije
podpisalaing.Vlado
LojzeKraljevine
Peterle,
obvestili, da so izpolnjene njune ustavne zahteve glede skleSster° a^ra<^nem prometu sta podpisala g. Lojze Peterle.
panja in uveljavitve mednarodnih sporazumov.
-'aes Ur)an
* zunanje zadeve Republike Slovenije, in g. Willy
\js
/i minister Kraljevine Blegije. Sporazum je bil
" angleškem jeziku
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
lUnr)
je bil podpisan v sredo, 23. marca 1994 v Ljubljani.
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) sporazum
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
3
°'°č/Va 01 Urela redni zračni promet med državama in vsebuje
J PreL, °UPametnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremejiJ° ' oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
niti veljavnih predpisov.
p evozn
"Po' J
'kov, izdaji dovoljenj in reguliranju kapaci.''Sne
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi
S"i, Pl°vbe,
V
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
\bi(fa ^in in taks, komercialnih aktivnostih in transferju
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
• določitvi tarif, reševanju sporov, itd.
(F
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Poročilo o pogajanjih z Republiko Hrvaško o statusnem in lastninskem
preoblikovanju NEK
Nuklearne elektrarne Krško, ki ga je Vlada Republik
venije sprejela na seji dne 16. junija 1994.

V prilogi vam pošiljamo Poročilo o pogajanjih z Republiko
Hrvaško o statusnem in lastninskem preoblikovanju

Slo-

Poročilo o pogajanjih z Republiko Hrvaško o statusnem in lastninskem
preoblikovanju NEK
1. UVOD

Izhodišča Republike Slovenije glede statusnega ' 1vgi
skega preoblikovanja NE Krško so bila
—idgsz
divu Ministrstva za zunanje zadeve z dne 6. 12- 'veliko®
vom Ključna odprta vprašanja v odnosih med Rep
venijo in Republiko Hrvaško (zaupno).

Na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o izgradnji skupne atomske centrale z dne 27. 10.
1970 (Ur. list SRS, št. 44/70) je bila s sklenitvi|o pogodbe
nekaterih elektrogospodarskih podjetij Slovenije na eni strani
in elektrogospodarskih podjetij Hrvaške na drugi strani kot
dveh investitorjev 22. marca 1974 ustanovljena NE Krško kot
delovna organizacija v ustanavljanju.

Do izmenjanih izhodišč se bosta delegaciji °P
naslednjem sestanku.
3. DELOVNI OSNUTEK MEDNARODNE POGOOBB^
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAS^
NA KRŠKO (predlog HrvaŠke z dne 18. 3.1994).
kate"
Bistvo predlagane pogodbe je v predlogu (člen 1). P tovili.'
naj bi Republika Slovenija in Republika Hrvaška
je sporazum, ki sta ga obe bivši federalni enoti a
decembra 1970, mednarodna pogodba z rvsem ^
posledicami, ki iz tega izhajajo. V 2. členu P . J^js^
še predpisuje, da bosta pogodbenici vse svoje razi
odnose v zvezi z izvajanjem sporazuma urejali na V
način
'
sporaz"'
Že iz samega predloga izhaja jasna pravna ocenn(jba, (
iz leta 1970. Le-ta ni mogel biti meddržavna po9 en0tid 5'
bili v času sklenitve stranki sporazuma federal"'. 0peH
SFRJ z omejeno odgovornostjo. Z osamosvoji I
ših federalnih enot in z oblikovanjem dveh
v letu 1970 sklenjen sporazum ni preoblikoval v
pogodbo.
t/t
Seveda je mogoče, da obe državi uredita svoi®
odnose v zvezi z izkoriščanjem Nuklearne ele*-odbili]1
tudi z meddržavno pogodbo, bodisi s posebno P Lože"'
v okviru pogodbe, ki bo na splošno urejala P na^'
pravna razmerja med obema državama. Odgovo' niti«
nje, ali naj se sporazum iz leta 1970 dvigne na
žavne pogodbe, pa je odvisen tudi od ocene
sporazuma.
i

Zaradi uskladitve medsebojnih razmerij z določili zakona
o združenem delu ter podrobnejše ureditve medsebojnih
odnosov v tazi obratovanja NE Krško sta investitorja dne 16. 4.
1982 sklenila aneks k navedeni pogodbi ter skupaj z NE Krško
samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti ustanoviteljev in NE Krško.
Konec leta 1983 se je NE Krško konstitirala kot delovna
organizacija in tak status ima še sedaj.
Poslovanje in upravljanje NE Krško danes še vedno urejajo
določila navedenega tripartitnega sporazuma iz leta 1982.
Oba investitorja s tem sprejetih obveznosti ne izvajata v celoti.
Sovlagatelja sta si s sporazumom izgovorila pravico do
dobave moči in energije za dobo 30 let, po izteku te dobe pa
imata predkupno pravico do konca življenjske dobe objekta.
Za obdobje 30 let imata sovlagatelja tudi pravico do soupravljanja NE Krško preko poslovnega odbora, ki ga sestavljajo
predstavniki obeh ustanoviteljev in kolektiva. Poslovni odbor
je pristojen, da, med drugim, določa elemente cene moči in
energije v skladu z merili, določenimi s sporazumom, usklajuje proizvodne plane ter odloča o nekaterih zadevah kadrovske in poslovne politike NE Krško.
Določbe teh sporazumov so z nastankom dveh novih držav
presežene. Slovenija je samostojna država, ki prevzema vse
pravice in obveznosti do mednarodne skupnosti v zvezi z NE
Krško. Hrvaška teh obveznosti nima, saj NE Krško ne leži na
njenem teritoriju.
Glede na to je treba sedanje akte prilagoditi novi pravni
ureditvi na področju statusnih in lastninskih vprašanj NE
Krško.

Iz sporazuma iz leta 1970 je jasno razvidno, ^ 9r?no'1zum o namerah obeh federalnih enot v zvezi s s*
Ja »
njo nuklearne elektrarne. Na številnih mestih vbsp repu,
1, 2, 7, 8...) že iz formulacije izhaja, da °r^ \5, »t
predvsem podpirali potrebne aktivnosti invesr|!111 v|{.*>■
določb in izrecnih določb o investitorjih (na p m 0
zlasti 11) je razvidno, da naj bi vse potrebne aK
3 0 ■ Ji
vlaganju za izgradnjo in izkoriščanje de
nukle
''^ tu'd'
an
sprejeli investitorji. Investitorji so to sku
l n e jzg'a%
s pogodbo o združevanju sredstev zaradi P ,neK5° ,«!
skupne eksploatacije NEK z dne 22. 3. 1974, z a ,^
pogodbi z dne 16. 4. 1982 in s samoupravnim
o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti
NEK z dne 16. 4. 1982.
n izur.
Ker so medsebojna razmerja v zvezi z izgradnjo '[jtofr
njem NE Krško ter razmerja med NEK in obema »'
,|
urejena s pogodbami in samoupravnim spo'3' |eta ,
njimi, seveda sedanja »potrditev« sporazuma era*
s strani obeh novih držav ne bi predstavljala 0re
^
v zvezi z izkoriščanjem NE Krško in v zvezi s P °aZrH«f| j Hfi
sedaj še obstoječe družbene lastnine v nova )a|<o
kapitalski podlagi ali na joint-venture razmerja)
opredelila pravic obeh investitorjev.

2. DOSEDANJI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 24. februarja 1994
imenovala delegacijo Republike Slovenije za razgovore o urelanju odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
glede lastninskega in statusnega preoblikovanja NE Krško, ki
jo vodi dr. Maks Tajnikar. Prav tako je bila imenovana delegacija na hrvaški strani pod vodstvom Nenada Vidoševiča, ministra za gospodarstvo Republike Hrvaške.
Delegaciji sta se sestali dne 9. marca 1994. Na prvem sestanku
delegacij je bil dogovorjen način dela delegacij. Delo delegacij bi naj bilo usmerjeno izključno na odprta vprašanja glede
NE Krško. Sprejet je bil sklep, da obe strani izmenjata izhodišča za pogajanja.
Izhodišča za statusno in lastninsko preoblikovanje NE Krško
sta delegaciji izmenjali dne 18. 3.1994 (srečanje Sovič-Kramberger v Krškem). Hrvaška stran je predložila delovni osnutek
mednarodne pogodbe o NE Krško.
poročevalec, it. 26
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2 lr?'re nimi
9ase Ponuja rešitev, da se vsa razmerja uredijo
nh»!_
pogodbami in drugimi akti, sklenjenimi med
ema ?
investitorjema in NEK.

Glede na navedeno Republika Slovenija ne more sprejeti
ponujenega predloga, ampak bo vztrajala na novi medsebojni
ureditvi statusnih in lastninskih vprašanj glede NE KRŠKO.

^°razum
'z leta 1970, takšen kot je, ni mogoče dvigniti na
me
SD a2urTI
ddržavne
pogodbe zaradi spremenjenih okolišči.
s
<a sklenili bivši federalni enoti SFRJ z omejeno
Sljv
"ine I"0,5"0ed'n v Pogojih državne ter kasneje družbene last^ržav
' državah
eralni enoti
sta sedaj
samostojni
in neodvisni
tjen '•v °beh
pa poteka
proces
preoblikovanja
druž,nine v lastn
izhod'^ S,a d
'no z znanimi titularji. Že ti dve temeljni
1970 s n ene°volj
za sklep, da enostavna potrditev v letu
spr6je ® i 9a sporazuma s strani dveh novih držav ni
"Jiva rešitev.

5. IZHODIŠČA ZA UREJANJE ODNOSOV MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO GLEDE
LASTNINSKEGA IN STATUSNEGA POLOŽAJA NE KRŠKO
(predlog RS - gradivo MGD z dne 16.3.1994)
V Ministrstvu za gospodarske dejavnosti so bila izdelana
Izhodišča za urejanje odnosov med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško glede lastninskega in statusnega položaja
NE Krško, ki so bila predana hrvaški delegaciji. Zaenkrat
uradnega odgovora glede teh izhodišč še nimamo.
V izhodiščih je orisan sedanji status NE Krško z obveznostmi,
ki izhajajo iz sklenjenih sporazumov in pogodb. V nadaljevanju so podani ekonomski podatki v času izgradnje in obratovanja, na koncu pa so predstavljeni možni modeli urejanja
odnosov med investitorjema.

bi 10
odh na'e',aalinačin
h' vendarle mogoče skleniti meddržavno
ustre? pre
, da bi iz sporazuma iz leta 1970 povzeli
na eko ° msko
°blikovane posamezne določbe, ki se nanašajo
fi§jan|e °.
bistvo sporazuma (izgradnjo in skupno izko2an l NEK v razmerju 50:50), pa je mogoče odgovoriti
'zo določb sporazuma iz leta 1970:

Kot obliki preoblikovanja obstoječih samoupravnih združevalnih razmerij se ponujata dve in sicer preoblikovanje v kapitalsko razmerje in preoblikovanje v joint-venture razmerje. Kapitalsko razmerje bi temeljilo na uporabi načel, ki jih vsebuje
osnutek pogodbe med RS in RH o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Zaradi tega je treba upoštevati obseg družbenega kapitala, vloženega pri ustanavljanju oz. izgradnji (7.
člen osnutka sporazuma) ter tudi vsa kasnejša materialna
vlaganja, razvidna tudi iz vsakoletnih bilanc stanja (zlasti
bilance stanja z dne 31. 12. 1992).
1. Pri preoblikovanju v kapitalsko razmerje bi investitorja
postala lastnika NE Krško in si s tem pridobila pravico do
trajnega upravljanja in trajne udeležbe pri dobičku ob priznani pravici do dobave električne energije in dolžnosti za
izpolnjevanje finančnih obveznosti za dobavljeno električno
energijo. Pri ugotavljanju kapitalskega deleža obeh ustanoviteljev je treba upoštevati, da je v času komercialnega delovanja NE Krško del združenih sredstev vrnila in sicer hrvaški
strani z nakazovanjem amortizacijskih sredstev in z nižjo ceno
dobavljene električne energije. Ta vrnjena sredstva, ki so bila
porabljena za odplačila zapadlih glavnic tujih kreditov hrvaške strani, kakor tudi pozitivni efekti opravljanih revalorizacij,
predstavljajo sedaj nenominiran družbeni kapital, ki je postal
po zakonu o gospodarskih javnih službah lastnina Republike
Slovenije.

ljiva (.t"r1.,er a sporazuma iz leta 1970 je v celoti nesprejemT° s'0 ® nelji na nekaterih predpostavkah, ki več ne držijo.
skega "pr. PredPostavke o obstoju skupnega elektroenergetn ema Jugoslavije, o ekonomski politiki na področju
"~trošr»)e električne energije in drugo.
L
'«ali2irae nves 4i 5> 6, 7, 8, 11 in 12 so bile v bistvu že
Ozemiii p '
titorji so zgradili nuklearno elektrarno na
kojna-1^..
fa _er■ i"a K"a OU
®'°venije, jo
že 13. leto izkoriščajo,
medseudiic^iiiiiii
^uyuuudiiu
9iirii atr ^ i P so uitrum
uredili zc. ustreznimi
pogodbami iii
in uiu*
druaradi
•irto v poštev.tega seveda povzemanje omenjenih določb
' Pride
M.
ods,avku 3 ,ć
ir*| s6t)°9lasie9em
- vsebuje sporazum iz leta 1970
,jj ! rnoe' rSl
oPublik, da se P° izgradnji nuklearne elektrarne na
,6 Pora2M °venije »po načelih in pogojih, določenih po tem
K
*u. zgradi druga skupna nuklearna elektrarna na
!
a$i0 ' "/vaške«.
Ta del sporazuma o skupnih namerah je
6'i form i 0 ®,ran nesprejemljiv. Mnenja pa smo, da gre tudi
ac
iz
Nedelj,Ie 'i'
drugega odstavka 3. točke le za skupno
v namer, ne pa za prevzem obveznosti.
bi bi|j' 9 sP°razuma je določeno, da ukrepi in instrumenti, ki
^rađnipreal'e'' v eni od rePublik in ki bi poslabšali pogoje
o ji , ' izkoriščanja skupne nuklearne elektrarne, ne
' r®Pubrk''Va na pravice 'n obveznosti investitorjev iz
i|ede

Po bilanci stanja z dne 31. 3. 1983 (poročilo o dokončanju
izgradnje) je znašala pasiva skupaj 47.723.505.641,22 takratnih din, od tega pa na hrvaški strani 24.047.105.420,59 takratnih din. Odnos med investitorjema se je tekom obratovanja in
zaradi že omenjenega načina vračanja sredstev spreminjal,
tako da je po bilanci stanja na dan 31.12.1992 znašala pasiva
skupaj 68.972,3 mio SIT, od tega je znašal družbeni kapital
30.908,3 mio SIT (to so vrnjena združena sredstva in po ZGJS
podržavljena).

Sr st
' °ino t°t dau'e P0 osamosvojitvi obeh držav zakonodajna
5'ojnostj ci Fle
P blike Slovenije mnogo širša od prejšnje priCubljk ven'ie kot federalne enote SFRJ in da izvaja sedaj
Ne,?. Slovenija na svojem območju vse ekonomske
Wj»edkatere je kot država pristojna, medtem ko je
"Ost
' 8ralni državi večina teh ukrepov sodila v pristoj>,avneraci|e. se seveda zaveza Slovenije iz 9. tč. ne more
irtHje
razširiti na vse sedanje pristojnosti Republike Slo-

Tako znaša delež obveznosti NE Krško do hrvaške strani
20.231,0 mio SIT, kar predstavlja nevrnjena sredstva.
V celotnih sredstvih znaša torej hrvaški delež (nevrnjena sredstva) 29,33%. Ta delež je mogoče pri modelu 1 upoštevati kot
kapitalski delež hrvaške strani.
2. Preoblikovanje v joint-venture razmerje. Hrvaški investitor
zadrži za čas trajanja joint-venture razmerja (30 let oziroma do
leta 2011) pravico do dobave sorazmernega dela proizvedene
električne energije ob izpolnjevanju finančnih obveznosti. Iz
narave razmerja izhaja pravica hrvaškega investitorja, da
v času trajanja joint-venture razmerja sodeluje pri upravljanju
NE Krško, upoštevaje pri tem seveda okoliščino, da ne gre za
solastnika.

0|

eo .
Hu 'een9a s,sporazum sam v 10. tč. predvideva spremembo
£ 'ovV n
0mp.' torej
ukrepov
zaradi same
»splošne
ekonomske
n
ogoča
revidiranje
zaveze
iz tč. 9. poliSt b Z0, da
;»>ezLs,i
:*
. s svojimi zakoni ne bo vplivala na pravice
f-nijivo ° investitorjev iz Hrvaške, je za Slovenijo nespretno
^edlagana meddržavna pogodba namreč, kot
^radi'( pl'°h ne ureja pravic in obveznosti obeh investitorjev.
a
Si 9 bi pomenil prevzem obveznosti, da z zakoni ne
. Alvij Pravic in obveznosti investitorjev, za Slovenijo
ff ^neje ^'stajanje na hrvaško interpretacijo v letu 1970 in
t-'ihofj^'ikovanih
medsebojnih razmerij. Ta je zasnovana
s
v 'ra*u. da sta investitorja iz obeh republik lastnika NE
r
9viCa zmerju 50:50%, da jima v tem razmerju pripada
Sh rnnePrav'ianja in da se to razmerje upošteva tudi pri vseh
dsebojnih odnosih (npr pri zaposlovanju, ipd).
/

Izbran model bi bil reguliran s pogodbo. Razlika med modeloma je v izhodišču.
Statusna pogodba ne vsebuje določb upravljanja, ker z NE
Krško upravljajo lastniki v sorazmerju s svojimi deleži. Pač pa
statusna pogodba vsebuje generalno opredelitev drugih pra81
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Opredelitev za eno od variant je odvisna tudi od nta ■
sporazuma med obema državama, kakšen bo
vP
tretma družbenih sredstev, ki so jih vlagale na raZl ra"vll
pravne osebe iz ene republike v pravne osebe po P
republike.

vic in obveznosti, predvsem obveznost dobave električne
energije obema ustanoviteljema v razmerju 50:50 za obdobje
30 let, to je do leta 2011.
Joint-venture pogodba pa ureja na podlagi vloženih sredstev
predvsem pravico do prednostne dobave električne energije
in pravico do sodelovanja pri upravljanju glede vprašanj,
povezanih z izvrševanjem prednostne pravice dobave električne energije. V načelu določa tudi kriterije za oblikovanje
cen. obveznost plačevanja električne energije in sankcije
v primeru neplačila.

Oba modela imata naslednje prednosti ali slabosti za
Slovenijo:
- Glavna prednost modela, ki bi hrvaški strani P p|
kapitalski delež (polovični ali nižji), je pravzapi<&.
zaostrovanju razmerij s hrvaško stranjo in ustvarja i
izhodišč za urejanje splošnih lastninskih razmerij^ j
državama. Slaba stran modela kapitalskega s0
dell«a
da zagotavlja trajni kapitalski delež, čeprav ° njLjioi
predvidevali, da bi pravica do udeležbe na d°
omejena na 30 let (do I. 2011). Pri modelu kapita|sK ^50'
prihaja tudi do ponovnega vzpostavljanja odnosov,
tekom let preseženi v korist slovenske strani.

Pri vsakem modelu bo treba urediti tudi naslednja razmerja:
- način in zagotavljanje sredstev za skladiščenje in odložitev
izrabljenega goriva, pa tudi nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov;
- način in zagotavljanje sredstev za končno zaprtje NEK in
spremljajočih objektov, vključno s skladišči in odlagališči
(dekomisijo);
- parametre za dobavo električne energije
- oblikovanje »voznega reda« dobav;
- plačevanje dobavljene energije in zavarovanje plačil;
- sodelovanje pri upravljanju;
- prenehanje obveznosti NEK za dobave električne energije
v primeru začasnega ali trajnega prenehanja obratovanja.

- Vrsto prednosti ima joint-venture model.
varja mednarodni skupnosti za varno obratovanje N #
tega mora imeti tudi upravljalsko »oblast«, ki jor s®
^
tavlja model joint-venture, zlasti če se kot SO
P ®vl,oVanj*
strani predvidi predvsem »posvetovalno«
j„|y
upravljanju. Poslovna razmerja bi bila pri tem moj' u
z jasnimi obligacijami in ne podvržena vsakokratn
čanju v paritetno (ali ustrezno) sestavljenih orga

Izvedbene pogodbe bodo morale urejati razmerja na izhodiščih, ki bodo dogovorjena z osnovno pogodbo.
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ločilo o emletnem izvajanju poslovnika Državnega zbora - EPA 528
prilogi pošilja Poročilo o izvajanju poslovnika državnaa zbora«, ki g je pripravila na podlagi sklepa držav®p zbora, z dn 24. 6. 1994. Državni zbor je komisiji
da po
zhoora pripravi
enletnemv katerem
izvajanjudržavnemu
poslovnikazboru
državnega
poočilo,
pred,«vi svoja opažnja, pobude, opozorila in pripombe na
va
Janje poslovnka državnega zbora v praksi. Mnoge

spremembe in dopolnitve poslovnika državnega zbora, ki
jih bo državni zbor obravnaval na julijski seji, so posledica
ugotovitev, predstavljenih v predloženem poročilu. Poročilo je sestavni del širše razlage predloga sprememb in
dopolnitev poslovnika državnega zbora. Zato predlaga, da
se z njim seznanijo vsi poslanci državnega zbora pred
razpravo in odločanjem o spremembah in dopolnitvah
poslovnika državnega zbora.

poročilo o eroletnem izvajanju poslovnika Državnega zbora
'■UVOD
3. ODPRTA PROCEDURALNA VPRAŠANJA, KI JIH JE
RAZLAGALA KOMISIJA ZA POSLOVNIK
k
8fr
~ je na jnijski seji, dne 24. 6. 1993 sprejel poslom
zbor
ar Vne9a
Komisija za poslovnik je po 134. in 334. členu poslovnika
. *avnega zbon
»eliati"VL
z bi (Uradni list RS, št. 40/93), ki je začel
latl 1
pristojna, da razlaga poslovnik. V letu veljavnosti poslovnika
8. 7. 1993
je komisija sprejela 16 razlag poslovnika. Iz spodnje tabele je
razvidno, da je največ zahtev za razlago podalo vodstvo državdr avne
''1,elCoVmk
*
P zbora (v nadaljevanju: poslovnik) je
nega zbora in delovna telesa, sledijo zahteve poslancev,
nprav ati a ,a
H ° (jrj ne a'i .
projekt posebej ustanovljeno delovno
vlade, najmanj zahtev pa so dale poslanske skupine (eno
dokoni em 9 |zbca,
komisija za pripravo poslovnika. Ob
samo). Komisija za poslovnik je v enem primeru na predlog
iborgj e k °b 'koaniIJ rednih delovnih teles državnega
članov komisije razložila posamezno vprašanje.
«1 ® ' °misij£za pripravo poslovnika številčno okrepila
°Sr>utka preimenoala v komisijo za poslovnik. Pri pripravi
iunani P°slovnik£so sodelovali poleg članov komisije tudi
Kltei 6S,rol<ovn
ia'' Priznani univerzitetni profesorji pravne
predlaposlanci vodstvo DZ poslanska delovno komisija za vlada
3ku
službe | ' 8 23'teteza družbene vede in strokovni delavci
gatelj
skupina
telo
poslovnik
tako sk"
zaonodajo. Komisija za poslovnik je prav
št. razlag
1
1
4
1
6
2
VSe ,az r rav in
'"fraia
P 'P
sprejemanja
poslovnika,
kon'ili pria s s' 'rokovnaki
sveta Evrope
in ob njihovih
maloštevilPrikaz števila zahtev za razlago po predlagateljstvu
no,0PVr,°mba
h doirajevala
poslovnik
v akt, ki je primerljiv
iki razviti
parlamentarnih
demokracij.
Če pogledamo, katero poglavje poslovnika je bilo potrebno
največkrat pojasnjevati z razlagami komisije za poslovnik,
oven'i'j6 poslovni'4i ki temelji na 94. členu ustave Republike
vidimo, da je bilo za predlagatelje zahtev najbolj sporno in
lot, _ I®' avr|
Pomeni,z že konstituiranim slovenskim parlamennejasno X. poglavje poslovnika -Akti državnega zbora«.
!inskeQ
im zbrom, dokončno slovo od starega skupš,rodorTln
Komisija za poslovnik je kar 8 svojih razlag posvetila vpraša^^akrf
ga
sistema
in
zaključek
procesa
oblikovav
dajne 0, 3S,
nju zakonodajnega postopka. Vzrok za takšno veliko število
"0ure Vsa
' I Republike Slovenije. Poslovnik celorazlag je nesporno v tem, da je prav zakonodajni postopek
"ia ^ | POtrona organizacijska in postopkovna vprašatisti postopek, ki je najbolj pomemben v delovanju najvišjega
zakonodajnega organa. Obenem ne smemo zanemariti dej!
stva, da smo z veljavnostjo novega poslovnika dobili nov
0cEiN
AIZVAJAIJA POSLOVNIKA
zakonodajni postopek, ki je pomenil za poslance, kot tudi za
vodstvo državnega zbora, novost, za katero nismo imeli nika<isij^or je o sprejetju poslovnika s sklepom zadolžil
kršnih izkušenj in parlamentarne prakse.
r
poslov,ik da ob
^ °'ilo
'
!etu
izvajanja
poslovnika
pripravi
1
,a
erer bo
državnemu zboru sporočila svoja opaip ' Doh de
POGLAVJE POSLOVNIKA
ŠTEVILO RAZLAG
'aksi
' opzorila in pripombe na izvajanje poslovnika
pravice in dolžnosti poslancev
2
poslanske skupine
1
re
Za posl vn < k e v
tf "il!ai l2V3 ai' '' ' ' i
letu veljavnosti poslovnika,
1
delovna telesa
•'Ss na ini vn ka
i ^e poslovnika in na podlagi 134. in 334.
akti
državnega
zbora
8
' d"a ® ° ' pripravljala razlage poslovnika, s tem pa
volitve in imenovanja
1
* in Far amentrno prakso, ocenjuje poslovnik kot prime1
razmerja državnega zbora do vlade
avr
,nopr pravl en
i iv >ea zt)ora '
' organizacijski in procesni akt
razmerje državnega zbora do predsed'' Ho doi
Dosedanje zelo obsežno zakonodajnonika republike
1
!w0 razm « slovaske
ga parlamenta
je res sprožilo marsika1
parlamentarna preiskava
6, cla e
,re 5no
j?°9oeir lai -j' P° '
poslovnik spremeniti in
,'le, Ve ' ar" ji i hitrejši« postopek sprejemanja zakonoPrikaz števila razlag po poglavjih poslovnika
,Si5liar~ pa lani komisije ter strokovna javnost temu
nas otu
t riacT10
F
iejo.
Dejstvo
namreč
je,
da
je
državni
Komisija je z razlagami pojasnjevala naslednja vprašanja:
^koCaSaln in 3rejel poslovnik za daljše obdobje, ki bo
N ne ^p| i em mislu umirjeno, tako, da državni zbor praviA) v poglavju »Pravice in dolžnosti poslancev«, podpoglavje
co«
sprejenal zakonov po tekočem traku in v ogrom»Poslanska vprašanja in pobude«:
Jjstrejn : '-"I'"1' komisije so se zato ob razmišljanju
oa3vn š, h
1) ali se omejitve iz drugega odstavka 29. člena poslovnika
f^bah
°rt'
P
i
<i
določb
in
o
možnih
njihovih
spre, »odločili da spremembe poslovnika, ki so zagotovo
nanašajo tudi na razpravo po prvem odstavku tega člena?
SjfiKij s! Primrih nujne, ne smejo imeti vzroka v sedanji,
RAZLAGA:
,>vnik"Uaci
ii-3Premembe poslovnika, ki jih komisija za
«akCi|Sk predlqa državnemu zboru v sprejem, uso zato
»Če državni zbor v skladu s 1. odstavkom 29. člena poslov(i r&šit» a znća,a 3li Pa pomenijo poenostavitev zapletenika na predlog poslanca sklene, naj se o odgovoru vlade
> °vnik oz'ro,a pojasnjevanje nekaterih nejasnih določb
opravi razprava v državnem zboru, državni zbor o tem raz83
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pravita in odloča kol o posebni točki dnevnega reda. V tem
primeru ne veljajo omejitve razprave, določene v 2. odstavku
29 člena poslovnika.

skupin po 121. členu poslovnika, ugotavlja izpolni
pogojev ne le za ustanovitev temveč tudi za nadaljnjo
vanje poslanskih skupin.

Vladi je, kot pri vsaki točki dnevnega reda, treba omogočiti
ustno obrazložitev odgovora in sodelovanje v razpravi. Za
razpravo veljaio določbe 66. - 69. člena poslovnika.

C) v poglavju »Delovna telesa«

- ..rpsničfr
- Delovno telo državnega zbora lahko zahteva za u<
vanje svojih s poslovnikom določenih nalog od v jatk6
gih državnih organov ter javnih zavodov in skladov P nju i j
in posamezne dokumente, ki so pomembni pri obli ^
politike in zakonov ali za ugotavljanje učinkovitost j ^(
vega uresničevanja. Delovno telo državnega zboramjrlislf' lii
more s sklepi neposredno nalagati vladi kot tudi ne
^^
stvom, da izvedejo določeno nalogo, ki po smislu tnsa ,|(1
presega dolžnost posredovanja podatkov in p°
dokumentov po 141. členu poslovnika.
. .,
Bodrog
Če matično delovno telo pri preučevanju svojega
P
.
0[
pri pripravi odločitev o politiki na tem Pod 'i^de J]
obravnavi zadeve, ki jo obravnava državnim nzbor,
P ^ oi
ugotovitve, da mora vlada oziroma njeno ' 's!^S hravnav e.
ukreniti, lahko predlaga državnemu zboru, da ot> ° zt,o«'
določenih vprašanj iz dnevnega reda državneg ej( s
sprejme tudi potrebne odločitve ali,da se v dnevni
mi
državnega zbora uvrsti posamezno vPraSan)® 0 aradf
3
delovno telo za takšno obravnavo pripravi potrehra'" ^ tal;
in hkrati predlaga državnemu zboru, da v zvezi z oo ^a#v<|d
nim vprašanjem sprejme potrebne akte ali odloči, razpf
ali odločitve, ki jih bo državni zbor sprejel na koncu
o tem vprašanju, so zavezujoči za vlado.

Po končani razpravi se odloča o sklepih, ki so jih poslanci
predlagali v razpravi. Državni zbor lahko sklene, da naj do
predlogov sklepov ali stališč da mnenje pristojno delovno
telo, lahko pa sprejme sklepe tudi v skladu z 71. in 73.
členom poslovnika.
Razlage poslovnika v večini primerov pomenijo razjasnjevanje določb poslovnika, vendar pa so nekatere med njimi
imele tudi namen vpeljati parlamentarno prakso.«
2)
kaj se šteje kot priiava poslanskega vprašanja; ali
zadošča, da se poslanec prijavi tako, kot v razpravi (tretji
odstavek 23. člena poslovnika)?
kdaj se šteje, da je vprašanje postavljeno pisno; ali je to
npr tudi prijava poslanskega vprašanja, ki je podrobno
napisana in obrazložena (kot pisno poslansko vprašanje), ali
je pisno vprašanje le tisto, v katerem poslanec izrecno
zahteva pisni odgovor (drugi odstavek 26. člena poslovnika)?
ali pisno vprašanje poslanec lahko tudi ustno predstavi na
seji zbora?
RAZLAGA:
1 Prijava poslanskega vprašanja v smislu 4. odstavka 23.
člena poslovnika je obvestilo sekretarju državnega zbora, da
bo poslanec ustno postavil poslansko vprašanje (ali
pobudo) na seji državnega zbora. Smisel vnaprejšnjega
obvestila ni v najavi vsebine vprašanja vladi ali ministrom,
temveč v možnosti upoštevanja vrstnega reda poslancev
v skladu s 5. odstavkom tega člena.

Matično delovno telo pa ima pooblastilo, da
spremljanju izvajanja aktov in odločitev državnega
sodijo v njegovo delovno področje, opozarja vlaa
hovo neizvajanje.

4
na

'V
nj' ^0j.
si^
•Ov

kakšna usoda doleti poslansko skupino, ki se je formirala
kot poslanska skupina (na podlagi 119 člena poslovnika)
potem, ko so iz nje izstopili poslanci in sicer v takšnem
številu, da v poslanski skupini ostanejo manj kot trije poslanci?
RAZLAGA;
Komisija za poslovnik meni, da so vsaj trije poslanci
v poslanski skupini, ustanovljeni na podlagi 119. člena, in
v skupini samostojnih poslancev (tretji odstavek 122. člena
poslovnika) eden od pogojev za njeno ustanovitev in delovanje.

D) V poglavju »Akti državnega zbora«:
1) definiranje pojma »ocena finančnih posledic
nega proračuna in drugih posledic, ki jih bo ij" pOS|o< ^P<
predloga zakona« v drugem odstavku 175. ćlen
Ure,
nika.
s
5
RAZLAGA:
.
jn d'€ I,' '
Ocena finančnih sredstev iz državnega Prora^Ujstavel(' V
posledic, ki jih bo imel sprejem zakona (drugi od
člena poslovnika) pomeni
^
| r
kvantitativno oceno neposrednih in posrednih I® ^
računskih izdatkov ali prihrankov, ki bodo nastali
, j
sprejetja zakonskih določb;
„,ihfin^J,:'S
- oceno predlaganih zakonskih rešitev in njihovi ani
posledic glede na določbe proračunskega men1
tO o
r s
in državnega proračuna;
i|0V, s T !avi
- oceno skladnosti predlaganih zakonskih res ^ <e<je
členom Ustave Republike Slovenije in siste^5
Sov,
dajo za financiranje javne porabe
„ tosi
1
2) ali je predlagatelj predloga zakona dolžan v cel«sp'' ertl| S
%i
števati vsa stališča in sklepe, ki jih je državni * (edl'" - o a
ob prvi obravnavi, ob prvi obravnavi, ob pripra pfV»> Sijp
zakona za drugo obravnavo (druge alinei^ Jl» 1 p0
odstavka 185. člena v zvezi s prvim odstavkom
poslovnika)?
Sij
I* >
RAZLAGA:
„>
K„m
6
Prvi odstavek 184 člena v zvezi z drugim
vno t '" jiK
člena poslovnika določa, da mora matično delovs
kasneje osem dni pred sejo državnega zbora po
™Sp,
o obravnavi zakonskega predloga predsedniku sa1* «i>,
zbora. V razpravi na seji matičnega delovnega
sodeluje tudi predlagatelj predloga zakona (155;
toj
nika), kot tudi vlada, kadar le ta ni predlagatelj te|0^. ' it|(
zakona (156. člen poslovnika). Če matično delovn no 3og(
da predlog zakona ni ustrezen ali da morajo
jn 5*' .''lil
temeljne rešitve drugačne, oblikuje predlog stali®
*o|j
ki jih navede v omenjenem poročilu.
,ji l&o$I

Predsednik državnega zbora |e pooblaščen, da na podlagi
123. člena Doslovnika, v zvezi z obveznostjo poslanskih

Komisija meni, da naj se pri tem dosledno up°s
tavka 138. člena poslovni
55. člena in drugega odstavka

2. Poslansko vprašanje je lahko le pisno ali ustno. Pisno
postavljeno poslansko vprašanje ni mogoče ustno predstavljati na seji. Poslanec se mora odločiti ali postavlja ustno
vprašanje zato, da bi še na isti seji dobil odgovor vlade ali
ministra. Na pisno vprašanje je namreč vlada dolžna odgovoriti najkasneje tri dni pred naslednjo sejo, da ima'dovolj
časa za pisni odgovor in da lahko poslanec postavi dopolnilno vprašanje.
3 Poslanec lahko ustno vprašanje najavi tudi tako. da svoje
vnaprei pripravljeno ustno vprašanje v pisni obliki predloži
sekretarju državnega zbora V tem primeru mora navesti, da
gre za ustno vprašanje, ki ga bo postavil na seji državnega
zbora, ali da gre za pisno vprašanje. V primeru dvoma
zahteva sekretar državnega zbora izjasnitev poslanca, kar
ugotovi z uradnim zaznamkom na vprašanju. Sekretar
državnega zbora ravna v skladu z opredelitvijo poslanca.
Prijave ustnih poslanskih vprašanj sporoči predsedujočemu
državnega zbora, pisna vprašanja pa predsednik državnega
zbora takoj pošlje vladi ali ministru.
4 Posamezen poslanec lahko prijavi le eno poslansko vprašanje ali pobudo in eno dopolnilno vprašanje.
B) v poglavju »Poslanske skupine«:
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- obvestijo poslance o zaključku razprave in možnosti vlaganja spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov ter dodatnih
sklepov iz prejšnje alineje;
- se lahko sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
zaprosi za mnenje k spreminjevalnim in dopolnjevalnim predlogom poslancev ter dodatnim sklepom v smislu 181 člena
poslovnika (oceni njihovo skladnost z ustavo in pravnim sistemom ter s pravno-tehničnega vidika), ki ga poda matičnemu
delovnemu telesu;
- državni zbor oceni nujnost, da se matično delovno telo
opredeli do vloženih spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov ter dodatnih sklepov. Če poslanci menijo, da je takšno
mnenje matičnega delovnega telesa nujno za njihovo odločanje, s sklepom naložijo matičnemu delovnemu telesu opredelitev do vloženih spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov
ter dodatnih sklepov. Državni zbor bo zahteval opredelitev
matičnega delovnega telesa zato, ker vloženi spreminjevalni
in dopolnjevalni predlogi poslancev posegajo v koncept
zakona. Matično delovno telo naj pri opredelitvi, če take
predloge podpre, tudi oceni ali je zakon še mogoče sprejeti
v prvi obravnavi ali pa je potrebno, da ga predlagatelj poprej
še dopolni;
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- se po zaključenem vlaganju spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov in dodatnih sklepov pripravi njihov pregled (v
primeru, da so vloženi več kot trije) kot pripomoček za odločanje poslancev o predlogu stališč in sklepov k predlogu
zakona za prvo obravnavo;
- po sklenitvi razprave sledi glasovanje, s pravico poslancev
do obrazložitve glasu (88. člen poslovnika).
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Prvi odstavek 187. člena določa, da mora predlagatelj predloga zakona oziroma, če tako odloči državni zbor, sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve pripraviti predlog zakona za
drugo obravnavo.
Pri pripravi mora predlagatelj predloga zakona oziroma, če
tako odloči državni zbor, sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve v celoti upoštevati stališča in sklepe, ki jih je državni
zbor sprejel pri prvi obravnavi predloga zakona. Predlagatelj
predloga zakona, ki se ne strinja s tako sprejetimi stališči in
sklepi, ima možnost, da na podlagi 190. člena poslovnika vloži
amandmaje in tako poskuša spremeniti zanj nesprejemljivo
besedilo členov predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelj ima nadalje tudi možnost, da na podlagi prvega
odstavka 180. člena predlaga državnemu zboru umik predloga zakona. Če državni zbor predlaganega umika ne
sprejme, pa se lahko predlagatelj odpove vlogi predlagatelja
zakona (2. odstavek 180. člena). V tem primeru državni zbor
ugotovi ali bo kdo od poslancev prevzel predlagateljstvo
predloga zakona.
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Če se pojavi dvom o upoštevanju stališč in sklepov, odloči
o tem na podlagi 88. člena poslovnika državni zbor kot o predhodnem proceduralnem vprašanju. Odločitev zahteva
matično delovno telo ali poslanec državnega zbora. Če
državni zbor ugotovi, da predlagatelj ni v celoti upošteval
stališč in sklepov, naloži predlagatelju, da v določenem roku
predloži državnemu zboru popravljen predlog zakona za
drugo obravnavo.
3) skrajševanja rokov v zakonodajnem postopku, kar ureja
drugi odstavek 179. člena poslovnika?
RAZLAGA:
1. Drugi odstavek 179. člena poslovnika dovoljuje, da državni
zbor v zakonodajnem postopku s sklepom skrajša roke, predpisane s poslovnikom. To so predvsem:
- rok - najmanj 30 dni pred sejo - za pošiljanje gradiva, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red seje (drugi odstavek 52. člena poslovnika),
- rok - do 15 dni pred dnem določenim za sejo, na kateri bo
obravnavan predlog zakona, h kateremu se predlagajo
amandmaji - za vlaganje amandmajev ( tretji odstavek 190.
člena poslovnika),
- rok - najmanj 8 dni pred sejo - za predložitev poročila
matičnega delovnega telesa predsedniku državnega zbora
(drugi odstavek 138. člena poslovnika).
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2. Komisija za poslovnik glede na probleme v praksi priporoča:

Glede vsebine predlaganih amandmajev v tretji obravnavi n«
veljajo nikakršne posebne omejitve.

- da se le izjemoma uvrščajo na dnevni red zadeve, če
poslanci niso prejeli najmanj 30 dni pred sejo gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red seje (drugi odstavek 52. člena poslovnika),
- da se v primeru predlaganega skrajšanja rokov za predložitev zadeve, ki ga podpira kolegij predsednika državnega
zbora, takoj določijo tudi novi skrajšani roki za vlaganje
amandmajev (tretji odstavek 190. člena poslovnika) in poročila matičnega delovnega telesa (drugi odstavek 138. člena
poslovnika). Pri tem je potrebno s poslovnikom določen 15
dnevni rok iz tretjega odstavka 190. člena poslovnika za
vlaganje amandmajev ohraniti, kar pomeni, da se bodo, zaradi
skrajšanja roka za predložitev gradiva, skrajšali roki za obravnavo gradiva v zainteresiranih delovnih telesih in nato še
v matičnem delovnem telesu ter za predložitev poročila matičnega delovnega telesa pri predsedniku državnega zbora.
Komisija zato predlaga, da se te zadeve uvrščajo na konec
predlaganega dnevnega reda seje državnega zbora, da bi bile
do obravnave in odločanja na seji državnega zbora predložene vse potrebne vsebinske podlage, ki jih zahteva 55. člen
poslovnika.

Obrazložen amandma v pisni obliki mora biti P'f'jJjSa
poslancem 15 dni pred dnem, določenim za sejo držav g
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Komisija tudi predlaga, da se predlogi zakonov objavijo
v »Poročevalcu državnega zbora«. V primeru, da bo predlog
zaKona objavljen manj kot 30 dni pred sejo državnega zbora,
vendar pa več kot 15 dni pred sejo, na kateri se bo predlog
zakona obravnaval, se naj uveljavi praksa, da se šteje poslovniški 15 dnevni rok za vlaganje amandmajev od dneva izida
Poročevalca. V nasprotnem primeru, to je tedaj, ko je Poročevalec izšel pred sejo, tako da med dnevom izida in dnevom
seje ni 15 dni, potem naj imajo predlagatelji po 190. členu
poslovnika pravico vlagati amandmaje na podlagi tega člena
do začetka obravnave predloga zakona na seji državnega
zbora.
4) 1. Ali lahko predstavnik vlade oziroma predlagatelj predloga zakona vlaga dopolnjevalne ali spreminjevalne predloge k predlogu stališč in sklepov pri predlogu zakona
- prva obravnava, ki jih je državnemu zboru ponudilo v razpravo in odločanje matično delovno telo. V primeru, da
lahko vlagata te dopolnitve, je vprašanje ali za njih veljajo
pogoji iz 190. člena (rok za vlaganje, pisnost, obrazložitev..)?
2. Ali veljajo tudi za poslance za vlaganje dopolnitev pogoji
iz 190. člena (15. dnevni rok, kasneje pa 191. člen)?
RAZLAGA:
1. Le poslanci lahko na podlagi drugega odstavka 184. člena
poslovnika državnega zbora vlagajo dopolnjevalne ali spreminjevalne predloge k predlogu stališč in sklepov matičnega
delovnega telesa. Predlagatelji predloga zakona iz prvega
odstavka 174. člena poslovnika in vlada, kadar ni predlagatelj
predloga zakona, ne morejo vlagati teh dopolnjevalnih in
spreminjevalnih predlogov.
2. Poslanci lahko vlagajo dopolnjevalne ali spreminjevalne
predloge k predlogu stališč in sklepov matičnega delovnega
telesa do konca razprave in glasovanja o predlogih stališč in
sklepov. Predlogi morajo biti predlagani v pisni obliki.
V postopku glasovanja o dopolnjevalnih ali spreminjevalnih
predlogih k predlogu stališč in sklepov matičnega delovnega
telesa veljata določbi 192. in 193. člena poslovnika.
5) vlaganja amandmaja v tretji obravnavi (prvi odstavek 197.
člena poslovnika državnega zbora)?
RAZLAGA:
1. Deset poslancev, poslanska skupina, matično delovno telo,
predlagatelj zakona in vlada, kadar ni sama predlagateljica
zakona lahko vlagajo amandmaje v tretji obravnavi predloga
zakona le k tistim členom predloga zakona, ki so bili v drugi
obravnavi spremenjeni s sprejemom vsebinskih, redakcijskih
amandmajev oziroma so bili črtani ali na novo vključeni
v besedilo predloga zakona (prvi odstavek 197. člena v zvezi
s prvim odstavkom 196. člena poslovnika).
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2. V 219. členu poslovnika uveden institut -dopolnjen predlog
državnega proračuna« je razumeti kot skupek vladnih amandmajev. Vlada bo s temi amandmaji, po opredelitvi do vloženih
amandmajev k predlogu državnega proračuna (vloženih na
podlagi 217 in 218. člena poslovnika), povzela rešitve vloženih amandmajev, s katerimi se strinja, lahko pa bo predložila
državnemu zboru v sprejem tudi svoje nove amandmaje, ki
izhajajo iz amandmajev poslancev in delovnih teles in s katerimi bo uskladila predlog državnega proračuna
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Amandmaji, ki sestavljajo dopolnjevalni predlog državnega
proračuna morajo biti pripravljeni na način in pod pogoji iz
190. člena poslovnika in drugega odstavka 217. člena poslovnika ter omogočati glasovanje po delih predloga državnega
proračuna.
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3. Vprašanja izvrševanja državnega proračuna bo potrebno
v bodoče urediti s sistemskim zakonom. Dokler takega
zakona ni, pa naj bi se ta vprašanja urejala s posebnim
zakonom, ki bi ga državni zbor sprejel ob državnem proračunu za tekoče leto.
E) ali je mogoče sočasno opraviti razrešitev ministra in
imenovanje novega, tako da se šteje, da je z imenovanjem
novega ministra dosedanji razrešen?

dr avne
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]t Zak' da Prehaja državni zbor na tretjo obravnavo predal bon"3' Pred|v agatelji
amandmaja (prvi odstavek 197.
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(drugi stavek,
prvega odstavka
ali
pr', amandmaje po določbi prvega odstavka 204.
Sinit '
'majo poslanske skupine možnost zahtevati
e
%ec se
'
zaradi
posvetovanja (drugi odstavek 72. člena),
Wisij|j ?a 'e' 'e ,ako sklene državni zbor; ta čas bodo lahko
s
Za pr pravo
«di n del
' s,
amandmajev.
ea| ''
*tiDrortl
državni zbor glasuje o zakonogu v celotiopnje,
(197. ko
člen).
Dga
ki in a,ičr>ega delovnega telesa in sekretariata za zakonoW>imravne zadeve je med hitrim postopkom določena
odstavku 204. člena.

RAZLAGA:
I) 1. V skladu z 247. členom poslovnika Državnega zbora se
o predlogu za razrešitev ministra odloča po posebnem postopku.
V skladu s 112. členom ustave Republike Slovenije in 247.
členom poslovnika ni mogoče opraviti sočasne razrešitve in
imenovanja ministra, tako da bi bil z imenovanjem novega
ministra dosedanji razrešen.
2. Poslovnik ne določa, da je mnenje pristojnega delovnega
telesa pogoj za odločanje državnega zbora o razrešitvi ministra.
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3. V postopku predloga za razrešitev ministra se ne uporablja
določba 263. člena poslovnika o predstavitvi kandidata za
ministra pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora.
4. V pristojnem delovnem telesu državnega zbora lahko potekata sočasno postopka o predlogu za razrešitev ministra in
o predlogu za imenovanje ministra.
5. Državni zbor najprej odloča o predlogu za razrešitev ministra in nato o predlogu za imenovanje ministra, pri čemer je
razrešitev ministra pogoj za odločanje državnega zbora o imenovanju ministra.
6. Na sejo državnega zbora o predlogu za razrešitev ministra
in o predlogu za imenovanje ministra se vabita minister, ki je
predlagan za razrešitev, ter kandidat za ministra.

Sika°bliko
državnega proračuna določa 48. in 166. člen
^bora'n sicer ob določanju delovnega področja držav'aPolea 'n naš,evanju njegovih aktov. Državni zbor spre« ra^ Zakonov, proračunskega memoranduma, zaključS
nrna dfžavnega proračuna in drugih aktov tudi
''atun n°ra^Un- Določbi nesporno določata, da državni
, *boralnla °blike zakona, ampak je to poseben akt držav^ti d0|' ^a'o predlog državnega proračuna ne more vse' ki Pomenijo določanje pravic in dolžnosti
bisU| ,er drugih oseb, (87. členom ustave),s katerimi se
' Vsebu!° 0davki
' carine in druge dajatve (147. člen ustave)
d
i^art'
°'°čbe
o kreditih v breme države ter poroštva
!
5kon|ne kredite (149. člen ustave), ki se lahko določajo

Po zaključeni razpravi poslancev o predlogu za razrešitev
oziroma po zaključeni razpravi o predlogu za imenovanje
ministra lahko dosedanji minister oziroma kandidat za ministra predstavita svoja stališča do predloga, razprave in vprašanj poslancev, če se po njuni predstavitvi stališč razprava
poslancev obnovi, imata po ponovni razpravi poslancev pravico svoja stališča ponovno predstaviti.
II. Komisija za poslovnik je še ugotovila:
»Tudi v primeru postopka za razrešitev ministra lahko pristojno delovno telo sklene, da bo razpravljalo o predlogu za
razrešitev in svoje stališče predstavilo državnemu zboru.
Državni zbor pa tudi lahko pristojnemu delovnemu telesu
s sklepom naloži, da opravi tako razpravo.«
F) Do kdaj naj vlada predloži v letu 1993 poročilo o svojem
delu in kaj naj bo njegova vsebina?

f K pred,
n' predl°ga državnega proračuna - vlada mora
jji 5 t|e
°g državnega proračuna v skladu z zahtevami
%vnaaVaPos|ovnika, člena, ki se smiselno uporablja tudi
j ,
ni pravni akt državnega zbora.

RAZLAGA:
1. Vlada Republike Slovenije je po prvem odstavku 270. člena
poslovnika dolžna hkrati predložiti predlog državnega proračuna in poročilo o svojem delu v preteklem letu.

državne
" ^i9đ^,
a proračuna javne
se določajo
vsi prihodki
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'Zave za 9finansiranje
porabe
(148. člen
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4. Pisno mnenje predsednika republike o vprašanjih, ki niso
v skladu s programom dela državnega zbora uvrščena na
dnevni red seje državnega zbora, lahko obravnava državni
zbor na predlog pristojnega delovnega telesa ali poslancev.
O uvrstitvi vprašanja na dnevni red odloča državni zbor
v skladu s poslovnikom.
H) Ali naj bodo seje preiskovalne komisije ves čas zaprte za
javnost, če obravnava gradivo zaupne narave?
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Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov
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"eo
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i
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* * *
Komisija za poslovnik je sprejela tudi naslednja stali*** lav
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njegovega amandmaja,
0ds *'
c) ali mora matično delovno telo v primeru iz prvega ob sP'8'
184. člena poslovnika določiti finančne posledice o
jemu predlaganih stališč in sklepov
fl4 junJ
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odstavku 137. člena poslovnika, ki omogoča 0jte^j
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pfir
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,
^
v
podlagi prvega odstavka 138. člena poslovnika Pr,P rpo"1 ,>
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jjtt *
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zakonodajo in pravne zadeve. Tako tudi iz slednje9(
da mora odbor praviloma vedno pošiljati mnenja r»
delovnemu telesu za celoten predlog zakona.
^

RAZLAGA:
Praviloma se izvajajo dokazi na seji preiskovalne komisije
javno, razen, če preiskovalna komisija izvaja dokaze, označene kot zaupne.

Člani komisije so sklenili, da bodo še razpravljali 0 g (K^ l(Cr
matičnosti delovnega telesa, to je o določbi 178. čle j ■" tli
sija je zato pripravila spremembe poslovnika, ki
V
vprašanje).

Vlada mora glede na prvi odstavek 215. člena poslovnika
predložiti v državni zbor predlog državnega proračuna najkasneje do 1. oktobra tekočega leta, kar pomeni, da mora
najkasneje do 1. oktobra predložiti tudi poročilo iz prvega
odstavka te razlage.
Vlada pripravi celovito poročilo za preteklo leto, to je leto
pred proračunskim letom, ki ga obravnava predlog državnega
proračuna.
2. Poseben pristop sprejemanja proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna v letu 1993, ki se kaže
v spremembah s poslovnikom določenih rokov, nalaga vladi
Republike Slovenije, da tudi v letošnjem letu v državni zbor
predloži poročilo o svojem delu za leto 1993 ob predložitvi
predloga državnega proračuna za leto 1994.
G) Kako poteka nastop predsednika republike, In, ali se
opravi razprava o podanem mnenju ter eventualno sklepanje po zaključeni razpravi?
RAZLAGA:
1. Državni zbor lahko na podlagi 107. člena ustave Republike
Slovenije in 293. člena poslovnika sprejme sklep, s katerim
zahteva od predsednika republike mnenje o posameznem
vprašanju. Ta zahteva mora biti čimbolj določna, da ne bo
omogočala različnih tolmačenj. Zahteva se lahko nanaša le na
vprašanja iz pristojnosti državnega zbora oziroma iz pristojnosti predsednika republike.
Predsednik republike mora podati zahtevano mnenje v roku,
ki ga hkrati s sklepom določi državni zbor.
Državni zbor lahko smiselno določbama 293., 294. in 295.
člena poslovnika odloči, da predsednik republike izreče mnenje pisno in ga na podlagi lastne odločitve ali povabila državnega zbora tudi ustno obrazloži.
2. Ustna predstavitev mnenja na seji državnega zbora se
opravi pri posebni točki dnevnega reda na seji državnegš
zbora.
Državni zbor lahko uvrsti predstavitev na dnevni red seje
državnega zbora tudi potem, ko je sprejet dnevni red. Smiselna uporaba tolmačenja 295. člena poslovnika namreč
dopušča, da se izjemoma uvrsti taka točka na že sprejeti
dnevni red seje državnega zbora.
Po predstavitvi mnenja državni zbor o njem ne razpravlja in ne
sprejema sklepov, lahko pa sklene, da bo v mnenju predstavljeno vprašanje obravnaval v okviru posebne točke dnevnega
reda ali na izredni seji državnega zbora, kdo naj pripravi
gradivo in kdaj ga bo obravnaval.
3. Pisno mnenje predsednika republike, pripravljeno na podlagi 293. in 294. člena poslovnika, ki vsebuje opredelitev do
zadeve, o kateri državni zbor odloča (npr. predlog zakona ali
drugega akta), najprej obravnava pristojno - matično
delovno telo in se v poročilu do njega opredeli.
Poslanci bodo na seji državnega zbora pri točki dnevnega
reda, na kateri bodo obravnavali zadevo iz prejšnjega
odstavka, odločali tudi o vprašanjih, ki jih je predsednik
republike predstavil v svojem pisnem mnenju.
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a) kršitev poslovnika; Vsak poslanec ima pravico govoriti
o kršitvi poslovnika. Predsedujoči poda poslancu pojasnilo
glede kršitve. V primeru, da poslanec s takšnim pojasnilom ni
zadovoljen, odloči o tem vprašanju brez razprave (prvi odstavek 70. člena poslovnika);
b) proceduralni zaplet; V primeru, da pride do dvoma o vsebini posamezne določbe, razlaga poslovnik na seji predsedujoči (prvi odstavek 334. člena poslovnika).
V obeh opisanih situacijah nastaja s tolmačenjem poslovnika
tako imenovana parlamentarna praksa, ki od trenutka podane
razlage velja za vse prihodnje podobne situacije.

indm ods,avek 190- člena poslovnika določa, da mora biti
. Ca Položen v pisni obliki in mora biti obrazložen,
a Šteli mandrT1a
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°' ' mora predlagatelj amandmaja upošteaiki. 0 0 ravnovesju med proračunskimi prihodki in

Tako naj nam bo dovoljeno, da predstavimo le nekaj primerov, ko je poslovniško tolmačenje predsedujočega v konkretnem primeru postalo od tega trenutka naprej parlamentarna
praksa za vse prihodnje enake primere:

1 3 8 so
?' ''
opozorili, da poslovnik ne določa, da bi
1'^rnat' Cno
člena
delovno telo v primeru iz prvega odstavka

12. seja državnega zbora:
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'vk>ženih na do
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W ^dbor Pa se °dlagi drugega odstavka 184. člena poslovna £(
mora sestati, če to zahteva državni zbor ali
'V odbora (četrti odstavek 191. člena poslov-

V p r a š a n j e : Ali lahko namesto predlagatelja amandmaja le
tega umakne na seji državnega zbora poslanec, ki nima za to
dejanje nobenega pooblastila?
Odgovor: Amandma lahko umakne le osebno predlagatelj,
(magnetogram 12. seje, str. 125, 126)
* * *
13. seja državnega zbora:
V p r a š a n j e : Ali je možno odpreti razpravo o vsakem
posameznem amandmaju k proračunskemu memorandumu?
Odgovor: Predsedujoči meni da razprava s poslovnikom ni
prepovedana, vendar zbor odloči, da se o amandmajih k proračunskemu memorandumu ne razpravlja, poslanec pa lahko
obrazloži svoj glas. (magnetogram 13. seje, str. 171, 172)

S>žnNJE:a ati

""'i d?oJi' ® amandmaje k proračunskemu memoran^ alogu državnega proračuna?

* * *
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9 proračuna se lahko vlagajo amandmaji
^
eva po njegovi vložitvi.

15. seja državnega zbora:
V p r a š a n j e : Ali je možno po končani razpravi k posameznemu členu predloga zakona v drugi obravnavi redakcijsko
popraviti amandma k temu členu v času, ko je državni zbor
zaključil razpravo in prešel na glasovanje, ko imajo poslanci
po poslovniku le še možnost obrazložiti glas?

"bgj1®,arnandmajev k proračunskemu memorandumu in
ržavne a
IQV
W
nika. 9 proračuna ni možno na podlagi 191.

(

Odgovor:Toni možno. Redakcijski popravek naj se opravi
v tretji obravnavi z ustreznim amandmajem na ta člen. Redakcijski popravki (v drugi obravnavi) so možni le v času razprave
o predmetnem členu predloga zakona, (magnetogram 15.
seje, str. 196, 197)

ir

°'ati!0Sn'e9a izjemnega pristopa k postopku sprejema!ria
■ Pori?S^e^1 a1 memoranduma je možno vlagati amand^Ure
® - člena poslovnika do 6.novembra 1993 do
Ktii

^0r je z večino glasov sprejel navedeno stališče.

* * *

SfANJE:
°dstopa ministra (282. člen poslovnika)
S'E:
%j|< "'histra v smislu 115. člena ustave in 282. člena
'iavn e9a^'ezbora,
'e ,udidaot5ves,il
° predsednika
vlade predsedje sprejel
ponujeni odstop
ministra.

16. seja državnega zbora:
1) Državni zbor je sprejel odločitev, da ponovi glasovanje
o amandmaju k členu predloga zakona, čeprav je medtem
izglasoval že nekaj vmesnih amandmajev k temu istemu
členu, (magnetogram 16. seje, str. 114, 115)
2) V p r a š a n j e : Ali morajo umakniti amandma vsi podpisani
predlagatelji (najmanj deset poslancev je bil pogoj za vložitev
amandmaja)?
Odgovor: Amandma morajo umakniti vsi podpisani
predlagatelji, če ne je potrebno o amandmaju, ki je bil pravilno vložen, glasovati. Pri tem je namreč odločilno dejstvo,
da je bil amandma pravilno vložen, (magnetogram 16. seje,
str. 111)
* * *

* * *
ji Sib °r 'e na podlagi tretjega odstavka 334. člena
'
ir!1?- Predlog poslanca, odločil o treh razlagah
'<0. u in
.
enu. tretjemu odstavku 122. člena,
%
p3,. o?nu
9nl?
klra'i®4e'in 295. členu
Hposlovnika.
I I
9 ie državni zbor skoraj soglasno sprejel.

17. seja državnega zbora:

ODPRTA
PROCEDURALNA VPRAŠANJA, KI
LA NA SEJAH
f J^Proh
DRŽAVNEGA ZBORA
,10v
'Va!!
Pri
izvajanju
poslovnika
na sejah državnega
"<0 ločiti dve situaciji:

1)Vprašanje: Kakšen je postopek razrešitve funkcionarja,
ki ga imenuje državni zbor; predvsem ali je potreben t. i.
»hearing«?
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alman*
potrebno o takem amandmaju glasovati, saj je arn
nesmiseln. Prav tako ni moč potegniti paralele z ^,.^ !
jem, ki predlaga črtanje člena, saj z amandmajem P^^JJ
spremembo nečesa, kar je predlagano, da se sprejme
gom zakona), (magnetogram 18. seje, str. 281)
parlamentarno
7) Postavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi s , rel . a D]
preiskavo, določbami zakona o parlamentarni P 5 rnaj®
kar predsedujoči ni zadolžen, da bi ga tolmačil, venda e
to vseeno storil.

Odgovor: Postopek je smiselno enak imenovanju
(podrobno lahko da pristojna komisija), (magnetogram 17.
seje, str. 78, 79)
2) V tretji obravnavi ni možno vložit amandmaja na člen,
k kateremu ni bil v drugi obravnavi sprejet amandma (to
stališče sprejeto soglasno brez glasovanja) (magnetogram 17.
seje, str. 80-82)
3) V p r a š a n j e : Ali lahko na seji državnega zbora
prisostvujejo in se aktivno udeležijo razprave občani, strokovnjaki oziroma predstavniki institucij?

* * *
9. seja državnega zbora:

Odgovor: Lahko so le prisotni na seji, ne morejo pa
razpravljati, (magnetogram 17. seje, str. 117, 118)

najp?
1)Vprašanje:0 katerem sklepu državni zb°r pl
glasuje, ali o sklepu matičnega delovnega telesa, da I ^
log zakona za prvo obravnavo ustrezna podlaga za
obravnavo in da predlog za drugo obravnavo pripraVIe '
gatelj, ali pa o sklepu poslanca, da se zakon ne sp' l

4) V p r a š a n j e : Ali se tudi amandmaji sprejemajo
z dvotretjinsko večino, če se mora sprejeti predlog zakona
s to večino?
Odgovor: Tudi za amandmaje velja ista večina (magnetogram 17. seje, str. 289)

Odgovor: Najprej se glasuje, ne glede na določbo
odstavka 185. člena poslovnika, o sklepu, da se za
sprejme, saj s sprejemom le tega postanejo vsi m°zs
sklepi in stališča nesmiselni, (magnetogram 19- ' '
56-59)

5) V p r a š a n j e : Ali se lahko vlagajo ustno amandmaji pri
rednem zakonodajnem postopku na seji državnega zbora?
O d g o v o r: Ne amandmaji morajo biti vloženi pisno, vendar
pa lahko državni zbor sklene, da amandmaja ne bo razmnožil
za vse poslance (zaradi želje po čim hitrejšem postopku brez
prekinitev), (magnetogram 17. seje, str. 152, 153)

2) V p r a š a n j e : Ali je možno sprejeti ugotovitveni
bivši minister ponovno začenja opravljati funkcijo P ^
med sejo državnega zbora, ko je dnevni red seje že sp. ...
dnevnem redu pa ni ustrezne točke za tak ugotovitve

* * *

Odgovor:Toje možno, saj gre za konstituiranje
zbora, (magnetogram 19. seje, str. 208-210)

18. seja državnega zbora:
1) V p r a š a n j e : Ali je dopustno odločati ob vprašanju, ali
umakniti določeno točko z dnevnega reda tudi o vprašanju,
v kateri fazi bomo, če predlog zakona ne umaknemo z dnevnega reda, le tega obravnavali?

3)Vprašanje:V primeru, da so vloženi
k sklepom matičnega delovnega telesa, da se predlog
sprejme in je primerna osnova za drugo obravnav"'
najprej glasuje o amandmajih ali o sklepu?

Odgovor: Ne, ni možno. (Opomba: predsedujoči dal
vseeno na glasovanje predlog razširitve, ki jo zbor ni sprejel)
(magnetogram 18. seje, str. 25)

Odgovor: Državni zbor najprej glasuje o 3
matičnega delovnega telesa (184. člen poslovnik '
h-9
predlog zakona primerna osnova za drugo obravna
se glasuje o amandmajih, ki jih je predlagalo mati4n0
„ej>
v
telo, sledijo predlogi dodatnih sklepov matičnega d
s
telesa, ki naj se dodajo k osnovnim stališčem in ®
Končno se glasuje še o celoti sklepov in stališč k P
zakona in nazadnje še o dodatnih sklepih, (magnetom
seje, str. 723, 724)

2) V p r a š a n j e : Ali je dopustno odločati o razširitvi
dnevnega reda, če poslanci v času odločanja niso prejeli
pisnega gradiva?
Odgovor: Predsedujoči ne sme sam zavrniti odločanja
o takem predlogu temveč ga mora dati na glasovanje, (magnetogram 18. seje, str. 34 in 35)

Jgf$l/
4) V p r a š a n j e : Ali se lahko pri odločanju o proce"
sklepu obrazloži glas?

3) V p r a š a n j e : Ali je potrebno o uskladitvenem
amandmaju po 198. členu poslovnika glasovati?
Odgovor: Ja, o tem amandmaju je potrebno glasovati,
(magnetogram 18. seje, str. 109, 110)

O d g o v o r : Ja, poslanec lahko obrazloži s"01
(magnetogram 19. seje, str. 821, 822)
3 si«
(OPOZORILO : To je edino vprašanje, glede katereg
raZ
predsedujoča na različnih sejah dala drugačno jgV'
isto vprašanje je namreč predsedujoči na 20. seji o
da obrazložitev glasu ni mogoča.)
flC"
5) V p r a š a n j e : Ali je možno med glasovanjemr0C
° Pjg/
ralnem sklepu (73. člen poslovnika) podati nov p
predlog?
oe
O d g o v o r : Ne, ni možno, prvo se odloči
proceduralnem predlogu, (magnetogram 19. seje.
823)

4) V p r a š a n j e : Ali lahko vlaga amandmaje generalni
sekretar vlade Republike Slovenije?
O d g o v o r : To ni vprašanje, ki bi ga urejal poslovnik
državnega zbora. Za državni zbor je pomembno, da je bil
amandma vložen z dopisom vlade (glava vlade, podpisano), ki
pa ga lahko podpiše tudi njen generalni sekretar. Vprašanje,
kdo lahko za in v imenu vlade podpiše nek dokument, ureja
poslovnik vlade, (magnetogram 18. seje, str. 114)
5) V p r a š a n j e : Ali se lahko v tretji obravnavi amandmira
člen, ki je bil v drugi obravnavi z amandmajem črtan?

6) V p r a š a n j e : Ali je končan zakonodajni
državni zbor v prvi obravnavi ne spreime sklepa m,
delovnega telesa, da se predlog zakona sprejme
dobra podlaga za drugo obravnavo?

Odgovor:V tretji obravnavi se lahko amandmira tudi tak
člen. (magnetogram 18. seje, str. 222-224)
6) V p r a š a n j e : Ali je potrebno glasovati o amandmaju na
amandma, ki določa, da se osnovni amandma črta?

O d g o v o r : Ja. Obenem so postali vsa ostala s'
sklepi brezpredmetni, (magnetogram 19. seje, str

Odgovor: Kljub tega, da to poslovnik izrecno ne določa, ni
poročevalec, št. 26
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'Jr aJ a n j e : Ali je možno medtem, ko predstavniki
'• ,'
ijosia"ecsl<up
'n Podajajov stališča
polemizimira
svojem svojih
imenu poslanskih
s izrečenimskupin,
stališs av
' nika poslanske skupine?

v skladu s poslovnikom niso izpolnjeni pogoji za hitri postopek;
- ali je mogoče pospešiti potek vseh treh obravnav zakona
(tudi na isti seji), če v predhodnih obravnavah ni pripomb ali
amandmajev;
- ali se je v določenih primerih mogoče izogniti nepotrebnemu večkratnemu glasovanju o isti stvari, kar le nepotrebno
zavlačuje postopek?

3° v o r : Ne, to ni možno, (magnetogram 19. seje, str.
* * *

V praksi delovanja državnega zbora je bil problem vse skozi
tudi programiranje dela državnega zbora in delovnih teles,
predvsem pa njihovo pogosto hkratno sklicevanje. S tem je
bila povezana nesklepčnost in pogoste zamude osemdnevnega roka za predložitev poročila delovnih teles (138. člen
poslovnika). Obenem sta bili sporni tudi rešitvi, po katerih
zainteresirano delovno telo ne more vlagati amandmajev oziroma rešitev, po kateri ne more matično delovno telo vložiti
amandma po preteku petnajstdnevnega roka - roka za vlaganje amandmajev (190. člen poslovnika). Odprava opisanih
problemov bi namreč lahko pripomogla h kvaliteti odločitev
državnega zbora.

a dr avn

V l'
iiti

*

ega zbora:
3
a n e : Ali e
'
i možno na sei' državnega zbora
,mandatno-imunitetni komisiji, da se ponovno opreze
Predlaganega odvzema imunitete poslancu?

i0 v orezr: Ja, je možno, pa čeprav državni zbor tak sklep
poprejšnje razprave, ki je po drugem odstavku
tan„.a Posl°vnika ni.
°9ram 20. seje, str. 212)
Glej pripombo pri 19. seji, tč. 4.

Vlada, matično delovno telo in več poslancev je pogosto
postavljalo vprašanje ustrezne usklajenosti sprejemanja predloga državnega proračuna, predvsem pa vprašanja ali naj bo
proračunski memorandum poseben akt državnega zbora ali
ne. Ta vprašanja so bila še posebej aktualna po sprejemu
državnega proračuna za leto 1994 in ob ocenah, kako in kdaj
bo mogoče sprejeti državni proračun za leto 1995. Toda hkrati
z jasnimi predlogi, da naj se iz poslovnika črta proračunski
memorandum kot poseben akt državnega zbora, je enako
intenzivno tudi nasprotovanje temu predlogu, še posebej
v komisiji za poslovnik. Čeprav obstaja načelna pripravljenost
za razpravo o tem vprašanju, pa doslej nobena od konkretnih
rešitev ni dobila potrebne podpore. O tem vprašanju bo zato
zagotovo potrebna še temeljita razprava.

* * *
6t n8 Se

'
ia državnega zbora:
8n
>!a
■ noJ e : Ali je možno med obrazložitvami glasu postaviti
vprašanje?
* J"' r
r
'P W
""'in 8'am
° ' 5. izredne
" možno.
seje, str. 127)
^Nesto zaključka
ro^jj
in eno'etnem izvajanju poslovnika je poskus na zgoš,™ D sl Pokazati nekatere značilnosti enoletnega uporabtra 'ovnika v državnem zboru, na sejah državnega
V,Prav Poročilo izrecno ne obravnava prakse, ki so jo
dB|ZOblikovala
delovna telesa državnega zbora pri
e<ov
»t d pr 'nanzaP'da
i do katerih je med delom prihajalo,
i r6f?"eksiralo
'^ '' na se
je njihovo
uporabljanje
sejah
državnega
zbora. poslovniških

Državni zbor se je ves čas po sprejemu poslovnika srečeval
tudi z nekaterimi vprašanji pogojev konstituiranja in članstva
poslancev v poslanskih skupinah. Tudi navedena vprašanja
so bila podlaga za oceno poslovniške komisije o tem, katere
določbe poslovnika bi veljalo spremeniti ali dopolniti.
Komisija za poslovnik meni, da je praksa uresničevanja
poslovnika potrdila njegove rešitve in omogočila učinkovito
in demokratično delovanje državnega zbora. Hkrati soglaša,
da bi bilo koristno v državnem zboru sprejeti predlagani
»Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega
zbora«. S sprejetjem predlaganih rešitev bi bile v celoti
odpravljene nekatere nejasnosti, delo državnega zbora pa bi
lahko, brez škode za kvaliteto odločitev in demokratičnost
postopkov, postalo še učinkovitejše.

j *'9 DoIf^ani' ^ so terjala razlago poslovnika in poleg
« "sricj j ?Vn'ka, ki so jo oblikovali predsedujoči na seji, so
avn
Ma ,rOcen
ega zbora v nekaj primerih posebej predlagali
i! Hi
k
'jo vse
dodatne možnosti
poslovZa
Jr,i^j gotovile
zmanjšanje
pretirano dopolnitev
formaliziranih
pronujne za kvalitetno odločanje državnega zbora.
1 le
za naslednja vprašanja:
Neti rtlan' Pomembnih spremembah zakona mogoče
Postopek, podoben hitremu postopku, saj sicer
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Ministrstvo za pravosodje na postavljeno vprašanje o 3 Jet
varja:
,bllK€ ina
Po noveliranem 31. členu zakona o lastninskem
ko
nju podjetij (Ur. I. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93)d0seC
leič
certifikati dedujejo. Če po umrlem upravičencu
?,.1W
(osebi, ki je bila državljan Republike Slovenije ot
dne s.
lor
ni bila opravljena zapuščinska obravnava, ker >sn^
premoženja ali pa je imel samo premično premožen)
.
^
osebe, ki so upravičene dedovati, predlagati,
°a 0(jloii )lp
zapuščinski postopek, v katerem sodišče s sk!5P„bravnavJ sk
o dedovanju certifikata. Če pa je bila zapuščinska o certjfi- k ^
že opravljena, vendar sodišče ni odločilo o dedova J ^poU 0
kata, na zahtevo dedičev o tem odloči z dodatnim
^
o dedovanju.
.u
i cRS 5'' ^
Po tarifni številki 9 zakona o sodnih taksah (Ur. I.14 M se zi ^
78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Ur. I. RS, št.
' 'sti'"
obravnavo zapuščine plača sodna taksa po ®'s''J".., (jod* Hr
te. Plačilo sodne takse je izrecno predpisano tudi za .jjni,
sklep o dedovanju in je odvisno od vrednosti z y ^(
o kateri se z njim odloča. Kot vrednost se
pn d q|cć >
certifikatov upošteva nominalna vrednost cert'*' ®0jti,l<i!!
na sedanjo vrednost točke za izračun taksne obvez
^
po sklepu o uskladitvi vrednosti točke v zakonu „ks«K
taksah (Ur. I. RS, št. 6/94) določena v višini 9 SIT, zn
13.500 SIT.
^ j*G

Kdaj bo cena telefonskih priključkov enotna?
FRANC ČERNELIČ, poslanec SKD, je 26.1.1994 vlado vprašal, kdaj bo zagotovila enotno ceno telefonskih priključkov
v naši državi?
Prejel je naslednji odgovor:
Vlada Republike Slovenije je na področju poštne dejavnosti in
cen njenih storitev naredila bistvene spremembe.
Z Uredbo o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnosti
PTT prometa, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 38 dne 10. 7. 1993, je združila devet območnih
PTT podjetij v Sloveniji ki jih je povezovalo Sestavljeno PTT
podjetje Slovenije, v enotno PTT podjetje Slovenije. S tem pa
se reorganizacija poštne dejavnosti še ni zaključila. V letošnjem letu se načrtuje delitev PTT na poštno dejavnost in
telekomunikacije oziroma Telekom.
Istočasno z reorganizacijo so potekale aktivnosti za nižanje
cene telefonskega priključka. Pri zadnji podražitvi telefonskega impulza, 1. 8. 1993, je bilo v ceni telefonskega impulza
vključeno 0,18 stotinov za znižanje cene novega telefonskega
priključka. S 1. 8. 1993 je pričela veljati tudi Uredba o določitvi
najvišjih cen novih telefonskih priključkov. Najvišja cena
novega telefonskega priključka po tej uredbi je cena, ki je bila
oblikovana v skladu s predpisi in uporabljena na tržišču na
dan 1. 7. 1992 zmanjšana za 19%, vendar ne nižja od 61.166
SIT (brez prometnega davka).

Oprostitev plačila sodnih taks za dedovanje certifikaW^*te<ij« ^
o sodnih taksah, niti kateri drug zakon, ki ,aks
ureja |(h» iltl
certifikatov, ne predpisuje. Plačila sodnih
Kjjjie" ^
v celoti ali deloma oprosti taksnega zavezanca
s pgjojj
S
obve n0
vodi postopek, v katerem je nastala takšna
* .0 t>'3 ^
; s.
50 P prrT>„,ni
ki jih zakon o sodnih taksah za _oprostitev določa,
plačila taks občutno zmanjšanje sredstev, sn eka,er
!rj u2it,s*'
oV r s %
življa taksni zavezanec ali se preživljajo i 9 J ,ne ',
člani (13. člen zakona o sodnih taksah). Od kon*
acije je torej odvisno, v kakšni višini je taksav op
Si!
Odločanje o tem pa, kot izhaja iz navedenega, ni
o5iol H
Ministrstva za pravosodje, temveč sodišča, ki vodi V
h
v zvezi s katerim je taksna obveznost nastala.

V proračunskem memorandumu za leto 1994 je zapisano, da
bo na področju telekomunikacij višja raven cen v notranjem
telefonskem prometu kompenzirana z nižjimi cenami v mednarodnem prometu in nižjimi cenami telefonskih priključkov.
Poenotenje cene novega telefonskega priključka za vso Slovenijo je zahtevna naloga in ni odvisna samo od možnosti
povečanja dela impulza, namenjenega za znižanje cene novih
telefonskih priključkov, ampak od celotne politike cen v telekomunikacijah, ki je odvisna od začrtane gospodarske politike za leto 1994.

Vprašanje ob prisilnem pristanku tujeg3
škega letala v Sečovljah

Pri cenah novih telefonskih priključkov so bili narejeni prvi,
uspešni koraki k znižanju cene priključkov.

,1)1 !(Q
t. K. !•-

Na osnovi izkušenj ob lanskoletnem znižanju cen novega
telefonskega priključka načrtujemo, da se poenotenje cen
novih telefonskih priključkov ne realizira postopoma, pač pa
enkratno.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je pristojnim
postavil poslansko vprašanje glede prisilnega P ,jl#J 'in
vojaškega letala F-16 lani v Portorožu. Poslanca J«'
kako da je tuj vojaški helikopter odpeljal dele letala
ite
še preden ga je zaslišala pristojna komisija.
*
V zvezi s tem vprašanjem vlada odgovarja:

Ocenjujemo, da bo enotna cena telefonskega priključka realizirana do konca leta 1994.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

poslanska skupina SNS, postavil poslansko vPražažnj P0'!^,
prisilnega pristanka vojaškega letala F-16 v Portor J* j^dj ^
nec sprašuje, kako da je tuj vojaški helikopter
letala in pilota pred zaslišanjem s strani pristojne
V zvezi z zastavljenim vprašanjem dajemo nasledi
nilo:
rffjff
Letalo F-16 (oznaka RS 134) je 16. februarja 1994
.
z naloge, ki jo NATO izvaja nad predeli Bosne, Pr'sl „.jtofi
na letališču Portorož. Pilot se je zaradi težav z n
j,
odločil za pristanek. Pred tem je v morje (mednaroo
%
r
e
odvrgel dva prazna dodatna rezervoarja za 9°e,a
' .0 p< j J
pasiviziranega bojnega tovora. Kljub zaviranju je l pSdjj J'
žilo prag steze, kjer se je pilot samoizstrelil in se s K
prizemljil. V posadki letala je bil pilot Geora An

Kako se določajo takse za izdajo dodatnega
sklepa o dedovanju certifikatov?
BRANE ERŽEN, poslanec iz Samostojne poslanske skupine,
je 7. 2. 1994 prosil ministrstvo za pravosodje, da pojasni
pravno osnovo oziroma politiko določanja višine taks za
izdejo dodatnega sklepa o dedovanju certifikatov. Navaja,
da je politika določanja višine taks načeloma skladna
z zakonom, vendar vsako sodišče po svoje odreja višino
taks, zato prihaja do enormnih razlik.
poročevalec, it. 26
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!Xipškevoiske- ci je stacioniran v NATO bazi v Avi-

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
V zvezi s tem daje naslednji odgovor:

Joln l(omisi
ia Republike Slovenije, ki je opravila preislu
1,ol i t"5 P°
šanju magnetofonskih trakov pri letališki
iiian
'aaPortorož in po izjavah dežurnih kontrolorjev
^ 9°tovil ' da sedem minut pred pristankom letala F-16
trakU' '3° Pr's,anku omenjenega letala, na magnetofonnaf ,u 'etališke kontrole ni nobenega zvočnega zapisa
6
n
'"na
"' napridobljenih
telefonskempodatkov
področju.ugotovila,
Komisijada
je
jI Podlagi kasneje
, 'etelo proti letališču Aviano,
Aviano Italija.
Italiia. Pilot ni imel
in ,ud n
toro*
' ' obvestil letališke kontrole letenja
s| 1 nani ra
uib Pravilni,
.? ^'sajvendar
postopki
kontrole in letalije šlo so
za bili
pristanek
v sili.

Predlog za izdajo zakona o varstvu živali pred mučenjem
z osnutkom zakona so v takratno Skupščino Republike Slovenije v oktobru 1992 vložili poslanci Hubert Požarnik, Branko
Novak in Vlasta Sagadin. V skladu z 28. členom začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 62/92) se je štelo, da je zakonodajni postopek za ta
zakon končan.
Po programu dela Vlade Republike Slovenije je predvideno,
da bi predlog tega zakona za prvo branje predložila Državnemu zboru v IV. trimesečju 1994. Ta zakon ni med pioritetnimi zakoni po prioritetah, ki sta jih določila Vlada in Državni
zbor Republike Slovenije.

" Pom
„a letala, deli letala ter oborožitev letala so
12(jjT nesreče odpeljali z dovoljenjem preiskovalne komi0
n em rist nih
Pfavl ° 1• ,ud
' P °i
organov Republike Slovenije so
irećj
M
j
i vsi prihodi helikopterjev ter cestnih vozil po
k
or nad
dpm
delom tehnične ekipe NATA, ki je opra11
kom°lsn,aŽO
P°nesrečenega letala, je opravljala preiskoia
, ' - Sodelovanje med preiskovalno komisijo in
piki NATA so bili korektni.

Se pri obravnavanju odškodnin pojavljajo nepravilnosti?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 18. januarja letos
vprašal:

C8V° v Vladi RS je odgovor pripravilo Ministrstvo za

»V zvezi z izvajanjem zakona o denacionalizaciji nam prizadeti državljani pošiljajo pisma s pripombami o nepravilnem
izračunavanju odškodnin ter zaradi dejstva, da pri obračunu
odškodnin nihče ne upošteva odškodnin, ki jih je država že
poravnavala tujcem za odvzeto premoženje. Pri tem se
pritožujejo tudi nad molkom pristojnih državnih organov,
zlasti sodišč, s čemer s čemer vse večja odobritev kompleksov kmetijskih zemljišč v korist tujih državljanov in odtujitev
nepremičnin našemu ljudstvu, ki ima svoj delež v tej lastnini.
Stalni sodni cenilec za kmetije in kmetijska zemljišča pa
nam je celo pisal: »Ne morem se sprijazniti z dejstvi, da
vračamo zemljo tujcem (potrdila o državljanstvu dobijo skoraj vsi razlaščenci) ter da zavestno (po zaslugi g. Peterleta)
ustvarjamo velike bogataše in na drugi strani viničarjehlapce.«

ibn
lib0 zastopal na proslavi ob obletnici
si s^*e invazije v Normandiji?
1,0
Poslanec SNS, je 11. 3. 1994, vprašal:
f Hii|,o c,
Slovenije sprašujemo, kdo se bo v imenu
en
''ivaji'i® udeležil proslave 50. obletnice zaveznii ■ na Normandijo v drugi svetovni vojni?
lote ^stavljamo
zati ker so bile slovenske partizanJU in °rugi svetovni vojni na strani zmagovitih zavez*. \"e mInenimo' da bi b"a udeležba uradnih predstavni""ade slovenske države na tej proslavi obvezna.

ie odgovorila:

Vlada pojasnjuje sledeče:

i*, ^ižatrirfl''^6 Slovenije ni dobila nobenega vabila s strani
v Franciji ali francoske vlade. PredRia S1proslave
1® zav ° vPra^anie udeležbe na proslavi 50. obletnice
^dbor^'^ih
sil v Normandijo usklajevali na seji Izvršil' ker jm eza združenj borcev in udeležencev NOB 29/3Nacii
?r9anizacija
povezavo s francosko veteransko
'Drave Proslave
P° iziavah 10 ZZB NOB ni uradno vključena
%>5n
- Po sedaj znanih podatkih 10 ZZB NOB
H) , 'Obletnice organizira Francija na državnem nivoju
(udi
^kihrt
vabljeni predsedniki oziroma suvereni
lr
6K0 držav. Vlada Republike Slovenije si prizadeva, da
cir
ezr,
! a v os,aih resornih organov in organizacij, ki jih
n
vlja informativni kontakt zaradi ocene situ*ne udeležbe na prireditvi.
'Pri Ura n
'!|*iiPvnt>'"Vrlina
vzpostavitvi
stikov
so toliko
večje, ker v času
v ^ 'o
i
:• ni• bila
: i _ tformalno
i v ikoaliciji
°jne Slovenija
zavezni-

Določbe o odškodninah v postopku denacionalizacije so vsebovane v 2. oddelku tretjega poglavja Zakona o denacionalizaciji (členi od 42 do 50), podrobnejše določbe pa so zajete
v Navodilu o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja. V kolikor prizadete stranke menijo, da gre pri izračunu odškodnine
za nepravilno odločitev pristojnega organa, imajo na voljo
ustrezna pravna sredstva s katerimi lahko izpodbijajo odločitev pristojnega organa.
Glede trditve, da pri obračunu odškodnin nihče ne upošteva
odškodnin, ki jih je država že poravnala tujcem za odvzeto
premoženje pojasnjujemo, da zakon o denacionalizaciji v drugem odstavku 10. člena izrecno določa, da niso upravičenci
v smislu tega zakona tiste osebe, ki so dobile ali imele pravico
dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države;
torej ne glede na to ali so to pravico izkoristile ali ne.

Žls ^ 50. obletnici invazije v Normandijo, 6/6-1994, se
C'"
Drprt0t0vilih
Izvršilnega odbora ZZB NOB Slovenije
ik ,e
*stcijno
' veteranske organizacije v okviru svo-

Zakon o splošnem upravnem postopku pozna institut »pritožbe zaradi molka upravnega organa«. Ravno zaradi množice zahtev za denacionalizacijo in zahtevnosti ugotovitvenih
postopkov (okoliščine nacionalizacije segajo nekaj desetletij
v preteklost), je Zakon o denacionalizaciji predvidel bistveno
daljši rok v katerem morajo pristojni organi (med njimi tudi
sodišča) odločiti o zahtevi (eno leto po vložitvi pravilno
sestavljene t. j. popoldne vloge). Ni jasno kako naj bi to
vplivalo na drobitev kompleksov kmetijskih zemljišč v korist
tujih državljanov. V kolikor je dana zahteva za denacionalizacijo nekega premoženja, je po 88. členu ZDEN prepovedano
razpolaganje s tem premoženjem in so pravni posli in enostranske izjave volje, ki so s tem v nasprotju, nični. Poleg tega
pa tujci že po 68. členu Ustave Republike Slovenije ne morejo
pridobiti zemljišč, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti.

«li u® Pri pripravi predloga zakona o varstvu
^astoj?
. poslanec SPS, je 27. decembra lani viado
' ' i9 o uars
P°iasni razloge za zastoj pri pripravi predloga
r®jiihbil Podlog
„ «vu živali
mučenjem.
namreč,
zakonapred
o varstvu
živaliZnano
pred jemučenjem
v
Ji ^^"''amentarni postopek v letu 1992 in da je bi|
Jnam neznanih razlogov, iumaknjen iz parlav^obravivnave.
93
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Trditev sodnega cenilca, ki jo poslanec citira, je po našem
mnenju sama s seboj v nasprotju. Če ima neka oseba potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije, potem je državljan RS in
ne tujec, v Postopku denacionalizacije pa je najprej
pomembno vprašanje ali je konkretna oseba sploh upravičenec, če torej poleg drugih pogojev izpolnjuje tudi pogoj, da je
imela ob času podržavljenja premoženja jugoslovansko
državljanstvo. Če to z ustreznim potrdilom izkaže, potem je
sedanje državljanstvo po zakonu o denacionalizaciji
pomembno le za obliko vračila premoženja (v naravi ali kot
odškodnina); ravno zaradi omejitve pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah tujcem.

komercialnih bank. Takšne izjave obrambnega
gotovo ne prispevajo k implementaciji začrtane po1'"
Vlado Republike Slovenije zato sprašujem:
1. Ali so izjave g. ministra Janeza Janše skladne s
vlade?
2. Ali tovrstne izjave državi Sloveniji škodijo v smislu afirfn
cije države Slovenije na mednarodnih finančnih trgi
3. Kakšna je ocena škode izjav ministra za obra^°jl
Janeza Janše? (prosimo, če mi lahko odgovor na to P
nje posredujete v MIO S)

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Prejel je naslednji vladin odgovor:
V kolikor je obrambni minister g. Janez Janša res 'z'akrj(jj|o»
morala država Slovenija prenehati s plačevanjem3 ^
Konzorciju komercialnih bank, potem je taka izi ' konteK'
v nasprotju s politiko vlade. V kolikor je izjava dana v ^ j8
stu kakega komentarja pogajalske taktike, ni nu|n .
v nasprotju z vladno strategijo pogajanj.
!0
|0gO» '9
Odlašanje s sklenitvijo sporazuma iz kakršnihkoli ' jvp|i- in,
ima lahko finančne posledice. Neurejeni odnosi z UP . e\t
vajo na margino za deželno tveganje, ki je kalku,n113 irani? Hi
ment obrestne mere in je vračunana kot strošek | ® jna, Kiftre
tudi v ceno uvoženih izdelkov. Če se na primer ta fma y ^
je za Slovenijo na zasebnem kapitalskem trgu čez
za 0,5%, je lahko potencialni prihranek samo pri letne
blaga in storitev 35-40 mio $.
,rs,v
Za obravnavo v Vladi RS je odgovor pripravilo Minis
finance.

Še enkrat vprašanja ob hišni preiskavi.mariborskega odvetnika
V Poročevalcu it. 24, 16. 6. 1994, smo objavili vprašanje
poslanca JOŽETA JAGODNIKA v zvezi s hišno preiskavo
mariborskega odvetnika Ivana Gorjupa in odgovor, ki ga je
na poslančevo vprašanje pripravilo Ministrstvo za notranje
zadeve. Tokrat pa objavljamo še odgovor ministrstva za
pravosodje na njegovo pobudo za spremembo 8. člena
zakona o odvetništvu. V pobudi navaja, da je v tem členu
izrecno dopuščena preiskava odvetniške pisarne, čeprav
zakon dopušča, da se iščejo v odredbi navedeni spisi in
predmeti. Glede na ustavno pravico do obrambe je tako
določilo izrazito preohlapno.

'ti
%
i

Ministrstvo za pravosodje daje naslednji odgovor:
Določba 8. člena zakona o odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93)
ureja vprašanje, katerega sedež materije je v kazenski zakonodaji. Preiskava odvetniške pisarne je preiskovalno dejanje,
ki se opravi v predhodnem postopku z namenom, da se
zberejo dokazi in podatki, potrebni zaradi vodenja kazenskega postopka. Po izrecni določbi zakona o kazenskem
postopku lahko preiskovalni sodnik, ki sicer opravlja preiskavo, prepusti izvedbo tega dejanja organom za notranje
zadeve. V pravnem pogledu stori to z odredbo. Kavtelam, ki so
predpisane že v kazenski zakonodaji in to, da se preiskovalno
dejanje lahko opravi le zaradi suma storitve določenega kaznivega dejanja, ki naj bi ga storila določena osebe, ki se
izvede po določenem postopku, se v zakonu o odvetništvu
dodaja še posebne oblika njene izvedbe oziroma določajo
posebni pogoji, pod katerimi se lahko opravi. Zakon izrecno
določa, da se preiskava lahko opravi samo glede spisov in
predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi, ni pa dopustna
preiskava pisarne, kot to navaja pobudnik. Določba 8. člena
vsebuje še posebno opozorilo na varovanje tajnosti drugih
listin in predmetov. Vse to se zagotavlja tudi s prisotnostjo
predstavnika Odvetniške zbornice, ki je kot posebej kvalificirana priča navzoč pri preiskavi.

Je na slovenskem trgu res bila moka iz tlU
tarne pomoči?

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da je določba 8. člena
zakona o odvetništvu ustrezna z vidika ureditve na kazenskem
področju. Odvetniška pisarna ni izvzeta iz območja sodne
jurisdikcije. Odredba o preiskavi, ki jo izda neodvisni sodnik,
upoštevajoč vse navedene zakonske pogoje, je zagotovilo, da
ne prihaja do zlorab. Izvedba preiskave v skladu s to uredbo
zato ne pomeni posega v varovanje pravic in interesov strank,
ki jih odvetnik zastopa. Glede na navedeno pobuda za spremembo zakona po našem mnenju ni utemeljena.

Kakšna je pri tem vloga in odgovornost
Slovenije?

MIHAELA LOGAR, poslanka SLS, je 17. 12. 1993 vp'

V javnosti so se pojavile novice o moki, ki naj a V«'" ^
humanitarne pomoči, pa se je znašla v široki P°^ fCjujetno tega niti ne bi nihče opazil, če bi bila moka
11"' i
Vprašanje Vladi RS: Kako je lahko moka i*
pomoči prišla na slovenski trg? Ali se je to *
zgodilo? Kdo je za to odgovoren? Kakšna je p" ' (J0g»<)
blagovnih rezerv? Ali so v podobni povezavi Je*'
v begunskem centru v Postojni? Kaj je v smislu Pr
nja podobnih problemov že storila vlada?
^
Glede na to, da je bil pred kratkim v Sloveniji na
predsednik mednarodnega komiteja Rdečega kn
lio Samaruga, vprašujem: Ali je obisk predsednl*
rodnega komiteja RK povezan s tem ali podobni""

»i
• '

^
/S

A
Kakšno je poslovanje RK Slovenije? Kaj je P" '
poslovanja ugotovila SDK?
p
Mislim, da je nujno, tudi zaradi mednarodnega "9
venije, da se te zadeve razjasnijo.
Vlada ji je odgovorila:

^

Celotno humanitarno pomoč moke je prejel
nije, ki jo je uskladiščil in z njo tudi razpolagal. ^
pomoč navedene moke ni potekala pod vodstvorn 3pepu"j l
zaciji Urada za priseljevanje in begunce pri Vla<H
Ji,
Slovenije, zato Vam lahko odgovorimo samo na de ^ pflStoi ^ :«|
ki se nanaša na zbirni center za začasne begunce
H(
PC« "
Moko so v zbirnem centru za začasne begunce v r ^
humanitarno pomoč prejeli iz centralnega skladišč
\

Ali izjave Janeza Janše škodujejo uveljavljanju
Slovenije v svetu?
JOŽE LENIČ, poslanec LDS, je, 22. 2.1994, na vlado naslovil
naslednje vprašanje in sicer, da smo v javnosti zasledili
izjavo obrambnega ministra Janeza Janše, da bi morala
država Slovenija prenehati plačevati kredite konzorciju
poročevalec, št. 26
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v
tinfci ®"
količini 20 ton in dne 13. 10. 1993
ttink 6 Uskladiščili
so jo v skladišču zbirnega centra,
ekarna
"te ■ kKl Jbivajo
P v zbirnem
Postojna
kruh za začasne
centru pekla
v Postojni.

Sprašujem, ali so naše tajne službe odkrile vse udeležence
sestanka, kajti informacijo o sestanku imajo.

)e v
D°Vembru
°dstvo zbirnega centra iz 00 Rdep
na
dobilo sporočilo, da je moka oporečna,
e.p ,Ko °St°i

Na poslansko vprašanje Rafaela Kužnika, poslanca Državnega zbora o sestanku stranke HDZ za Slovenijo, na katerem
naj bi bil sprejet sklep o izsiljevanju Republike Slovenije
s terorističnimi akcijami, s ciljem kršenja mednarodnih obvez
v primeru embarga Republiki Hrvaški, Vlada Republike Slovenije odgovarja.

Vlada mu odgovarja:

kruha iz te moke takoj ustavilo.

(

e

"^ zbirnega centra je prišel tudi predstavnik sani' llirsk d0istrprca
' rnedobčinskem inšpektoratu občin CerMitov'zdal
® odločbo
' in Postojna
ter naprometa
podlagiinogleda
dne
o prepovedi
razpolagaa
'o moko. Ostalo je nekaj več kot 9 ton moke.

Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za notranje
zadeve ne razpolagata s podatki o tajnem sestanku in eventuelnih pripravah stranke HDZ za Slovenijo za izvajanje terorističnih akcij na območju Republike Slovenije.

)Jpr5'?Vec'ano Vam predlagamo, da se za odgovore na
sanja obrnete neposredno na Rdeči križ Slovenije.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

ta k. J® ''j'0 uvoženo cca. 31.407 ton pšenične moke, od
Sanitarne namene 96 ton.
|

"
lit

&0P°m°č v obliki pošiljk pšenične moke sta prejeli
7snu L.k or9an'zaciji Rdečega križa (Jesenice 273 kg in
9)- Pšenična moka je bila predvidena za oskrbo
9uncev v zbirnih centrih.

Kako tečćjo ukrepi za odpravo suše v praksi?
FRANC POTOČNIK, SLS, je, 23. 12. 1993, vlado vprašal:

[i Ci?|irekciia za blagovne rezerve lahko uvaža blago
Ž8fiavlio a9°vnih rezerv le na podlagi javnih razpisov, ki
Ura
Uradnih
JadniJhVdvefl
dnih
listih RS
ter na podlagi sklepa Vlade
'zadniiL
le,ih
H^.^h
letih s0
so bili za
za potrebe republiških blagoviterv l Voieni
le
.1*0 Dol |
kmetijski pridelki oziroma krmila za
fl ^re ®dic suše, ki je prizadela RS. Pšenična moka za
"liških rezerv v obdobju 1992-1993 ni bila uvo-

Vlada je že v začetku septembra pripravila program za
odpravo posledic letošnje katastrofalne suše. Ta program je
bil v Državnem zboru dopolnjen in sprejet. To je nekaj
obetalo, prizadeti kmetje so bili nekoliko potolaženi, čeprav
to pomeni pokritje le približno 10% škode. Zdaj pa so spet
razočarani. Dejansko namreč teh ukrepov v večini občin še
ni čutiti, čeprav so minili skoraj že trije meseci. Razdeljenih
je bilo le 15.000 ton krmnih žit najbolj prizadetim v šestnajstih občinah in porabljenih 100 milijonov SIT za regrese.

t»tka ..
^ Sok 6 I c'Ja za b,a9°vne rezerve ima oblikovane
li- He
obliki stalnih ali strateških blagovnih rezerv.
"iihQ
se hranijo v glavnem pri žitomlinskih in
S,ičnih
s Hn»!
t^o^skih podjetjih, ki skrbijo tudi za
V \j »tanj® oziroma za plasma na tržišče, ko se blago
s
Hah i ko
členom Zakona o republiških blagoven ve,«.^ Republiška direkcija za blagovne rezerve
ji ■ 99ov mo*eni v preskrbi intervenira s sproščanjem
* ti
S(
r"> nim lrekc''a za blagovne rezerve v tržnih blagovnih
m» S(TnOblikovanih
rezerv pšenične moke, na podlagi
van a
5Pod ion
i republiških tržnih blagovnih rezerv za
■ir,- 19
92
do
1993
pa
ni bilo predvideno oblikovanje
°rn a nakup pšenične moke.

s*"t'
iJr
«l'
'

Zato sprašujem Vlado RS:
1. Kdaj bo prišlo do razdelitve 115.000 ton krmilnih žit iz
intervencijskega uvoza (po znižanih cenah)
Zelo pomembno je, da pride do tega takoj. Zaradi hude
suše so bili zelo zmanjšani pridelki osnovne voluminozne
krme, ki jo bo zmanjkalo v drugi polovici zime, če je ne
bomo začeli že sedaj delno nadomeščati s krmnimi žiti.
2. Zakaj ni odloga plačil prispevkov za invalidsko in pokojninsko ter zdravstveno zavarovanje in akontacije do
katastrskega dohodka, kot piše v sklepu Državnega
zbora? Kljub sklepu o začasnem odlogu in zmanjšanju
plačil prispevkov, kmetje namreč dobivajo položnice za
tretjo akotnacijo z nezmanjšanimi zneski.
3. Kaj bo z enoletnim odlogom plačil anuitet za obratne in
investicijske kredite kar je tudi zapisano v sklepih?

n
isnrt lzhaia' da Republiška direkcija za blagovne
'arno ovala Pri prodaji moke, ki je bila uvožena za
namene.
t.*Vn
6l
Q V
' i6va | ^ladi RS je odgovor pripravil Urad Vlade RS
ne n
6 od' ' begunce v sodelovanju z Ministrstvom za
nose in razvoj.

4. Ali so že spremenjene odločbe za štipendije, pri katerih je
v skladu s sklepom Državnega zbora upoštevan znižan
katastrski dohodek zaradi posledic suše?
Vlada mu je odgovorila:

Hr^/esnice 0 napovedanih terorističnih
'
v Sloveniji?

Vlada Republike Slovenije je obravnavala na seji dne 2. septembra 1993 prvo oceno škode po suši in 6. decembra 1993
informacijo o končni oceni škode po suši v letu 1993 ter
sprejela ukrepe za delno odpravo posledic škode v kmetijstvu
skupaj z viri sredstev. Za odpravo posledic suše je namenila
2 mlrd SIT.

poslanec SNS, je, 22. 2. 1994, pristojnim
Mednje vprašanje:
(V| t Ime
la stranka HDZ za Slovenijo v Ljubljani
erem 80
'ank
razpravljali
tudi o tem, če Hrvaško
,
"dje mednarodne
skupnosti.

1./ Za omilitev izpada pridelave krme, ki je bila v lanskoletni
suši najbolj prizadeta, je Vlada Republike Slovenije sprejela
sklep, da se uvozi 115.0001 krmnih žit brez carinskih in drugih
uvoznih dajatev. Pri delitvi krmnih žit se upravičencem priznava regres, odvisno od stopnje prizadetosti.

|/ % ,da
h«
»rrl0ra v primeru sankcij za Hrvaško, Republika
t/C
'»Hi podpirati
Republiko Hrvaško, ne glede na to,
8
mednarodne obveze.
Kk
4
Si, "J Primeru so člani HDZ za Slovenijo sklenili, da
rS
A, 'eroristlčnimi akcijami v Republiki Sloveniji,
i #,'ai p i r®čeno tudi, »da noben kurnik v Sloveniji

Do sedaj je bilo interventno uvoženih in razdeljenih že 15.000
t krmnega jermena. Zaradi neuspelega javnega razpisa (premalo prijavljenih uvoznikov) za uvoz 24.000 t koruze, je na
predlog Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo Vlada Repu95
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blike Slovenije v januarju sprostila iz rezerv 13.500 t koruze.
S tem je bil premoščen izpad preskrbe krme do uvoza nadaljnjih 40.000 t koruze, ki bo zaključen predvidoma do konca
marca. Za večjo usklajenost krmnega obroka, je bilo v januarju interventno uvoženih tudi 5.000 ton sojinih tropin.

- v 58 občinah ugodno rešenih vlog 22.236 zave ^
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavaro^ 37600'1
zavezancem je predlagan odpis prispevka v višini 49J■ . j(l
SIT. Predlog je bil posredovan Zavodu za pokojn
invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pri nuđenju pomoči v krmi se je upravičencem priznal regres
v višini 5 oziroma 10 SIT/kg ječmena in 7 oziroma 14 SIT/kg
koruze in sojinih tropin, odvisno od uvrstitve v A ali B skupino.
Kljub regresu v večini občin razdeljevanje krme poteka
počasi, kar onemogoča sproščanje skladiščnih zmogljivosti
za nove nabave krme. V skladu z dinamiko porabe interventno
uvožene krme bodo zagotavljali interventni uvoz nadaljnjih
količin.

- znižanje katastrskega dohodka upoštevano tudi pn ^
samoprispevka v tistih občinah, kjer je bilo to glede
pise o uvedbi samoprispevka možno.

2.1 V skladu s predlogi Vlade Republike Slovenije so bile
kmetom, ki so bili prizadeti po suši v letu 1993, do ugotovitve
končne višine škode začasno odložene davčne obveznosti ter
obveznosti iz naslova zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po ugotovitvi končne škode je bil razen
znižanja katastrskega dohodka izvršen tudi odpis davčnih
obveznosti in obveznosti iz naslova zdravstvenega ter pokojninsko invalidskega zavarovanja. Po podatkih 61. izpostav
Republiške uprave za javne prihodke je bilo:
- v 58 občinah ugodno rešenih vlog 127.492 zavezancem
davka iz kmetijstva 125.223 zavezancem, ki glede na nizek KD
ne plačujejo davka iz kmetijstva kot akontacijo dohodnine, je
bil znižan katastrski dohodek v višini 2.320.560.000 SIT, kar
v povprečju znaša 43,9% katastrskega dohodka teh zavezancev. 2.269 zavezancem davka iz kmetijstva, ki po kriterijih
zakona o dohodnini plačujejo davek iz kmetijstva kot akotnacijo dohodnine, je bil znižan KD v višini 220.142.000 SIT, kar
znaša 43,3% KD teh zavezancev in odpisan oziroma neodmerjen davek v višini 17.335.000 SIT. Tem zavezancem se znižani
KD ne bo všteval v osnovo za odmero dohodnine, zato naj bi
po oceni znašalo dodatno znižanje dohodnine okrog
200.000.000 SIT;
- v 58 občinah ugodno rešenih vlog 19.550 zavezancem
prispevka za zdravstveno zavarovanje. Tem zavezancem je bil
znižan KD v višini 943.089.00 SIT, kar v poprečju znaša okrog
42,1% KD teh zavezancev. Na tej podlagi je bilo Zavodu za
zdravstveno zavarovnje Slovenijep predlagano znižanje oziroma odpis tega prispevka v višini 169.421.000 SIT;

3.1 Ministrstvo za finance je na podlagi sklepa
blike Slovenije z dne 2. septembra 1993 predlagal niožijo Pla
drugim kreditodajalcem, da prizadetim po suši od1 ,e;J
čilo glavnice in obresti za eno leto za kredite, iaCj]ah
financiranje tekoče kmetijske proizvodnje. Po m'
s strani prizadetih po suši finančne organizacije nis
vale predlaganega sklepa Vlade Republike Slovemi
. , ta 1993'
Ob obravnavi dokončne ocene škode po suši iz e regresrl
Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da ® kredite'
realna obrestna mera (r) za določene investicijske
yii
kredite za kreditiranje tekoče kmetijske proizvoa
3
namen je Vlada Republike Slovenije namenila J0(jel|'®'
sredstev, katera bodo upravičencem preko občin
v prvi polovici letošnjega leta.

4 / Že v šolskem letu 1992/1993 so lahko prosilci za
'
štipendijo, ki so izkazovali dohodek iz kmetijske dej ^
na osnovi uradnega potrdila ustreznega organa,
TO/ |
izpad dela katastrskega dohodka zaradi suše v letu
)e;i 1
v letu, ko je stranka dejansko utrpela škodo, čep
ugotavljanje dohodkov predložila potrdilo o odmer ^ |
skega dohodka za leto 1991. V teh primerih se J®
ugotovljen procent izpada odštel od odmerne osno
za leto 1991.
y p
Enako je ta pravica do znižanja katastrskega doho^jiipe' .
suše v letu 1993 zagotovljena prosilcem za republis
f
dijo tudi v šolskem letu 1993/1994.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgov°r
vilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
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