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ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 

IZGRADNJO NOVE PEDIATRIČNE 

KLINIKE V LJUBLJANI (ZZSNPK) 

- EPA 1509 - hitri postopek 

Skupina poslancev 

Podpisani poslanci na podlagi 88. člena Ustave RS in 19. 
člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ter 
prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št.40/93 in 80/94) 
vlagajo v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
IZGRADNJO NOVE PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI, 

ki ga pošiljajo na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlagajo, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon 
po hitrem postopku. Strokovne študije kažejo, da sta 
sedanja objekta, namenjena pediatričnemu zdravljenju, 
utesnjena ter zaradi številnih okoliščin popolnoma neu- 
strezna, hkrati pa niso podane niti možnosti nujne teme- 
ljite obnove, modernizacije ali nadgradnje. Gre za javni 
zdravstveni zavod, ki z vidika ustanoviteljstva sodi pod 
okrilje države, delež bolnikov izven ljubljanskega 
območja, ki je deležno zdravljenja v njem, pa kljub alar- 
mantnim razmeram, v katerih deluje, v zadnjih petih letih 
znaša kar 55 odstotkov vseh bolnikov. To dodatno doka- 
zuje, da problema zagotavljanja ustrezne ravni obravnave 
teh bolnikov ni mogoče reševati v obstoječih oddelkih 

drugih bolnišnic v Sloveniji. Ocenjujemo torej, da so v 
primeru gradnje nove stavbe Pediatrične klinike v Ljub- 
ljani podani razlogi izrednih potreb države, ki jih za obrav- 
navo in sprejem predloga zakona po hitrem postopku 
predpisuje citirana poslovniška določba. Sprejem zakona 
po tovrstnem postopku bi tako omogočil, da se potreben 
obseg proračunskih finančnih sredstev v ustreznem 
obsegu upošteva že pri oblikovanju proračuna za prihod- 
nje leto, ki že teče. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora RS Vam sporočajo, da bodo pri obravnavi 
predloga zakona na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali vsi predlagatelji zakona. 

Skupina poslancev: 
Danica SIMŠIČ, I. r. 
Vika POTOČNIK, I. r. 
dr. Janko PREDAN, I. r. 
Štefan KOCIPER, I. r. 
dr. Mateja KOŽUH-NOVAK, I. r. 
dr. Janez PODOBNIK, I. r. 
Drago ŠIFTAR, I. r. 
Marjan POLJŠAK, I. r. 
Marjan STANIČ, I. r. 
Zmago JELINČIČ, I. r. 
Marta POZSONEC, I. r. 
Ljerka BIZIU, I. r. 

UVOD: 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Pediatrična klinika v Ljubljani deluje na dveh lokacijah: na 
Vrazovem trgu 1 in Ulici stare pravde 4. Stavba na Vrazovem 
trgu je bila zgrajena leta 1950 kot Dječji dom, v stavbi na Ulici 
stare pravde pa je bolnišnica že od leta 1889. 

Kljub temu, da že nekaj let beležimo padec natalitete (števila 
rojstev) v Sloveniji, je število sprejemov na Pediatrično kliniko 
približno enako (od 7.500 do 8.000 sprejemov letno), ob tem, 
da se je bistveno skrajšala ležalna doba od 11 dni leta 1980 do 
6,9 dni leta 1995. 

Število ambulantnih pregledov pa je naraslo od 19.000 v letu 
1980 na 29.000 v letu 1995, kar kaže, da je obravnava otrok 
ustrezna, saj je v krajšem času opravljena ustrezna diagno- 

stika in zdravljenje, hkrati pa je vse več otrok obravnavano 
ambulantno. Torej kljub temu, da število rojstev upada, ni na 
Pediatrični kliniki hospitaliziranih skoraj nič manj otrok z 
najhujšimi boleznimi. 
Dejstvo je, da je število bolnikov, ki potrebujejo takoimeno- 
vano terciarno obravnavo (najzahtevnejšo diagnostiko in 
zdravljenje pri katerih je potrebna timska obravnava bolnikov 
in najzahtevnejše diagnistične in terapevtske metode) na kli- 
niki izredno visoko, saj na različnih strokovnih enotah klinike 
dosega od 60 do 99 odstotkov. To dokazuje tudi podatek, ds 
je bilo v zadnjih petih letih na kliniko sprejetih preko 55% 
bolnikov izven ljubljanskega območja, kar kaže na dejstvo, da 
ni bila možna ustrezna obravnava teh bolnikov v obstoječih 
otroških oddelkih slovenskih bolnišnic. 

V zadnjih desetletjih se je tudi spremenila obolevnost mlade 
populacije, saj je na primer naraslo število alergičnih obolenj 
katerih utrezno zdravljenje potrebuje načelno terciarne 
obliko obravnave od 5 na 30% celotne populacije. Številc 
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bolnikov z rakom je zaradi porasta tovrstnih obolenj nekoliko 
večje, prav tako je narastla incidenca sladkorne bolezni za 
skoraj 70%. 

Za tako odgovorno in obsežno delo so sedanje razmere na 
Pediatrični kliniki popolnoma neustrezne. 

V letu 1994 je bil na pobudo staršev in zdravstvenih delavcev » 
pri reviji Otrok in družina ustanovljen odbor civilne družbe 
Odbor za novo Pediatrično kliniko. Na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani je bil ustanovljen Strokovni odbor za izgradnjo nove 
Pediatrične klinike in poseben Sklad za izgradnjo nove Pedia- 
trične klinike. Oba odbora sta začela z intenzivnim delom. 
Odbor za novo Pediatrično kliniko z informiranjem in osveš- 
čanjem javnosti o potrebnosti nove Pediatrične klinike z 
akcijo zbiranja sredstev, ki se stekajo na Sklad za izgradnjo 
nove Pediatrične klinike in Strokovni odbor za izgradnjo nove 
Pediatrične klinike s pripravo strokovnih izhodišč in tehnolo- 
ško-tehnične dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za 
izgradnjo objekta in čimprejšnji začetek del pri izgradnji nove 
Pediatrične klinike. 

Odmev strokovne in civilne javnosti je bil izjemno dober, kar 
se kaže v formalni podpori akciji in v višini zbranih sredstev na 
računu Sklada za izgradnjo nove Pediatrične klinike. 

Akcijo je podprl Razširjeni republiški strokovni kolegij za 
pediatrijo, Pediatrična sekcija pri Slovenskem zdravniškem 
društvu, Slovenski odbor za UNICEF ter še nekatere druge 
nevladne organizacije in društva in tudi predsednik Republike 
Slovenije Milan Kučan, ki je prevzel častno pokroviteljstvo 
akcije. Načelno podporo so izrazili tudi ustrezni forumi ozi- 
roma funkcionarji Ministrstva za zdravstvo in najvišje vodstvo 
Republike Slovenije. Akcijo podpirajo tudi vsi tisti poslanci in 
poslanke oziroma odbori, ki so si Pediatrično kliniko ogledali 
in se seznanili z nujnostjo novogradnje. 

Razlogov za gradnjo je več: 

1. stavba na Vrazovem trgu 1 ni potresno varna, kar so 
pokazale študije Zavoda za raziskavo materiala, tako da 
kakršnakoli adaptacija ali obnova ni možna. Modernizacijo 
onemogoča tudi popolna tehnična dotrajanost in nesolidna 
gradnja objekta, ki tudi sicer ne dopušča razširitve na utes- 
njeni parceli v prometno hrupnem področju; 
2. ker stavba na Vrazovem trgu ni bila grajena za potrebe 
bolnišnice, v okviru Pediatrične klinike pa deluje 13 klinik 
oziroma specializiranih oddelkov in številne specialistične 
ambulante, so sedanji prostori neustrezni in utesnjeni tako za 
bolnike in njihove starše kot tudi za zdravstveno osebje; 
3. v specialistične ambulante, ki sprejmejo vedno več bolni- 
kov, prihajajo otroci iz vse Slovenije, čakalne dobe so zelo 
dolge, pogoji so nesprejemljivi; 
4. kljub temu, da je v svetu priznana doktrina, da prisotnost 
enega od staršev zelo doOro vpliva na potek zdravljenja in 
kasnejše okrevanje oziroma rehabilitacijo, v Pediatrični kliniki 
razen izjemoma pri dojenčkih, ni možna prisotnost enega od 
staršev ob hudo bolnem otroku; 
5. zaradi dislokacije aparatur za diagnostiko in zdravljenje je 
treba otroke dnevno prevažati po prometni Zaloški cesti v 
Klinični center; 
6. v slovenskih bolnišnicah dobro delujejo vrtci in bolnišnična 
osnovna in delno srednja šola vendar v popolnoma neutrez- 
nih prostorskih pogojih, ki bi jih razrešili z novogradnjo in s 
tem omogočili otrokom primerno izobraževanje tudi med 
daljšim zdravljenjem. 

Dodaten argument za potrebnost sprejema zakona je vsebo- 
van tudi v 24. členu Konvencije o otrokovih pravicah, ki ga je 
20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih 
narodov. Konvencija namreč določa pravico otrok do uživanja 
najvišje dosegljive ravni zdravstvenih standardov in storitev, 
države podpisnice pa hkrati zavezuje, da si prizadevajo zago- 
toviti popolno uresničitev te pravice. 

Strokovna mnenja, ki so bila pridobljena v zadnjem letu in pol 
(ustrezni komisiji za investicije pri Kliničnem centru Ljubljana 
in Ministrstvu za zdravstvo ter Ljubljanskem urbanističnem 

zavodu) ter mnenje strokovnjakov, ki pripravljajo strokovna 
izhodišča za izvedbo razpisa za izgradnjo objekta o lokaciji 
nove Pediatrične klinike kažejo na to, da bi bila najbolj pri- 
merna lokacija na severni strani Kliničnega centra, ki bi omo- 
gočala direktno povezavo s Kliničnim centrom. Z Ljubljan- 
skim urbanističnim zavodom je bila podpisana pogodba za 
pripravo Prostorske geodetske študije območja severno od 
centralne stavbe Kliničnega centra med Korytkovo ulico, Nje- 
goševo in Bohoričevo cesto. Gradnja na tej lokaciji bi bila 
skrajno racionalna, saj bi lahko izkoristili obstoječe energet- 
ske priključke: elektriko, vodo, medicinske pline, paro, telefo- 
nijo itd., kar vse vpliva na znižanje investicijske vrednosti. 

Mesto Ljubljana načelno podpira akcijo za izgradnjo nove 
Pediatrične klinike in zagotavlja, da bo tudi v bodoče nudilo 
vso podporo. 

Strokovni odbor za izgradnjo nove Pediatrične klinike v sode- 
lovanju z zunanjimi strokovnjaki torej pripravlja strokovne 
podlage, ki bodo omogočale izvedbo javnega natečaja za 
izvajalca projektne dokumentacije in izgradnje objekta. 

Strokovne podlage oziroma preliminarni program upošteva 
osnovne medicinske in druge zahteve za sodobno ureditev 
klinike, ki so jih pripravili strokovnjaki posameznih oddelkov v 
sodelovanju s strokovnim odborom in analizo obstoječega 
stanja v Sloveniji ter projekcijo nadaljnjega razvoja tako v 
Sloveniji kot v svetu. Pri pripravi so bili upoštevani standardi 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), narejena pa bo 
tudi strokovna revizija neodvisnih strokovnjakov, ki bo izklju- 
čevala kakršnokoli neracionalnost tako v smislu števila 
postelj, kvadrature ali končne cene investicije. 

Podjetje Medical Project Management je pod strokovnim vod- 
stvom dipl. ing. arh. Vlada Sekavčnika že izdelalo delovni 
osnutek programske naloge, katere rezultati dajejo prvo ori- 
entacijo o organizaciji in velikosti nove Pediatrične klinike. 

Danes Pediatrična klinika razpolaga s 300 posteljami in 
15.000 m2 prostora; nova klinika bo imela približno 240 postelj 
in približno 22.000 m2 prostora. 

Veliko dela je bilo opravljenega in obeta se, da če bi zagotovili 
proračunska sredstva, bi do leta 2000 že lahko imeli takšno 
Pediatrično kliniko, kot si jo zasluži naša mlada generacija, 
naša mlada država in seveda tudi zdravstveno osebje. 

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

Novogradnja bi pomenila: 

1. bolj humano hospitalizacijo za otroke in mladostnike; 
2. racionalizacijo, saj bi bilo omogočeno enostavno korišče- 
nje opreme v neposredni povezavi s Kliničnim centrom, pa 
tudi sodobno načrtovana bolnišnica bi bistveno prispevala k 
racionalizaciji celotnega dela in življenja v bolnišnici; 
3. neposredna povezava z obstoječim Pediatričnim oddelkom 
kirurških strok v Kliničnem centru in hkrati razrešitev njihovih 
prostorskih in ostalih težav; 
4. ustrezen razvoj subspecialnih dejavnosti na Pediatrični 
kliniki; 
5. omogočeno bi bilo ustrezno opravljanje pedagoškega dela 
za vse zdravstvene profile. 

Predlog zakona zato predvideva rešitev, po kateri naj bi se za 
gradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani v letih od 1997 do 
1999 na posebnem računu pri Ministrstvu za zdravstvo 
(ločeno od drugih proračunskih sredstev in ločeno od sred- 
stev, predvidenih za investicije v javne zdravstvene zavode, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenije) zbrala namenska 
sredstva v skupni višini 7.320.000.000 SIT. Vire teh sredstev bi 
predstavljala namenska sredstva iz državnega proračuna, 
sredstva od prodaje stavb, v katerih deluje sedanja Pedia- 
trična klinika sedaj, del amortizacije, ki se nanaša na ti dve 
stavbi, ter druga namenska sredstva, pri čemer so kot slednja 
mišljena sredstva, ki se zbirajo v posebej za ta namen usta- 
novljenem Skladu za izgradnjo nove Pediatrične klinike. 
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Zbrana sredstva naj bi se uporabila izključno za izgradnjo 
nove Pediatrične klinike v Ljubljani. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA 
ZAKONA 

Od decembra 1994 do aprila 1996 so posamezniki iz Slovenije 
in tujine ter podjetja (med njimi je veliko šol in vrtcev) zbrali 
več kot 36.700.000 tolarjev, kar je svojevrsten referendum, ki 
dokazuje, da ima novogradnja veliko podporo. Zbiranje pro- 
stovoljnih prispevkov se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Pri- 
pravljena je tudi ocena bodočega priliva donatorskih sred- 
stev, ki kaže, da bo do konca leta 1999 zbranih preko 200 
milijonov tolarjev, in sicer do konca leta 1996 še 20.000.000 
SIT, v letu 1997 40.000.000 SIT, v letu 1998 50.000.000 SIT ter v 
letu 1999 najmanj 60.000.000 SIT. 

Opravljena je bila tudi ocena obeh stavb, v katerih deluje 
sedanja Pediatrična klinika. Njuna vrednost je 1.940.773.885 
tolarjev, kar že predstavlja več kot četrtino potrebnih sred- 
stev, saj je celotna investicija ocenjena na 7.320.000.000 tolar- 
jev. Z odprodajo objektov na Vrazovem trgu in na Ulici stare 
pravde bi bili torej pridobljeni približno dve milijardi tolarjev, 
kar pomeni da bi bilo iz državnega proračuna potrebno v treh 
letih zagotoviti še največ 5.500.000.000 tolarjev. 

Ta dodatna sredstva nikakor ne posegajo v sredstva, ki se 
zbirajo na podlagi zakona o investicijah v javne zdravstvene 
zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za 
obdobje 1994-1999, za dokončanje že začetih prioritetnih 
investicij v zdravstvu. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon določa način zagotavljanja sredstev za izgradnjo 
nove Pediatrične klinike v Ljubljani, v obdobju od 1997 do 
1999 

2. člen 

Za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani bodo v 
obdobju 1997-1999 zbrana sredstva do skupne višine 
7.320.000.000 tolarjev po cenah april 1996. 

Letni program investiranja za izgradnjo nove Pediatrične kli- 
nike določa Vlada Republike Slovenije v skladu z dinamiko 
del, določeno v 8. členu tega zakona. 

3. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu 
pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, ločeno od ostalih 
proračunskih sredstev in od sredstev, ki se zbirajo na podlagi 
zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 
(Uradni list RS, št. 19/94). 

4. člen 

Viri sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike po tem 
zakonu so: 

- del namenskih sredstev, določenih z državnim prora- 
čunom, 
- sredstva od prodaje stavb stare Pediatrične klinike, Vrazov 
trg 1, Ljubljana in Mestne otroške bolnišnice, Ulica stare 
pravde 4, Ljubljana, 
- del amortizacije javnega zdravstvenega zavoda Klinični 
center v Ljubljani, 
- druga namenska sredstva. 

5. člen 

Republika Slovenija bo za izgradnjo nove Pediatrične klinike 
v Ljubljani v proračunu zagotovila sredstva do skupne višine 
največ 5.500.000.000 tolarjev. 

Sredstva iz prve in druge alineje prejšnjega člena se nakazu- 
jejo na poseben račun ministrstva, pristojnega za zdravstvo, v 
skladu z določili proračuna Republike Slovenije. 

6. člen 

Sredstva iz tretje alinee 4. člena tega zakona se zagotavljajo 
ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena o zdravstve- 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
9/92, 13/93 in 9/96). 

Klinični center v Ljubljani obvezno odvaja na poseben račun 
pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, del amortizacije, ki je 
priznana v ceni njihovih storitev. Obvezno odvajanje se 
nanaša na amortizacijo stavb na Vrazovem trgu 1 in Ulici stare 
pravde 4, v katerih zdaj deluje Pediatrična klinika ter lahko 
znaša v povprečju največ 15% celotne amortizacije, priznane 
v cenah zdravstvenih storitev. 

Način obračunavanja in odvajanja sredstev iz prejšnjega 
odstavka podrobneje določi minister, pristojen za zdravstvo. 

7. člen 

Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu mora 
imeti ministrstvo, pristojno za zdravstvo, do njihove namen- 
ske porabe v državnih vrednostnih papirjih. 

8. člen 

Izgradnja nove Pediatrične klinike'v Ljubljani bo časovno 
potekala po naslednji okvirni dinamiki: 

- v letu 1997: pridobitev zemljišča, priprava projektne in 
izvedbene dokumentacije ter pričetek izgradnje in nado- 
mestne gradnje, 
- v letu 1998: nadaljevanje gradbenih in obrtniških del, 
- v letu 1999: zaključek gradbenih in obrtniških del, notranja 
prostorska ureditev, montaža opreme in zunanja ureditev. 

9. člen 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za izvajanje 
tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za zdravstvo ozi- 
roma v njegovem imenu Odbor za investicije v javne zdrav- 
stvene zavode. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Pediatrična klinika v Ljubljani trenutno deluje na dveh lokaci- 
jah: na Vrazovem trgu 1 in Ulici stare pravde 4. Stavba na 
Vrazovem trgu je bila zgrajena leta 1950 kot Dječji dom, v 
stavbi na Ulici stare pravde pa je bolnišnica že od leta 1889. 

To je javni zdravstveni zavod, ki letno sprejema veliko število 
bolnikov, med katerimi jih je več kot polovica izven ljubljan- 
ske regije. 

Za tako odgovorno in obsežno delo so sedanje razmere na 
Pediatrični kliniki popolnoma neustrezne, saj so strokovne 
ocene pokazale, da je sedanji objekt na Vrazovem trgu ni 
potresno in protipožarno varen, na njem so opazne tudi 
poškodbe konstrukcije, instalacij in opreme. Objekt je v takš- 
nem stanju, da temeljita obnova ni mogoča. 

Leta 1994 so se že pričele dejavnosti v zvezi s tem, v zaintere- 
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siranih institucijah in javnosti izjemno dobro sprejetim projek- 
tom, saj je bil na pobudo staršev in zdravstvenih delavcev pri 
reviji Otrok in družina ustanovljen odbor civilne družbe Odbor 
za novo Pediatrično kliniko. Z delom sta pričela tudi na 
Pediatrični kliniki v Ljubljani ustanovljeni Strokovni odbor za 
izgradnjo nove Pediatrične klinike in poseben Sklad za 
izgradnjo nove Pediatrične klinike. Izbrana je bila najprimer- 
nejša lokacija, in sicer na severni strani Kliničnega centra, 
stekli pa so tudi priprava strokovnih izhodišč, postopki za 
pridobitev ustrezne tehnične dokumentacije ter akcija obveš- 
čanja in zbiranja sredstev. Do maja 1996 so posamezniki iz 
Slovenije in tujine ter podjetja zbrali več kot 36,7 milijonov 
tolarjev. 

Predlagani zakon za rešitev vprašanja zagotovitve materialnih 
sredstev za gradnjo nove Pediatrične klinike v 1. členu za 
obdobje od leta 1997 do 1999 predvideva zbiranje namenskih 
sredstev. 

Določba 2. člena opredeljuje investicijsko ceno gradnje nove 
Pediatrične klinike (7.320.000.000 tolarjev po cenah v aprilu 
1996) ter vladi nalaga, da v skladu z dinamiko del, ki jo 
predlog zakona vsebuje v 8. členu, določi letni program inve- 
stiranja. 

Predlog zakona v 3. členu predvideva, da se bodo zbrana 
sredstva stekala na poseben račun, odprl pri Ministrstvu za 
zdravstvo, ločeno od drugih proračunskih sredstev in ločeno 
od sredstev, ki so po leta 1994 sprejetem zakonu o investicijah 
v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 namenjena za izvedbo 
programa investicijskih vlaganj v zdravstvu. 

Viri sredstev so precizirani v 4. členu kot: del namenskih 
sredstev, določenih z državnim proračunom, sredstva od pro- 
daje stavb stare Pediatrične klinike in Mestne otroške bolniš- 
nice (ocenjena vrednost znaša 1.940.773.885 tolarjev, kar že 
predstavlja več kot četrtino potrebnih sredstev), del amortiza- 
cije javnega zdravstvenega zavoda Pediatrična klinika ter 
druga namenska sredstva. Slednja zajemajo prostovoljne pri- 
spevke, ki se posebej v ta namen zbirajo v Skladu za izgradnjo 
nove Pediatrične klinike v Ljubljani. (Doslej je bilo zbranih 
36,7 milijonov tolarjev, v Skladu pa predvidevajo, da bo do 
konca leta 1996 zbranih še 20 milijonov, v letu 1997 40 
milijonov, v letu 1998 50 milijonov ter v letu 1999 najmanj 60 
milijonov tolarjev, kar bi skupno znašalo preko 200 milijonov 
tolarjev donatorskih sredstev.) 

V 5. členu predloga zakona je določeno, da bo država iz 

proračuna za izgradnjo nove Pediatrične klinike zagotovili 
sredstva v najvišjem znesku 5.500.000 000 tolarjev. Sredstva, 
zagotovljena iz državnega proračuna ter sredstva od prodaji 
stavb stare Pediatrične klinike in Mestne otroške bolnišnice 
naj bi se nakazovala na poseben račun ministrstva, pristoj- 
nega za zdravstvo, v skladu z določili proračuna Republike 
Slovenije. 

Del sredstev iz naslova amortizacije bi se na podlagi 6. členi 
zagotavljal ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki sicet 
ureja obseg zagotavljanja proračunskih sredstev, obvezno 
odvajanje pa bi se nanašalo le na stavbi v katerih deluje 
Pediatrična klinika sedaj. Predlog zakona predvideva, da bi 
višina sredstev, ki bi jih Klinični center iz naslova amortizacije 
(poleg tistih, ki jih je dolžan odvajati po zakonu o investicijah 
v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republike 
Slovenija, za obdobje 1994-1999) odvajal za gradnjo Pedia- 
trične klinike, smela znašati največ 15% celotne amortizacije, 
priznane v cenah zdravstvenih storitev. Določitev načine 
obračuna in odvajanja teh sredstev predlog zakona umešča 
med pristojnosti ministra, pristojnega za zdravstvo. 

Likvidnostne presežke sredstev, ki bodo zbrani na posebnem 
računu, bo moralo imeti Ministrstvo za zdravstvo v skladu s 
predlagano določbo 7. člena do njihove namenske porabe i 
državnih vrednostnih papirjih. 

Časovna dinamika del je opredeljena v 8. členu predloga 
zakona in izhaja iz že pripravljenega finančno terminskoga 
plana. Tako je za leto 1997 predvidena pridobitev zemljišča, 
priprava projektne in izvedbene dokumentacije ter pričetek 
izgradnje in nadomestne gradnje, v letu 1998 naj bi se nada- 
ljevala začeta gradbena in obrtniška dela, zaključek gradbe- 
nih in obrtniških del, notranja prostorska ureditev, montaža 
opreme ter zunanja ureditev pa so načrtovani za leto 1999. 

V 9. členu predlagamo, da bi strokovne, administrativne in 
tehnične naloge za izvajanje tega zakona opravljalo ministr- 
stvo, pristojno za zdravstvo oziroma v njegovem imenu Odbot 
za investicije v javne zdravstvene zavode. To pa seveda ne 
pomeni, da bo Odboru za novo Pediatrično kliniko in Strokov- 
nemu iniciativnemu odboru za izgradnjo nove Pediatrične 
klinike, ki sta obliki organiziranja civilne družbe, onemogo- 
čeno nadaljnje sodelovanje in pomoč. 

Kot dan uveljavitve zakona oziroma »vacatio leg is- 10. člen 
predloga zakona predvideva naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POSLOVNIH 

STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH 

(ZPSPP-B) 

- EPA 1198 - tretja obravnava 

Poslanska skupina DS 

Podpisana poslanca na podlagi 19. člena zakona o poslancih 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92), prvega odstavka 
174. člena, in 175. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93 in 80/ 
94) ter drugega odstavka 195. člena poslovnika v zvezi s 
sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetim na 
39. seji dne 22. 5. 1996, vlagata v tretjo obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOV- 
NIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH (ZPSPP-B), 

ki ga pošiljata na podlagi tretjega odstavka 174. člena poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije Vam sporočata, da bosta pri obrav- 
navi predloga zakona na sejah državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala oba predlagatelja zakona. 

Tone PERŠAK, I. r. 

Danica SIMŠIČ, I. r. 

1. člen (nov) 

Za 17. členom zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/74 in 34/88) se 
doda nov 17. a člen, ki se glasi: 

»17. a člen 

V primeru lastnih materialnih vlaganj v prenovo in izboljšave 
stavbe ali poslovnega prostora (v nadaljevanju: investicijska 
vlaganja) se najemnik lahko odloči za eno izmed naslednjih 
možnosti: 

V času trajanja najemnega razmerja lahko najemnik od naje- 
modajalca zahteva denarno povračilo investicijskih vlaganj, 
pri čemer se pri ugotavljanju vrednosti amortizacija ne upo- 
števa, ali pa, da se zahtevani znesek upošteva pri višini ozi- 
roma plačilu najemnine. 

V primeru izpraznitve poslovne stavbe ali poslovnega pro- 
stora ima najemnik pravico od najemodajalca zahtevati 
denarno povračilo investicijskih vlaganj, pri čemer se pri 
ugotavljanju vrednosti amortizacija ne upošteva. 

Najemnik lahko na delu poslovne stavbe ali poslovnega pro- 
stora zahteva solastninski delež v višini investicijskih vlaganj. 
Pri določanju vrednosti se amortizacija ne upošteva. 

Najemodajalec je obveznost iz prvega in drugega odstavka 
tega člena dolžan izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od 
vložitve zahteve, vrednost investicijskih vlaganj pa se ugotav- 
lja na podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca.«. 

2. člen (nov) 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski in mestni sveti so dolžni v roku treh mesecev od 
dneva uveljavitve tega zakona za poslovne stavbe in poslovne 
prostore predpisati najvišji znesek najemnine, ki se šteje za 
oderuško. 

*0 
Za poslovne stavbe in poslovne prostore, vrnjene upravičencu 
po predpisih o vračanju premoženja prvotnim lastnikom ali 
njihoyim pravnim naslednikom lahko znaša letni znesek 
najemnine največ 5 % vrednosti poslovne stavbe ali poslov- 
nega prostora, pri čemer se investicijska vlaganja ne upošte- 
vajo.«. 

3. člen (prej 1. člen) 

V 24. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se 
glasita: 

»V primeru, ko je bila poslovna stavba ali poslovni prostor 
vrnjen upravičencu po predpisih o vračanju premoženja 
prvotnim lastnikom ali njihovim pravnim naslednikom, lahko 
preneha najemno razmerje na podlagi odpovedi le z odpoved- 
nim rokom, ki ne sme biti krajši od desetih let. 

Če predstavlja opravljanje poslovne dejavnosti za najemnika, 
ki je fizična oseba, edini vir preživljanja sebe ali njegove 
družine, lahko preneha najemno razmerje le za dnevom upo- 
kojitve najemnika, če izpolni pogoje za pridobitev starostne 
pokojnine do dne 1.1. 2010.«. 

4. člen (prej 2. člen) 

Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se glasi: 

»30. a člen 

Ob izpraznitvi poslovne stavbe ali poslovnega prostora ima 
najemnik pravico od najemodajalca zahtevati denarno povra- 
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čilo investicijskih vlaganj po vrednosti na dan izselitve, oce- 
njene na podlagi sodne cenitve. 

Najemodajalec je obveznost iz prejšnjega odstavka dolžan 
izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od prejete zahteve 
najemnika«. 

5. člen (nov) 

Za 30. členom se doda nov 30. b člen, ki se glasi: 

»30. b člen 

Najemnik lahko na delu poslovne stavbe ali poslovnega pro- 

stora zahteva solastninski delež zaradi investicijskih vla- 
ganj.«. 

6. člen (prej 3. člen) 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v sodnih postopkih, 
ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona že uvedeni, pa še niso 
pravnomočno končani. 

7. člen (prej 4. člen) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor RS je na svoji 39. seji dne 22. maja 1995 opravil 
drugo obravnavo predloga zakona o dopolnitvi zakona o 
poslovnih stavbah in prostorih ter s sklepom zadolžil predla- 
gatelja, da pripraviva celovito besedilo predloga zakona za 
tretjo obravnavo. 

Celovito besedilo predloga zakona je pripravljeno na podlagi 
195. člena poslovnika ter upošteva vse amandmaje, ki jih je 
državni zbor sprejel ob drugi obravnavi: 

- V predlog zakona so bili na novo uvrščeni 1. in 2. člen (oba 
na predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Francem 
Lipoglavškom), telesa) ter 5. člen (na predlog Odbora DZ RS 
za infrastrukturo in okolje). 

- S sprejemom amandmajev sta bila spremenjena 3. in 4. člen 
(prejšnja 1. in 2. člen - oba na predlog skupine poslancev s 

prvopodpisanim Francem Lipoglavškom), odpravljena pa je 
bila tudi napaka v naslovu zakona (na predlog Odbora DZ RS 
za infrastrukturo in okolje). 

- V primerjavi z besedilom, ki je bilo pripravljeno za drugo 
obravnavo sta ostali enaki določbi 6. (prejšnjega 3.) in 7. člena 
(prejšnjega 4.) člena. 

Ker je državni zbor ob drugi obravnavi s sprejemom amand- 
majev v predlog zakona uvrstil tri nove člene, je bilo potrebno 
opraviti preštevilčenje členov, pri čemer zaradi boljše pre- 
glednosti ob oznakah členov v oklepaju navajamo tudi šte- 
vilke členov ob drugi obravnavi oziroma navedbo, da je člen 
nov. V sedanjem novem prvem členu je redakcijsko dodana 
navedba številk Uradnega lista RS, v katerih je bil objavljen 
veljavni stanovanjski zakon, izpuščena pa v sedanjem tretjem 
(prej prvem) členu. 

BELEŽKE 

poročevalec, št. 22 8 



Predlog zakona o 

SLOVENSKEM SKLADU »TOBAČNI 

IZDELKI ALI ZDRAVJE« (ZSSTIZ) 

- EPA 1502 - prva obravnava 

Dr. Leo Šešerko, poslanec 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št.48/ 
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS (Ur. I. RS, št.40/93 in 80/94) vlaga 

PREDLOG ZAKONA O SLOVENSKEM SKLADU »TOBAČNI 
IZDELKI ALI ZDRAVJE«, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 
tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na 
sejah delovnih teles in v Državnem zboru. 

Dr. Leo Šešerko, l.r. 

I. UVOD 

Zakon Slovenskem skladu »Tobačni izdelki ali zdravje« je 
sestavni del sodobne organiziranosti, ki jo poznajo in v izdatni 
meri uporabljajo v večini razvitejših držav. Glavna značilnost 
te ureditve je, da ne obremenjuje gospodarskih aktivnosti, 
državnega proračuna in obenem omogoča boljše zdravstveno 
stanje prebivalstva. To se odraža v večji uspešnosti posamez- 
nih prebivalcev in v višji nacionalnogospodarski uspešnosti. 
Gre za pomemben prispevek k blagostanju posameznikov in 
države. 

Ocena stanja 

Zaradi razvejanosti reklamiranja tobačnih izdelkov v Repu- 
bliki Sloveniji bi omejevanje reklamiranja tobačnih izdelkov 
brez oblikovanja sklada iz tega zakona prizadelo eksistenčne 
interese nekaterih družbenih subjektov (agencij za marketing, 
javnih medijev, kulturnih, športnih organizacij, vidnih posa- 
meznikov iz teh dejavnosti itd.). Namen Slovenskega sklada 
»Tobačni izdelki ali zdravje« je, da te subjekte spodbudi k 
promoviranju zdravega življenja. Gre za obsežno in specifično 
področje dejavnosti, za izpopolnitev sistema, ki jih drugod po 
svetu zagotavljajo specializirani skladi. V Republiki Sloveniji 
še nimamo vzpostavljene te institucije, ki omogoča civilizi- 
rano in evropsko ustrezno reševanje teh problemov. 

Razlogi za sprejem zakona 

V Republiki Sloveniji se pospešeno uveljavljajo osnove za 
sodobno demokratično skupnost, za krepitev civilne družbe, 
pravne države in v tem sklopu različnih oblik skladov. V 
tovrstni standard nedvomno sodi tudi primerljiva ureditev 
družbenogospodarskega instrumentarija v zvezi s tobačnimi 
izdelki. Odsotnost kultivirane ureditve tega področja z ustrez- 
nim skladom je zgodovinska posledica družbene in pravne 
ureditve polpreteklega obdobja, ko je v Sloveniji veljala 
zvezna jugoslovanska zakonodaja za področje tobačnih izdel- 
kov, ki ni ustrezno varovala zdravja ljudi in tudi ni celostno 
regulirala sponzoriranja kulturnih in športnih dejavnosti. S 

tem zakonom bo zagotovljeno nemoteno delovanje in spon- 
zoriranje organizacij in vidnejših posameznikov na teh 
področjih v pogojih omejevanja reklamiranja tobačnih izdel- 
kov. Zbiranje sredstev po tem zakonu za reklamiranje zdra- 
vega življenja je v skupini pomembnejših dejavnikov, ki bodo 
v najkrajšem času omogočili dohitevanje razvitih držav in 
vzpostavili primerljivost z njimi tudi na tem področju. 

•» 
Načela in cilji zakona ter predlagane rešitve 

Temeljno načelo tega zakona je promoviranje zdravega živ- 
Ijenskega stila brez kajenja in ustvarjanje finančnih in družba- 
nih pogojev zanj. 

Drugo načelo je spodbujanje individualnega varovanja oseb- 
nega zdravja in zdravega življenja brez bolezni, ki so pove- 
zane s kajenjem. 

Tretje načelo je uveljavitev sklada, ki rešuje to globalno druž- 
beno problematiko. 

Načelo zakona je tudi neposeganje v integralni proračun 
Republike Slovenije. 

Finančne in druge posledice 

Zakon ne predstavlja dodatne obremenitve proračuna Repu- 
blike Slovenije, omogočil pa bo sponzoriranje in financiranje 
vrhunskih športnikov in umetniških ter drugih ustvarjalcev 
neodvisno od reklamiranja tobačnih izdelkov. 

Sedanje cene tobačnih izdelkov pri nas povsem omogočajo 
izpopolnjevanje davčega instrumentarija na tem področju v 
smeri posebnega prometnega davka (trošarine na dodano 
vrednost) od tobačnih izdelkov. 

Na podlagi podatkov o prodnih količinah tobačnih znamk v 
povprečju v devetdesetih letih bo letni priliv iz naslova troša- 
rine iz tega zakona med 500 in 600 milijoni tolarjev. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za sponzoriranje vseh tistih subjektov, ki se jim zaradi zakon- 
skih omejitev direktnega in indirektnega reklamiranja tobač- 
nih izdelkov zmanjšajo finančna sredstva, se ustanovi Sloven- 
ski sklad »Tobačni izdelki ali zdravje« (v nadaljnjem besedilu: 
sklad). 

Pri svoji dejavnosti sklad sofinancira tudi tiste organizacije, 
društva in druge, ki so že doslej odklanjali tobačno sponzor- 
stvo. 

2. člen 

Od maloprodajne cene tobačnih izdelkov se plačuje 2% v 
korist sklada. 

Zavezanec za obračun in vplačevanje sredstev iz prvega 
odstavka je proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov. 

Pri spremembi maloprodajnih cen in s tem povezano uskladi- 
tvijo zneska sredstev iz tega zakona je zavezanec tudi pravna 
oseba oziroma zasebnik, ki opravlja trgovsko ali gostinsko 
dejavnost. Zavezanci vplačujejo sredstva v Sklad mesečno. 
Način obračunavanja in vplačevanja predpiše minister, pristo- 
jen za področje zdravstva, v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

3. člen 

Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj račun. 

Sklad posluje z imenom: Slovenski sklad »Tobačni izdelki ali 
zdravje«. 

Sedež sklada je v Ljubljani. 

4. člen 

V skladu z določili prvega člena tega zakona Slovenski sklad 
»Tobačni izdelki ali zdravje« sodeluje z javnimi mediji. 

5. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razre- 
šuje Državni zbor Republike Slovenije, po enega Vlada Repu- 
blike Slovenije, Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza 

društev nekadilcev Slovenije in Zbornica za oglaševanje Slo- 
venije. 

Delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in 
sedem članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Repu- 
blike Slovenije. Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi 
direktor, ki ga imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru. 

6. člen 

Upravni odbor sprejme statut sklada, s katerim se uredijo: 

1. notranja organizacija in način dejavnosti sklada, 
2. pooblastila za zastopanje. 
3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora 
ter direktorja, 
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslo- 
vanjem fondacije. 

K statutu sklada, finančnemu načrtu in zaključnemu računu in 
poročilu o poslovanju daje soglasje Vlada Republike Slove- 
nije. 

7. člen 

Zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
250.000 tolarjev, če ne obračuna, nepravilno obračuna in/ali 
ne plača mesečnih zneskov iz tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

8. člen 

Finančno poslovanje sklada nadzira organizacija, pooblaš- 
čena za upravljanje ekonomskofinančne revizije javnih fi- 
nanc. 

9. člen 

Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega 
zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve Sklada je odgo- 
vorna Vlada Republike Slovenije. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o Slovenskem skladu »Tobačni izdelki ali zdravje« 
je predlagana izpopolnitev družbene organiziranosti, ki je 
nujna glede na ureditve o omejevanju reklamiranja tobačnih 
izdelkov. Sredstva se bodo obračunavala in plačevala v višini 
2% od maloprodajne cene vseh tobačnih izdelkov. V zakonu 
so glede opredelitve zavezanca predlagane rešitve, kakršne 
so v zakonu o prometnem davku, to je glede nastanka obvez- 
nosti, plačevanja obveznosti, evidentiranja prometa, obraču- 
navanja in plačevanja obveznosti, kraja plačila, zastaranja, 
popisa, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem, prav- 
nih sredstev, obnove postopka, vračila sredstev, zamudnih 
obresti in kazenskih določb. 

Sredstva iz tega zakona pomenijo izpopolnitev slovenskega 
inštrumentarija na tem področju, saj je v petnajsterici Evrop- 
ske unije v povprečju kar 78,5% vseh tobačnih trošarin obliko- 
vanih po metodologiji»ad vatorem«. Hkrati gre tudi za prispe- 
vek k prilagajanju nekaterim osrednjim ekonomskim parame- 
trom v zvezi s tobačnimi izdelki EU, kar je razvidno iz prilo- 
žene tabele: 

Cene 20 cigaret v EU in Sloveniji v letu 1995 (v ECU) 

Danska 3,80 
Velika Britanija 3,42 
Švedska 3,32 
Irska 3,24 
Finska 3,19 
Belgija 3,07 
Nemčija 2,56 
Francija 2,51 
Nizozemska 2,35 
Luksemburg 2,30 
Avstrija 2,25 
Italija 2,24 
Grčija 1,69 
Portugalska 1,53 
Slovenija 0,83 
Španija 0,76 

Povprečna cena v EU je 2,55 ECU. 
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Z zakonom je predlagan sklad Slovenski sklad »Tobačni 
izdelki ali zdravje«, ki zagotavlja nemoteno delovanje in spon- 
zoriranje organizacij in vidnejših posameznikov na področju 
kulture, športa in drugod v razmerah omejevanja direktnega 
in indirektnega reklamiranja tobačnih izdelkov. 

Z obema ureditvama zakon v polni meri uresničuje načelo 
promoviranja zdravega življenjskega stila brez kajenja in 
spodbujanje individualnega varovanja ter krepitve osebnega 
zdravja. Med osrednje značilnosti sodi tudi načelo neposega- 
nja v integralni proračun Republike Slovenije, saj ureditev z 
ničemer ne povzroča dodatnih stroškov in gre zgolj za aloka- 
cijo sredstev v ustreznem skladu. 

BELEŽKE 

•» 
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Predlog zakona o 

NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH 

PAPIRJIH (ZNVP) 

- EPA 1508 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VRED- 
NOSTNIH PAPIRJIH, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Andrej SIMONČIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 
Slovenski trg vrednostnih papirjev spada med t. i. razvijajoče 
se trge, iz razloga relativno majhnega števila delniških družb, 
s katerimi se lahko javno (neomejeno) trguje, ter posledično 
majhne likvidnosti in globine (tržne kapitalizacije) trga. Orga- 
nizirano trgovanje poteka preko Ljubljanske borze d. d., kjer 
se trenutno trguje z 32 delnicami ter 25 obveznicami. Pov- 

I prečni dnevni promet borze znaša približno 300 mio SIT, 
povprečno število poslov pa znaša približno 500 poslov 
dnevno. Z vrednostnimi papirji, ki niso uvrščeni v borzno 
trgovanje (kotacija A, kotacija B, organizirani trg C), se trguje 
neorganizirano in nenadzorovano. 

Tudi v Sloveniji smo priča razvoju trga vrednostnih papirjev, 
ki od vsega začetka temelji na izkušnjah razvoja že razvitih 
trgov, saj so se pri nas vrednostni papirji ter s tem njihov trg 
pojavili šele z ekonomskimi in regulativnimi reformami leta 
1989. Na borzi vrednostnih papirjev se je po ustanovitvi leta 
1991 tri leta poslovalo izključno v borzni dvorani z izkliceva- 
njem. Konec leta 1993 pa je Ljubljanska borza uvedla sistem 
trgovanja z vrednostnimi papirji preko računalniškega borzno 
informacijskega sistema (BIS) trgovanja ter s tem bistveno 
izboljšala infrastrukturo trga ter povečala svoj pomen na trgu 
finančnih storitev. Trgovanje se je iz borzne dvorane preneslo 
na računalniške terminale. Moderna in z mednarodnimi stan- 
dardi usklajena infrastruktura za organizirano sklepanje 
poslov z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, je torej v 
Sloveniji že zagotovljena. 

Trg vrednostnih papirjev se bo bistveno razvil z zaključkom 
postopkov po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
se pravi s končanimi postopki na t. i. primarnem trgu vred- 
nostnih papirjev oziroma preoblikovanjem podjetij v delniške 

družbe, ki bodo privatnim lastnikom izdale delnice. Sekun- 
darni trg vrednostnih papirjev pa pomeni trgovanje z novoiz- 
danimi delnicami. Število delniških družb, s katerih delnicami 
bo mogoče trgovati na sekundarnem trgu vrednostnih papir- 
jev, torej na javnem in organiziraneri)_trgu (borza, OTC) ali na 
t. i. internih trgih zaprtih družb, ki niso izvedle postopka javne 
prodaje, se bo v kratkem bistveno povečalo. Do konca aprila 
letošnjega leta je na Agencijo za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo prispelo 1482 programov lastninskega preoblikovanja, pri 
čemer je več kot polovica podjetij že pridobila soglasje k 
programu. Konec aprila letos je 584 podjetij že pridobilo 
drugo soglasje Agencije. Od teh 584 podjetij se jih bo pri- 
bližno 85% vpisalo v sodni register kot delniške družbe in tako 
izdalo delnice in jih razdelilo med upravičence. 

Nadalje je potrebno upoštevati, da je bilo do konca marca 
letošnjega leta ustanovljeno tudi 70 pooblaščenih investicij- 
skih družb z skupnim razpisanim osnovnim kapitalom 
310.000.000.000 SIT, kar praktično pomeni približno 310 mili- 
jonov dodatnih delnic na sekundarnem trgu vrednostnih 
papirjev. 88,4 % razpisanega osnovnega kapitala pooblašče- 
nih investicijskih družb je bilo že vpisanega z lastniškimi 
certifikati. 

Proces privatizacije podjetij se torej intenzivno izvaja ter pri- 
bližuje zaključni fazi, ko bodo praktično vsi državljani Slove- 
nije postali delničarji olastninjenih podjetij. 

Z delnicami, izdanimi v postopku lastninjenja bo po preneha- 
nju omejitev prenosljivosti, ki so določene v predpisih o 
lastninskem preoblikovanju (delnice iz interne razdelitve so 
neprenosljive'dve leti od izdaje, delnice iz notranjega odkupa 
dokler traja notranji odkup, delnice pooblaščenih investicij- 
skih družb dokler se ne uvrstijo na borzo) mogoče trgovati na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Javnomnenjske 
raziskave Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ki so bile 
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izvedene v obdobju od decembra 1993 do februarja 1995 so 
pokazale, da je delež državljanov, ki bodo takoj prodali svoje 
delnice, okoli 16%, delež tistih, ki ne nameravajo prodati 
delnic znaša 30,9 %, delež tistih, ki prodajo pogojujejo s 
stabilnostjo ali povečanjem cen na trgu znaša 32,1%, delež 
državljanov, ki namerava prodati delnice iz lastninjenja le v 
primeru finančne stiske pa znaša okoli 13%. Iz omenjenega je 
razvidno, da bo s povečanjem števila delniških družb ter s tem 
povečanja števila delničarjev (na vse državljane Slovenije) v 
kratkem prišlo tudi do bistveno povečanega števila poslov z 
vrednostnimi papirji, tudi v kontekstu t. i. konsolidacije lastni- 
štva podjetij kot druge faze lastninjenja. Zato je nujno 
potrebno vsem imetnikom vrednostnih papirjev zagotoviti 
učinkovit, enostaven in zanesljiv sistem opravljanja poslov z 
vrednostnimi papirji, se pravi sistem sklepanja poslov (organi- 
ziran trg), predvsem pa varen in učinkovit način izpolnitve 
poslov, se pravi prenosa vrednostnega papirja na kupca in 
denarja na prodajalca. Obenem je potrebno zagotoviti 
ustrezna pravna pravila, ki bodo nudila imetnikom pravno 
varnost pri izpolnitvi sklenjenih poslov, tako na neorganizira- 
nem trgu, predvsem pa na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev. 

Kot je bilo omenjeno, ima Slovenija že zagotovljeno učinkovit 
sistem trgovanja oziroma sklepanja poslov z vrednostnimi 
papirji, z zmogljivostmi za trgovanje z vsemi dodatnimi delni- 
cami iz privatizacije. V drugi fazi razvoja slovenskega trga 
vrednostnih papirjev je z dematerializacijO vrednostnih papir- 
jev informacijski sistem vpeljan še v izpolnitveni del vsakega 
posla na trgu vrednostnih papirjev, se pravi v izpolnitev 
obveznosti iz kupoprodajne pogodbe oziroma prenos vred- 
nostnih papirjev na kupca. Plačilo se je tako ali tako že do 
sedaj izvrševalo s preknjižbo na računih denarja pri Agenciji 
za plačilni promet. 

Poslovanje z vrednostnimi papirji v ne - fizični (dematerializi- 
rani) obliki je v celoti praktično omogočeno z začetkom 
poslovanja klirinško depotne družbe. V skladu z projektom 
Vlade RS glede dematerializacije vrednostnih papirjev je bila 
meseca januarja leta 1995 v skladu z zakonom o trgu vred- 
nostnih papirjev (Ur. I. RS, št.6/94) ustanovljena klirinško 
depotna družba kot KDD - Centralna klirinško depotna 
družba d. d. Ljubljana (KDD), preko katere poteka poslovanje 
z vrednostnimi papirji v ne - fizični obliki. Delničarji Klirinško 
depotne družbe so banke in borzno posredniške družbe, 
Sklad RS za razvoj, Kapitalski sklad zavoda za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter pooblaščene družbe za upravlja- 
nje. Namreč delovna skupina za izvedbo projekta demateriali- 
zacije, ki je bila konec leta 1993 ustanovljena pri Vladi RS, je 
po proučitvi obstoječega stanja glede tehničnih (računalniška 
oprema, softvvare,..) in drugih pogojev ugotovila, da v Slove- 
niji določene institucije razpolagajo z tehničnimi oziroma 
računalniškimi zmogljivostmi in tudi znanjem, ki bi bile lahko 
osnova za delovanje sistema dematerializacije vrednostnih 
papirjev in torej ne bi bilo smotrna vzpostavitev infrastrukture 
poslovanja z vrednostnimi papirji brez njihovega upoštevanja. 
Na primer Ljubljanska borza razpolaga z sistemom računalni- 
škega trgovanja z vrednostnimi papirji (BIS), SKB - Aurum d. 
o. o. ima vzpostavljen sistem zbirne hrambe vrednostnih 
papirjev, pri Ministrstvu za ekonomske odnose je vzpostav- 
ljena baza podatkov o imetnikih lastninskih certifikatov ozi- 
roma imetnikov delnic podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo. 
Delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za finance je 
nadalje ugotovila, da je pri klirinško depotni družbi že priprav- 
ljen sistem povezave sistema trgovanja, hrambe in obdelave 
poslov (obračuna in poravnave) za vrednostne papirje, izde- 
lana in testirana je bila tudi programska oprema za vodenje 
centralnega registra vrednostnih papirjev ter sistema uveljav- 
ljanja pravic iz vrednostnih papirjev. Klirinško depotna družba 
razpolaga z ustrezno tehnično opremo ter ima zagotovljene 
tudi druge organizacijske in kadrovske pogoje za začetek 
opravljanja storitev. 

Klirinško depotna družba bo zagotavljala storitve ugotavljanje 
in izračuna obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev (clearing) ter zagotavljanje izpolni- 
tve oziroma prenosa vrednostnih papirjev (settlement) z raču- 
nalniško preknjižbo na računih vrednostnih papirjev, ki jih 

klirinško depotna družba vodi v okviru centralnega registra 
vrednostnih papirjev. Celoten trg vrednostnih papirjev bo 
torej temeljil na računalniškem sistemu poslovanja, v katererfl 
je centralna evidenca imetnikov vrednostnih papirjev bistve- 
nega pomena. Nematerializiran način poslovanja je nujno 
pogojen s centralnim vodenjem registra imetnikov vrednost- 
nih papirjev. To se zrcali v dejstvu, da so podatki o imetnikih 
vrednostnih papirjev in njihovih pravicah, vodeni v central- 
nem registru edini pravno relevantni in s tem tudi pravno 
zavezujoči, saj se pravice iz vrednostnega papirja brez zapisa 
v centralni register ne morejo niti ustvariti, niti prenašati. Zato 
je Vlada RS avgusta letos sprejela Uredbo o nematerializira- 
nih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/95), ki določa le 
osnovna pravna pravila, da bi bilo omogočeno poslovanje i 
nematerializiranimi vrednostnimi papirji, predvsem za 
podjetja, ki so že zaključila postopek lastninskega preobliko; 
vanja in ki so dolžna izdati delnice upravičencem. V omenjeni 
uredbi je Vlada RS določila tudi vodenje centralnega registra 
vrednostnih papirjev s strani klirinško depotne družbe. Iz tega 
razloga je Vlada RS tudi sprejela ureditev, v kateri so določeni 
izdajatelji dolžni prenesti vodenje registra imetnikov vred- 
nostnih papirjev na centralni register. V skladu z Uredbo 
Vlade RS o nematerializiranih vrednostnih papirjih so nema- 
terializirane vrednostne papirje dolžni izdati izdajatelji serij- 
skih vrednostnih papirjev, katerih prva prodaja je bila oprav- 
ljena po postopku javne ponudbe, banke in zavarovalnice, ne 
glede na to, ali je bila prva prodaja njihovih delnic opravljena 
po postopku javne ponudbe ter izdajatelji delnic, izdanih na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so 
kot enega od načinov lastninskega preoblikovanja izvedli 
javno prodajo, ali ki so imeli na dan izdaje drugega soglasja 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo k programu 
preoblikovanja več kot 50 delničarjev. Za vse pravne posle Z 
nematerializiranimi papirji, sklenjene bodisi na organiziranem 
trgu ali izven tega trga, bo izpolnitev obveznosti prenosa 
vrednostnega papirja potekala preko klirinško depotne 
družbe. 

Zakaj računalniška tehnologija vpliva na trg vrednostnih 
papirjev tako v tujini kot tudi v Sloveniji z borzno informacij- 
skim sistemom v tolikšni meri? Odgovor lahko najdemo v 
dejstvu, da je osrednja funkcija trga vrednostnih papirjev 
upravljanje in prenos informacij. Ko obseg trgovanja in s tem 
obseg informacij narašča ter povpraševanje do dostopa do 
informacij prav tako, je potrebna tudi vpeljava nove tehnolo- 
gije, ki bo nadomestila ročne postopke. Npr. mehanizem 
določanja cene na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev 
potrebuje pritok informacij o ponudbah in povpraševanjih ter 
opravljenih poslih, informacije o družbah, s katerih delnicami 
se trguje so pomembne za odločitev o nakupu ali prodajj. 
aktivnosti po trgovanju (ugotavljanje in izpolnitev obveznosti, 
nadzor nad trgom) so prav tako sestavljene iz zbiranja, prila- 
gajanja in širjenja informacij. Nedvomno to velja za slovenski 
trg vrednostnih papirjev, ko se je in se še bo z zaključkom 
postopkov lastninjenja število vrednostnih papirjev bistveno 
povečalo ter s tem tudi obseg sklenjenih poslov ter prenosov 
vrednostnih papirjev. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zaradi omenjenega hitrega razvoja trga vrednostnih papirjev 
v Sloveniji ter bistveno povečanim obsegom trgovanja z vred- 
nostnimi papirji kot tudi za učinkovito uveljavljanje pravic iz 
vrednostnih papirjev (dividende, glasovanje,...), je potrebno 
sistemsko zagotoviti ustrezno infrastrukturo za nemoteno, 
učinkovito, poceni in enostavno poslovanje na sekundarnem 
trgu vrednostnih papirjev, predvsem delnic, ki jih bodo držav- 
ljani pridobili v postopkih lastninjenja podjetij. Nov način 
poslovanja narekuje prilagoditev pravnih pravil, ki se nana- 
šajo na takšen način opravljanja poslov z vrednostnimi 
papirji, saj lahko neustrezna pravila otežijo ali celo onemogo- 
čijo prehod na nov in učinkovitejši sistem poslovanja z vred- 
nostnimi papirji. 

Ekonomska funkcija kot tudi pravo vrednostnih papirjev ni 
samo sebi namen, temveč je nastalo kot odraz določene 
stopnje gospodarskega razvoja ter uresničitve interesa po 
enostavnejšem in učinkovitejšem prenašanju pravic. Tako je 
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pravo tesno povezalo pravico z materialnim instrumentom 
oziroma listino - vrednostnim papirjem, kar omogoča da se s 
prenosom listine prenaša tudi v listini inkorporirana pravica. 
Po veljavni zakonodaji pravic iz vrednostnega papirja ne 
moremo ne ustanoviti in tudi ne prenašati (izročitev pri pri- 
nosniških vrednostnih papirjih in indosament pri imenskih), 
ne da bi listino pri tem tudi pokazali in tako dokazali obstoj 
pravnega temelja upravičenj iz določenega vrednostnega pa- 
pirja. 

Razvoj računalniške tehnologije pa danes omogoča veliko 
bolj enostaven in učinkovit način prenašanja pravic kot ga 
sedaj zagotavljajo materialni prenosi vrednostnih papirjev kot 
listin. Dokaz temu je lahko uporaba »elektronskega« denarja, 
ki je v sodobnih transakcijah v veliki meri nadomestil denar. 
Dematerializacija vrednostnih papirjev zato pomeni nadome- 
stitev materialnega vrednostnega papirja z »nematerialnim« 
zapisom v računalniškem sistemu, pri čemer se vsebina pra- 
vic ne spremeni. To pa zahteva prilagoditev pravnih pravil o 
nastanku (izdaji), prenašanju in uresničevanju pravic iz nema- 
terializiranih vrednostnih »papirjev«, čeprav postane beseda 
papir v novem sistemu neustrezna. Prav takšna pravna pravila 
so vsebovana v predlaganem zakonu o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih. Novemu načinu poslovanja ter prilagaja- 
nju slovenskega finančnega sistema modernim mednarodnim 
standardom pa bo potrebno delno prilagoditi tudi drugo civil- 
nopravno zakonodajo. Tako med drugim tudi nov osnutek 
zakona o obligacijskih razmerjih za vrednostni papir šteje tudi 
zapis na mediju, če je to določeno s posebnim zakonom. 

Temeljni razlog za ureditev sistema nematerializiranih vred- 
nostnih papirjev je torej zagotovitev učinkovitejšega, bolj 
zanesljivega in racionalnega trga vrednostnih papirjev preko 
sodobnega finančnega instrumenta, ki bo olajšal cirkulacijo 
in izvrševanje pravic iz vrednostnih papirjev. Prednosti takšne 
ureditve se kažejo tudi v zmanjšanju stroškov poslovanja z 
vrednostnimi papirji, ker tiskanje ter materialen (fizičen) pre- 
nos papirjev ni več potrebno, ter v varnosti pred ponarejanjem 
vrednostnih papirjev. Poleg tega pomeni poslovanje z vred- 
nostnimi papirji preko računalniške tehnologije usklajevanje 
tega področja z bančnim sektorjem, kjer računalniško poslo- 
vanje več ali manj že poteka. Zmanjšanje stroškov ter poveča- 
nje učinkovitosti trga vrednostnih papirjev preko demateriali- 
zacije je neposredno (tisk ob izdaji delnic, ponoven tisk pri 
izdaji novih kuponskih pol, stroški pri zamenjavi ali delitvi 
delnic,...) kot tudi posredno, z zmanjšanjem možnosti zlorab 
in manipulacij pri poslovanju z vrednostnimi papirji. Večja 
zaščita investitorjev, predvsem malih investitorjev, že takoj po 
masovni pridobitvi delnic iz postopkov lastninjenja oziroma v 
začetni fazi trgovanja, je temeljni pogoj za vzpostavitev 
zaupanja državljanov v sekundarni trg vrednostnih papirjev v 
Sloveniji, kar je nujno potrebno, da do trgovanja z privatizacij- 
skimi delnicami ne bo prišlo na način, ki bi ogrozil stabilnost 
trga oziroma hiter padec cen delnic, kar bi seveda spodko- 
palo zaupanje prebivalstva v trg vrednostnih papirjev. Pri tem 
je za povečan obseg in likvidnost trgovanja poleg učinkovi- 
tega sistema trgovanja nujno zagotoviti enoten sistem prena- 
šanja in izvrševanja pravic (glasovalna pravica, pravica do 
dividende...) imetnikov takšnih delnic, ki bo povezan s čim 
manjšimi stroški. Le tako se bo namreč lahko na trgu vred- 
nostnih papirjev oblikovala »prava« cena takšnih delnic. Na 
strani podjetij pa bi se z »dematerializacijo« vrednostnih 
papirjev bistveno zmanjšali stroški izdaje delnic ter stroški 
vodenja delniških knjig. 

3, CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj ureditve sistema nematerializiranih vrednostnih papirjev 
je omogočiti imetnikom vrednostnih papirjev ter imetnikom 
delnic iz lastninjenja čimlažje in nemoteno uresničevanje 
njihovih delničarskih pravic, kot so pravica do dividende ter 
pravica do upravljanja družbe, preko neodvisne institucije, 
kot je Klirinško depotna družba, pri kateri se bo vodil centralni 
register imetnikov delnic in drugih vrednostnih papirjev ter 
njihovih pravic iz vrednostnih papirjev. 

Zato je namen zakona in ureditve sistema nematerializiranih 
vrednostnih papirjev vzpostavitev centralne institucije, ki bo 

omogočala učinkovit in zanesljiv prenos in izvrševanje lastni- 
štva vrednostnih papirjev brez fizične oblike. Namreč sam 
(tehnično gledano) prenos pravic iz vrednostnih papirjev je 
relativno enostaven, s preknjižbo na računih dolžnika in 
upnika, pod pogojem da so ustrezni računi imetnikov in 
njihovih posrednikov vodeni v isti organizaciji. Stanja na 
računih imetnikov vrednostnih papirjev tvorijo centralni regi- 
ster vrednostnih papirjev. Predvidena rešitev predlaganega 
zakona, da so podatki v centralnem registru pri klirinško 
depotni družbi o imetnikih in njihovih pravicah edini pravno 
relevantni za vpis v delniško knjigo oziroma da se delniška 
knjiga vodi v klirinško depotni družbi, onemogoča morebitno 
preprečevanje uveljavljanja pravic zakonitim imetnikom 
delnic. 

Glavni cilj zakona je zagotoviti ^akonsko osnovo za opravlja- 
nje pravnih poslov z vrednostnimi papirji brez tiskanih listin. 
Že pri obstoječem poslovanju z vrednostnimi papirji se je 
pokazalo, da dosedanja pravna ureditev (do sprejetja Uredbe 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih), po kateri morajo 
biti vrednostni papirji izdani in tiskani kot pisne listine ter se 
kot takšni tudi prenašajo, v marsičem otežuje pravni promet z 
vrednostnimi papirji, še posebej v pogojih masovnega delni- 
čarstva. Zato je potrebni celovito in sistemsko določiti nova 
pravna pravila, ki bodo določala predvsem način in postopek 
izdaje vrednostnih papirjev brez pisnih listin, kot zapis v 
računalniškem sistemu ter način prenosov z preknjižbami 
(namesto izročitve ali indosamenta) v takšnem sistemu. 

Drugi cilji zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih pa 
so naslednji: 

1. povečanje učinkovitosti trga vrednostnih papirjev z vpe- 
ljavo sodobnega finančnega instrumenta, ki bo olajšal cirku- 
lacijo in izvrševanje pravic iz vrednostnih papirjev; 
2. zmanjšanje tako neposrednih kot tudi posrednih stroškov 
poslovanja z vrednostnimi papirji, kar je posebej pomembno 
za imetnike delnic iz postopka lastninjenja; 
3. zagotoviti osnovna pravila in infrastrukturo neorganizira- 
nega trga; 
4. povečanje zaupanja prebivalstva v trg vrednostnih papirjev 
ter posledično zagotovitev relativne stabilnosti trga; 
5. uskladitev poslovanja z vrednostnimi papirji z mednarod- 
nimi standardi. 

V skladu z omenjenimi cilji zakon temelji na naslednjih na- 
čelih: 

1. Načelo obvezne dematerializacije za določene družbe. 

V skladu z določbami predlaganega zakona morajo biti 
obvezno dematerializiranivrednostni papirji, s katerimi je 
mogoče poslovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
- to so javno ponujeni vrednostni papirji ter delnice družb, ki 
so se lastninsko preoblikovala (po prenehanju omejitev pre- 
nosljivosti v skladu z predpisi). Namreč že po definiciji in 
nazivu (organiziran trg) takšnega trga mora biti izpolnitveni 
del poslov kar se da zanesljiv in zagotavljati kupcem in proda- 
jalcem (investitorjem) čim večjo pravno varnost, kar se da 
zagotoviti z enotnim sistemom nematerializiranega poslo- 
vanja. 

2. Načelo t. i. »enostopenjskega« sistema vodenja računov 
vrednostnih papirjev, preko centralnega registra imetnikov 
vrednostnih papirjev. 

V pogojih nematerializiranega poslovanja z vrednostnimi 
papirji mora biti zagotovljena učinkovita in zanesljiva evi- 
denca imetništva pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, 
saj pisna listina kot dokaz o imetništvu pravic ne obstoji. 
Imetnik pravic je v novih pogojih tista oseba, v korist katere so 
pravice zapisane v registru. Seveda je možna le ena evidenca 
oziroma register, iz katerega je razvidno, kdo je imetnik pravic 
(npr. do dividende, glasovanja na skupščini delničarjev, obre- 
sti,...), zato predlagani zakon ureja vodenje enotnega in cen- 
tralnega registra imetnikov vrednostnih papirjev kot osnovni 
pogoj za poslovanje z vrednostnimi papirji v nematerializirani 
obliki. 
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3. Načelo restriktivnega dostopa do podatkov v centralnem 
registru. 

Podatki o imetništvu vrednostnih papirjev so zaupne narave 
in ne smejo biti zlorabljeni. Zato zakon predvideva dostop do 
podatkov le določenim osebam, ki imajo za vpogledv register 
zakonska pooblastila, hkrati pa zakon določa, da se pri klirin- 
ško depotni družbi tekoče in avtomatično vodi še posebna 
evidenca o vseh opravljenih vpogledih v centralni register, kar 
omogoča ugotovitev morebitnih zlorab shranjenih podatkov. 

4. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon celovito in sistemsko ureja način izdaje in 
prenosa vrednostnih papirjev brez tiskanih listin, način zame- 
njave že izdanihvrednostnih papirjev z vrednostnimi papirji, 
izdanimi v nematerializirani obliki, pogoje in omejitve dostopa 
do podatkov o imetnikih nematrializiranih vrednostnih papir- 
jev ter pravila vodenja centralnega registra nematerializiranih 
vrednostnih papirjev. V splošnih določbah zakona je vsebo- 
vana tudi definicija centralnega registra vrednostnih papirjev, 
kot centralna informatizirana baza podatkov, v katero se vpi- 
sujejo pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsa- 
kokratni imetniki teh pravic ter morebitne pravice tretjih oseb 
na vrednostnih papirjih. Kot je značilno za vsako informatizi- 
rano bazo podatkov, se tudi centralni register vodi na podlagi 
enolične identifikacijske številke, saj v nasprotnem primeru 
lahko pride do podvajanja podatkov. Predlagani zakon kot 
takšno enotno identifikacijo imetnikov za domače fizične 
osebe določa enotno matično številko občana, za domače 
pravne osebe pa matično številko iz poslovnega registra. 
Predlagana rešitev je najenostavnejša in predvsem najce- 
nejša, saj takšne številke že obstajajo, poleg tega se tudi 
podatki v bazi centralne evidence (registra) podjetij iz lastnin- 
skega preoblikovanja vodijo na podlagi enotne matične šte- 
vilke občana. Namreč v primeru določitve drugačne enolične 
identifikacijske številke (kar je zgolj z tehničnega vidika dokaj 
enostaven postopek) bi bilo potrebno vsakemu imetniku vred- 
nostnih papirjev v Sloveniji (to po so po zaključku proces 
lastninskega preoblikovanja vsi državljani) določiti posebno 
šifro ter izdati identifikacijsko kartico (podobno kot pri vode- 
nju žiro ali tekočega računa). Vendar bi takšna kartica stala 
približno 200 SIT, kar bi torej celoten sistem nematerializira- 
nega poslovanja z vrednostnimi papirji podražilo za približno 
400.000.000,00 SIT. Takšen strošek bi bil nesmiselen, saj se 
bo po konsolidaciji lastništva podjetij število delničarjev 
bistveno zmanjšalo, število aktivnih imetnikov (ki bi torej 
aktivno trgovali z vrednostnimi papirji ter uporabljali identifi- 
kacijsko kartico) pa približalo tistemu v razvitih državah, ki 
znaša od 7 - 15% prebivalstva. Ostali imetniki bi morebitno 
identifikacijsko kartico uporabili le ob prodaji vrednostnih 
papirjev. Iz omenjenih razlogov se po koncentraciji delnic iz 
lastninskega preoblikovanja predvideva prehod na sistem 
identifikacije, različen od enotne matične številke občana ter 
na posebne identifikacijske kartice. Hkrati z uvedbo enotne 
matične številke občana kot enolične identifikacije za potrebe 
vodenja registra imetnikov vrednostnih papirjev predlagani 
zakon določa pravico imetnikov, da odklonijo takšen način 
identifikacije, s pisno zahtevo klirinško depotni družbi, da jim 
dodeli drugačno identifikacijsko kodo. Takšna določba je 
potrebna zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 6/90). 

V skladu s predlaganim zakonom se centralni register vodi pri 
klirinško depotni družbi, ki je ustanovljena in tehnično ter 
organizacijsko usposobljena za poslovanje in vodenje cen- 
tralnega registra. 

V skladu s predlaganim zakonom kot tudi z zakonom o trgu 
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) nadzor nad 
klirinško depotno družbo opravlja Agencija za trg vrednostnih 
papirjev, ki tudi izda dovoljenje za njeno poslovanje. Pogoj za 
izdajo takšnega dovoljenja je tudi, da klirinško depotna 
družba izpolnjuje tehnične in druge pogoje za poslovanje z 
nematerializiranimi vrednostnimi papirji. Agencija za trg vred- 
nostnih papirjev je meseca septembra 1995 že izdala dovolje- 
nje za poslovanje klirinško depotni družbi. 

Temeljne določbe vsebujejo tudi natančno pravno definicijo 
vrednostnega papirja, ki ni pisna listina (kot je to veljalo po 
dosedanji zakonodaji), temveč je izjava izdajatelja, zapisana v 
centralni register vrednostnih papirjev, s katero se le - ta 
zavezuje, da bo vse obveznosti izpolnil osebi, ki je kot zakoniti 
imetnik vredostnega papirja zapisana v centralnem registru, 
ki se vodi pri Klirinško depotni družbi 

Nadalje predlagani zakon določa, kateri izdajatelji so dolžni 
izdati vrednostne papirje v nematerializirani obliki. To so 
izdajatelji, ki so izvedli postopek javne ponudbe vrednostnih 
papirjev po zakonu o trgu vrednostnih papirjev, za katere že 
velja dolžnost zbirne hrambe takšnih vrednostnih papirjev pri 
klirinško depotni družbi (126. člen zakona o trgu vrednostnih 
papirjev). Nadalje morajo izdati delnice v nematerializirani 
obliki tudi vse družbe iz postopka lastninskega preoblikova- 
nja, ki imajo več kot 50 delničarjev, ne glede na to, ali so 
izvedli postopek javne prodaje delnic ali ne. Meja 50 delničar- 
jev je postavljena v zvezi z določbo zakona o gospodarskih 
družbah, ki dovoljuje, da se družba z manj kot 50 lastniki 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, zato ni smi- 
selno, da je za takšne družbe obvezno vodenje delnic preko 
klirinško depotne družbe. 

V nadaljevanju predlagani zakon v poglavju o izdaji nemateri- 
aliziranih vrednostnih papirjev ureja način izdaje nemateriali- 
ziranih vrednostnih papirjev, s tem da izdajatelj ob izdaji izda 
nalog klirinško depotni družbi, da vrednostne papirje vknjiži v 
dobro imetnikov, ki so vpisali in vplačali vrednostne papirje, 
ter klirinško depotni družbi pri tem zagotovi vse potrebne 
podatke. 

Predlog zakona tudi splošno ureja vodenje računov, ki jih 
klirinško depotna družba vodi za svoje člane in imetnike 
vrednostnih papirjev, ter na katerih se opravi preknjižba (v 
dobro kupca in v breme prodajalca) kot način prenosa nema- 
terializiranih vrednostnih papirjev, glede na to, da izročitev ali 
indosament kot način prenosa ne bo več mogoč. Preknjižba 
so opravi na podlagi podatkov o sklenjenih poslih na organizi- 
ranem trgu, kadar se z vrednostnimi papirji lahko trguje na 
takšnem trgu, ali pa na podlagi posebnega naloga, ki ga 
izpolnita prodajalec in kupec in potrdi borzno posredniška 
družba ali banka, kadar se z vrednostnimi papirji ne trguje na 
javnem in organiziranem trgu, temveč na primer na ti. internih 
trgih. Na podlagi preknjižb oziroma sprememb imetnikov v 
centralnem registru se vodijo tudi delniške knjige za izdajate- 
lje imenskih delnic. Predlagani zakon ureja tudi način in 
postopke vknjižbe zastavne pravice na nematerializiranih 
vrednostnih papirjih ter preknjižbe iz drugih pravnih poslov 
kot kupoprodajnih (npr. dedovanja, stečaja,...), preknjižbe na 
podlagi sodnih odločb ter preknjižbe pri preoblikovanjih del- 
niških družb. 

V 12. poglavju predlagani zakon ureja dostop do podatkov o 
posameznih imetnikih delnic, ki so vpisani v centralni register 
kot informatizirano bazo podatkov. Dostop je dovoljen le v 
skladu z obstoječo zakonodajo (na primer imetnikom imen- 
skih delnic v skladu z določbo 232. člena zakona o gospodar- 
skih družbah ter državnim organom v okviru njihovih pristoj- 
nosti v okviru zakonsko določenega postopka). Nihče pa nima 
pravice dostopa do t. i. zbirnih podatkov iz centralne informa- 
tizirane baze podatkov. Zaradi ugotavljanja morebitnih kršitev 
določb zakona o dodstopu do podatkov v centralnem registru 
je klirinško depotna družba dolžna voditi evidenco o vseh 
vpogledih v centralni register, za nadzor nad vodenjem te 
evidence pa je pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

5. PRIPOROČILA SKUPINE 30 DRŽAV (G30) GLEDE IZRA- 
ČUNA IN IZPOLNITVE OBVEZNOST (CLEARING AND SETT- 
LEMENT) 

Popolno dematerializiran sistem poslovanja z vrednostnimi 
papirji je v evropskih državah uveden v skandinavskih državah 
(Norveška, Švedska, Finska, Danska), kar je razumljivo, saj te 
države v Evropi veljajo kot države z najrazvitejšo infrastruk- 
turo. Poleg skandinavskih držav poznajo nematerializiran 
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način poslovanja z vrednostnimi papirji še na Portugalskem in 
v Franciji. Sistemi poslovanja z vrednostnimi papirji vsebujejo 
enake temeljne rešitve kot ga uvaja predlagani zakon o nema- 
terializiranih vrednostnih papirjih ter klirinško depotna 
družba s svojimi pravili poslovanja. Npr. v vseh omenjenih 
državah je dematerializirano poslovanje pogojeno z vodenjem 
nacionalnega registra imetnikov vrednostnih papirjev, ki se 
vodi na podlagi nacionalne identifikacijske številke, prenos 
vrednostnih papirjev pa se opravi s preknjižbo v centralnem 
registru. V vseh omenjenih državah poslovanje poteka preko 
Članov centralne klirinške institucije, ki so lahko bodisi banke 
ali pa borzno posredniške družbe, kot je to predvideno tudi v 
predlaganem zakonu. Razlike med posameznimi ureditvami 
se kažejo v podrobnejšem načinu izpolnjevanja obveznosti iz 
sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji, na primer načinu 
izračunavanja obveznosti, zavarovanja pred tveganjem neiz- 
polnitve obveznosti Zato je namesto primerjalnega pre- 
gleda tujih ureditev bolj smotrno primerjati sistem izpolnitve 
obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji v nema- 
terializiranem okolju, kot je v Sloveniji zagotovljeno z predla- 
ganim zakonom in delovanjem klirinško depotne družbe, s 
priporočili skupine 30 najrazvitejših držav. Namreč postopek 
po trgovanju z vrednostnimi papirji, se pravi postopek izpolni- 
tve obveznosti je bistveni element vsakega učinkovitega orga- 
niziranega trga vrednostnih papirjev. Zaradi takšne vloge tega 
dela trga so velikega pomena (še posebej v pogojih medna- 
rodnega poslovanja) mednarodni standardi, ki predstavljajo 
enotna načela, ki naj bi pripomogla k zagotovitvi učinkovi- 
tega, varnega in stabilnega trga vrednostnih papirjev. Sku- 
pina 30 najrazvitejših držav (G 30) je zato oblikovala devet 
specifičnih in konkretnih priporočil glede delovanja sistemov 
izpolnjevanja obveznosti, ki naj bi jih upoštevali na vsakem 
razvitem trgu vrednostnih papirjev. Na slovenskem trgu vred- 
nostnih papirjev je osem od devetih priporočil v celoti upošte- 
vano, večina preko delovanja sistema izpolnjevanja obvezno- 
sti preko klirinško depotne družbe (v nadaljevanju: KDD), kar 
je lahko razvidno iz obrazložitve posameznih priporočil. 

Priporočilo št.1 

Vse »primerjave« poslov na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev med neposrednimi udeleženci trga (člani borze) naj 
bi bili izvršene najkasneje dan po sklenitvi poslov (T+1). 

Primerjava pogojev poslov oziroma ponudb in povpraševanj 
ter njihova uskladitev (matching) pomeni na trgu vrednostnih 
papirjev pogoj za sklenitev veljavne kupoprodajne pogodbe 
vrednostnih papirjev. Nepravočasen ter nezanesljiv, način 
uskladitve poslov bistveno poveča tveganje celotnega poslo- 
vanja na trgu vrednostnih papirjev. Uskladitev in primerjava 
pogojev posla daje strankama posla možnost korigirati more- 
bitne napake pri dajanju naročil ter minimizira tveganje pri 
pravočasni izpolnitvi skfenjenih in veljavnih poslov. 

Primerjave poslov so v glavnem storitev borze, še posebej v 
primeru elektronskega sistema trgovanja, kjer sistem avto- 
matsko po računalniški povezavi pošlje strankama posla 
podatke o sklenjenem poslu. Takšen način primerjave poslov 
je vpeljan v elektronski sistem trgovanja (BIS) Ljubljanske 
borze, kjer so posli primerjani ter pogodbe pravnoveljavno 
sklenjene in nepreklicne (locked - inj še isti dan sklenitve 
posla (T+0). Na slovenskem trgu je torej to priporočilo v celoti 
že upoštevano na borzi. 

Priporočilo it.2 

Posredni udeleženci organiziranega trga vrednostnih papir- 
jev (kot so institucionalni investitorji ali drugi Investitorji, ki 
niso borzni posredniki) naj bi bili člani sistema primerjave, ki 
omogoča enostransko potrditev pogojev posla. 

Institucionalni investitorji (npr. skladi, zavarovalnice, 
banke,...) kot pomembni trgovci z vrednostnimi papirji naj bi 
imeli poleg borznih posrednikov možnost potrjevati pogoje 
poslov, sklenjenih na borzi. »Enostranska« potrditev posla le 
s strani institucionalnega investitorja kot stranke posla se 
razlikuje od »dvostranske« neposredne udeležbe v klirinški 
instituciji. Enostransko primerjavo in potrditev posla je 

potrebno zagotoviti, ker vsi institucionalni investitorji niso 
pripravljeni neposredno sodelovati kot člani klirinške institu- 
cije, kar za njih pomeni udeležba v sistemu zavarovanja pred 
tveganjem, npr. z vplačilom v jamstveni sklad. 

Enostranski sistem primerjave in potrjevanja pogojev posla je 
najbolj učinkovit v pogojih avtomatskega (računalniškega) 
sistema trgovanja, kjer institucionalni investitorji lahko dobijo 
neposreden on - line vpogled v njihove posle. Ljubljanska 
borza preko BIS nima vpeljanega takšne možnosti, v skladu z 
zakonom o trgu vrednostnih papirjev pa so institucionalni 
investitorji lahko neposredni člani KDD oziroma imajo preko 
dvostranskega sistema primerjave možnost vpogleda v svoje 
posle. 

Priporočilo št. 3 

država nai bi imela učinkovit in popolno razvit cen- 
tralni depo vrednostnih papirjev, ki naj bi ^' organiziran 
tako, da vzpodbuja čim širši krog neposrednih udeležencev 
na trgu vrednostnih papirjev. 

Glavna funkcija centralnega depoja je imobilizirati (shraniti 
na enem mestu) tiskane vrednostne papirje ali dematerializi- 
rati vrednostne papirje. Pravna posledica tako imobilizacije 
kot tudi dematerializacije je enaka - vrednostni papirji se 
lahko prenašajo z enostavno preknjižbo na računih. Centralni 
depo predstavlja osnovo za učinkovit in nizko tvegan način 
izpolnitve sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji na organi- 
ziranem trgu. Očitno je takšen način izpolnjevanja obveznosti 
možen le z računalniško podporo. 

Centralni depo lahko omogoča tudi druge storitve, npr. v 
zvezi z izplačilom dividend/obresti, združitvami družb, zago- 
tavljanjem informacij. Lahko je strukturiran tako, da imajo 
člani pri depoju tudi denarne račune, ali pa je centralni depo 
neposredno povezan z plačilnim sistemom. To pri poslih z 
vrednostnimi papirji omogoča povezavo izpolnitve na strani 
vrednostnih papirjev z plačilom kupnine, kar v praksi pomeni 
izpolnitev poslov po principu »izročitev proti plačilu« (deli- 
very versus payment), ki je bistveni element zmanjšanja tve- 
ganja. 

V Sloveniji kot centralni depo in klirinška institucije deluje 
KDD - Centralna klirinško depotna dužba d. d. Ljubljana, lani 
KDD so lahko poleg članov borze tudi investicijske družbe in 
pooblaščene investicijske družbe, jJružbe za upravljanje in 
pooblaščene družbe za upravljanje, Republika Slovenija, 
Banka Slovenije, drugi institucionalni investitorji (npr. zavaro- 
valnice ali banke, ki nimajo dovoljenja za opravljanje poslov z 
vrednostnimi papirji, državni skladi...) kot tudi gospodarske 
družbe ali druge pravne osebe. Takšen širok krog neposred- 
nega članstva KDD, vsklajen z priporočilom št. 3, povečuje 
učinkovitost sistema zaradi razpršitve tveganja neizpolnitve 
obveznosti, lahko pa pomeni tudi zmanjšanje povprečne 
bonitete članov KDD, kar je dodaten razlog za restriktivna 
pravila glede zavarovanja pred tveganjem. 

Nadalje je v KDD zagotovljena povezava izpolnitve prenosa 
vrednostnih papirjev z plačilom kupnine oziroma povezava z 
plačilnim sistemom. Prenos vrednostnih papirjev na računih 
KDD ter v centralnem registru opravi KDD tako, da na dan 
izpolnitve posla, ki je dva delovna dneva po sklenitvi posla na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, preknjiži vrednostni 
papir z računa člana KDD in hkrati prodajalca vrednostnega 
papirja na račun vrednostnih papirjev člana KDD in hkrati 
kupca vrednostnega papirja. Prenos vrednostnih papirjev je 
dokončen in nepreklicen, ko KDD prejme plačilo denarnih 
sredstev na poseben račun KDD pri Agenciji za plačilni pro- 
met. 

Priporočilo št.4 

Vsaka država naj bi na podlagi obsega poslov in števila 
udeležencev trga preučila, ali bi vpeljava »neto« sistem 
izpolnjevanja obveznosti pomenila učinkovitejši in manj tve- 
gan način izpolnjevanja obveznosti iz sklenjenih poslov z 
vrednostnimi papirji. 
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V sistemu izpolnjevanja denarnih obveznosti preko KDD je v 
pravilih poslovanja KDD predviden sistem multilateralne 
izravnave (netting) predvsem zaradi bistveno povečanega šte- 
vila vrednostnih papirjev zaradi zaključkov postopkov lastni- 
njenja podjetij, kar seveda posledično pomeni tudi večji 
obseg trgovanja, ter zaradi relativno majhne likvidnosti udele- 
žencev na trgu, npr. investicijskih skJadov. Poleg tega mutila- 
teralna izravnava pomeni zmanjšanje števila transakcij 
denarja na trgu vrednostnih papirjev, kar hkrati pomeni 
zmanjšanje količine denarja v obtoku iz naslova teh poslov ter 
znižanje transakcijskih stroškov, ki so v Sloveniji še vedno 
previsoki, 

Priporočilo št. 5 

Kot način izpolnjevanja obveznosti iz sklenjenih poslov z 
vrednostnimi papirji naj bi bil vpeljan sistem »izročitve proti 
plačilu« (delivery versus payment). 

Tveganje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev je večje, 
če vrednbstni papirji niso prenešeni z istočasnim prenosom 
denarnih sredstev iz naslova kupnine. Istočasna izpolnitev 
obeh obveznosti je pomembna tudi zaradi izključitve more- 
bitne spremembe cene vrednostnega papirja, ki je predmet 
(nepravočasno) plačanega posla. Najenostavneje je zagotoviti 
sistem »izročitev proti plačilu« z uvedbo računalniškega 
načina izpolnitve, torej s preknjižbo vrednostnih papirjev na 
računih, ki je povezana z preknjižbo na računih denarja v 
plačilnem sistemu. 

Kot je bilo že omenjeno na slovenskem trgu vrednostnih 
papirjev KDD zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz sklenje- 
nih poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu po 
načelu »izročitev proti plačilu«. Čeprav splošna obligacijska 
pravila pri prodajni pogodbi ne določajo dolžnosti sočasnega 
plačila kupnine in izročitve stvari, pa dopuščajo dogovor 
sočasne izpolnitve, kar je uredila tudi KDD za svoje člane v 
pravilih poslovanja. 

Prenos vrednostnih papirjev na računih KDD ter v centralnem 
registru se opravi hkrati, ko KDD prejme plačilo denarnih 
sredstev na poseben račun KDD pri Agenciji za plačilni pro- 
met, ki je odprt v ta namen. Agencija za plačilni promet 
spremlja in izpiše poročilo o (neto) obveznostih in terjatvah 
članov KDD, iz poravnave sklenjenih poslov, preko svoje raču- 
nalniške delovne postaje. Agencija za plačilni promet izvrši 
plačilne naloge za plačilo kupnine le, če so podatki na plačil- 
nih nalogih enaki podatkom na poročilu. 

Na dan izpolnitve obveznosti (dva dni od sklenitve posla) KDD 
predloži Agenciji za plačilni promet nujne plačilne naloge za 
prenos denarnih sredstev iz svojega računa na račune članov 
KDD. 

Na drugi strani člani KDD na dan izpolnitve predložijo podruž- 
nicam Agencije za plačilni promet, ki vodijo njihove račune, 
nujne plačilne naloge za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih 
poslov v breme svojih računov in v dobro računa KDD. 

Takoj, ko so prilivi denarnih sredstev na račun KDD enaki 
načrtovanim odlivom, Agencija za plačilni promet obvesti 
KDD in preda v izvršitev nujne plačilne naloge v breme poseb- 
nega računa KDD. 

Priporočilo št. 6 

Izpolnitev obveznosti plačila iz sklenjenih poslov z vred- 
nostnimi papirji naj bi bila izvršena po načelu »denar istega 
dne« (same day funds). 

Uveljavitev takšnega načela v povezavi z priporočilom št. 5 
pomeni, da stranke posla na isti dan kot se izvrši prenos 
oziroma preknjižba vrednostnih papirjev na svoj denarni 
račun dobijo denarna sredstva iz naslova kupnine, ter lahko ta 
denar tudi že uporabijo. 

Na podlagi multilateralne izravnave obveznosti in terjatev ter v 

skladu s postopkom KDD glede izpolnitve (čistih »neto«) 
denarnih obveznosti članom oziroma predajo nujnih plačilnih 
nalogov za kreditiranje računov članov KDD. Agencija za 
plačilni promet izvrši in prenese denarna sredstva na račune 
članov KDD še isti dan, tako da je v Sloveniji to priporočilo v 
celoti izpolnjeno. To izhaja tudi iz 22. člena Zakona o Agenciji 
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki določa, 
da mora Agencija naloge za plačilo med imetniki računov 
izvršiti še istega dne, ko jih prejme. Iz 24. člena istega zakona 
pa izhaja, da lahko imetniki denarnih računov prispela 
denarna sredstva porabijo še isti dan. 

Priporočilo št. 7 

Na vseh trgih vrednostnih papirjev naj bi bil vpeljan sistem 
»krožne« izpolnitve obveznosti (rolling settiement). Dan 
izpolnitve obveznosti naj bi bil tri delovne dni po sklenitvi 
posla (T+3). 

V pogojih krožne ali kontinuirane izpolnitve obveznosti se 
obveznosti iz sklenjenih poslov izpolnijo vsak delovni dan v 
tednu, in sicer vsak dan za posle, sklenjene določeno število 
dni pred dnevom izpolnitve. Obraten sistem izpolnjevanja 
obveznosti bi pomenil, da se le na določen dan v tednu 
izpolnijo obveznosti iz poslov, sklenjenih v določenem pred- 
hodnem obdobju, npr. vsak petek se izpolnijo obveznosti iz 
vseh poslov tega tedna. Kontinuiran način izpolnjevanja 
obveznosti zmanjšuje tveganje na trgu z zmanjšanjem števila 
»visečih« oziroma neizpolnjenih obveznosti, ter tako tudi 
zmanjšuje tveganje glede spremembe cene vrednostnih 
papirjev, ki so predmet posla. 

V Sloveniji KDD pri izpolnjevanju obveznosti iz sklenjenih 
poslov z vrednostnimi uporablja »krožni« način izpolnjevanja 
obveznosti, tako da se obveznosti izpolnjujejo vsak delovni 
dan za sklenjene posle pred dvema dnevoma (T+2), kar celo 
pomeni krajši rok izpolnitve, kot ga določa priporočilo G 30. 

Priporočilo št 8 

Države naj bi spodbudile posodo vrednostnih papirjev kot 
način izboljšanja sistema izpolnjevanja obveznosti iz skle- 
njenih poslov. Morebitne regulativne in davčne omejitve, ki 
otežujejo prakso posojanja vrednostnih papirjev, naj bi bile 
ukinjene. 

V vsakem še tako učinkovitem sistemu izpolnjevanja obvez- 
nosti na strani prenosa vrednostnih papirjev se vedno lahko 
zgodi, da stranka posla na dan zapadlosti nima na razpolago 
zadostne količine vrednostnih papirjev, ki jih je dolžna prene- 
sti na kupca. Neizpolnitev obveznosti v roku, ki je bistvena 
sestavina pogodbe (dva dni po sklenitvi pogodbe), bi bil lahko 
razlog za razdrtje pogodbe. 

Vendar se z možnostjo razdrtja posameznih pogodb na orga- 
niziranem trgu v veliki meri poveča tveganje na trgu. Poleg 
tega bi bilo zaradi razdrtja posamezne pogodbe in vrnitvijo 
plačila denarja stranki, ki je izpolnila pogodbo, ter zaradi 
multilateralnega neto načina izpolnjevanja obveznosti 
potrebno ponovno izračunati neto stanja obveznosti vseh 
udeležencev trga, kar bi lahko ogrozilo stabilnost celotnega 
trga. Zato je potrebno omogočiti, da lahko stranka posla, ki 
nima zadostne količine vrednostnih papirjev, ki so predmet 
pogodbe, sklenjene na organiziranem trgu, izpolni pogod- 
beno obveznost tako, da si vrednostne papirje izposodi. 

V sistemu izpolnjevanja obveznosti preko KDD je predvideno 
in omogočeno posojanje vrednostnih papirjev med člani KDD. 
Predvidena je tudi možnost, da bodo člani KDD preko loče- 
nega sistema imeli on - line vpogled, kateri člani so priprav- 
ljeni posoditi (in pod kakšnimi pogoji) vrednostne papirje ter 
kateri člani so pripravljeni si izposoditi določene vrednostne 
papirje ter v kakšni količini. Ker je posojanje vrednostnih 
papirjev lahko dokaj tvegan posel, je posojanje in izposojanje 
vrednostnih papirjev pooblaščenih udeležencev na trgu vred- 
nostnih papirjev v skladu z 56. členom zakona o trgu vred- 
nostnih papirjev dovoljeno le v skladu s pogoji, ki jih določi 
Agencija RS za trg vrednostnih papirjev. 
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Priporočilo »t. 9 

Vsaka država naj bi uveljavila mednarodne ISO (Internati- 
onal Standardization Organization) standarde, ki se nana- 
šajo na sporočila v zvezi z vrednostnimi papirji. 

V pogojih mednarodnega poslovanja z vrednostnimi papirji, 
Se posebej če je podprto z računalniško tehnologijo so veli- 
kega pomena enotne oznake za identifikacijo vrednostnih 
Papirjev ter standardi za izmenjavo informacij v elektronski 
obliki. 

Sistem enotnega označevanja določa ISO standard 6166 
preko mednarodne ISIN (International Securities Identifica- 
tion Number), ki je bil v Sloveniji že sprejet in razglašen 
meseca maja 1995 s strani Urada za standardizacijo pri Mini- 
strstvu za znanost in tehnologijo. Omenjeni standard je upo- 
števala tudi KDD pri označevanju nematerializiranih vrednost- 
nih papirjev. Predlagani zakon določa obvezno uporabo ome- 
njenega standarda za mednarodno identifikacijo vrednostnih 
papirjev. 

6. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagani zakon ne bo neposredno vplival na obremenitev 
proračuna Republike Slovenije. 

besedilo členov 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet zakona 

1. člen 

Ta zakon ureja način izdaje in prenosa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, način zamenjave že izdanih vrednostnih 
Papirjev z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerialni obliki, 
Pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih nemate- 
rializiranih vrednostnih papirjev ter pravila vodenja central- 
nega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

Pojem nematerializiranega vrednostnega papir|a 

2. člen 

(1) Vrednostni papir v nematerializirani obliki (v nadaljnjem 
besedilu vrednostni papir) je izjava izdajatelja, ki se v obliki 
elektronskega zapisa vpiše v centralni register, s katero se 
izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznosti iz vrednostnega 
Papirja osebi, ki je vpisana v centralni register. 

(2) Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih 
Papirjev in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in zakona o 
9ospodarskih družbah, če ni s tem zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Centralni register 

3. člen 

(1) Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev 
(v nadaljnjem besedilu: centralni register) je centralna infor- 
matizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki 
teh pravic ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih 
Papirjih. 

(2) Centralni register vodi delniška družba, ustanovljena po 
Zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, za opravljanje stori- 
tev izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev, nastalih na 
Podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organizi- 
ranem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: kli- 
rinško depotna družba). 

(3) Nadzor nad klirinško depotno družbo v zvezi z vodenjem 
centralnega registra opravlja Agencija za trg vrednostnih 
papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija). 

Bistvene sestavine 

4. člen 

(1) Nematerializirani vrednostni papir mora imeti naslednje 
bistvene sestavine, vpisane v centralni register: 

1. označbo vrste vrednostnega papirja, 
2. firmo oziroma naziv, sedež in matično številko izdajatelja, 
firmo oziroma naziv ali ime osebe, na katero se glasi, in 
označbo enolične identifikacije upravičenca, 
3. natančno označeno obveznost izdajatelja, ki izhaja iz vred- 
nostnega papirja, 
4. označbo ali gre za imenski ali prinosniški vrednostni papir 
5. skupno vrednost celotne izdaje. 
6. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register, 

(2) Nematerializirana delnica mora imeti poleg sestavin iz 
prvega odstavka tega člena tudi naslednje sestavine: 

1. oznako razreda delnice, 
2. nominalno vednost delnice. 

Na koga se lahko glasi nematerializirani vrednostni papir 

5. člen 

Nematerializirani vrednostni papir se lahko glasi na ime ali na 
prinosnika. 

Nastanek in prenos pravice 

6. člen 

(1) Pravica imetnika iz nematerializiranega vrednostnega 
papirja nastane z vpisom in se prenaša samo s preknjižbo v 
centralnem registru. 

(2) Zastavna in druge pravice tretjih na nematerializiranem 
vrednostnem papirju nastanejo z vpisom v centralni register. 

2. IZDAJATELJI NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV 

Izdajatelji, ki morajo izdati nematerlalizirane vrednostne 
papirje 

7. člen 

(1) Izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, katerih prva pro- 
daja je bila opravljena po postopku javne ponudbe v skladu z 
zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, so dolžni izdati 
nematerializirane vrednostne papirje. 

(2) Nematerializirane delnice so dolžne izdati tudi banke in 
zavarovalnice, ne glede na to, ali je bila prva prodaja njihovih 
delnic opravljena po postopku iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Izdajatelji delnic, izdanih na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, ki so kot enega od načinov lastnin- 
skega preoblikovanja izvedli javno prodajo, ali ki so imeli na 
dan izdaje drugega soglasja Agencije RS za prestrukturiranje 
in privatizacijo k programu preoblikovanja več kot petdeset 
delničarjev oziroma vpisnikov delnic, so dolžni izdati vse 
delnice v nematerializirani obliki. 

(4) Nematerializirane vrednostne papirje so dolžni izdati tudi 
izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev iz prejšnjih odstavkov 
tega člena, ki vrednostnih papirjev še niso izdali in izročili 
upravičencem, čeprav so bili pogoji za izdajo teh vrednostnih 
papirjev izpolnjeni že pred uveljavitvijo tega zakona. 

(5) Izdajatelji iz prvega do četrtega odstavka tega člena so 
dolžni izdati vrednostne papirje v roku petnajst dni šteto od 
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dneva, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma v roku 
šestdeset dni po uveljavitvi tega zakona. 

(6) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za investicij- 
ske kupone vzajemnih skladov, ustanovljenih po zakonu o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 

Dolžnost zamenjave za nematerializirane vrednostne pa- 
pirje 

$. člen 

(1) Izdajatelji vrednostnih papirjev iz prvega, drugega in tret- 
jega odstavka 7. člena tega zakona, ki so pred uveljavitvijo 
tega zakona izdali vrednostne papirje in jih izročili upravičen- 
cem, so dolžni opraviti postopek zamenjave že izdanih vred- 
nostnih papirjev za nematerializirane vrednostne papirje na 
način, določen v tem zakonu. 

(2) Postopek zamenjave iz prejšnjega odstavka tega člena so 
dolžni opraviti tudi izdajatelji že izdanih vrednostnih papirjev, 
ki so pridobili dovoljenje za nadaljno javno prodajo teh vred- 
nostnih papirjev po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev. 

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem 
trgu 

9. člen 

(1) Poleg izdajateljev iz 7. in 8. člena tega zakona morajo 
vrednostne papirje v nematerializirani obliki izdati oziroma 
opraviti postopek zamenjave za nematerializirane vrednostne 
papirje v skladu s tem zakonom tudi izdajatelj serijskih vred- 
nostnih papirjev, ki so bili izdani pred uveljavitvijo zakona o 
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94), če se s 
takšnimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka se za obveznice, ki 
jih je izdala Republika Slovenija in s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, lahko opravi posto- 
pek zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje na 
način določen v tem zakonu. 

Pravica Izdaj« nematerializiranih vrednostnih papirjev 

10. člen 

Izdajatelji drugih serijskih vrednostnih papirjev, za katere ni 
predpisana obvezna izdaja vrednostnih papirjev v nemateriali- 
zirani obliki po tem zakonu, smejo izdati vrednostne papirje v 
nematerializirani obliki oziroma opraviti postopek zamenjave 
za nematerializirane vrednostne papirje, na način določen v 
tem zakonu. 

3. IZDAJA NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV 

Nalog za vknjižbo vrednostnih papirjev 

11. člen 

(1) Ob izdaji nematerializiranih vrednostnih papirjev, mora 
izdajatelj klirinško depotni družbi izdati in izročiti nalog, da 
vrednostne papirje vknjiži v dobro imetnikov, ki so vpisali in 
vplačali vrednostne papirje, na račune vrednostnih papirjev. 

(2) Nalog iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naj- 
manj naslednje sestavine: 

1. firmo, sedež, naslov, in kontaktno osebo izdajatelja; 
2. vrsto, razred, serijo vrednostnih papirjev; 
3. skupno nominalno vrednost celotne izdaje vrednostnih 
papirjev; 
4. nominalno vrednost vrednostnega papirja; 
5. natančno določene pravice oziroma obveznosti iz vrednost- 
nega papirja z morebitnimi omejitvami pri izvrševanju pravic 
ter roki za izpolnitev obveznosti; 

6. firmo oziroma ime upravičencev do vrednostnega papirja z 
navedbo enolične identifikacije upravičencev in sedeža ozi- 
roma prebivališča; 
7. druge bistvene sestavine vrednostnih papirjev, na izdajo 
katerih se nanaša. 

(3) Podrobnejšo obliko in vsebino naloga iz prejšnjega 
odstavka določi klirinško depotna družba. 

(4) Nalogu iz prvega odstavka tega člena morajo biti priložene 
naslednje listine: 

1. sklep o izdaji vrednostnih papirjev, 
2. odločba Agencije o uspešnosti javne ponudbe, če je takšna 
odločba pogoj za veljavno izdajo vrednostnih papirjev, 
3. sklep o ustreznem vpisu v sodni register, kadar je takšen 
vpis pogoj za veljavno izdajo delnic, 
4. s strani izdajatelja podpisana pogodba o vodenju registra 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

Nepopolen nalog za vknjižbo 

12. člen 

(1) Če nalog za vknjižbo ne obsega podatkov oziroma mu niso 
priložene predpisane listine iz 11. člena tega zakona, klirinško 
depotna družba naloži izdajatelju, da pomankljivosti odpravi v 
roku, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot petnajst 
dni. 

Vknjižba vrednostnih papirjev 

13. člen 

(1) Klirinško depotna družba mora vknjižiti vrednostne papirje 
v dobro imetnikov najkasneje osem delovnih dni po prejemu 
popolnega naloga iz prvega odstavka 11. člena tega zakona. 

(2) Z dnem vknjižbe vrednostnih papirjev po prejšnjem 
odstavku se vrednostni papirji štejejo za izdane. 

Neizvr&itev naloga za vknjižbo 

14. člen 

(1) Klirinško depotna družba ne vknjiži vrednostnih papirjev v 
dobro imetnikov v naslednjih primerih: 

1. če izdajatelj v primeru iz 12. člena tega zakona pomanklji- 
vosti ne odpravi; 
2. če se nalog za vknjižbo vrednostnih papirjev nanaša na 
izdajo delnic, ki jih je mogoče veljavno izdati šele po ustrez- 
nem vpisu v sodni register in takšen vpis ni bil opravljen; 
3. če se podatki iz naloga za vknjižbo vrednostnih papirjev ne 
ujemajo s podatki iz sklepa o izdaji vrednostnih papirjev; 
4. v drugih primerih, ko na podlagi podatkov iz naloga in 
nalogu priložene dokumentacije izhaja, da bi bila izdaja vred- 
nostnih papirjev, na katere se nalog nanaša, nična. 

Nastanek obveznosti izdajatelja 

15. člen 

Obveznost izdajatelja iz nematerializiranih vrednostnih papir- 
jev nastane v trenutku, ko klirinško depotna družba na pod- 
lagi naloga iz 11. člena tega zakona vknjiži vrednostne papirje 
na račune vrednostnih papirjev v dobro posameznih imet- 
nikov. 

4. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ NEMATERIALIZIRANIH 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Zakoniti imetnik 

16. člen 

(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja lahko 
uresničuje le njegov zakoniti imetnik. 
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(2) Zakoniti imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja 
je tista oseba, v korist katere je vrednostni papir vknjižen na 
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri klirinško depotni 
družbi, razen če je bil vpis nematerializiranega vrednostnega 
papirja v njeno korist opravljen brez naloga izdajatelja ozi- 
roma dotedanjega imetnika ali mimo vrstnega reda. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka postane oseba, v 
korist katere je bil vrednostni papir vknjižen na računu vred- 
nostnih papirjev, ki se vodi pri klirinško depotni družbi, zako- 
niti imetnik in pridobi pravico do terjatve, ki je vpisana v 
centralni register, če ni vedela oziroma ni mogla vedeti, da je 
bil vpis nematerializiranega vrednostnega papirja v njeno 
korist opravljen brez naloga izdajatelja oziroma dotedanjega 
imetnika. 

Fiduciarna banka 

17. člen 

(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja v 
imenu in za račun zakonitega imetnika, ki je tuja pravna ali 
fizična oseba, uresničuje banka, ki se je s pogodbo, sklenjeno 
s tujo osebo zavezala opravljati fiduciarne storitve v zvezi z 
vrednostnimi papirji (v nadaljnjem besedilu: fiduciarna 
banka), v skladu s posebnim zakonom. 

5. RAČUNI VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Odprtje računov 

18. člen 

(1) Klirinško depotna družba za imetnike odpre poseben 
račun vrednostnih papirjev, preko katerega se vodijo stanja 
vrednostnih papirjev ter opravljajo prenosi pravic iz vrednost- 
nega papirja. 

(2) Klirinško depotna družba odpre račune vrednostnih papir- 
jev za: 

1. člane klirinško depotne družbe; 
2. imetnike vrednostnih papirjev. 

(3) Podrobnejši način vodenja računov vrednostnih papirjev 
določi klirinško depotna družba v pravilih poslovanja. 

Vodenje stanj na računih 

19. člen 

Na računih vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi 
se vodijo pravice iz vrednostnih papirjev imetnikov vrednost- 
nih papirjev, skupaj z enolično identifikacijo imetnika pravic 
iz vrednostnega papirja, morebitnimi omejitvami pri izvrševa- 
nju pravic, pravicami tretjih na vrednostnem papirju in dru- 
gimi podatki v zvezi z pravicami iz vrednostnega papirja. 

Vodenje centralnega registra 

20. člen 

(1) Centralni register se vodi tako, da se vodijo in vzdržujejo 
vsi podatki iz računov vrednostnih papirjev imetnikov in čla- 
nov klirinško depotne družbe. 

(2) V centralni register je vpisan vsak imetnik oziroma član 
klirinško depotne družbe z enolično identifikacijo imetnika in 
člana klirinško depotne družbe. Enolična identifikacije se 
določi ob vpisu pravic iz vrednostnega papirja imetnika ozi- 
roma člana klirinško depotne družbe in se ne spreminja do 
izbrisa iz centralnega registra. 

Izpisek stanja na računu 

21. člen 

(1) lani klirinško depotne družbe, ki vodijo račune v imenu in 

za račun strank, morajo stranki ob vsaki spremembi stanja 
izdati izpisek z navedbo stanja. 

(2) Klirinško depotna družba mora vsakemu imetniku enkrat 
letno izdati izpisek stanja na računu vrednostnih papirjev na 
dan 31. decembra preteklega leta in sicer najkasneje do 
zadnjega dne v februarju tekočega leta. 

6. PRENOS NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV 

Prenos pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja 

22. člen 

Pravica iz nematerializiranega vrednostega papirja se pre- 
nese samo s preknjižbo med račpni imetnikov, ki se vodijo pri 
klirinško depotni družbi. 

Preknjižba na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem 
trgu 

23. člen 

(1) Kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje na organi- 
ziranem trgu vrednostnih papirjev in pravila tega trga dolo- 
čajo, da udeleženec trgovanja pooblašča organizatorja trgo- 
vanja, da na podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in 
za račun udeleženca trgovanja opravi izpolnitev obveznosti 
udeleženca iz takšnega trgovanja, opravi klirinško depotna 
družba prenos na podlagi obvestila organizatorja trgovanja o 
sklenjenih poslih. 

(2) Organizirani trg vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 
tega člena je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali 
neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka 
redno in je urejen in nadzorovan s strani pristojnih organov. 

Preknjižba na podlagi drugih poslov 

24. člen 

(1) Kadar pravni posel, ki je podlaga za prenos pravic iz 
vrednostnega papirja, ni bil sklenjen na organiziranem trgu iz 
23. člena tega zakona, klirinško depotna družba opravi prek- 
njižbo iz 22. člena tega zakona na podlagi naloga doseda- 
njega imetnika nematerializiranega vrednostnega papirja. 

(2) Nalog za preknjižbo mora obsegati: 

1. firmo in sedež oziroma ime in naslov dosedanjega in 
novega imetnika, 
2. enolično identifikacijo dosedanjega in novega imetnika, 
3. natančno označbo vrednostnega papirja, 
4. število vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa. 
5. pravni temelj prenosa, 
6. lastnoročni podpis dosedanjega imetnika. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora dosedanji 
imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja pooblastiti 
pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki je 
član klirinško depotne družbe, da nalog za preknjižbo pošlje 
klirinško depotni družbi, razen če je dosedanji ali novi imetnik 
nematerializiranega vrednostnega papirja sam kot član klirin- 
ško depotne družbe pooblaščen opravljati storitve v zvezi s 
preknjižbo med računi imetnikov. 

(4) Agencija lahko predpiše tarifo, s katero določi najvišji 
znesek nadomestila za opravljanje storitev članov klirinško 
depotne družbe v skladu z prejšnjim odstavkom. 

Načelo vrstnega reda 

25. člen 

(1) Klirinško depotna družba mora opravljati preknjižbe po 
vrstnem redu prejema nalogov za preknjižbo. 
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(2) Dokler klirinško depotna družba ne izvrši preknjižbe na 
podlagi naloga za preknjižbo posameznega imetnika glede 
posameznega vrednostnega papirja, ne sme izvršiti kasnej- 
šega naloga tega imetnika za preknjižbo glede tega vrednost- 
nega papirja. 

(3) Klirinško depotna družba mora opraviti preknjižbo na 
podlagi prejetega naloga za preknjižbo najkasneje v roku pet 
delovnih dni po prejetju popolnega naloga. 

(4) Določbe predhodnih odstavkov se smiselno uporabljajo 
tudi za preknjižbe na podlagi sodne odločbe. 

7. ZASTAVITEV NEMATERIALIZIRANEGA VREDNOSTNEGA 
PAPIRJA 

Pridobitev zastavne pravice 

26. člen 

(1) Zastavni upnik pridobi zastavno pravico na nematerializi- 
ranem vrednostnem papirju z vknjžbo zastavne pravice v 
centralnem registru. 

(2) Z vknjižbo iz prvega odstavka tega člena pridobi zastavni 
upnik tudi zastavno pravico na pravicah iz nematerializira- 
nega vrednostnega papirja. 

(3) Določbe predhodnih odstavkov se smiselno uporabljajo 
tudi za pridobitev zastavne pravice na vrednostnem papirju, ki 
je že zastavljen drugemu. 

Nalog za vknjižbo zastavne pravice 

27. člen 
(1) Klirinško depotna družba opravi vknjižbo iz 26. člena tega 
zakona na podlagi naloga imetnika nematerializiranega vred- 
nostnega papirja. 

(2) Nalog iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 

1. firmo in sedež oziroma ime in naslov imetnika, zastavnega 
upnika in dolžnika, kadar je zastavnik tretji, 
2. enolično identifikacijo imetnika, zastavnega upnika in dolž- 
nika, kadar je zastavnik tretji, 
3. natančno označbo vrednostnega papirja, ki je predmet 
zastave, 
4. število vrednostnih papirjev, ki so predmet zastave, 
5. višino in dospelost terjatve, ki je zavarovana z zastavno 
pravico, 
6. pravni temelj nastanka zastavne pravice, 
7. lastnoročni podpis imetnika, zastavnega upnika in dolž- 
nika, kadar je zastavnik tretji. 

Vknjižba zakonite zastavne pravice pooblaščenega udele- 
ženca 

28. člen 

(1) Kadar ima pooblaščeni udeleženec, ki za imetnika na 
podlagi pogodbe o borznem posredovanju opravlja posle 
nakupa in prodaje vrednostnih papirjev na organiziranem 
trgu, zastavno pravico na nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, ki so predmet te pogodbe, vknjiži klirinško depotna 
družba zastavno pravico na podlagi naloga pooblaščenega 
udeleženca. 

(2) Za nalog pooblaščenega udeleženca se smiselno uporab- 
lja določba drugega odstavka 27. člena tega zakona. 

Prodaja zastavljenega nematerializiranega vrednostnega 
papirja 

29. člen 
Kadar dolžnik ob zapadlosti ne poravna terjatve, se za prodajo 
zastavljenega vrednostnega papirja, s katerim se trguje na 
organiziranem trgu, uporabljajo določbe zakona, ki ureja obli- 

gacijska razmerja, o prodaji stvari, zastavljene za terjatev iz 
gospodarske pogodbe, tudi če terjatev ni nastala na podlagi 
gospodarske pogodbe. 

8. PRIDOBITEV IN PRENOS PRAVIC NA PODLAGI SODNE 
ODLOČBE 

Preknjižba na podlagi sklepa o izvršbi 

30. člen 

(1) Sodišče vroči sklep, s katerim je dovolilo izvršbo oziroma 
zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje, tudi kli- 
rinško depotni družbi. 

(2) Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prvega 
odstavka tega člena pri nematerializiranih vrednostnih papir- 
jih, na katere se nanaša sklep, zaznamuje sklep o izvršbi 
oziroma zavarovanju. 

(3) Z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka tega člena 
imetnik ne more več razpolagati. 

Izvršba za izterjavo denarne terjatve 

31. člen 

(1) Kadar teče izvršba iz 30. člena tega zakona za izterjavo 
oziroma zavarovanje upnikove denarne terjatve, pridobi upnik 
z zaznambo iz drugega odstavka 30. člena tega zakona 
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet iz- 
vršbe. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena preknjiži klirinško 
depotna družba nematerializirane vrednostne papirje na 
račun kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi 
preknjižbo. Ta sklep nadomešča izročitev nematerializiranih 
vrednostnih papirjev kupcu. 

(3) Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaš- 
čenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, 
ki so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, opravi klirinško depotna družba prenos na kupca na 
način določen v 23. členu tega zakona. 

Izvršba za Izročitev vrednostnih papirjev 

32. člen 
Kadar teče izvršba iz 30. člena tega zakona za izročitev vred- 
nostnih papirjev upniku preknjiži klirinško depotna družba 
nematerializirane vrednostne papirje iz dolžnikovega računa 
na račun upnika na podlagi obvestila sodišča o pravnomoč- 
nosti sklepa o izvršbi. 

Prenos na univerzalnega pravnega naslednika 

33. člen 

(1) Klirinško depotna družba preknjiži nematerializirane vred- 
nostne papirje iz računa imetnika na račune njegovih dedičev 
na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. 

(2) V drugih primerih univerzalnega pravnega nasledstva 
preknjiži klirinško depotna družba nematerializirane vred- 
nostne papirje iz računa pravnega prednika na račune prav- 
nih naslednikov na podlagi ustreznega dokaza o pravnem 
nasledstvu (na primer: sklepa o vpisu pripojitve v sodni regi- 
ster pri prevzemni družbi). 

9. VODENJE REGISTROV IMENSKIH VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV 

Vodenje registrov imenskih vrednostnih papirjev 

34. člen 

(1) Klirinško depotna družba v imenu in za račun izdajateljev 
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imenskih vrednostnih papirjev iz 7., 8. in 9. člena tega zakona 
vodi delniško knjigo oziroma register imenskih vrednostnih 
papirjev. 

(2) Preknjižba pravic iz imenskega vrednostnega papirja v 
centralnem registru ima nasproti izdajatelju pravne učinke 
ustreznega vpisa v delniški knjigi oziroma registru imenskih 
vrednostnih papirjev. 

Udeležba na skupščini delničarjev 

35. člen 

Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini 
delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se 
delnice, ki se glasijo na ime, shranijo, se šteje, da so delnice 
shranili tisti imetniki nematerializiranih delnic, ki so bili vpi- 
sani v centralni register na zadnji dan roka za deponiranje 
delnic, imetniki nematerializiranih delnic pa so dolžni do 
izteka roka za deponiranje prijaviti svojo udeležbo na skupš- 
čini delničarjev. 

36. člen 

(1) Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupš- 
čini delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da 
se delnice na prinosnika, shranijo, mora član klirinško 
depotne družbe, pri katerem se za imetnike vodijo vrednostni 
papriji na računu vrednostnih papirjev pri klirinško depotni 
družbi ali klirinško depotna družba, če se vrednostni papirji za 
imetnike vodijo neposredno na računu pri klirinško depotni 
družbi, izdati imetnikom potrdilo o stanju na računu vrednost- 
nih papirjev na zadnji dan roka za deponiranje delnic. 

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se glasi na prinos- 
nika in se lahko uporablja samo kot izkazni papir za uveljavlja- 
nje pravice do glasovanja na skupščini delničarjev. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporab- 
lja tudi za potrdilo izdano zaradi uresničevanja pravice do 
dividende, prednostne pravice do vpisa novih delnic oziroma 
drugih pravic iz prinosniških delnic oziroma obveznic. 

10. ZAMENJAVA ŽE IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV Z 
NEMATERIALIZIRANIMI VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

Postopek zamenjave 

37. člen 

(1) Zamenjava vrednostnih papirjev z nematerializiranimi 
vrednostnimi papirji se opravi tako, da se že izdani vrednostni 
papirji izročijo klirinško depotni družbi, le - ta pa vknjiži 
pravice iz vrednostnih papirjev v dobro imetnikov, ki so izro- 
čili vrednostne papirje klirinško depotni družbi, oziroma za 
račun katerih so bili vrednostni papirji izročeni klirinško 
depotni družbi. 

(2) Izdajatelj, ki je po določbah tega zakona dolžan opraviti 
postopek zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev za nema- 
terializirane vrednostne papirje, je dolžan v roku šestdeset dni 
po uveljavitvi tega zakona izdati sklep o zamenjavi vrednost- 
nih papirjev, sicer s temi vrednostnimi papirji ni dopustno 
organizirano trgovati. 

(3) Izdajatelj iz drugega odstavka tega člena je dolžan v roku 
petnajst dni po sprejemu sklepa iz drugega odstavka tega 
člena objaviti javni poziv vsem imetnikom vrednostnih papir- 
jev, da te vrednostne papirje izročijo klirinško depotni družbi 
zaradi zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje. V 
sklepu mora izdajatelj določiti tudi rok za zamenjavo, ki ne 
sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od devetdeset dni, 
šteto od objave sklepa. 

(4) Z dnem objave sklepa iz drugega odstavka tega člena so 
vrednostni papirji, na katere se nanaša sklep razveljavljeni in 

jih imetniki lahko uporabijo zgolj kot legitimacijski papir za 
• uresničitev pravice do zamenjave. 

(5) Podrobnejši postopek zamenjave določi klirinško depotna 
družba v pravilih poslovanja. 

Zamenjava ob prenosu vrednostnega papirja 

38. člen 

(1) Imetniki vrednostnih papirjev iz 37. člena tega zakona ali 
oseba, ki hrani takšne vrednostne papirje v imenu in za račun 
imetnika, morajo izročiti vrednostni papir klirinško depotni 
družbi še pred iztekom roka iz tretjega odstavka 37. člena 
tega zakona, kadar želijo opraviti prenos pravic iz vrednost- 
nega papirja oziroma uveljaviti pravice iz vrednostnega pa- 
pirja. 

(2) Klirinško depotna družba na podlagi izročitve vrednost- 
nega papirja opravi zamenjavo vrednostnega papirja z nema- 
terializiranim vrednostnim papirjem na način, določen v 37. 
členu tega zakona. 

11. ZAMENJAVA DELNIC V ZVEZI S SPREMEMBAMI KAPI- 
TALA, ZDRUŽITVAMI IN PREOBLIKOVANJI 

Izdaja In zamenjava delnic zaradi spremembe kapitala 

39. člen 

(1) Kadar je zaradi spremembe kapitala delniške družbe - 
izdajatelja nematerializiranih delnic, potrebno izdati nove del- 
nice ali zamenjati delnice z novimi delnicami, ki se glasijo na 
drugačen nominalni znesek, se ne uporabljajo določbe 
zakona o gospodarskih družbah o pozivu delničarjem, da naj 
prevzamejo nove delnice oziroma delnice zamenjajo. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se izdajo nove 
delnice z vknjižbo na računih dosedanjih delničarjev v cen- 
tralnem registru. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se zamenjajo 
delnice z novimi delnicami, ki se glasijo na drugačen nomi- 
nalni znesek, z izbrisom dotedanjih delnic in vpisom novih 
delnic na računih dotedanjih delničarjev v centralnem regi- 
stru. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi 
za zamenjavo delnic, kadar se je zaradi spremembe pravnih 
razmerij spremenila vsebina pravic, ki izhajajo iz delnic. 

Izdaja in zamenjava delnic zaradi pripojitve 

40. člen 

(1) Kadar je v zvezi z izvedbo pripojitve potrebno delničarjem 
prevzete družbe zagotoviti delnice prevzemne družbe ozi- 
roma denarna plačila, izda izdajatelj klirinško depotni družbi 
nalog za vknjižbo vrednostnih papirjev v korist delničarjev 
prevzete družbe oziroma nakaže na poseben račun klirinško 
depotne družbe denarna plačila, ki jih je potrebno zagotoviti 
delničarjem prevzete družbe. 

(2) Če so delnice prevzete družbe izdane v nematerializirani 
obliki zadostuje, da se prevzemna družba v nalogu iz prvega 
odstavka tega člena glede upravičencev sklicuje na podatke o 
delničarjih prevzete družbe. 

(3) Če so delnice prevzete družbe izdane v nematerializirani 
obliki, vknjiži klirinško depotna družba delnice prevzemne 
družbe v korist delničarjev prevzete družbe oziroma tem del- 
ničarjem nakaže denarna plačila, ko prejme sklep o vpisu 
pripojitve po sedežu prevzemne družbe in sočasno izbriše 
delnice prevzete družbe iz centralnega registra. 

(4) Če delnice prevzete družbe niso izdane v nematerializirani 
obliki, vknjiži klirinško depotna družba delnice prevzemne 
družbe v korist delničarja prevzete družbe oziroma temu 
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delničarju nakaže denarna plačila, ko ji delničar izroči delnice 
nr0U7OtO nri i"»hn 

Izdaja in izbris delnic zaradi spojitve oziroma razdružitve 

41. člen 

Za izdajo in izbris delnic v zvezi s spojitvijo oziroma razdruži- 
tvijo se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih odstavkov. 

Izdaja oziroma razveljavitev delnic v zvezi s preoblikova- 
njem 

42. člen 

(1) Za izdajo delnic v zvezi s preoblikovanjem iz druge pravne 
organizacijske oblike v delniško družbo se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o izdaji nematerializiranih vred- 
nostnih papirjev. 

(2) Razveljavitev delnic v zvezi s preoblikovanjem delniške 
družbe v drugo pravno organizacijsko obliko se opravi z 
izbrisom iz centralnega registra. Za izbris se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o izdaji nematerializiranih vred- 
nostnih papirjev. 

12. DOSTOP DO PODATKOV O IMETNIKIH NEMATERIALIZI- 
RANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Enolična identifikacija imetnikov vrednostnih papirjev 
43. člen 

(1) Za določanje enolične identifikacije imetnika vrednost- 
nega papirja, ki je domača fizična oseba se uporablja enotna 
matična številka občana, za domače pravne osebe pa matična 
številka. 

(2) Enolična identifikacija tuje pravne ali fizične osebe je 
sestavljena iz matične številke fiducirane banke in zaporedne 
številke te osebe - komitenta pri tej banki. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
domača fizična oseba, ki ne dovoli uporabe enotne matične 
številke občana za namen določitve enolične identifikacije 
imetnika vrednostnih papirjev, od klirinško depotne družbe 
pisno zahteva spremembo (prekodiranje) enolične identifika- 
cije. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka klirinško depotna družba 
najkasneje v osmih dneh od prejema pisne zahteve iz prejš- 
njega odstavka sporoči imetniku vrednostnih papirjev spre- 
menjeno enolično identifikacijo s priporočenim vrednostnim 
pismom. 

Vpogled v centralni register 

44. člen 

(1) Vpogled v centralni register se zagotovi z računalniškim 
izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega 
imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev (redni iz- 
pisek). 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka se zagotovi tudi vpogled 
prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega imet- 
nika nematerializiranih vrednostnih papirjev (zgodovinski iz- 
pisek). 

(3) Izpisek iz prejšnjih odstavkov tega člena je dolžna izdati 
klirinško depotna družba na zahtevo posameznega imetnika 
glede vpisov, ki se nanašajo nanj, oziroma član klirinško 
depotne družbe glede vpisov, ki se nanašajo na stranke tega 
člana. 

Vpogled v delniško knjigo 

45. člen 

(1) Klirinško depotna družba je dolžna na zahtevo vsakega 

delničarja oziroma imetnika imenskega vrednostnega papirja, 
izdati izpisek stanj vseh delničarjev iz delniške knjige, ki jo 
vodi. 

(2) Izpisek iz prvega odstavka tega člena je dolžna klirinško 
depotna družba izdati tudi izdajatelju delnic oziroma imen- 
skih vrednostnih papirjev. 

(3) Podrobnejši postopek izpisa podatkov iz prvega in dru- 
gega odstavka tega člena določi klirinško depotna družba v 
pravilih poslovanja. 

Dostop do podatkov 

46. člen 

(1) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so shra- 
njeni v centralnem registru, ki bi mu omogočal ugotovitev ali 
je določena oseba imetnik nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, razen v primerih iz 45. člena tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imata sodišče in 
davčni organ, v okviru svojih pristojnosti, pravico do izpisa 
podatkov o posameznem imetniku vrednostnih papirjev z 
zvezi s postopkom, ki ga vodita proti temu imetniku. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima 
Agencija pravico do izpisa podatkov o stanjih in prometu na 
računih vrednostnih papirjev v zvezi z opravljanjem postopka 
nadzora po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev in 
zakonu, ki ureja investicijske družbe in družbe za upravljanje. 

46.a člen 

Statistični urad Republike Slovenije ima pravico do izpisa 
vseh podatkov, ki jih potrebuje za izvedbo nacionalnega pro- 
grama statističnih raziskovanj Republike Slovenije in za stati- 
stične namene. 

Evidenca o vpogledih 
47. člen 

(1) Klirinško depotna družba mora voditi evidenco o vseh 
vpogledih v centralni register. 

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka klirinško depotna družba 
vodi po časovnem zaporedju vpogledov. 

(3) V evidenco iz prvega odstavka tega člena mora klirinško 
depotna družba vpisati vrsto vpogleda, vrednostni papir ozi- 
roma imetnika na katerega se vpogled nanaša in osebo, na 
zahtevo katere je bil opravljen vpogled. 

(4) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora biti vodena 
in organizirana na takšen način, da je mogoče preveriti vpo- 
glede glede na vrsto podatkov, ki so bili predmet vpogleda, in 
glede na osebo, na zahtevo katere so bili vpogledi opravljeni. 

(5) Nadzor nad vodenjem evidence iz prvega odstavka tega 
člena opravlja Agencija. 

13. SPLOŠNI AKTI IN ODLOČANJE KLIRINŠKO DEPOTNE 
DRUŽBE 

Pravila poslovan|a 

48. člen 

(1) Klirinško depotna družba s pravila poslovanja, uredi način 
vodenja centralnega registra in računov vrednostnih papirjev 
imetnikov ter članov klirinško depotne družbe, postopek spre- 
jema vrednostnih papirjev v sistem centralnega registra ter 
način preknjižb med računi vrednostnih papirjev. 

(2) Pravila poslovanja iz prvega odstavka tega člena pričnejo 
veljati, ko izda Agencija soglasje k tem pravilom. 

(3) Klirinško depotna družba je dolžna v roku sedmih dni od 
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dneva izdaje soglasja Agencije, objaviti pravila poslovanja v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Postopek odločanja v posamičnih zadevah 

49. člen 

(1) O nalogih izdajateljev za vknjižbo vrednostnih papirjev, 
nalogih za preknjižbo med računi in drugih posamičnih zade- 
vah v zvezi z vodenjem centralnega registra vrednostnih 
papirjev, odloča klirinško depotna družba po postopku, dolo- 
čenem v pravilih poslovanja iz prvega odstavka 48. člena. 

(2) O posamičnih zadevah iz prvega odstavka tega člena 
odloča organ klirinško depotne družbe, ki ga za odločanje o 
posamezni vrsti zadev določajo pravila poslovanja. 

(1) Klirinško depotna družba predpiše tarifo, s katero določi: 

1. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za odpiranje in vodenje 
računov vrednostnih papirjev pri članih klirinško depotne 
družbe; 
2. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za storitve preknjižb 
vrednostnih papirjev med računi imetnikov, 
3. nadomestila, ki bremenijo izdajatelje, za izdajo in vodenje 
registra imetnikov vrednostnih papirjev. 

(2) Tarifa iz prvega odstavka tega člena prične veljati, ko izda 
Agencija soglasje k tej tarifi. 

(3) Klirinško depotna družba je dolžna v roku sedmih dni od 
dneva izdaje soglasja Agencije, objaviti tarifo v uradnem listu 
Republike Slovenije. 

14. EVIDENCA IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Evidenca izdanih vrednostnih papirjev 

51. člen 

(1) Klirinško depotna družba na podlagi podatkov centralnega 
registra vodi evidenco izdanih vrednostnih papirjev. 

(2) V evidenco izdanih vrednostnih papirjev se za vsak vred- 
nostni papir vpisujejo naslednji podatki: 

1. enolična identifikacija vrednostnega papirja, 

2. šifra vrste vrednostnega papirja, 
3. firmo oziroma naziv, sedež in matično številko izdajatelja, 
4. natančno označeno obveznost izdajatelja, ki izhaja iz vred- 
nostnega papirja, 
5. označbo ali gre za imenski ali prinosniški vrednostni papir, 
6. skupno nominalno vrednost celotne izdaje, 
7. nominalno vrednost posameznega vrednostnega papirja, 
8. število imetnikov vrednostnega papirja, 
9. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register. 

(3) V primeru delnic se v evidenco izdanih vrednostnih papir- 
jev vpisuje tudi oznaka razreda delnic. 

(4) Evidenca izdanih vrednostnih papirjev je javna, in je klirin- 
ško depotna družba vsakomur na njegovo zahtevo dolžna 
omogočiti vpogled in izpis podatkov iz te evidence. 

(5) Podrobnejši postopek vpogleda in izpisa podatkov iz četr- 
tega odstavka tega člena določi klirinško depotna družba v 
pravilih poslovanja. 

Enolična identifikacija vrednostnega papirja 

52. člen 

(1) Klirinško depotna družba določa enolično identifikacijo 

vrednostnega papirja na podlagi ustreznih slovenskih stan- 
dardov, ki se nanašajo na to področje. 

Šifra vrste vrednostnega papirja 

53. člen 

Klirinško depotna družba določi v soglasju z Agencijo šifrant 
vrste vrednostnih papirjev. 

15. KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški 

54. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek: . 

1. izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega do četrtega 
odstavka 7. člena tega zakona, ki ne izda vrednostnih papirjev 
v roku iz petega odstavka 7. člena tega zakona; 

2. izdajatelj vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 37. 
člena tega zakona, ki ne izda sklepa o zamenjavi vrednostnih 
papirjev v roku iz drugega odstavka 37. člena tega zakona 
oziroma ne objavi javnega poziva imetnikom v roku iz tretjega 
odstavka 37. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba izdajatelja, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

55. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek: 

1. član klirinško depotne oziroma klirinško depotna družba, 
če ne izda izpiska stanja iz 3. odstavka 44. člena tega zakona; 
2. klirinško depotna družba če ne izda izpisek stanja na 
računu vrednostnih papirjev na dan 31. decembra preteklega 
leta v skladu z 21. členom tega zakona; 
3. klirinško depotna družba, če v nasprotju z določbo 46. 
člena tega zakona omogoči dostop do podatkov, ki so shra- 
njeni v centralnem registru; 
4. klirinško depotna družba, če v roku sedmih dni ne objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije pravil poslovanja in tarife, 
kot to določa 48. in 50. člen tega zakona; 
5. klirinško depotna družba, če na zahtevo vsakega delničarja, 
imetnika imenskega vrednostnega papirja oziroma izdajatelja 
delnic oziroma imenskih vrednostnih papirjev, ne izda izpiska 
iz 1. in 2. odstavka 45. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Prehodne in končne določbe 

56. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 137. člen 
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) in 
uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list 
RS, št. 45/95). 

(2) Člana nadzornega sveta klirinško depotne družbe, imeno- 
vana na podlagi 24. člena Uredbe o nematerializiranih vred- 
nostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/95), po uveljavitvi tega 
zakona opravljata funkcijo do izteka mandata. 

57. člen 
Ta zakon prične veljati osmi dan po objavi v uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Splošne določbe (1.-6. člen) 

Splošne določbe zakona vsebujejo pravne definicije temeljnih 
pojmov, vsebovanih v zakonu. Tako je opredeljen centralni 
register vrednostnih papirjev, kot centralna računalniško 
vodena baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nema- 
terializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh 
pravic ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papir- 
jih. Vodenje takšnega registra je bistveno za sistem poslova- 
nja z vrednostnimi papirji v nematerializirani obliki. Po 2. 
odstavku 2. člena predlaganega zakona se centralni register 
vodi pri klirinško depotni družbi. Status, način poslovanja ter 
nadzor (Agencija za trg vrednostnih papirjev) klirinško 
depotne družbe so opredeljeni v Zakonu o trgu vrednostnih 
papirjev (Uradni list RS, št. 6/94). V nadaljnjih členih so pred- 
lagane prave definicije ter bistvene sestavine vrednostnih 
papirjev, izdanih brez pisne listine (papirja), tako da je beseda 
vrednostni »papir« ohranjena zaradi jasnosti pojmov. 

Izdajatelji nematerializiranih vrednostih papirjev (7.-10. 
člen) 

Predlagani zakon v tem poglavju določa, kateri izdajatelji so 
dolžni opraviti postopek zamenjave za nematerializirane vred- 
nostne papirje. Nematerializirane vrednostne papirje so 
dolžni izdati izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, katerih 
prva prodaja je bila opravljena po postopku javne ponudbe, 
torej izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se lahko pro- 
sto trguje na organiziranem trgu. Nematerializirane delnice so 
dolžne izdati tudi banke in zavarovalnice, ne glede na to, ali je 
bila prva prodaja njihovih delnic opravljena po postopku iz 
prvega odstavka tega člena ter izdajatelji delnic, izdanih na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so 
kot enega od načinov lastninskega preoblikovanja izvedli 
javno prodajo, ali ki so imeli na dan izdaje drugega soglasja 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo k programu 
preoblikovanja več kot 50 delničarjev oziroma vpisnikov del- 
nic. Namreč tudi vrednostni papirji iz postopka lastninjenja 
postanejo prosto prenosljivi in primerni za organizirano trgo- 
vanje po prenehanju omejitev, ki jih določajo predpisi o last- 
ninskem preoblikovanju. Zaradi dejstva, da so obveznice, ki 
jih je izdala Republika Slovenija v lasti velikega števila malih 
individualnih investitorjev, ki le tem predstavljajo dolgoročno 
naložbo, predlagani zakon uvaja fakultativno možnost zame- 
njave tiskanih obveznic za nematerializirane. 

Izdaja nematerlalizlranlh vrednostnih papirjev (11.-15. 
člen) 

V tem poglavju predlog zakona splošno določa postopek, po 
katerem se izdajo vrednostni papirji v nematerializirani obliki. 
Izdajatelj mora klirinško depotni družbi izdati in izročiti nalog, 
da vrednostne papirje vknjiži v dobro imetnikov, ki so vpisali 
in vplačali vrednostne papirje, na račune vrednostnih papir- 
jev. Nalog vsebuje podatke o izdajatelju in vrednostnem 
papirju z natančno označbo vseh pravic, ki izhajajo iz vred- 
nostnega papirja, predvsem pa podatke o imetnikih vrednost- 
nih papirjev. Zaradi računalniške obdelave podatkov natanč- 
nejšo vsebino, npr. obliko datotek (ASCII formati) določi kli- 
rinško depotna družba s pravili poslovanja. Po prejetju popol- 
nega naloga je klirinško depotna družba zavezana vknjižiti 
vrednostne papirje v dobro imetnikov, s trenutkom vknjižbe 
pa se vrednostni papirji štejejo za izdane. 

Uveljavljanje pravic Iz nematerlalizlranlh vrednostnih papir- 
jev ter računi vrednostnih papirjev (16.-21. člen) 

Kot po obstoječi zakonodaji tudi po predlaganem zakonu 
pravice iz vrednostnih papirjev pripadajo zakonitemu imet- 
niku, ki je tista oseba, v korist katere je vrednostni papir 
vknjižen na računu vrednostnih papirjev. Imetniki imajo tak- 
šen račun odprt pri klirinško depotni družbi posredno kot 
stranka pri borzno posredniški družbi ali banki, ki je član 
klirinško depotne družbe, lahko pa imajo račun tudi nepo- 
sredno v centralnem registru. Na računih vrednostnih papir- 

jev pri klirinško depotni družbi se vodijo pravice iz vrednost- 
nih papirjev imetnikov vrednostnih papirjev, skupaj z enolično 
identifikacijo imetnika pravic iz vrednostnega papirja, more- 
bitnimi omejitvami pri izvrševanju pravic, pravicami tretjih na 
vrednostnem papirju in drugimi podatki v zvezi z pravicami iz 
vrednostnega papirja. 

Prenos nematerlalizlranlh vrednostnih papirjev (22.-25. 
člen) 

Predlagani zakon določa dva temeljna načina prenosov 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Tehnično in pravno 
formalno je prenos vedno opravljen s preknjižbo na računih 
vrednostnih, razlika je v načinu pridobitve podatkov o sklenje- 
nih poslih z vrednostnimi papirji. Predlagani zakon odldoča, 
da če se z vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, opravi klirinško depotna družba prenos 
na podlagi obvestila organizatorja trgovanja o sklenjenih 
poslih. V praksi to pomeni, da se podatki o poslih, ki so 
sklenjeni preko borznega računalniškega sistema trgovanja 
po računalniški (on-line) povezavi prenesejo v klirinško 
depotno družbo, kjer se na podlagi teh podatkov ustrezna 
količina vrednostnih papirjev prenese s prodajalca na kupca. 
Če pa pravni posel, ki je podlaga za prenos pravic iz vrednost- 
nega papirja, ni bil sklenjen na organiziranem trgu, klirinško 
depotna družba opravi preknjižbo vrednostnega papirja, ni bil 
sklenjen na organiziranem trgu, klirinško depotna družba 
opravi preknjižbo vrednostnega papirja na novega imetnika 
na podlagi naloga dosedanjega imetnika nematerilaiziranega 
vrednostnega papirja. Predlagani zakon nadalje še določa, da 
nalog za prenos vrednostnih papirjev sprovede član klirinško 
depotne družbe - namreč člani so neposredno povezani z 
klirinško-depotno družbo. 

Vknjižbe In prenosi na podlagi zastavitve vrednostnih paplr- 
jev ali sodnih odločb (26.-33. člen) 

Predlagani zakon določa specifičen način vknjižbe zastavne 
pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih, saj pri 
zastavi ne gre za prenos lastnine, temveč imetnik (zastavni 
dolžnik) ne more razpolagati z zastavljenimi vrednostnimi 
papirji do poplačila dolga zastavnemu upniku. Nadalje je 
določen postopek preknjižbe na podlagi odločbe sodišče, ki 
jo klirinško depotna družba izvrši neposredno in ne preko 
svojega člana. 

Vodenje registrov Imenskih vrednostnih papirjev (34. In 35. 
člen) 

Predlagani zakon določa, da se register imenskih vrednostnih 
papirjev kot tudi knjiga delničarjev v imenu in za račun izdaja- 
telja vodi pri klirinško depotni družbi. Takšna ureditev je 
predlagana zato, ker v sistemu vrednostnih papirjev brez 
pisnih listin izdajatelj ne more sam voditi registra (ali knjige 
delničarjev v primeru delnic). Potrebna je torej neodvisna 
institucija, pri kateri se vodi register prenosov oziroma spre- 
memb zakonitih imetnikov vrednostnih papirjev. 

Ker zakon o gospodarskih družbah dovoljuje, da statut pogo- 
juje udeležbo na skupščini delničarjev z deponiranjem delnic 
pred skupščino, predlagani zakon določa izdajo potrdil o 
imetništvu nematerializiranih vrednostnih papirjev, glede na 
to, da delnic ni mogoče deponirati, ker so vodene v nemateri- 
alni obliki. 

Zamenjava te Izdanih vrednostnih papirjev za nematerializi- 
rane vrednostne papirje (37. In 38. člen) 

Predlagani zakon v tem poglavju splošno določa postopek 
zamenjave fizično izdanih vrednostnih papirjev za nemateri- 
alizirane vrednostne papirje. Postopek zamenjave so dolžni 
opraviti izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu oziroma tisti izdajatelji, ki so vrednostne 
papirje izdali z javno ponudbo, banke in zavarovalnice ter 
podjetja iz lastninskega preoblikovanja z več kot 50 delničarji 
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ob drugem soglasju Agencije za prestrukturiranje in privatiza- 
c'/o, če so vrednostne papirje že izdali v obliki pisnih listin. 

Zamenjava delnic v zvezi z spremembami kapitala, združi- 
tvami In preoblikovanji (39.-42. člen) 

Glede na to, da zakon o gospodarskih družbah ureja posto- 
pek zamenjave delnic v primeru statusnih sprememb le, če so 
delnice izdane kot pisne listine, predlagani zakon vsebuje 
določbe, ki urejajo takšne postopke, če pisnih listin ni, temveč so delnice nematerializirane. V primeru spremembe kapitala 
delniške družbe, v zvezi z izvedbo pripojitve delniške družbe 
ter pri preoblikovanju družbe iz druge pravno organizacijske 
oblike v delniško družbo predlagani zakon ureja način izdaje 
novih delnic z vknjižbo na račune imetnikov. 

Dostop do podatkov o imetnikih nematerializiranlh vred- 
nostnih papirjev (43.-47. člen) 

določeni podatki, ki se vodijo v centralnem registru nemateri- 
aliziranih vrednostnih papirjev so zaupne narave, zato mora 
Predlagani zakon natančno določiti, katere osebe imajo 
dostop do teh podatkov. Že po zakonu o gospodarskih druž- 
bah (232. člen) imajo imetniki imenskih delnic pravico vpo- 
gleda v register delnic, katerih imetnik so, poleg tega pa 
Morata imeti vpogled v centralni register tudi sodišče in 
davčna služba, vendar le v z zvezi z postopkom, ki ga vodi 
Proti posameznemu imetniku v okviru svojih pristojnosti. Prav 
lako imata dostop do podatkov Agencija za trg vrednostnih 
Papirjev in Statistični urad RS. Zaradi ugotavljanja morebitnih 
kršitev določb zakona o dostopu do podatkov v centralnem 
registru je klirinško depotna družba dolžna voditi evidenco o 
vseh vpogledih v centralni register, za nadzor nad vodenjem 
te evidence pa je pristojna Agencija za trg vrednostnih pa- 
pirjev. 

Splošni akti In odločanje klirinško depotne družbe (48.-50. 
člen) 

Že po zakonu o trgu vrednostnih papirjev (114. člen) klirinško 
depotna družba določi podrobnejša pravila opravljanja stori- 

BELEŽKE 

tev v pravili poslovanja, ki pomenijo splošne pogoje poslova- 
nja te družbe Predlagani zakon razširja dolžnost klirinško 
depotne družbe, da sprejme splošne pogoje poslovanja tudi 
za vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. 
Ker pravila poslovanja lahko tudi vsebinsko posegajo v oprav- 
ljanje storitev klirinško depotne družbe ter posegajo v pravice 
in obveznosti oseb, za katere klirinško depotna družba oprav- 
lja storitve, ne bi bilo pravilno, da ima klirinško depotna 
družba diskrecijsko pravico pri določanju takšnih pravil, tem- 
več predlagani zakon določa, da pravila poslovanja stopijo v 
veljavo s potrditvijo Agencije za trg vrednostnih papirjev. 
Enako velja za cenik tistih storitev, ki so obvezne za določene 
osebe, in jih klirinško depotna družba ne opravlja kot konku- 
renčno dejavnost. 

Nadalje predlagani zakon določa obvezno objavo pravil 
poslovanja in tarife v Uradnem listu RS. 

Evidenca izdanih vrednostnih papirjev (51. -53. člen) 

V skladu s predlaganim zakonom je klirinško depotna družba 
dolžna na podlagi podatkov centralnega registra voditi stati- 
stično in javno dostopno evidenco izdanih vrednostnih papir- 
jev. V evidenco izdanih vrednostnih papirjev se za vsak vred- 
nostni papir vpisujejo osnovni podatki o izdanih vrednostnih 
papirjih. 

Pomembna je tudi določba predlaganega zakona, da mora 
klirinško depotna družba za vsak vrednostni papir, ki je spre- 
jet v sistem centralnega registra, sproti določiti enolično 
identifikacijo vrednostnega papirja na podlagi ustreznih slo- 
venskih standardov, ki se nanašajo na to področje. Trenutno 
ureja področje identifikacije vrednostnih papirjev zgolj slo- 
venski standard SIST ISO 6166, ki je bil v Sloveniji sprejet 
junija 1995 s sklepom Urada RS za standardizacijo in mero- 
slovje. Besedilo 52. člena uporablja množično obliko v 
nameri, da zajame tudi morebitne dodatne standarde, ki bi se 
nanašali na obravnavano področje. Sprejetje in uveljavitev teh 
standardov je še posebej pomembna v primeru morebitnega 
mednarodnega poslovanja z vrednostnimi papirji, izdanimi v 
Sloveniji. 

•• 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED REPURLIKO 

SLOVENIJO IN REPURLIKO TURČIJO 

(RTUTGS) 

- EPA 1505 - 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Sloveniie in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sode- 
lovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, podpi- 
san v Ljubljani dne 8. marca 1996. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

SPORAZUM 
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije (v 
nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se 

- v želji, da bi spodbudili in popestrili vzajemno koristne 
gospodarske in poslovne odnose med državama na stabilni in 
uravnoteženi podlagi, 

- in z namenom, da bi še bolj okrepili prijateljske odnose v 
skladu z načeli enakosti, vzajemnega spoštovanja in skupne 
koristi sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma, in s svojo 
veljavno notranjepravno zakonodajo ustrezno ukrepata, zato 
da bi razvili in popestrili svoje trgovinske odnose na dolgo- 

ročni, stabilni in uravnoteženi podlagi in da bi razširili gospo- 
darsko sodelovanje v okviru obstoječih možnosti. 

2. člen 

Pogodbenici druga drugi priznata največje ugodnosti glede 
carin in dajatev kakršnekoli vrste, ki se uporabljajo za uvoz in 
izvoz blaga, ki izvira iz ene ali druge pogodbenice. 

To določilo se ne uporablja: 

1) za privilegije, priznane sodednjim državam za lajšanje 
obmejne in obalne trgovine; 

2) za privilegije, ki izhajajo iz sporazumov, ki vodijo v carin- 
sko unijo ali prostotrgovinsko območje, katerih pogodbenica 
je ena od pogodbenic ali pa to lahko postane po sklenitvi tega 
sporazuma; 

3) za privilegije, priznane z namenom, da se oblikujejo 
posebni dogovori z državami v razvoju na področju trgovin- 
skih in gospodarskih odnosov. 

3. člen 

Pogodbenici v skladu s svojo veljavno notranjepravno zako- 
nodajo soglašata, da bosta oprostili carin in dajatev blago, ki 
se začasno uvaža za uporabo ob trgovinsko-predstavitvenih 
dogodkih, kot so sejmi, razstave, misije in seminarji, pod 
pogojem, da se to blago ne proda ali kako drugače prenese. 

4. člen 

Pogodbenici v prizadevanju po izboljšanju in popestritvi dvo- 
stranske trgovine in po razvijanju gospodarkega sodelovanja 
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med državama soglašata, da bosta lajšali in pospeševali izme- 
njavo informacij, zlasti tistih, ki se nanašajo na njuno zakono- 
dajo in gospodarske programe, zato da bi spodbujali stike 
med svojimi podjetji in drugimi osebki, udeleženimi pri trgo- 
vinskem in gospodarskem sodelovanju. 

5. člen 

Pogodbenici soglašata, da bosta podpirali sodelovanje med 
državama na področju industrije in tehnologije. 

Nadalje pogodbenici med drugim opredeljujeta spodaj nave- 
dena področja kot možna področja sodelovanja: 

- železarska in jeklarska industrija, 
- kmetijstvo in živilska industrija, 
- prevoz in telekomunikacije, 
- gradbeništvo in izvajalske dejavnosti, 
- kemična industrija, 
- kovinsko-predelovalna industrija, 
- tekstilna, oblačilna in obutvena industrija, 
- industrija stavbnega lesa in lesna industrija, 
- naftna industrija, 
- rudarstvo in predelava mineralnih rud, 
- ladjedelniška industrija, 
- avtomobilska industrija, 
- sodelovanje na tretjih trgih pri skupnih vlaganjih in drugih 
gospodarskih dejavnostih, 
- turizem. 

6. člen 

Će ni drugače dogovorjeno, se vsa plačila, ki se nanašajo na 
uvoz in izvoz blaga in storitev med državama, opravijo v 
prosto konvertibilnih valutah v skladu z zakonodajo, ki velja v 
obeh državah. 

7. člen 

Pogodbenici spodbijata sprejetje arbitraže za reševanje spo- 
rov, ki bi nastali pri poslovnih transakcijah. 

8. člen 

Ob upoštevanju pomena bančništva pri razvijanju vzajemnih 
gospodarskih in poslovnih dejavnosti se pogodbenici dogo- 
/orita, da bosta pospeševali sodelovanje med ustreznimi 
Dančnimi in finančnimi ustanovami. 

9. člen 

Pogodbenici sta se odločili, da ustanovita slovensko-turško 
skupno gospodarsko komisijo, zato da bi pregledovala ures- 
ničevanje tega sporazuma, proučevala vprašanja, ki nastajajo 
v zvezi z njegovim uresničevanjem, in dajala priporočila vsaka 
svoji vladi za nadaljnjo širitev dvostranskih gospodarskih in 
trgovinskih odnosov. 

Ta komisija bo sestavljena iz predstavnikov, ki jih imenujeta 
njihovi vladi, in se bo sestajala ob vzajemno dogovorjenih 
datumih izmenično v Sloveniji in Turčiji. 

10. člen 

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, 
ki izhajajo iz veljavnih dvostranskih ali mnogostranskih med- 
narodnih sporazumov. 

11. člen 

V primeru prenehanja tega sporazuma veljajo njegova dolo- 
čila še naprej za pogodbe, ki se sklenejo med njegovo veljav- 
nostjo. 

12. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga 
drugo po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene njune 
nacionalne zahteve, potrebne za začetek veljavnosti tega spo- 
razuma, in velja pet let. 

Ta sporazum se samodejno podaljšuje vsakič za eno leto, 
razen če ena od pogodbenic šest mesecev pred iztekom 
veljavnosti sporazuma pisno ne obvesti druge pogodbenice, 
da ga odpoveduje. 

V Ljubljani dne 8. marca 1996 v dveh izvirnikih v angleščini. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen 

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

porazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 

•porazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovnaju med 
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo sta dne 8. 3. 1996 v 
iubljani podpisala mag. Vojka Ravbar, državna sekretarka za 
konomske odnose s tujino in Njegova Ekselenca g. Uhan 
igitbasioglu, veleposlanik Republike Turčije v Ljubljani. 

sporazumom se zagotavlja podlaga za normalno gospodar- 
no sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Tur- 
ijo ter ustvarjajo stabilne razmere za vzpostavitev trajnih 
bojestranskih koristnih gospodarskih stikov med subjekti 
beh držav. 

ogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo z 
ajvečjimi ugodnostmi za proizvode in storitve, ki izvirajo iz 
iunega območja. Ta določila se ne nanašajo na ugodnosti, ki 
^ državi priznavata sosednjim državam v maloobmejni trgo- 

vini in državam, ki bodo sodelovale z Republiko Slovenijo in 
Turčijo v prosti trgovinski coni ali carinski uniji. 

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na področju indu- 
strije in tehnologije; sodelovali bosta na področju različnih 
vrst industrije; sodelovali bosta na področju različnih vrst 
industrije (železarska, prehrambena, tekstilna, lesna, naftna, 
avtomobilska industrija, ladjedelništvo), gradbeništva, tran- 
sporta in telekomunikacij, rudarstva, kmetijstva in turizma; 
skupno bosta nastopali na tretjih trgih, izmenjavali informa- 
cije itd. Sporazum predvideva oprostitev plačila carine in 
dajatev za nekomercialne vzorce in za začasno uvoženo 
blago, ki se uporablja za razstave, sejme in seminarje. 

Sporazum predvideva tudi pospeševanje sodelovanja med 
ustreznimi bančnimi in finančnimi institucijami ter ustanovi- 
tev mešane komisije, ki se bo sestajala po potrebi izmenoma v 
eni od držav podpisnic in bo spremljala njegovo izvajanje, 
koordinirala gospodrsko sodelovanje med državami ter bo 
vladama obeh pogodbenic predlagala ustrezne ukrepe za 
njegov razvoj. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI TRETJEGA PROTOKOLA K 

SPLOŠNEMU SPORAZUMU 0 

PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA 

EVROPE (MTPPI) 

- EPA 1506 - 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI TRETJEGA PRO- 
TOKOLA K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJIH IN 
IMUNITETAH SVETA EVROPE, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Martin MIHEVC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

1. člen 

Ratificira se Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privile- 
gijah in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil sestavljen 6. marca 
1959 v Strasbourgu, s Statutom Sklada Sveta Evrope za soci- 
alni razvoj, ki je bil sprejet 8. junija 1993, v angleškem in 
francoskem jeziku. 

2. člen 

Besedilo protokola v angleškem izvirniku in slovenskem pre- 
vodu se glasi: 

TRETJI PROTOKOL 
K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJIH IN 

IMUNITETAH SVETA EVROPE 

Vlade podpisnice tega Protokola, članice Sveta Evrope, pod- 
pisnice Splošnega sporazuma o privilegijah in imunitetah 
Sveta Evrope ali pogodbenice omenjenega Sporazuma in 
hkrati članice Sklada Sveta Evrope za reintegracijo beguncev 
in prenaseljenost so se glede na določbe točke (g) I. in IX. 
člena Statuta prej omenjenega Sklada, glede na 40. člen 
Statuta Sveta Evrope, v želji, da bi določili pravni režim 
lastnine, premoženja in delovanja Sklada za reintegracijo ter 
pravni status njegovih organov in funkcionarjev; ob upošteva- 
nju, da je treba omogočati uresničevanje statutarnih namenov 
Sklada s kar največjim možnim omejevanjem neposrednih in 
posrednih dajatev, ki zadevajo delovanje Sklada, ki končno 
bremenijo uporabnike posojil, ki jih odobri Sklad; v želji, da bi 
dopolnili določbe Splošnega sporazuma o privilegijih in imu- 
nitetah Sveta Evrope glede Sklada za reintegracijo, dogovo- 
rile: 

I. DEL 

STATUT, OSEBNOST, SPOSOBNOST 

1. člen 

Statut Sklada Sveta Evrope za reintegracijo, kot ga je odobril 
Odbor ministrov v Resoluciji (56) 9 ali kot ga je spremenil in 
dopolnil Odbor ministrov ali Upravno telo, ki deluje v mejah, 
postavljenih s točko (h) IX. člena Statuta, je sestavni del tega 
Protokola. 

Sklad Sveta Evrope za reintegracijo je pravna oseba in ima 
predvsem sposobnost: 
(i) sklepanja pogodb, 
(ii) pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim 
premoženjem, 
(iii) sprožitve pravnih postopkov; 
(iv) opravljanja vseh transakcij v zvezi z njegovimi statutar- 
nimi nameni. 
Delovanje, ukrepi in pogodbe Sklada za reintegracijo urejajo 
ta Protokol, Statut Sklada in predpisi, izdani v skladu z njim. 
Poleg tega je v posebnem primeru možno uporabiti notranje 
pravo pod pogojem, da se Sklad s tem izrecno strinja in da 
uporaba tega prava ni v nasprotju s tem Protokolom niti s 
Statutom. 

II. DEL 

SODIŠČA, LASTNINA, PREMOŽENJE, DELOVANJE 

2. člen 
/ 

Vsako pristojno sodišče članice Sklada ali države, na katere 
ozemlju je Sklad sklenil pogodbo o posojilu ali jamstvu za 
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posojilo, lahko obravnava tožbe, v katerih je Sklad tožena 
stranka. 

Vendar: 
(i) pri teh sodiščih ne morejo vložiti tožbe niti članice ali 
osebe, ki delujejo v njenem imenu ali uveljavljajo zahtevke 
članice proti Skladu, niti Sklad proti članici ali prej omenje- 
nim osebam; 

(ii) se nesoglasja, ki izhajajo iz katere koli pogodbe o posojilu 
ali jamstvu, ki jo je sklenil Sklad s članico ali drugim posojilo- 
jemalcem z odobritvijo te članice, rešujejo z arbitražo v skladu 
s postopkom, določenim v omenjeni pogodbi. Nesoglasja, ki 
izhajajo iz katere koli pogodbe o posojilu ali jamstvu, ki jo je 
podpisal Sklad, se rešujejo z arbitražnim postopkom v skladu 
z aranžmaji, določenimi v Pravilniku o posojilih, sestavljenem 
v skladu s točko (d) prvega oddelka X. člena Statuta Sklada. 

3. člen 

Lastnina in premoženje Sklada, kjer koli sta in kdor koli z 
njima razpolaga, sta izvzeta iz vseh oblik zasega, pridržanja 
ali izvršbe, preden se izda proti Skladu izvršljiva sodba, ki je ni 
več možno spodbijati z običajnimi pravnimi sredstvi. 

Izvršba odločb, kadar so te izdane na podlagi arhitraže v 
skladu s tretjim odstavkom 2. člena, se na ozemlju članic 
Sklada izvrši po pravni poti, predpisani v vsaki državi članici 
in po potrditvi klavzule o izvršljivosti, ki je običajna v tisti 
državi, na območju katere je odločbo treba izvršiti. Za ome- 
njeno potrditev se ne zahteva nobeno drugo preverjanje, 
razen potrditve, da je odločba verodostojna, da je v skladu s 
pravili o pristojnosti in postopkom, ki je določen v Pravilniku 
o posojilih Sklada in ni v nasprotju s končno sodbo, ki je bila 
izrečena v ustrezni državi. Vsaka podpisnica ob deponiranju 
svoje ratifikacijske listine prek generalnega sekretarja Sveta 
Evrope obvesti druge podpisnice, kateri organ oblasti je po 
njenih zakonih pristojen za opravljanje te formalnosti. 

4. člen 

Lastnina in premoženje Sklada, kjer koli sta in kdor koli z 
njima razpolaga, sta izvzeta od preiskave, odvzema, 
zaplembe, razlastitve ali kakršne koli druge oblike odvzema z 
izvršilnim ali zakonskim postopkom. 

Poslopja in prostori, ki jih za svoje delovanje uporablja Sklad, 
in prav tako njegovi arhivi so nedotakljivi. 

5. člen 

Da bi uresničil svoje s Statutom določene namene, Sklad 
lahko: 
(a) ima kakršno koli valuto in razpolaga z računi v kateri koli 
valuti; 
(b) svobodno nakazuje svoja sredstva po bančnih zvezah iz 
ene države v drugo ali znotraj katere koli države in menja 
katero koli valuto, ki jo ima, v vsako drugo valuto. 
Pri izpolnjevanju svojih pravic iz tega člena Sklad posveča 
primerno pozornost vsem stališčem, ki jih izrazi vlada katere 
koli članice. 

6. člen 

Lastnina in premoženje Sklada sta oproščeni omejitev, pred- 
pisov, nadzorov in moratorijev vseh vrst. 

7. člen 

Sklad za reintegracijo in njegovo premoženje, dohodek in 
druga lastnina so oproščeni vseh neposrednih davkov. 

Sklad za reintegracijo je na ozemlju članic Sklada oproščen 
vseh davkov na transakcije in delovanje v zvezi s posojili, za 
katera je Sklad sklenil pogodbe z namenom, da dohodek iz 
teh pogodb porabi v skladu s svojimi nameni za begunce in 
presežek prebivalstva ali v zvezi s posojili, ki jih je Sklad 
odobril ali zanje jamči v skladu z določbami Statuta. 

Sklad ni oproščen plačila pristojbin, davkov ali obveznosti, ki 
so stroški za storitve javnih služb. 

Vlade članice, kadar je le mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe 
za: 
(a) oprostitev plačila davkov na dohodek, ki izvirajo iz obresti 
na obveznice, ki jih je izdal Sklad, ali na posojila, za katera se 
je dogovoril; 
(b) oprostitev ali povračilo plačila trošarin in davkov, ki so del 
cene premičnin in nepremičnin ali plačila za opravljene stori- 
tve, kadar Sklad za službene namene opravlja znatne nakupe 
ali uporablja storitve, katerih skupna cena vključuje take 
posredne dajatve in davke. 

Na vrednostne papirje ali obveznice, ki jih izda ali zanje jamči 
Sklad (ali na donose ali obresti, ki iz njih izhajajo), ne glede na 
to kdo z njimi razpolaga, ne sme biti odmerjen noben davek 
kakršne koli vrste: 
(a) ki diskriminira take vrednostne papirje ali obveznice samo 
zaradi tega, ker jih je izdal ali zanje jamči Sklad, ali 
(b) če je edina zakonita podlaga za tak davek kraj ali valuta, v 
kateri so izdani, zajamčeni, izplačljivi ali plačani vrednostni 
papirji ali obveznice ali kraj sedeža ali katerega koli urada ali 
sedeža opravljanja poslov, ki jih vzdržuje Sklad. 

8. člen 

Sklad je oproščen vseh carinskih dajatev, prepovedi in omeji- 
tev uvoza in izvoza za predmete, ki jih potrebuje za uradno 
uporabo, razen če so bile takšne prepovedi ali omejitve uve- 
dene zaradi javnega reda, varnosti ali zdravja. S predmeti, 
uvoženimi s tako oprostitvijo, se ne sme razpolagati v državi, v 
katero so bili uvoženi, razen pod pogoji, ki jih odobri vlada te 
države. 

III. DEL 

ORGANI 

9. člen 

Organi, omenjeni v VIII. členu Statuta Sklada, uživajo na 
ozemlju vsake države članice za njihove uradne stike vsaj tako 
ugodno obravnavanje, kot ga ta članica izkazuje diplomat- 
skim predstavništvom katere koli druge vlade. Uradne kore- 
spondence in drugih uradnih komunikacij organov Sklada ni 
dopustno cenzurirati. 

10. člen 

Člani Upravnega telesa, Administrativnega sveta in Nadzor- 
nega odbora so deležni imunitete pred sodnimi postopki 
glede ustnih in pisnih stališč in vseh dejanj, ki jih storijo pri 
opravljanju svojih uradnih pristojnosti in v mejah svojih poo- 
blastil. Tako imuniteto uživajo tudi potem, ko jim poteče 
mandat. Poleg tega jim je podeljena enaka imuniteta glede 
vselifvenih omejitev in zahtev registriranja tujcev ter enake 
menjalne in potovalne ugodnosti, kot jih podeljujejo članice 
predstavnikom drugih vlad članic Sklada primerljivega ranga. 
Izplačila za kritje nujnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju 
njihovih dolžnosti, so oproščena davkov. 

11. člen 

Privilegiji in imunitete so podeljeni posameznikom, ki so 
omenjeni v 10. členu z namenom, da bi zagotovili neodvisno 
opravljanje njihovih funkcij, ne pa zaradi njihovih osebnih 
koristi. Zato članica nima samo pravice, ampak tudi dolžnost, 
da se odreče imuniteti svojih predstavnikov v vsakem pri- 
meru, ko bi po mnenju članice imuniteta ovirala uresničeva- 
nje načela zakonitosti in kadar se ji lahko odreče brez škode 
za namen, zaradi katerega je bila podeljena. 

12. člen 

(a) Predstavnik se ne more sklicevati na določbe 10. in 11. 
člena proti organom oblasti države, katere predstavnik je ali ie 
Kil * ' 
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(b) 10., 11. in točka (a) 12. člena se uporabljajo za namestnike 
Predstavnikov, svetovalce, tehnične strokovnjake in sekre- 
tarje delegacij. 

'V. DEL 

URADNIKI 

13. člen 

Guverner in uradniki Sklada imajo privilegije in imunitete iz 18. člena Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah 
Sveta Evrope. 

Guverner določi kategorije uradnikov, za katere veljajo 
določbe prej omenjenega člena. 

Komuniciranje, predvideno v 17. členu Splošnega sporazuma 
o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, opravljajo generalni 
sekretar Sveta za guvernerja in tudi uradniki, ki so omenjeni v 
Prejšnjem odstavku. 

Generalni sekretar ima po posvetovanju z guvernerjem pra- 
vico in dolžnost odreči se imuniteti vsakega uradnika v vsa- 
kem primeru, v katerem meni, da bi imuniteta lahko ovirala 
uresničevanje načela zakonitosti in če se ji lahko odreče brez 
škode za zadovoljivo delovanje Sklada. Imuniteti guvernerja 
Pa se lahko odreče Upravno telo Sklada. 

V. DEL 

UPORABA SPORAZUMA 

14. člen 

Vlade držav članic Sklada se obvezujejo, da bodo določile 
ustavni organ, potreben za izpolnitev statutarnih obveznosti, 
ki so jih te države prevzele do Sklada za reintegracijo. Prav 
tako se zavezujejo, da bodo v primernem času oblikovale ta 
organ oblasti, da bi lahko izpolnile vse obveze, ki so jih 
Prevzele kot dolžniki ali poroki v skladu s tretjim oddelkom VI. 
člena statuta Sklada za reintegracijo. 

15. člen 

Sklad lahko z vsako državo članico sklene posebne spora- 
zume o podrobni uporabi določb tega protokola, ki dopolnju- 
jejo omenjene določbe ali odstopajo od določb 13. člena. 
Prav tako lahko sklene sporazume z vsako državo, ki ni 
članica Sklada, tako da prilagodi uporabo določb tega proto- 
kola, kar zadeva to državo. 

VI. DEL 

KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Ta protokol se ratificira. Ratifikacijske listine se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. Veljati začne, ko tri 
Podpisnice, ki imajo najmanj tretjino delnic Sklada, deponi- 
rajo ratifikacijske listine. Za druge članice Sklada začne veljati 
z dnem, ko deponirajo svoje ratifikacijske listine. 

Vendar podpisnice soglašajo, da ne bi odlašale z učinkovitim 
delovanjem Sklada, da bodo, dokler ta Protokol ne začne 
veljati, v skladu z zgornjim odstavkom začasno uporabljale 
Protokol od 1. septembra 1958 ali najkasneje od dneva pod- 
pisa v obsegu, ki je združljiv z njihovimi ustavnimi predpisi. 

17. člen 

Katera koli vlada, ki postane članica Sklada za reintegracijo 
Po podpisu tega Protokola, lahko k njemu pristopi, tako da 
deponira listino o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. Takšen pristop začne veljati z dnem deponiranja, če 
ie opravljen po tem, ko je Protokol začel veljati, in na dan 

začetka njegove veljavnosti, če pride do pristopa pred tem 
datumom. 

Katera koli vlada, ki je deponirala listino o pristopu pred 
začetkom veljavnosti Protokola, ga nemudoma začne 
začasno uporabljati v obsegu, ki je združljiv z njenimi ustav- 
nimi predpisi. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali 
ta Protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu dne 6. marca 1959 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki ostane deponiran v arhivih Sveta Evrope. 
Generalni sekretar pošlje overjene kopije vsem podpisnicam 
ali državam, ki pristopijo k Protokolu. 

STATUT 
SKLADA SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ 

I. člen 

Ustanovitev sklada 

Ustanavlja se Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadalje- 
vanju Sklad). 

Sklad je povezan s Svetom Evrope, ki ga upravlja kot vrhovna 
oblast. 

II. člen 

Namen 

a) Glavni namen tega Sklada je pomagati pri reševanju social- 
nih vprašanj, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečevale 
evropske države zaradi prisotnosti beguncev, razseljenih 
oseb ali migrantov kot posledice gibanja beguncev ali drugih 
prisilnih premikov prebivalcev ter kot rezultat prisotnosti žrtev 
naravnih ali ekoloških katastrof. 

» 
Investicijski projekti, v katere prispeva Sklad, so lahko name- 
njeni bodisi za pomoč takšnim ljudem v državi, v kateri se 
znajdejo, ali pa zato, da tem ljudem omogočijo vrnitev v 
njihove države izvora, kadar so izpolnjeni pogoji za vrnitev, ali 
pa, kadar je možno, nastanitev v drugi jdržavi gostiteljici. Te 
projekte mora odobriti članica Sklada. 

b) Sklad lahko prispeva k uresničitvi investicijskih projektov, 
ki jih odobri članica Sklada in omogočajo ustvarjanje delov- 
nih mest na nerazvitih območjih, stanovanja za ljudi z nizkimi 
dohodki ali pa ustvarjanje socialne infrastrukture. 

III. člen 

Članstvo v Skladu 

a) Vsaka država članica Sveta Evrope lahko postane članica 
Sklada tako, da pošlje izjavo generalnemu sekretarju. S to 
izjavo vlada zainteresirane države potrjuje, da sprejema ta 
Statut ter vpisuje število potrdil o deležu, kot je to določeno v 
dogovoru z Upravnim teleksom ter skladno s točko a) prvega 
odstavka tretjega oddelka IX. člena Statuta. 

b) Evropska država, ki ni članica Sveta Evrope, lahko: 

i) postane članica Sklada pod posebnimi pogoji, ki jih Sklad 
predpiše v vsakem posameznem primeru v skladu s točko b) 
prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena Statuta. Država, za 
katero se sprejme takšen sklep o sprejemu, lahko postane 
članica Sklada, ko pri generalnem sekretarju Sveta Evrope 
deponira instrument, ki dokazuje, da sprejema ta Statut, vpiše 
število potrdil o deležu, kot je to določeno v dogovoru z 
Upravnim telesom, da je ukrenila vse potrebno za izpolnitev 
vseh obveznosti iz tega Statuta ter da je izpolnila vse pogoje 
za sprejem, ki jih predpiše Upravno telo. 
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ii) ali pa s Skladom sklene sporazum o pridružitvi pod poseb- 
nimi pogoji, ki jih Sklad lahko določi za vsak posamezen 
primer. 

c) Pod pogoji, ki jih določi Upravno telo, lahko tudi medna- 
rodne institucije z evropsko naravnanostjo postanejo članice 
Sklada ali pa sklenejo sporazum o pridružitvi. 

d) Vsaka država, ki postane članica Sklada, mora v svoji 
deklaraciji ali pa v instrumentu o sprejemu Statuta potrditi 
svoj namen, da: 

i) takoj, ko bo mogoče, pristopi k Tretjemu protokolu k Sploš- 
nemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope; 

ii) do takšnega pristopa uporablja pravne aranžmaje, ki izha- 
jajo iz Protokola o lastnini, premoženju in postopkih Sklada, 
ter zagotavlja organom in osebju Sklada pravni statut v skladu 
s Protokolom. 

IV. člen 

Obveznosti članic 

1. oddelek - Potrdila o deležu 

Sklad za svoje članice izda potrdila o deležih, izraženih v 
evropski valuti ECU. Vsako potrdilo ima enako nominalno 
vrednost 1000 ekujev. Članice svoje deleže plačajo v ekujih. 

2. oddelek - Razdelitev in izplačilo deležev 

a) Tabela, priložena temu Statutu, določa odstotek za razdeli- 
tev deležev, ki se ponudijo vsaki članici Sklada za vpis. 

b) Število deležev, ki so na razpolago vsaki novi članici 
Sklada, se določi v dogovoru z Upravnim telesom, v skladu s 
točko a) in b) prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena tega 
Statuta. 

c) Najmanjši odstotek deležev, ki jih je treba plačati, kot tudi 
datume ustreznih plačil določr Upravno telo. 

d) Kadar se kapital Sklada poveča, Upravno telo določi pod 
enakimi pogoji za vse članice odstotek, ki ga je treba plačati, 
ter ustrezne datume plačil. 

3. oddelek - Omejitev odgovornosti 

Nobena članica ni odgovorna tretji stranki za kakršne koli 
obveznosti Sklada. 

V. člen 

Najemanje posojil In prispevki 

Sklad lahko najema posojila za uporabo, ki je v skladu z 
njegovim namenom. Lahko tudi opravi katero koli finančno 
transakcijo, koristno za doseganje njegovega namena pod 
pogoji, ki jih določi Administrativni svet. 

Sklad je pooblaščen za sprejemanje prispevkov, ki so name- 
njeni za posebne namene v skladu z določenimi cilji. 

VI. člen 

Investicije 

Likvidna sredstva Sklada, njegov kapital in rezerve je mogoče 
investirati pod pogoji, ki jih določi Administrativni svet v 
skladu z načeli zdravega finančnega poslovanja. 

VII. člen 

Sredstva za delovanje Sklada 

1. oddelek - Posojila 

Posojila, ki jih Sklad daje. so v eni od naslednjih oblik: 01 

a) posojila članicam Sklada, P" 

b) posojila, za katera jamči članica Sklada in so dodeljena d 

kateri koli pravni osebi z odobritvijo te članice, 'r< 

c) posojila, ki so odobrena kateri koli pravni osebi z odobri- P 
tvijo članice Sklada, kadar se Administrativni svet strinja, da je ec 

zahtevano posojilo krito z ustreznimi jamstvi. 'K 
di 

2. oddelek - Poroštva 
d 

Pod pogoji, ki jih za vsak primer posebej določi Administra- ^ 
tivni svet, lahko Sklad podeli svoje poroštvo finančnim institu- 
cijam, ki jih odobri članica, za posojila, ki omogočajo uresni- P 
čitev namenov, določenih v II. členu. 

3. oddelek - Fiducirani račun 

Sklad lahko odpre račune in jih upravlja za sprejemanje 
prostovoljnih prispevkov svojih članic, Sklada ali Sveta 
Evrope. a 

4. oddelek - Odpust obresti 6 

Posojila lahko spremlja popoln ali delni odpust obresti. J 

Del dobička, ki ga ustvari Sklad, kot tudi prostovoljni pri- 
spevki članic se uporabijo za subvencioniranje obrestne mere 
za določena posojila pod pogoji, ki jih določi Administrativni 
svet. 

5. oddelek - Pogoji za dodelitev posojil - Informacije, ki jih je 
treba predložiti 

Upravno telo predpiše splošne pogoje za dodelitev posojil ter 
določi, kakšne podatke mora posojilojemalec dostaviti za ' 
podkrepitev svoje vloge. ' 

6. oddelek - Dolžniška zamuda 

Transakcije Sklada v korist članice ali pravne osebe, predvi- 
dene v 1. oddelku, se začasno ustavijo, če posojilojemalec ali 
porok ne plača obveznosti, ki izhajajo iz posojil ali jamstev, ki 
mu jih podeli Sklad. 

VIII. člen 

Organizacija, upravljanje in nadzor sklada 

Organizacija, upravljanje in nadzor Sklada se razdelijo med: 

- Upravno telo, 
- Administrativni svet, 
- guvernerja, 
- Nadzorni odbor, 

kot je predvideno v naslednjih členih. 

IX. člen 

Upravno telo 

1. oddelek 

Upravno telo sestavljajo predsednik ter po en predstavnik, ki 
ga imenuje vsaka članica. Vsaka članica lahko imenuje 
namestnika. Generalni sekretar Sveta Evrope lahko sodeluje 
ali pa ima na sestankih svojega predstavnika. 

2. oddelek 

Upravno telo je vrhovni organ Sklada; ima vsa pooblastila v 
Skladu, razen pravice, da spreminja namene Sklada, dolo- 
čene v II. členu Statuta. 
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oddelek 

favno telo 

določi pogoje, pod katerimi postanejo države ćlanice Sveta 
'rope članice Sklada; 

Pooblasti evropske države, ki niso članice Sveta Evrope, ter 
ednarodne institucije z evropsko naravnanostjo, da posta- 
!l° članice Sklada in določi pogoje za takšno pooblastilo kot 
di Število potrdil o deležih, ki jih morajo vpisati te članice; 

določi razdelitev kapitala med članice, kot je prikazano na 
beH, priloženi temu Statutu; 

Poveča ali zmanjša odobreni kapital in določi znesek vpisa- 
la deleža, ki ga je treba plačati, in datume, do katerih mora 
11 Plačilo opravljeno; 

zagotavlja skladnost s cilji, določenimi v Statutu; 

?trdi letno poročilo Sklada, račune in druga finančna poro- 
'a; 

®dpiše splošne smernice za delovanje institucije; 

Začasno ustavi ali sklene delovanje Sklada ter v primeru 
lvidacije razdeli premoženje Sklada; 

suspendira članico; 

dopolni ta Statut, ne da bi spremenila cilje, ki so v njem 
davljeni; 

'azlaga ta Statut in odloča o vsaki pritožbi glede odločitev v 
'®zi z razlago ali uporabo Statuta; 

°dobri sklepanje splošnih pogodb o sodelovanju z drugimi 
6dnarodnimi organizacijami; 
voli predsednika Upravnega telesa ter predsednika Admini- 
'ativnega sveta; 

"tienuje guvernerja in, če je potrebno, na guvernerjev pred- 
9 enega ali več viceguvernerjev, od katerih eden nado- 
®$ča guvernerja v njegovi odsotnosti, jih odstavlja z njihovih 
Nožajev in sprejema njihov odstop; 

) irnenuje člane Nadzornega odbora; 

''"lenuje zunanjega revizorja in določi njegove pristojnosti; 

'sestavi svoj poslovnik; 

'izvaja druga pooblastila, ki so v tem Statutu izrecno 
,uPana Upravnemu telesu. 

Spravno telo sprejema odločitve iz točk d) in f) na predlog 
""linistrativnega sveta in po posvetu z njim odločitve iz točk 
'■ "ti) in n). Administrativni svet daje svoje mnenje o vseh 
ru9ih sklepih s finančnimi posledicami. 

.Vsa druga pooblastila razen tistih, navedenih v prvem 
"stavku tretjega oddelka, ima Administrativni svet. 

°oblastila, ki jih ima Administrativni svet po tem Statutu, je 
®9oče ponovno prevzeti le v izjemnih okoliščinah in za 
°'očeno obdobje. 

^Pravno telo se sestaja enkrat letno. Po potrebi lahko skliče 
°datne sestanke. 

■ Spravno telo lahko po potrebi povabi druge predstavnike 
^dnarodnih organizacij in vsako drugo zainteresirano 
*«bo, da sodelujejo pri njenem delu brez pravice do glaso- 
ma. 

4. oddelek 

a) Odločitve, ki jih Upravno telo sprejme na svojih sestankih, 
so veljavne le, če sta prisotni dve tretjini njenih članic; 

Odločitve se sprejemajo z glasovanjem. Za izračun večine 
veljajo le glasovi za in proti. 

b) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju 
med sestanki; 

c) Vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o 
deležu; 

d) Članica, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, 
ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravice do 
glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku; 

e) Odločitve se sprejmejo z večino glasov članic za ali proti, ki 
imajo dve tretjini izraženih glasov; 

f) Tričetrtinska večina članic, ki glasujejo za ali proti in imajo 
tri četrtine oddanih glasov, je potrebna za: 

- odločitve, predvidene v tretjem odstavku tretjega oddelka 
tega člena; 

- spremembe tabele o razdelitvi, priložene temu Statutu, ki 
niso posledica sprejema novih članic in se izvajajo v skladu s 
točko c) prvega odstavka tretjega oddelka. 

g) Odločitve, predvidene v točkah f) in h) tretjega oddelka, 
sprejmejo soglasno vse članice, ki glasujejo; 

5. oddelek 

a) Upravnemu telesu predseduje predsednik, ki ga Upravno 
telo izvoli za tri leta. 

Predsednik, ki mu mandat poteče, je lahko ponovno izvoljen 
za naslednja tri leta. Vsaka članica Sklada ima pravico, da 
predlaga kandidata. 

Predsednik je v tesnem sodelovanju z guvernerjem odgovo- 
ren za politične odnose s predstavniki držav, Sveta Evrope in 
drugih mednarodnih institucij. 

Predsednik redno obvešča Odbor ministrov in Parlamentarno 
skupščino o dejavnostih Sklada: med drugim tudi pošlje 
guvernerjevo poročilo Odboru ministrov in ima vse druge 
potrebne stike s Svetom Evrope. 

X. člen 

Administrativni svet 

1. oddelek 

Administrativni svet ima vsa pooblastila, ki mu jih zaupa 
Upravno telo v skladu z IX. členom. 

2. oddelek 

a) Administrativni svet sestavljajo predsednik, ki ga imenuje 
Upravno telo za tri leta in se lahko obnovi za naslednje triletno 
obdobje, ter po en predstavnik, ki ga imenuje vsaka članica. 
Vsaka članica lahko imenuje namestnika. Generalni sekretar 
Sveta Evrope lahko sodeluje na sestankih ali pa nanje pošlje 
svojega predstavnika. 

b) Administrativni svet skliče njegov predsednik ali pa se 
sestane na zahtevo petih članic najmanj štirikrat letno. 

c) Administrativni svet lahko po potrebi povabi predstavnike 
mednarodnih organizacij in vse druge zainteresirane osebe, 
da sodelujejo pri njegovem delu brez pravice do glasovanja. 
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3. oddelek 

a) Odloćitve, ki jih Administrativni svet sprejme na svojih 
sestankih, so veljavne le, če sta prisotni dve tretjini predstav- 
nikov njegovih članic. 

b) vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o 
deležu. 

Odločitve se sprejemajo z večino glasov. Za izračun večine 
veljajo le glasovi za in proti. 

c) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju 
med sestanki. 

d) Članica, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, 
ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravic do 
glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku. 

e) Vendar pa Administrativni svet sprejema naslednje odloči- 
tve z večino glasov članic, ki glasujejo za ali proti in imajo 
večino oddanih glasov za: 

i) odločitve, ki se nanašajo na investicijske projekte, ki v 
Izvršilnem odboru niso dobili večine, kot se zahteva v točki e) 
petega oddelka tega člena; 

ii) Predloge in mnenja, naslovljena na Upravno telo v skladu s 
točkami c), d), f), m) in n) tretjega oddelka IX. člena; 

iii) sprejem ali dopolnitev poslovnika Administrativnega 
sveta; 

iv) izvolitev članov Izvršilnega odbora. 

f) Administrativni svet z večino glasov članic, ki glasujejo za 
ali proti in imajo dve tretjini oddanih glasov, sprejema odloči- 
tve, ki se nanašajo na investicijske projekte, ki niso sprejem- 
ljivi s pogoji točke c) XIII. člena Statuta. 

4. oddelek 

Administrativni svet lahko kadar koli imenuje odbore izmed 
svojih članic ter takšnim odborom zaupa pooblastila, ki jih za 
vsak primer posebej določi. 

5. oddelek 

a) Upravni odbor ustanovi Izvršilni odbor; ta odbor sestavlja 
devet njegovih članic, ki so izvoljene za dve leti z možnostjo 
ponovne izvolitve. Pri imenovanju teh članic mora Administra- 
tivni svet upoštevati, naj bi imele vse članice Sklada možnost 
za sodelovanje v Izvršilnem odboru kot tudi upoštevati potr- 
dila o vpisanih deležih ter pomembnost zagotavljanja enako- 
merne geografske porazdelitve. 

Izvršilni odbor med drugim: 

i) opravi prvi pregled vlog za posojila in poroštva; 

ii) spremlja izvajanje investicijskih projektov, ki jih financira 
Sklad ter se s tem v zvezi ustrezno odloča; 

iii) spremlja finančne dejavnosti Sklada, predvsem njegove 
finančne transakcije ter v zvezi s tem ustrezno ukrepa; 

iv) daje svoje mnenje o vseh drugih vprašanjih, ki mu jih 
zastavi Administrativni svet; 

v) pomaga pri pripravi sestankov Upravnega odbora v zvezi z 
zgoraj navedenimi točkami. 

b) Izvršilni odbor poroča o svojih odločitvah, delu in predlo- 
gih na vsakem sestanku Administrativnega sveta. 

c) Vsaka članica, ki nima predstavnika v Izvršilnem odboru, 
lahko na zahtevo sodeluje v razpravi o tistih t očkah dnevnega 
reda, ki jo posebej zanimajo. 

d) Izvršilni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj oser*1 | 
krat letno. ' 

e) V okviru smernic in omejitev, ki jih določi Administrative 
svet, sprejema Izvršilni odbor svoje odločitve z večino sedmi' 
glasov svojih članic. Če ta večina ni dosežena, so to vprašanji 
vrne v obravnavanje Administrativnemu svetu. 

XI. člen 

Guverner 

1. oddelek - Guvernerjeve naloge 
t 

a) Guverner je zakoniti zastopnik Sklada. Vodi operativne 
posle Sklada in upravlja tekoče zadeve po navodilih Admini- 
strativnega sveta. V skladu s V. in VII. členom ne sklepa 
pogodb o finančnih obveznostih brez posebnega pooblastil' 
Administrativnega sveta. Pod splošnim nadzorom Administra- 
tivnega sveta je odgovoren za organizacijo operativnih pošlo* 
ter za imenovanje in odpust osebja Sklada v skladu s predpisi 
ki jih je sprejel Administrativni svet. 

b) Pomagata mu en ali dva viceguvernerja, po potrebi pa g' 
lahko eden od njiju tudi nadomešča. 

c) Pri izpolnjevanju svojih obveznosti se morajo guverner i" 
drugo osebje popolnoma posvetiti službi v Skladu ter pri tem 
izključiti vse druge dejavnosti. Vsaka članica spoštuje medna- 
rodno naravo naloge guvernerja in osebja Sklada ter se vzdrži 
vsakršnega poskusa, da bi nanje vplivala. 

d) Za osebje Sklada velja Pravilnik za zaposlene Sveta 
Evrope, in sicer za vse zadeve, za katere Administrativni svet 
ni predvidel posebnih odločitev. 

2. oddelek - Poročila Administrativnemu svetu 

Guverner pošlje Administrativnemu svetu svoje mnenje o teh- 
ničnih in finančnih vidikih investicijskih projektov, predlože- 
nih Skladu. 

Guverner predloži Administrativnemu svetu redna poročila o 
stanju Sklada ter o predlaganih transakcijah ter mu pošlje vse 
podatke, ki jih slednji zahteva. 

Guverner sestavi celovito letno poročilo o vseh dejavnostih, Ki 
so bile opravljene med letom. To poročilo spremljata bilanca 
Sklada in zaključni račun tekočega poslovanja skupaj s poro- 
čilom Nadzornega odbora o teh dokumentih. 

3. oddelek - Imenovanje in plača guvernerja 

Guverner in viceguvernerja so imenovani za pet let in so lahKO 
ob koncu svojega mandata ponovno izvoljeni. Njihovo plačo 
določi Administrativni svet. 

XII. člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, imenovani v skladu s 
točkami m) tretjega oddelka IX. člena, na podlagi njihovih 
sposobnosti v gospodarskih in finančnih zadevah. Delujejo 
popolnoma neodvisno. 

Nadzorni odbor pregleduje račune Sklada ter preverja pravil- 
nost računov tekočega poslovanja in bilance. 

Nadzorni odbor v svojem letnem poročilu potrdi, da se zak- 
ljučni računi tekočega poslovanja in bilanca ujemajo s knjigo- 
vodstvom ter dajejo pravo in pošteno sliko stanja zade' 
Sklada ob koncu vsakega finančnega obdobja kot tudi to, d3 

poteka upravljanje Sklada v skladu z načeli zdravega finanč- 
nega poslovanja. 

Odbor prejema kopije vseh dokumentov, koristnih za njegove 
delo, kot na primer poročila o zunanjih in notranjih revizorjih- 
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Na zahtevo organov Sklada izvaja Nadzorni odbor vse druge 
naloge, ki se nanašajo na nadzor finančnega poslovanja 
Sklada. 

XIII. člen 

Svet Evrope 

a) Za zagotovitev odnosov s Svetom Evrope je treba Odbor 
ministrov in Parlamentarno skupščino Sveta Evrope redno 
obveščati o dejavnostih Sklada. Upravno telo oblikuje stališče 
do prejetih priporočil in mnenj Odbora ministrov in Parlamen- 
tarne skupščine. 

b) Generalni sekretar Sveta Evrope se udeleži ali ima svojega 
predstavnika na sestankih Upravnega telesa in Administrativ- 
nega sveta brez pravice glasovanja. 

Generalni sekretar izpolni vsako obveznost, ki mu je zaupana 
v skladu s tem Statutom ali s Tretjim protokolom k Splošnemu 
sporazumu o privilegijah in imunitetah Sveta Evrope. V ta 
namen mora Skladu zagotoviti vse potrebno osebje. 

Generalni sekretar lahko opravlja vsako drugo nalogo, ki mu 
jo zaupajo organi Sklada v skladu z določbami Delnega spo- 
razuma Sklada za socialni razvoj. 

c) Vloge za posojila ali poroštva se dostavijo Administrativ- 
nemu svetu po sprejemu mnenja generalnega sekretarja o 
sprejemljivosti na podlagi usklajenosti projekta s političnimi 
in socialnimi cilji Sveta Evrope. 

XIV. člen 

Sedež 

Glavni urad Sklada je v Strasbourgu v Franciji. Sedež opera- 
tivnih služb je v Parizu in se lahko spremeni le s sklepom 
Upravnega telesa in z enako oblikovanim sklepom Admini- 
strativnega sveta. 

XV. člen 

Začasna ustavitev delovanja in likvidacija Sklada 

1. oddelek - Izstop članic 

Vsaka članica lahko izstopi iz Sklada pod pogoji, ki jih postavi 
Upravno telo, kar mora članica sporočiti šest mesecev pred 
koncem tekočega koledarskega leta. 

2. oddelek - Začasna ustavitev delovanja 

Će se Upravno telo odloči za začasno ustavitev delovanja, 
Sklad opusti vse dejavnosti v zvezi s posojili in poroštvi. 

3. oddelek - Likvidacija Sklada 

Če bi se Upravno telo odločilo prenehati s svojim delovanjem, 
Sklad takoj opusti vse dejavnosti, razen tistih, ki spadajo k 
poravnavi njegovih obveznosti in realizaciji, ohranitvi in zava- 
rovanju njegovega premoženja. 

Ko so poravnane ali urejene vse obveznosti Sklada, vključno z 
zadovoljitvijo .pravic porazdelitve, ki jih je Sklad predhodno 
odobril na podlagi sprejetih prispevkov v skladu s V. členom, 
sprejmejo članice načrt za razdelitev premoženja, ki temelji 
na naslednjih načelih: 

a) Nobena članica Sklada, do katere ima Sklad neporavnane 
terjatve, nima pravice sodelovati pri razdelitvi po načrtu, 
dokler ne uredi svojega položaja. 

b) Neto sredstva Sklada se prednostno uporabijo za popla- 
čilo tistih zneskov, ki so jih članice vplačale v skladu s IV. 
členom, in sicer v sorazmerju s številom potrdil o vplačilu. 

Vsak presežek neto sredstev Sklada nad skupnim zneskom 

tako razdeljenih deležev se razporedi vsem članicam Sklada v 
sorazmerju s številom potrdil o deležu, ki jih ima posamezna 
članica. 

c) V primeru pasivne neto obveznosti se ta porazdeli med 
članice Sklada sorazmerno s številom potrdil o deležu, ki jih 
ima posamezna članica. Vsaka članica mora vplačati svoj 
delež Sklada, pri tem pa se odštejejo že vplačani zneski in se 
plača do najvišjega zneska vpisanih potrdil. 

XVI. člen 

Razlaga tega Statuta 

Vsaka odločitev Administrativnega sveta, ki zadeva razlago 
tega Statuta, se lahko na zahtevo katere koli članice predloži 
Upravnemu telesu. Do takrat, ko Upravno telo sprejme odloči- 
tev, se lahko Sklad o obsegu, za katerega meni, da je potre- 
ben, ravna po odločitvi Administrativnega sveta. 

XVII. člen 
Obvestila 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse članice Sklada in 
guvernerja o: 

a) deponiranju vsake deklaracije ali instrumenta o sprejemu 
tega Statuta; 

b) vsakem dokumentu, ki dopolnjuje ta Statut. 

Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo tega 
Statuta vsaki državi članici Sveta Evrope ter vsaki državi 
članici Sklada. 

PRILOGA 

TABELA, PRILOŽENA STATUTU, KI PRIKAZUJE ODSTOTKE 
PORAZDELITVE POTRDIL O UDELEŽBI, KI SO NA VOLJO ZA 

VPIS, MED ČLANICE SKLADA 

DRŽAVE ČLANICE % 
BELGIJA 3,34% 
CIPER 0,40% 
DANSKA '» 1,82% 
FINSKA 1,42% 
FRANCIJA 18,62% 
NEMČIJA 18,62% 
GRČIJA 3,34% 
SVETI SEDEŽ 0,01% 
ISLANDIJA 0,21% 
ITALIJA 18,62% 
LIECHTENSTEIN 0,10% 
LUKSEMBURG 0,21% 
MALTA 0,21% 
NIZOZEMSKA 4,04% 
NORVEŠKA 1,42% 
PORTUGALSKA 2,83% 
SAN MARINO 0,10% 
ŠPANIJA 12,14% 
ŠVEDSKA 2,83% 
ŠVICA 1,82% 
TURČIJA 7,90% 
SKUPAJ 100,00% 

3. člen 

Za izvajanje tega protokola skrbi Ministrstvo za zunanje 
zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

4. člen 

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

Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope je medvladna finančna 
ustanova, z delovanjem, ki se dopolnjuje z drugimi finančnimi 
ustanovami in je pomemben finančni člen v evropskih pove- 
zovalnih tokovih. Danes je v Sklad na podlagi deklaracije, 
notificirane v skladu z oddelkom 3c člena XV Statuta Sklada, 
včlanjenih 24 članic: Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, 
Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Liechtenstein, Luk- 
semburg, Malta. Nizozemska, Norveška. Portugalska, San 
Marino, Slovenija. Sveti sedež, Španija, Švedska, Švica, Tur- 
čija in Litva. 

Z omenjeno deklaracijo, ki jo je dala Slovenija na podlagi 
sklepa Vlade (61. seja z dne 3. 12. 1993), pa se je Slovenija 
zavezala urediti tudi formalno podlago za včlanitev v Sklad. 
Sklad je namreč ustanovljen s Tretjim protokolom h Konven- 
ciji o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki ga Slovenija še 
ni ratificirala, Statut Sklada pa je njegova priloga. Prvotni 
statut Sklada, ki se je prej imenoval Sklad za reintegracijo, je 
bil junija 1993 spremenjen, Sklad pa seje preimenoval v Sklad 
za socialni razvoj. S predlaganim zakonom naj bi torej ratifici- 
rali omenjeni protokol in kot njegov sestavni del nov statut 
Sklada. 

Osnovni namen Sklada je bil v začetku (deloval je od leta 
1956) reševanje problema beguncev, posebno iz Vzhodne 
Nemčije. Opravljal je nalogo kreditiranja programov, s kate- 
rimi so pospeševali socialni razvoj in zmanjševali tovrstne 
napetosti v Evropi. 

V letih 1986 do 1991 je bila pridružena članica tudi nekdanja 
Jugoslavija, ki je v tem času uporabila posojila v znesku 125,5 
milijonov DEM, od tega je bilo slovenskim porabnikom dode- 
ljenih 7,8 milijona DEM. 

Sklad je finančna ustanova z vpisanim kapitalom 1.241 milijo- 
nov ekujev na dan 31. 12. 1994, od katerega je bilo dejansko 
vplačanih 142 milijonov ekujev, iz proračuna držav članic. Na 
omenjeni dan je njena bilančna vsota znašala 9.805 milijonov 
ekujev. Od začetka delovanja znaša znesek njenih posojil 8,9 
milijard ekujev. Prav tako je iz svojih lastnih sredstev, ki so 
izvirali iz dohodka, podelil za več kot 80 milijonov ekujev 
posojil, z obrestno mero 1% za projekte, ki so bili po njegovi 
presoji pomembni zaradi svoje socialne komponente. Čeprav 
je Sklad samostojna pravna oseba, je tesno povezan s Svetom 
Evrope s posebnim sporazumom, ki podeljuje Svetu uprav- 
ljavsko funkcijo nad skladom kot svojim posebnim finančnim 
instrumentom. Poslovni prostori Sklada imajo sedež v Parizu. 
Sklad deluje kot razvojna banka in od osnovnega cilja poma- 
gati beguncem in političnim ter ekonomskim migrantom ter 
področjem, ki so jih prizadele naravne nesreče, prehaja v 
zadnjem času s svojo kreditno politiko na financiranje eko- 
nomskih projektov odpiranja novih in ohranjanja delovnih 
mest, na financiranje stanovanjske gradnje ter socialne infra- 
strukture, gradnje zdravstvene in šolske mreže ter sodeluje 

pri financiranju projektov varovanja okolja. Sredstva za dode- 
ljevanje posojil izvirajo iz vpisanega kapitala, akumuliranih 
rezerv in posebno iz posojanja na denarnih trgih preko javnih 
izdaj vrednostnih papirjev in privatnih investicij. 

Med pripravo pobude za vstop Republike Slovenije v Sklad so 
pogovori z njim in visokimi vladnimi predstavniki pokazali, da 
obstaja obojestranski interes, da se Slovenija čim prej včlani v 
Sklad, ki bi lahko financiral tako projekte s področja takrat 
aktualne begunske problematike kot tudi projekte za oživlja- 
nje gospodarske in druge dejavnosti na zapostavljenih in 
manj razvitih območjih, za prekvalifikacijo presežne delovne 
sile, gradnjo socialnih stanovanj, infrastrukture, ipd. Takšni 
interesi so bili izraženi tudi ob nedavnem obisku guvernerja 
Sklada v Sloveniji, ko je bilo dogovorjeno, da se prouči 
možnost priprave okoljevarstvenih objektov, projektov s 
področja stanovanjske gradnje in gradnje šolske infrastruk- 
ture v okviru že pripravljenih nacionalnih programov. Takšna 
projekte bi predlagali za pridobitev finančne pomoči z razme- 
roma ugodnimi finančnimi viri, ki jih ponuja ta razvojna 
banka. 

II. 

Upravno telo Sklada nam je po ključu, ki velja za participacijo 
države pri financiranju delovanja Sveta Evrope, določil stro- 
šek članstva (1. 10. 1993) in sicer za vpisani (nominalni) 
kapital v višini 7,767.000 ekujev (ki pomeni le prevzeto 
obvezo) in strošek dejanskega vplačila v višini 857.530 ekujev 
v kapitalski sklad in 362.750 ekujev prispevek v rezerve 
Sklada. Določeni prispevek ni bil majhen, vendar smo s kas- 
nejšimi pogajanji dosegli ugodne roke vplačil v štirih obrokih. 
Sklad je o kapitalski vlogi ponovno razpravljal 18. 12. 1995 in 
na seji Upravnega telesa sprejel novo, ugodnejšo višino kapi- 
tala po novem ključu, po katerem bomo morali doplačali le še 
približno 200.000 ekujev namesto predvidoma 900.000 ekujev. 
S tem vplačilom bo Slovenija v celoti izpolnila svojo obvez- 
nost in si s tem zagotovila sodelovanje v krogu evropskih 
finančnih ustanov skupaj z Evropsko banko za obnovo in 
razvoj v Londonu ter z Evropsko investicijsko banko iz Luk- 
semburga. 

Sklad za socialni razvoj je že med našim včlanjevanjem, 
januarja 1994, nakazal pomoč 1,317.000 ekujev Uradu za 
priseljevanje in begunce FIS za financiranje opreme za begun- 
ske centre. S posebnim finančnim aranžmajem je Vlada Nizo- 
zemske dala omenjeno pomoč beguncem v Sloveniji preko 
posebnega računa za nujne primere v Skladu. 

Ministrstvo za finance v imenu in za račun Republike Slove- 
nije skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
članstva Republike Slovenije v Skladu. Sredstva za vplačila 
vloga se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Za 
izvajanje tega zakona ne bo treba zagotoviti novih proračun- 
skih sredstev. 
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Predlog Akta o 

NASLEDSTVU KONVENCIJE 0 MIRNEM 

REŠEVANJU MEDNARODNIH SPORDV, 

SKLENJENIH V HAAGU 29. JULIJA 

1099 (MNKMRS) 

EPA 1389 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi 

PREDLOG AKTA O NASLEDSTVU KONVENCIJE O MIR- 
NEM REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV, SKLENJE- 
NIH V HAAGU 29. JULIJA 1899, 

ki je je bil v skladu s pripombami Sekretariata za zakono- 

dajo in pravne zadeve Državnega zbora redakcijsko us- 
klajen. 

Vlada Republike Slovenije prosi da se z njim nadomesti 
predlog akta, ki so ga poslali z dopisom št. 900-02/95-12/1- 
8 dne 7. februarja 1996. 

AKT O NASLEDSTVU 
Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih 

SPOROV, SKLENJENE V HAAGU 29. JULIJA 1899 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 

nije glede Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih spo- 
rov, sklenjene v Haagu 29. julija 1899. 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Medna- 
rodne pogodbe hkrati z aktom. 

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

beležke 
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Predlog Akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE S 

KRALJEVINO NORVEŠKO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUDLIKO 

SLOVENIJO IN KRALJEVINO 

NORVEŠKO (DNONSNJ) 

- EPA 1448 - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi 

PREDLOG AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDA- 
NJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO NORVEŠKO, KI NAJ 
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
KRALJEVINO NORVEŠKO, 

ki je bil v skaldu s pripombami Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve Državnega zbora dokončno usklajen. 

Vlada RS prosi, da se z nim nadomesti predlog Akta, ki so 
ga poslali z dopisom št. 900-03/96-50/1-8 dne 17. aprila 
1996. 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 
nije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Norve- 
ško sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi 
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško: 

1. Trgovinski sporazum med Vlado FLRJ in Kraljevino Norve- 
ško, Beograd, 30. 5. 1956, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 8/57. 

2. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju podjetij, ki se ukvarjajo s pomorskim 
in zračnim prometom, Beograd, (sklenjen z izmenjavo not) 18. 
5. in 18. 6. 1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/67. 

3. Sporazum o ekonomskem, industrijskem in tehničnem 
sodelovanju med SFRJ in Kraljevino Norveško, Oslo, 21. 8. 
1968, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 10/70. 

4. Konvencija med SFRJ in Kraljevino Norveško o socialnem 
zavarovanju s protokolom, Beograd, 22.11.1974, objavljena v 
Ur. I. SFRJ, št. 22/75. 

5. Konvencija med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protoko- 
lom, Oslo, 1. 9. 1983, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/85. 

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

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih 
ie sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko 
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije 
sprejem akta o nasledstvu petih dvostranskih mednarodnih 
pogodb, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Norveško, ki naj še 
naprej veljajo med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nor- 
veško. 

Usklajevanje seznama mednarodnih pogodb, ki jih je nekda- 
nja SFRJ sklenila z Norveško in ostajajo v veljavi med Slove- 
nijo in Kraljevino Norveško je potekalo po diplomatski poti. 
Pet pogodb ostaja v veljavi do sklenitve novih pogodb, ostale 
so prenehane veljati. Slednje so: 

1. Deklaracija o trgovini in plovbi, Berlin, 24. 2. in 9. 3. 1909. 

2. Izmenjava not glede odškodnine za sekvestrirano in naci- 

onalizirano norveško premoženje v Jugoslaviji, Oslo, 31. 5. 
1951. 

3. Sporazum o kulturnem sodelovanju, Beograd, 24. 6. 1955. 

4. Sporazum o vzajemnem priznavanju diplomatsko-konzu- 
larne oblike zakonske zveze, Beograd, 10. 4. in 31. 8. 1957. 

5. Sporazum o vzajemnem priznavanju potrdil o ladijski 
tonaži, Beograd, izmenjava not 29. 10. in 21. 12. 1959. 

6. Plačilni sporazum, Oslo, 18. 11. 1959. 

7. Sporazum o ustanovitvi mešane jugoslovansko-norveške 
ekonomske komisije, Oslo, 20. 2. in 17. 4. 1961. 

8. Sporazum o zračnem prometu, Beograd, 15. 4. 1964. 

9. Sporazum o odpravi vizumov, Beograd, 6. 5. 1964. 

41 poročevalec, št. 22 



10. Sporazum o prevozu potnikov in blaga v mednarodnem 
cestnem prometu, Beograd, 22. 11. 1971. 

11. Sporazum o izvozu določenih tekstilnih izdelkov iz Jugo- 
slavije za uvoz v Norveško, Beograd, 25. 4. 1985. 

Slovenska in norveška stran sta se strinjali, da se Deklaracija 
o trgovini in plovbi iz leta 1909 ne nasledi. 

Zaradi tega je prišlo do dogovora, da se v izmenjavi not o 
nasledstvu omeni klavzula največjih ugodnosti, ki jo državi 

BELEŽKE 

uporabljata na področju plovbe. Njena uporaba je začasna, 
saj jo bo v kratkem nadomestil multilateralni dokument Sve- 
tovne trgovinske organizacije 
(Priloga o pomorskih transportnih storitvah k Splošnemu 
sporazumu o trgovini in storitvah). 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navede- 
nih petih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje 
zadeve FtS o tem obvestilo norveško stran. 

V 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

'LADO MALTE 0 SODELOVANJU V 

IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN 

ZNANOSTI (BMLIKZ) 

- EPA 1490 - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi manjkajočo SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNA- 
s'ran (3. in 4. člen) NOSTI, 

PREDLOGA ZAKONA o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED ki je pri tiskanju zakona pomotoma izpadla. 
vlado republike Slovenije in vlado malte o 

3. člen 4. člen 

?,a Ovajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
.^'nistrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
n Ministrstvo za zunanje zadeve. 

IŠLEŽKE 
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Spremembe in dopolnitve 

STATUTA ZAVODA ZA POKOJNINSKO 

IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

SLOVENIJE 

- EPA 1512 - 

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje Slovenije je na 15. seji, dne 16. 5. 1996, v zakonskem 
roku sprejela spremembe in dopolnitve statuta Zavoda. 

Spremembe sledijo določbam zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki so med drugim na novo dolo-' 
čile sestavo skupščine Zavoda in status skladov pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Po 279. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju daje Državni zbor Republike Slovenije 
soglasje k statutu Zavoda in k njegovim spremembam. 
Glede na navedeno, Vam v obravnavo pošiljamo besedilo 
omenjenih sprememb in prosimo za izdajo soglasja v 
skladu z zakonom. 

Predsednik skupščine 
Stanko HVALE 

Na podlagi 275. in 279. člena zakona o pokojninskem in 
•invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št. 12/92, 5/94, 7/96) in 76. 
člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje Slovenije (Ur. I. RS št. 55/93) je skupščina Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 15. seji 
dne 16. 5. 1995 sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA ZAVODA ZA 
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

1. člen 

V Statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (Ur. I. RS št. 55/93, v nadaljevanju .statut') se v sedmi 
alinei drugega odstavka 4. člena za besedo .Zavoda' postavi 
vejica in črta besedilo 'ter s stanovanjskim in kapitalskim 
skladom'. 

veljavno besedilo: 

4. člen 

Zavod izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter oprav- 
lja druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter drugimi 
splošnimi akti Zavoda. 

Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora Zavod 
opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi programa 
dejavnosti ter sklepov organov Zavoda, zlasti pa: 

- reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev, 
- izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah, 
- opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v drugih državah, 
- vodenje matične evidence, 

- priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo, 
- upravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v drugih državah, 
- vodenje matične evidence, 
- priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo, 
- upravljanje in gospodarjenje s sredstvi Zavoda ter s Stano- 
vanjskim in Kapitalskim skladom, 
- finančna in knjigovodska dela, '* 
- priprava gradiv za Skupščino Zavoda in njene organe, 
- plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojninskega 
sistema, 
- računalniško vodenje postopkov ter obdelava podatkov, 
- informacijski sistem in statistika, 
- obračunavanje obveznosti Republike in drugih organi- 
zacij, 
- zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem in 
uživalcem pravic, 
- administrativna, tehnična in tem podobna dela. 

Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za 
druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to 
dopušča narava dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posa- 
meznih del s pogodbo poveri tudi drugi pravni osebi, če je to 
racionalno in smotrno. 

2. člen 

Črta se 3. in 4. točka 10. člena 

veljavno besedilo: 
10. člen 
Organi Zavoda so: 

1. Skupščina Zavoda - organ upravljanja Zavoda. 
2. Upravni odbor Zavoda - izvršilni organ Skupščine Zavoda. 
3. Upravni odbor Kapitalskega sklada. 
4. Upravni odbor Stanovanjskega sklada. 
5. Generalni direktor - poslovodni organ Zavoda. 
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3. člen 7. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

'Skupščina Zavoda je sestavljena po predstavniškem načelu 
in šteje 60 članov. Člane skupščine imenujejo štiri v zakonu 
navedene interesne skupine in Vlada Republike Slovenije. 

Posamezne interesne skupine imenujejo naslednje" število 
članov v skupščino: 

- interesna skupina upokojencev 16 članov, 
- interesna skupina delovnih invalidov 4. člane, 
- interesna skupina delodajalcev 10 članov, 
- interesna skupina zavarovancev 10 članov. 

Vlada Republike Slovnije imenuje 20 članov.' 

veljavno besedilo: 

12. člen 

Skupščina Zavoda je sestavljena dvopartitno po predstavni- 
škem principu in po zakonu šteje 40 članov, ki jih kot upravi- 
čeni predlagatelji imenujejo ustrezne interesne organizacije. 

4. člen 

Doda se člen 12a, ki se glasi: 

'Člane skupščine, predstavnike posameznih interesnih skupin 
iz 12. člena, lahko imenujejo vse organizacije upokojencev, 
vse invalidske organizacije izmed delovnih invalidov, vsi 
reprezentativni sindikati in vsa reprezentantivna združenja 
delodajalcev, v nadaljevanju interesne organizacije, organizi- 
rane za območje države. 

Interesne organizacije imenujejo člane skupščine praviloma 
sporazumno. 
V primeru, da med interesnimi organizacijami v posamezni 
interesni skupini ne pride do sporazuma, se opravi imenova- 
nje članov skupščine iz te interesne skupine s predhodnimi 
volitvami, kot jih določa ta statut. 

Člani skupščine, predstavnike Vlade, imenuje Vlada Repu- 
blike Slovenije na način, kot ga določi Vlada sama.« 

5. člen 

Doda se člen 12 b, ki se glasi: 

»Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše skupš- 
čina Zavoda najprej 135 dni in najkasneje 105 dni pred izte- 
kom mandatne dobe članov skupščine. 

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine Zavoda se 
opravi najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom man- 
datne dobe članov skupščine.« 

6. člen 

Doda se člen 12 c, ki se glasi: 

»V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za imenova- 
nje članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih teles, ki so 
določeni za morebitne volitve. 

Dnevi glasovanja volilnih teles posameznih interesnih skupin 
so lahko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh 
volilnih telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega 
glasovanja. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma 
volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma volilna opra- 
vila. 

Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.« 

Doda se člen 12 č, ki se glasi: 

»Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih 
postopkov ter za druga v statutu določena opravila v zvezi s 
temi postopki, imenuje skupščina petčlansko volilno komisijo 
Zavoda. 

Volilna komisija Zavoda je sestavljena tako, da ima v njej 
vsaka, v zakonu in v 12. členu statuta določena interesna 
skupina v skupščini, po enega predstavnika, enega predstav- 
nika pa ima Vlada. 

Volilna komisija Zavoda ima predsednika, ki ga izmed sebe 
izvolijo člani komisije.« 

POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV SKUPŠČINE 

8. člen 

Doda se člen 12 d, ki se glasi: 

»Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenovanju ali 
volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni komi- 
siji Zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. Interesne organiza- 
cije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji 
Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov skupščine 
ne morejo sodelovati. 

Volilna komisija Zavoda sestavi seznam prijavljenih interesnih 
organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni sklenejo sporazum 
o imenovanju članov skupščine ter ga posredujejo volilni 
komisiji Zavoda. 

Volilna komisija Zavoda prijavljene interesne organizacije 
tudi pozove, da v tem roku posredujejo volilni komisiji Zavoda 
podatke zahtevane v določilih, ki veljajo za postopek volitev, 
če sporazuma ne morejo ali ne nameravajo skleniti.« 

9. člen 

Doda se člen 12 e, ki se glasi: 

»Prijavljene interesne organizacije, ki tvorijo posamezno inte- 
resno skupino, imenujejo člane skupščine sporazumno tako, 
da po svojih dogovorjenih internih pravilih, vse med seboj 
sklenejo poseben pismen sporazum o imenovanju članov 
skupščine. 

Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh 
interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni komisiji in so 
sporazum sklenile, ter seznam potrjenih imenovanj članov 
skupščine, v številu, ki ga določa zakon.« 

10. člen 

Doda se člen 12 f, ki se glasi: 

»Če vse prijavljene interesne organizacije v posamezni inte- 
resni skupini v določenem roku ne sklenejo pismenega spora- 
zuma o imenovanju članov skupščine, se imenujejo člani 
skupščine iz te interesne skupine po predhodnih internih 
volitvah v posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih sestavljajo 
predstavniki vseh interesnih organizacij.« 

POSTOPEK VOLITEV ČLANOV SKUPŠČINE 

11. člen 

Doda se člen 12 g, ki se glasi: 

»Član skupščine, predstavnike upokojencev, voli volilno telo, 
ki ga sestavljajo predstavniki organizacij upokojencev, orga- 
niziranih za območje države. 

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga 
organizacija, ki je vpisana v ustrezen register. Za organizacijo 
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se šteje tudi druga oblika sporazumnega združevanja, ki ni 
vPisana v register, vendar priloži ustrezno dokazilo, da je 
organizirana za območje države ali, da povezuje prej naštete 
0rganizacije. 

Združenje ali zveza ali druga oblika sporazumnega združeva- 
nja, lahko imenuje v volilno telo toliko predstavnikov, kolikor 
ie v njej združenih organizacij, posamezna organizacija, ki ni 
Članica združenja ali zveze, pa enega predstavnika. 
poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje 
vsaka organizacija iz drugega odstavka v volilno telo še po 
enega predstavnika na vsakih pettisoč dopolnjenih članov. 

Seznamu predstavnikov imenovanih v volilno telo priložijo 
organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o organi- 
ziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o 
številu članov. 

12. člen 

Doda se člen 12 h, ki se glasi: 

"Člane skuščine, predstavnike delovnih invalidov, voli volilno 
telo, ki ga sestavljajo predstavniki delovnih invalidov iz inva- 
lidskih organizacij, organiziranih za območje države. 

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga 
organizacija, ki je vpisana v ustrezen register. Za organizacijo 
se šteje tudi druga oblika sporazumnega združevanja, ki ni 
vPisana v register, vendar priloži ustrezno dokazilo, da je 
organizirana za območje države ali, da povezuje prej naštete 
Organizacije. 

Združenje, zveza ali druga oblika sporazumnega združevanja, 
lahko imenuje v volilno telo predstavnikov, kolikor je v njej 
Združenih organizacij, posamezna organizacija, ki ni članica 
Združenja ali zveze, pa enega predstavnika. 
poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje 
vsaka organizacija iz drugega odstavka v volilno telo še po 
enega predstavnika na vsakih tisoč dopolnjenih članov.« 

Seznamu predstavnikov imenovanih v volilno telo priložijo 
organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o organi- 
ziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o 
številu članov.« 

13. člen 

Doda se člen 12 i, ki se glasi: 

"Člani skupščine, predstavnike delodajalcev, voli volilno telo, 
ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih zbornic in repre- 
zentativnih združenj delodajalcev organiziranih za območje 
drave. 

Vsaka gospodarska zbornica in vsako repezentativno združe- 
nje delodajalcev lahko imenuje v volilno telo po enega pred- 
stavnika na vsakih desettisoč delavcev, zaposlenih pri članih 
zbornice ali združenja. 

Seznamu predstavnikov imenovanih v volilno telo priložijo 
zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register, pravila 
Zbornice ali združenja in podatke o številu delavcev, zaposle- 
nih pri članih zbornice ali združenja.« 

14. člen 

Doda se člen 12 j, ki se glasi: 

"člane skupščine, predstavnike zavarovancev, voli volilno 
'elo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov 
Za območje države, ki so prijavili kandidate. 

^eprezentativna.zveza oziroma konferenca sindikatov lahko 
imenuje v volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej 
Združenih sindikatov. 

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje 
zveza in konfederacija še po enega predstavnika na vsakih 
dopolnjenih deset tisoč članov. 

Seznamu predstavnikov imenovanih v volilno telo priložijo 
reprezentativni sidikati odločbo o reprezentativnosti, pravila 
organizacije in podatke o številu članov.« 

15. člen 

Črtajo se členi 13., 14., 15., 16. in 17. 

Veljavno besedilo: 

13. člen 
Prvo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kan- 
didirajo in imenujejo organizacije in delodajalci, od tega: 

- 13 članov iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slo- 
venije, 
4 člane iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih zavo- 
dov in drugih javnih služb, 
- 1 člana iz vrst predstavnikov obrtnih zbornic, 
- 1 člana iz vrst predstavnikov kmetov, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini in glavni poklic, 
- 1 člana iz vrst predstavnikov, ki opravljajo umetniško ali 
drugo kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic. 

Drugo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kan- 
didirajo in imenujejo sindikati, organizacije upokojencev in 
delovnih invalidov, od tega: 

12 članov iz vrst predstavnikov reprezentativnih sindikatov, 
organiziranih za območje Slovenije, 
- 6 članov iz vrst predstavnikov upokojencev, organiziranih 
po zakonu o društvih, 
- 2 člana iz vrst predstavnikov delovnih invalidov, organizira- 
nih po zakonu o društvih. 

Veljavno besedilo: 

14. člen 
Interesne organizacije, ki združujejo predstavnike iz prejš- 
njega člena, vodijo postopke evidentiranja, kandidiranja in 
imenovanja članov Skupščine Zavoda, v skladu s svojimi 
pravili. '» 

veljavno besedilo: 

15. člen 

Volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda razpiše 
Skupščina Zavoda, najprej 120 dni in najkasneje 90 dni pred 
iztekom mandatne dobe članov Skupščine Zavoda. 

Volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda se opravijo 
najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne 
dobe članov Skupščine Zavoda. 

veljavno besedilo: 

16. člen 

V sklepu o razpisu se določi dan razpisa in zadnji možni 
datum za izvedbo imenovanj. 

Z dnem, ko je določen dan razpisa, začnejo teči roki za volilna 
opravila. 

veljavno besedilo: 

17. člen 

Za koordiniranje in spremljanje volilnih postopkov v interes- 
nih organizacijah, združenj predstavnikov iz 13. člena tega 
statuta, Upravni odbor Zavoda imenuje komisijo, ki jo sestav- 
ljajo predsednik in dva člana. 
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16. člen 

Doda se člen 12k, ki se glasi: 

Interesne organizacije določijo svoje predstavnike v volilnem 
telesu po svojih pravilih in v številu, določenem v tem statutu 
za posamezno interesno organizacijo. 

Volilna komisija Zavoda po preteku roka za imenovanje, na 
podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti 
in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam upraviče- 
nih interesnih organizacij, ki imenujejo svoje predstavnike v 
volilna telesa, predlagajo kandidate in sodelujejo v postopku 
volitev. 

Skupščina Zavoda potrdi sezname v roku 15 dni po roku za 
imenovanje članov skupščine.' 

17. člen 

Doda se člen 121, ki se glasi: 

.Kandidate za člane skupščine Zavoda določijo interesne 
organizacije po svojih pravilih. 

Vsaka interesna organizacija lahko določi največ toliko kandi- 
datov, kolikor članov skupščine po zakonu pripada posa- 
mezni interesni skupini. 

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandida- 
taov predložijo interesne organizacije volilni komisiji Zavoda 
v roku, ki je določen za imenovanje članov skupščine.' 

18. člen 

Doda se člen 12 m, ki se glasi: 

.Volilna komisija Zavoda sestavi na podlagi kandidatur za 
vsako volilno telo ločen seznam kandidatov. 

Kandidate ravrsti po abecednem redu, začenši s črko, ki jo 
volilna komisija Zavoda izžreba. Za imenom kandidata je na 
seznamu ime interesne organizacije, ki je kandidata predla- 
gala.' 

19. člen 

Doda se člen 12m, ki se glasi: 

»Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupščine 
posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na 
podlagi seznama potrjenih kandidatur. 

Volilne zbore skliče volilna komisija Zavoda najkasneje 8 dni 
pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti interesne orga- 
nizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v volilno telo in 
vabilu priloži seznam imenovanih predstavnikov v volilnem 
telesu z navedbo interesne organizacije, ki je predstavnika 
imenovala, in seznam kandidatov.' 

20. člen 

Doda se člen 12 o, ki se glasi: 

»Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času, ki ga 
za to določi volilna komisija Zavoda, glasuje večina članov 
volilnega telesa. 

Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija Zavoda določi nov 
dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni. Na ponov- 
nem volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na število 
članov volilnega zbora, ki glasujejo.« 

21. člen 

Doda se člen 12 p, ki se glasi: 

»Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na 
glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov. 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za toliko 
kandidatov, kolikor članov skupščine Zavoda se voli v volil- 
nem telesu. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna. 

Glasovanje se opravi tako, da se obkroži število pred imenom 
kandidata. 

Za člane skupščine Zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo 
enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi 
volilna komisija Zavoda.« 

22. člen 

18. člen se spremeni tako, da se črta 1. odstavek, 2. odstavek 
pa se spremeni tako, da se glasi: 

»Volilna komisija Zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in 
ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno 
poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov skupš- 
čine Zavoda ter ga posreduje skupščini Zavoda, da na njegovi 
podlagi, v skladu s poslovnikom, na konstitutivni seji skupš- 
čine Zavoda z ugotovitvenim sklepom verificira mandate 
članov. 

Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna komi- 
sija Zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje upravnemu 
odboru. Upravni odbor po obravnavi pritožbe posreduje 
skupščini Zavoda. Odločitev skupščine Zavoda je dokončna. 

Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejšnje 
skupščine najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi vseh 
članov.« 

veljavno besedilo: 

18. člen 

Komisiji iz prejšnjega člena, se v 8 dneh po zadnjem možnem 
datumu za izvedbo postopka imenovanj, posredujejo poročila 
oziroma zapisniki o imenovanjih članov Skupščine Zavoda s 
potrdili o izvolitvi in pisnimi izjavami imenovanih članov. 

Komisija na podlagi poročil, zapisnikov in ostale volilne doku- 
mentacije iz prejšnjega odstavka, pripravi skupno poročilo o 
opravljenih volitvah - imenovanjih članov Skupščine Zavoda 
in ga posreduje Skupščini Zavoda, da na njegovi podlagi, v 
skladu s poslovnikom, na prvi konstitutivni seji Skupščine 
Zavoda, verificira mandate članov. 

23. člen 

Črta se 19. člen. 

veljavno besedilo: 

19. člen 

Natančnejši način evidentiranja, kandidiranja in imenovanja 
članov Skupščine Zavoda ter določitev drugih podrobnejših 
volilnih opravil, določi Skupščina Zavoda s posebnim 
sklepom. 

24. člen 

Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat zaradi 
odpoklica interesne organizacije, na podlagi pisne odpovedi 
ali če izgubi status predstavnika skupine, iz katere je bil 
imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na pobudo 
člana ali interesne organizacije.« 

Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»V primeru predčasnega prenehanja mandata članu skupš- 
čine Zavoda, imenuje nadomestnega člana za preostali del 
mandata tista interesna organizacija, katere predstavnik je bil 
član, ki mu je mandat prenehal, do naslednje seje skupščine.« 

veljavno besedilo: 

20. člen 
Mandat članov Skupščine Zavoda je 4 leta. 

Člani Skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. 

Članom Skupščine Zavoda lahko predčasno preneha mandat 
z odpoklicom predstavnikov interesne organizacije, ki je 
člana imenovala, na podlagi pisne odpovedi ali drugih objek- 
tivnih razlogov. 

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Skupščine 
Zavoda, se opravi postopek volitev - imenovanj nadomest- 
nega člana Skupščine Zavoda za preostali del mandata. 

25. člen 

Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

,Za predsednika in namestnika sta lahko izbrana kandidata, ki 
nista predstavnika iste interesne skupine. Skupščina najprej 
izvoli predsednika.' 

veljavno besedilo: 

21. člen 

Skupščina Zavoda ima predsednika in namestnika. Izvolijo ju 
člani Skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave. 

V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov 
organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarskih 
zbornicah in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli njego- 
vega namestnika iz vrst predstavnikov zavarovancev in užival- 
cev pravic, ki jih imenujejo sindikati, organizacije upokojen- 
cev ter delovnih invalidov, in obratno. 

26. člen 

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 

.Skupščine je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji nav- 
zoča večina članov skupščine. Skupščina sprejema odločitve 
z večino glasov navzočih članov.' 

veljavno besedilo: 

23. člen 

Skupščina zaseda na sejah, ki so javne. 

Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji prisot- 
nih več kot polovica predstavnikov organizacij in delodajalcev 
in več kot polovica predstavnikov zavarovancev in uživalcev 
pravic. 

27. člen 

25. člen se spremeni, da se glasi: 

.Zakon določa interesne skupine, ki sestavljajo upravni odbor. 

Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine evidenti- 
rajo kandidate za člane upravnega odbora izmed izvoljenih 
članov nove skupščine na poziv volilne komisije Zavoda tiste 
interesne organizacije, katerih predstavniki so bili izvoljeni v 
skupščino. 

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandida- 
tov predložijo interesne organizacije volilni komisiji najkas- 
neje 15 dni po opravljenih volitvah članov skupščine. 

Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni odbor 
po določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov za 
člane skupščine. 

Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega odbora se 
opravi ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo posa- 
mezne interesne skupine, na ločenih zasedanjih izmed sebe 
imenujejo toliko kandidatov, kolikor jih določa 26. člen sta- 
tuta. 

Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisije, 
predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo. 

Interesne skupine imenujejo kandidate po medsebojnem 
dogovoru članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se opravi 
tajno glasovanje po določih, ki veljajo za glasovanje za člane 
skupščine.' 

veljavno besedilo: 

25. člen 

Dvanajst članov Upravnega odbora izvoli Skupščina Zavoda iz 
svojih vrst na predlog interesnih organizacij, ki združujejo 
predstavnike delodajalcev, aktivnih zavarovancev, upokojen- 
cev in delovnih invalidov, tri člane pa izvolijo delavci Zavoda. 

28. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

,Po postopku in na način iz prejšnjega člena imenujejo v 
upravni odbor: 

- člani interesne skupine upokojencev tri kandidate, 
- člani interesne skupine delovnih invalidov enega kandi- 
data, 
- člani interesne skupine delodajalcev štiri kandidate in 
- člani interesne skupine zavarovancev štiri kandidate za 
člane upravnega odbora Zavoda.' 

veljavno besedilo: 

26. člen 

Zakonsko načelo sorazmerne zastopahosti se zagotavlja s 
tem, da: 

- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike organi- 
zacij in delodajalcev, predlagajo Skupščini Zavoda 6 kandida- 
tov za člane Upravnega odbora Zavoda, od katerih so 4 
kandidati iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slove- 
nije, 1 iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih zavodov 
in drugih javnih služb in 1 kandidat iz vrst predstavnikov 
drugih združenj organizacij in delodajalcev. 
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike aktivnih 
zavarovancev, upokojencev in delovnih invalidov, predlagajo 
Skupščini Zavoda 6 kandiatov za člane Upravnega odbora 
Zavoda, od katrih so 4 kandidati iz vrst predstavnikov repre- 
zentativnih sindikatov, 1 kandidat iz vrst predstavnikov upo- 
kojencev in 1 kandidat iz vrst predstavnikov delovnih inva- 
lidov. 

Interesne organizacije iz prejšnjih alinei, izvedejo postopek 
evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane Upravnega 
odbora Zavoda, v skladu s svojimi pravili oziroma na podlagi 
medsebojnih dogovorov. 

29. člen 

Doda se člen 26 a, ki se glasi: 

»Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in po 
ožjem izboru kandidatov za člane upravnega odbora, izvoli 
skupščina dvanajst članov upravnega odbora tako, da člani 
skupščine glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov. 

Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov skupščine. 
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Tri člane upravnega odbora izvolijo delavci Zavoda. 

V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidiranja in 
volitev ponovi.« 

30. člen 

Črtajo se členi 27 do vključno 29. 

veljavno besedilo: 

27. člen 

Postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane 
Upravnega odbora Zavoda se opravi sočasno in v rokih, 
določenih v razpisu za volitve - imenovanje članov Skupš- 
čine Zavoda. 

28. člen 

Za koordiniranje in spremljanje postopka evidentiranja in 
predlaganja kandidatov iz prejšnjega člena, pooblasti Upravni 
odbor Zavoda komisijo, ki na podlagi posredovanih pisnih 
predlogov pripravi skupni predlog kandidatov za izvolitev 
članov Upravnega odbora Zavoda in ga posreduje Skupščini 
Zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s tem statutom in 
poslovnikom, na prvi konstitutivni seji Skupščine Zavoda, 
izvede volitve Upravnega odbora Zavoda. 

29. člen 

Natančnejši način evidentiranja in predlaganja kandidatov za 
člane Upravnega odbora Zavoda ter podrobnejši način in 
postopek izvolitve določi Skupščina Zavoda s posebnim 
sklepom. 

31. člen 

Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat 
zaradi odpoklica interesne organizacije, na podlagi pisne 
odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz katere 
je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na 
pobudo člana ali interesne organizacije.« 

Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»V primeru predčasnega prenehanja mandata članu uprav- 
nega odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega člana za 
preostali del mandata v roku 45 dni tista interesna organiza- 
cija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal. 

Če interesna organizacija ne imenuje nadomestnega člana v 
roku iz prejšnjega odstavka, imenuje nadomestnega člana 
skupščina Zavoda na predlog upravnega odbora, izmed pred- 
stavnikov interesne skupine iz katere je bil član, ki mu je 
mandat prenehal.« 

veljavno besedilo: 

30. člen 

Mandat članov Upravnega odbora traja 4 leta. 

Članom Upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat 
z odpoklicom s strani predlagatelja, na podlagi pisne odpo- 
vedi ali drugih objektivnih razlogov. 

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Uprav- 
nega odbora Zavoda, se na prvem naslednjem zasedanju 
Skupščine Zavoda imenuje nadomestnega člana Upravnega 
odbora Zavoda za preostali del mandata. 

32. člen 

Črtajo se določbe 3. in 4. točke II. poglavja statuta (členi od 
33. do vključno 40). 

33. člen 

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predsednik skupščine Zavoda in predsednik upravnega 
odbora Zavoda prejemata za svoje delo denarno nagrado v 
višini, kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.« 

Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 
• 

»Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za delo * 
organih Zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s 
posebnim sklepom.« 

veljavno besedilo: 

41. člen 

Predsednik Skupščine Zavoda, predsednik Upravnega 
odbora Zavoda, predsednik Upravnega odbora Kapitalskega 
sklada in predsednik Upravnega odbora Stanovanjskega 
sklada prejemajo za svoje delo denarno nagrado v višini, kol 
jo določi Skupščina Zavoda s posebnim sklepom. 

Člani Skupščine Zavoda, Upravnega odbora Zavoda, Uprav- 
nega odbora Kapitalskega sklada in Upravnega odbora Sta- 
novanjskega sklada prejemajo za delo v organih Zavoda sej- 
nino v višini, kot jo določi Skupščina Zavoda s posebnih 
sklepom. 

Vsi člani Skupščine in njenih organov imajo poleg prejemkov 
iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih i" 
drugih stroškov ter povračila morebitnih ustreznih nadomesti' 
za izgubljeni zaslužek. 

34. člen 

V 54. členu se doda nova 5. točka, ki se glasi: 

»Sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve« 

veljavno besedilo: 

54. člen 

V Centrali so: 

1. Sektor za izvajanje zavarovanja, 
2. Finančni sektor, 
3. Sektor za računalniško obdelavo, 
4. Splošni sektor, 

35. člen 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Območne enote so: 

1. Območna enota Celje za območje občin: mestna občina 
Celje, Brežice, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luč& 
Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Roga; 
tec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pfl 

Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec, 

2. Območna enota Koper za območje občin: mestna občina 
Koper, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola- 
Komen, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, 

3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna občina 
Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gojskem, Gorenja Vas ' 
Poljane, Jesenice, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radov- 
ljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, ŽIRI, 

4. Območna enota Ljubljana za območje občin: mestna 
občina Ljubljana, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno 
Dobrepolje, Dobrova - Horjul - Polhov Gradec, Dol pri Ljub' 
Ijani, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica 
Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Loška dolina, Loški Potok 
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Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Usilnica, Ribnica, 
Škofljica, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob 
Savi, 

! 5. Območna enota Maribor za območje občin: mestna občina 
< Maribor, mestna občina Ptuj, Destrnik - Trnovska vas, Dor- 

nava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo. Kungota, Lenart, 
Majšperk, Ormož, Pesnica, Rače - Fram, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, 

f 6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: mestna 
občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova - Tišina, Čren- 
šovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Hodoš - Salovci, 
Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, 
Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij, Turnišče, 

7. Območna enota Nova Gorica za območje občin: mestna 
občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, 

i Miren - Kostanjevica, Tolmin, Vipava, 
I 
s 8. Območna enota Novo mesto za območje občin: mestna 
I občina Novo mesto, Črnomelj, Krško, Metlika, Semič, Šentjer- 

nej, Škocjan, Trebnje, 

9, Območna enota Ravne za območje občin: mestna občina 
Velenje, mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Črna na 
Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka - Ribnica, Rad- 

ii Ije ob Dravi, Ravne - Prevalje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, 
Vuzenica.« 

v veljavno besedilo: 
i 
il 55. člen 

Območne enote so: 

1. Območna enota Celje za območje občin: Celje, Laško, 
Mozirje, Šentjur pri Celju, Žalec, Brežice, Sevnica, Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah, 
2. Območna enota Koper za območje občin: Koper, Ilirska 
Bistrica, Izola, Piran, Postojna, Sežana, 
3. Območna enota Kranj za območje občin: Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Škofja Loka, Tržič, 
4. Območna enota Ljubljana za območje ljubljanskih občin in 
občin: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, 
Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje, 
5. Območna enota Maribor za območje občin: Maribor, Pes- 
nica, Ruše, Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož, 
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: Murska 
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona, 
7. Območna enota Novo mesto za območje občin: Novo 
mesto, Črnomelj, Metlika, Krško, Trebnje, 
8. Območna enota Nova Gorica za območje občin: Nova 
Gorica, Ajdovščina, Tolmin, 
9. Območna enota Ravne na Koroškem za območje občin: 
Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj 
Gradec, Velenje. 

3 36. člen 

l 56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
" »Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v 

izpostavah in sicer: 

- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje 
' občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Radovljica, 

- Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za 
1 območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, 

'' - Območna enota Ravne v izpostavi Velenje za območje 
občin: mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj.« 

3 veljavno besedilo: 
r 
>' 56. člen 

Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpo- 
stavah in sicer: 

✓  

- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območ|e 
občine Jesenice in občine Radovljica, 
- Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za 
območje občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, 
- Območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje za 
območje občine Velenje. 

37. člen 

V 57. členu se črta besedilo ,na primer za področja dela 
kapitalskega sklada, stanovanjskega sklada, prostovoljnega 
zavarovanja za dodaten obseg pravic in druga področja.' 

Na koncu stavka se pred piko doda besedilo .in samostojne 
pravne osebe'. 

veljavno besedilo: 

57. člen 

Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 54., 55. in 56. 
člena tega statuta, lahko Skupščina Zavoda, v skladu s stro- 
kovnimi in razvojnimi potrebami Zavoda, na primer za 
področja dela Kapitalskega sklada, Stanovanjskega sklada, 
prosotovljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic in druga 
področja, s posebnim sklepom ustanovi tudi druge enote 
Zavoda. 

38. člen 

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 

'Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji in 
območne enote po enega člana.' 

Črta se drugi odstavek 62. člena. 

veljavno besedilo: 

62. člen 

Svet delavcev ima 13 članov. 

Sektorji v Centrali na sedežu in ob/nočne enote imajo po 
enega člana. 
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni. 

Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo 
v Zavodu. 

Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavcev. 

Pravico biti izvoljen v vset delavcev imajo vsi delavci, ki imajo 
aktivno volilno pravico in ki delajo v Zavodu. 

39. člen 

V 69. členu se črta besedilo .pravila delovanja skladov', 

veljavno besedilo: 

69. člen 

Splošni akti Zavoda so status Zavoda, pravilniki, poslovniki, 
organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zavarovanja, 
pravila delovanja skladov ter drugi splošni akti. 

Črta se 70. člen. 40' č'e" 

veljavno besedilo. 

70. člen 

Pravila urejajo poslovanje Kapitalskega in Stanovanjskega 

51 poročevalec, št. 22 



41. člen 88. člen 

V 73. členu se črta besedilo '70'. 

veljavno besedilo: 

73. člen 
Splošne akte iz 70., 71. in 72. člena tega statuta sprejema 
Skupščina Zavoda. 

42. člen 

V peti točki prvega odstavka 76. člena se besedilo Skupščini 
Republike Slovenije' nadomesti z besedilom Državnemu 
zboru Republike Slovenije'. 

veljavno besedilo: 

76. člen 
Statut Zavoda se sprejema po naslednjem postopku: 

1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži 
Upravnemu odboru Zavoda delovno gradivo. 
2 Upravni odbor Zavoda obravnava delovno gradivo ter 
določi osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in spre- 
jem Skupščini Zavoda. 
3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na Skupščini, določi 
Upravni odbor predlog statuta, ob upoštevanju pripomb, 
mnenj in predlogov iz razprave in ga posreduje v sprejem 
Skupščini. 
4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k predlogu, 
ki jih lahko podajo člani Skupščine, člani Upravnega odbora 
Zavoda in generalni direktor ter statut sprejme. 
5. Statut Zavoda pošlje Skupščina Zavoda v soglasje Skupš- 
čini Republike Slovenije, 
6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Skupščina lahko na utemeljen predlog Upravnega odbora ali 
če na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih pripomb in 
predlogov odloči, da se osnutek statuta preoblikuje v predlog 
statuta in ga sprejme na isti seji. 

Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejmejo po 
enakem postopku kot statut. 

43. člen 

Črta se 88. člen. 

veljavno besedilo: 

Zavod financira in zagotavlja sredstva za delo Sodišča združe- 
nega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Repu- 
bliki Sloveniji do sprememb predpisov o sodiščih. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

Skupščina Zavoda, lahko v primeru sprememb notranje orga- 
nizacije in spremembe v organizaciji občin, do naslednjih 
sprememb statuta, s sklepom spremeni krajevno pristojnost 
posamezne območne enote Zavoda. 

45. člen 

Ob sprejetju teh sprememb statuta, skupščina sprejme tudi 
uradno, prečiščeno besedilo statuta Zavoda. 

Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi uradnega 
prečiščenega besedila statuta v Uradnem listu RS. 

Do oblikovanja skupščine in upravnega odbora po določilih 
zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (Ur. I. RS 7/96), pa se za pravila o sklepčno- 
sti, glasovanju in mandatih teh organov uporabljajo prejšnje 
določbe statuta. 

V postopku volitev prve skupščine po novih določilih, se 
zaradi krajših zakonskih rokov ne uporabljajo določbe o rokih 
za izvedbo posameznih opravil, temveč roki, ki jih določi 
skupščina Zavoda. 

Do ustanovitve samostojnih pravnih oseb za področje kapital- 
skega in stanovanjskega sklada in prostovoljnega zavarova- 
nja za dodaten obseg pravic ter imenovanje njihovih organov, 
se za poslovanje in izvajanje nalog s teh področij uporabljajo 
določbe prejšnjega statuta. 

Skupščina in upravni odbor opravljata delo do konstituiranja 
novih organov. 

Številka: 01000-015/96 
Datum: 16. 5. 1996 

SKUPŠČINA ZAVODA ZA POKOJNINSKO 
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

Predsednik 
Stanko Hvale, I. r. 

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS 7/96) je 
spremenjena sestava skupščine Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje tako, da se je povečalo število njenih 
članov s 40 na 60, hkrati pa so se spremenila številčna raz- 
merja med predstavniki interesnih skupin, ki skupščino 
sestavljajo. Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju v 58. členu določa, da mora Zavod 
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona uskladiti svoj 
statut z določbami 45. člena zakona, t.j. z določbami, ki 
urejajo sestav skupščine Zavoda, ter, da mora biti imenovanje 
članov skupščine opravljeno najpozneje v 30 dneh po izdaji 
soglasja Državnega zbora RS k omenjenim spremembam 

Spremembe statuta sledijo zahtevam zakona. 

Zakon v spremenjenem 274. členu določa, da interesne orga- 
nizacije imenujejo svoje predstavnike v skupščino Zavoda. 
Kljub večkratnim pobudam Zavoda, se med zakonodajnim 
postopkom ni spremenila, v 45 členu novele zapisana, prece/ 
ohlapa določitev teh interesnih organizacij. Zato je nemo- 
goče, da bi Zavod določil upravičene predlagatelje, pristojne 

za imenovanje članov skupščine tako, da bi le-ti lahko podali 
usklajen predlog. 

Spremembe statuta pa vseeno predvidevajo, da bodo inte- 
resne organizacije sklenile posebne pismene sporazume, v 
katerih bodo dogovorno in po svojih pravilih imenovale vse 
člane skupščine. V tem spremembe statuta popolnoma sle- 
dijo namenu zakonodajalca. Zaradi že prej omenjene zakon- 
ske nedorečenosti pri določitvi postopka, ki se izvede za 
oblikovanje skupščine in upravnega odbora, kar je bila 
pomanjkljivost tudi že prejšnje spremembe zakona, je v pred- 
laganih spremembah statuta podrejeno predviden tudi podro- 
ben, in glede na zakon tudi relativno zapleten, postopek 
volitev, ki je povzet po sistemu, ki velja pri volitvah članov 
Državnega sveta, ki pa se izvede le v primeru, če interesne 
organizacije med seboj ne sklenejo omenjenega sporazuma. 

Volitve bi potekale tako, da bi skupščina v določenem roku 
pred potekom mandata najprej razpisala začetek postopka in 
v Uradnem listu RS pozvala interesne organizacije, ki lahko 
na podlagi dokazil sodelujejo pri predlaganju svojih predstav- 
nikov v številu, določenem v statutu, da evidentirajo možne 
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člane skupščine. Predstavniki interesnih organizacij bi na 
"olilnih zborih izvolili zakonsko določeno število članov 
skupščine. Podoben postopek bi veljal tudi za izvolitev uprav- 
nega odbora, le, da bi v tem primeru posamezna volilna telesa 
Predstavljali člani skupščine po posameznih interesnih skupi- 
nah, skupščina pa bi na koncu s potrditvijo liste kandidatov 
izvolila upravni odbor. Glede na 276. člen zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ki določa sorazmerno 
^stopanost predstavnikov interesnih skupin v skupščini, je 
sestava upravnega odbora določena tako, da sestavljajo 
^Pravni odbor štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstav- 
niki zavarovancev, štirje predstavniki upokojencev in en pred- 
stavnik delovnih invalidov. Zakon ne določa, da bi bili v 
uPravnem odboru zastopani tudi predstavniki Vlade. 

Glede na precej zapleten in dolgotrajen postopek volitev, ki bi 
Prišel v pošte v v primeru, če interesne organizacije ne bi 
sporazumno imenovale članov skupščine, je utemeljeno pri- 
čakovati, da oblikovanja skupščine ne bi bilo mogoče izpeljati 
v roku, ki ga za to določa zakon. Ta namreč zahteva imenova- 
le skupščine v roku enega meseca po soglasju Državnega 
zbora k spremembam statuta. Zaradi navedenega je v prehod- 
nih določbah teh sprememb predvideno, da skupščina že ob 
sprejemu ali pa takoj po roku, ki je določen kot zadnji rok za 
sprejem statutarnih sprememb (22. maj 1996), razpiše začetek 
Postopka za izvedbo volitev. 

Obrazložitve k posameznim členom 

~~ k 1., 2., 32., 33. in 37. členu: Sprememba je potrebna zaradi 
uskladitve z določbami zakona, ki izločajo kapitalski in stano- 
vanjski sklad iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje Slovenije. Oba, skladno zakonu, postajata samostojni 
Pravni osebi. 

- k členom od 3 do 23 in od 27 do 30: Spremembe so v skladu 
s 45. členom zakona o spremembah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki določa spremembo sestave 
skupščine. 

^ spremembah je predvideno, da bodo interesne organizacije 
irrienovale ustrezno, zakonsko določeno število članov skupš- 
čine. Sporazum o tem lahko sklenejo že v razpisnem roku, ali 
Pa kasneje, vendar najkasneje do roka določenega v statutu. 
Glede določitve upravičenosti do sodelovanja pri imenovanju 
članov skupščine ali pri morebitnih volitvah, je bilo sprejeto 
stališče, da zaradi pomena Zavoda, v postopkih lahko sodelu- 
jejo le interesne organizacije, ki so organizirane za območje 
države. 

Le v primeru, če sporazum ne bi bil možen, spremembe 
Predvidevajo izvedbo volitev članov skupščine, ki se izvede na 
način prirejen volitvam v državni svet. Ob tem je potrebno 
Poudariti, da nekateri, le splošno določeni, zakonski predla- 
gatelji članov skupščine nimajo svojih krovnih organizacij, ki 
Pi usklajevale njihove predloge. Zato bi v tem postopku pred- 
avatelji, ki izpolnjujejo pogoje, (kar bodo dokazovali z doka- 
zili o vpisu v register ali odločbami o reprezentativnosti ali 
kako drugače) imenovali svoje predstavnike, ki bi nato izvolili 
Ustrezno število članov skupščine, skladno zakonskim zahte- 
vam o sestavi. Volitve se izvedejo po postopku, po katerem 
'nteresne organizacije imenujejo toliko svojih predstavnikov, 

kolikor jih določa statut. Ti predstavniki nato izvolijo toliko 
članov skupščine, kot jih določa zakon. 

Zakon o državnem svetu določa, da interesne organizacije 
delodajalcev in zavarovancev imenujejo vsaka po enega pred- 
stavnika na vsakih dopolnjenih desettisoč zaposlenih pri 
organizacijah delodajalcev ali članov sindikata. V tem pred- 
logu sprememb statuta je prevzete enako določilo, število 
predstavnikov interesnih skupin upokojencev in delovnih 
invalidov pa je sorazmerno manjše. 

% Vlada RS pa svojih predstavnikov v skupščini Zavoda ne bi 
volila na tak način, saj ji je kot samostojnemu predlagatelju 
prepuščeno samostojno imenovanje. 

- k 24. in 31. členu: V členih so predvideni postopki za primer 
predčasnega prenehanja mandata članu organa. Ker je bila z 
izvolitvijo že določena zastopanost interesnih organizacij v 
skupščini, se v takem primeru ne izvedejo ponovne volitve, 
temveč nadomestnega člana imenuje interesna organizacija, 
katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal. 

- k 25. členu: Zaradi zakonske spremembe sestava skupščine 
ni več dvopartitna, zato tako določilo ni več ustrezno. 

- k 26. členu: Zaradi več interesnih skupin v skupščini je 
neustrezno pogojevanje sklepčnosti z nadpolovično prisot- 
nostjo vsake skupine. To določilo je povzročilo, da je bila 
skupščina v sedanjem mandatu večkrat na robu sklepčnosti, 
zato je omenjeno določilo potrebno spremeniti tudi zaradi 
učinkovitega dela. 

- k 34. členu: Sprememba je posledica že spremenjene 
makroorganizacije Zavoda, ki je bila sprejeta na upravnem 
odboru Zavoda leta 1994. Gre torej za prilagoditev dejan- 
skemu stanju. 

- k 35., 36. členu: Seznam občin, za območje katerih oprav- 
ljajo območne enote delo je usklajen z novim Zakonom o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. I. RS 60/ 
94). 

- k 39., 40. in 41. členu: Kapitalski sklad je postal samostojna 
pravna oseba in je po novem izločen iz upravljanja Zavoda. 
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vzpostavlja tudi stanovanjski sklad kot' Samostojno pravno 
osebo, s skupščino, upravnim odborom, nadzornim odborom 
in statutom. Glede na tako zastavljeno organiziranost stano- 
vanjskega sklada, statut Zavoda ne more predvidevati kakšna 
pravila bo sklad imel, ampak bo taka določila vseboval statut 
stanovanjskega sklada. 

- k 43. členu: V letu 1994 je bila izpeljana reorganizacija 
sodišč, zato Sodišče pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ne obstaja več, temveč je postalo sestavni del Delovnega 
in socialnega sodišča. Financiranje sodišč je izvajano prek 
proračuna Republike Slovenije. 

- k 44. členu: Območne enote so krajevno pristojne za 
občine, ki so ustanovljene v času sprejemanja sprememb 
statuta. Glede na morebitne spremembe v organiziranosti 
občin, lahko skupščina do naslednjih sprememb statuta for- 
malno uredi krajevno pristojnost območnih enot. 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 5. 

TOČKE 19. ČLENA ZAKONA 0 

POLITIČNIH STRANKAH (ORZPoIS) 

- EPA 1487 

Podpisana poslanka pošilja na podlagi 209. člena Poslov- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 5. TOČKE 
nika Državnega zbora RS (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94), 19. ČLENA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH. 

Vika POTOČNIK, l.r. 
poslanka 

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS (Ur. I. RS, št. 40/93 in 
80/94) vam pošiljam Predlog za obvezno razlago 5. točke 19. 
člena Zakona o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94) s 
prošnjo, da jo skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS, 
posredujete v odločitev Državnemu zboru RS. 

Določba, za katero se predlaga obvezna razlaga, se glasi: 

»Statut stranke mora določiti:... 5. način zagotavljanja enakih 
možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov 
za volitve iz 4. točke tega člena;«. 

Predlagam naslednjo obvezno razlago 5. točke 19. člena 
Zakona o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94): 

»Način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri dolo- 
čanju kandidatk in kandidatov za volitve iz 4. točke 19. člena 
pftmeni, da mora statut stranke izrecno določiti postopke in 
ukrepe pri določanju kandidatk oziroma kandidatov, zaradi 
česar ne zadostuje zgolj povzemanje ali zgolj izjava oziroma 
navedba načela enakih možnosti brez takšne izrecne in 
določne opredelitve postopkov in ukrepov.« 

OBRAZLOŽITEV 

Obvezna razlaga 5. točke 19. člena Zakona o političnih stran- 
kah je potrebna zato, ker je zakonsko besedilo v tolikšni meri 
abstraktno oziroma splošno, da v praksi prihaja do bistveno 
različnih interpretacij in izpeljav njegove vsebine. Nejasna je 
predvsem besedna zveza »način zagotavljanja enakih možno- 
sti«, zaradi česar nekatere stranke v svojih statutih zgolj 
deklarativno in dobesedno povzemajo (prepisujejo) zapis 
določbe 5. točke 19. člena navedenega zakona. 

Vse to pa je v nasprotju z namenom zakonodajalca, katerega 
cilj ni bil v tem, da bi le deklariral načelo zagotavljanja enakih 
možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov 
za volitve iz 4. točke 19. člena. To bi namreč pomenilo, da 
zakonodajalec zahteva od politične stranke zgolj statutarno 
izjavo, ki bi zakonsko načelo le ponovilo in ga v ničemer ne bi 
konkretiziralo. Takšna situacija bi bila v pravnem pogledu in 
tudi sicer nesmiselna, saj bi političnih strank dejansko v 
ničemer ne zavezovala. 

Zakonodajalec je želel obvezati politične stranke, da to načelo 
podrobneje razdelajo oziroma izpeljejo v svojih statutih (pra- 
viloma to pomeni, da bodo morale biti takšne določbe statuta 

izpeljane tudi v pravilih, ki urejajo postopek za določitev 
kandidatk in kandidatov za volitve, saj se omenjeno načelo v 
kontekstu 19. člena nanaša zgolj na kandidiranje na volitvah). 
Podrobnejša izpeljava zakonske določbe 5. točke 19. člena 
mora vsebovati izrecno opredelitev različnih postopkov in 
ukrepov, ki so že uveljavljeni v primerjalni (tuji) praksi, v svojih 
statutih pa jih že upoštevajo tudi nekatere slovenske politične 
stranke. Gre za postopke oziroma ukrepe, kot so na primer 
določitev najnižjega deleža enega od spolov pri kandidiranju 
na volitvah, zagotavljanje postopnega izenačevanja deleža 
obeh spolov pri kandidiranju na volitvah, izmenično uvrščanje 
kandidatk in kandidatov na strankarske volilne liste, zagotovi- 
tev čim večje prisotnosti predstavnikov obeh spolov v 
postopku evidentiranja oziroma izbiranja kandidatk in kandi- 
datov za volitve ipd. 

Iz navedenega je razvidno, da je predlagana obvezna razlaga 
nujno potrebna, da se odpravi nejasnost 5. točke 19. člena 
Zakona o političnih strankah, ter omogoči izvajanje te 
določbe v skladu z namenom zakonodajalca in s pravo naravo 
načela zagotavljanja enakih možnosti pri določanju kandidatk 
in kandidatov za volitve. 
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Poročilo 

ODBORA DZ ZA NADZOR PRORAČUNA 

IN DRUGIH JAVNIH FINANC K 

OBRAVNAVI POROČILA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA RS O NADZORU NA 

MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ je na 28. seji, 27. 5. 1996 obravnaval 

POROČILO 

k Obravnavi Poročila Računskega sodišča Republike Slo- 
venije o nadzoru na Ministrstvu za notranje zadeve 

V uvodu je predsednica odbora na kratko podala vsebino 
poročila Računskega sodišča o delnem pregledu finančnega 
poslovanja Ministrstva za notranje zadeve. 

V razpravi so prisotni govorili predvsem o nekaj neracionalno- 
stih in nepravilnostih, ki jih je pri svojem pregledu ugotovilo 
Računsko sodišče: 

- dodatno zaposlovanje delavcev, 
- nepravilno obračunavanje dodatka za delovno dobo, 
- določanje statusa pooblaščene osebe in s tem povezani 
dodatki na plačo ter beneficirana delovna doba. 

Posamezni člani odbora so v razpravi ugotavljali, kakšna je 
pravzaprav vloga Odbora za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ v odnosu do poročil Računskega sodišča. Pri 
tem je bilo ugotovljeno, da so poročila Računskega sodišča 
dokončna, saj so bile vse možnosti za pritožbe in spremembe 
izkoriščene že pred posredovanjem poročil v Državni zbor. 
Zato teh poročil ni mogoče več spreminjati ali nanje dajati 
pripomb ali predlogov za spremembo. Lahko pa odbor ali 
Državni zbor ob obravnavi poročil sprejme svoje ugotovitve in 
sklepe - predvsem glede politične odgovornosti oseb, ki 
upravljajo s proračunskimi in drugimi javnimi sredstvi. Odbor 
lahko predlaga tudi ustrezne spremembe zakonov ter drugih 
predpisov in kriterijev, ki bodo pripomogli k preprečevanju 
ponavljanja sedanjih nepravilnosti. Naloga odbora pa je tudi 
ugotavljanje, kako revidirane osebe izvajajo naloge za 
odpravo nezakonitosti ali priporočila Računskega sodišča. 

Predsednica odbora je opozorila na del poročila, ki govori o 
tem, da je bilo v Ministrstvu za notranje zadeve v obdobju od 
1.7.1994 do 30. 6.1995 dodatno zaposlenih 119 delavcev, za 
katere revizorji Računskega sodišča niso dobili na vpogled 
mnenja Vlade, da se s temi novimi zaposlitvami strinja. Ob 
tem pa ministrstvo ne vodi posebne evidence o polni zaposle- 
nosti delavcev. V istem času je ministrstvo tudi sklenilo 613 
Pogodb o delu ter 70 avtorskih pogodb. Veliko od teh pogodb 
je bilo sklenjenih z delavci MNZ. Predstavnik MNZ je povedal, 
da so za nove zaposlitve imeli soglasje Vlade. Predstavnik 
Računskega sodišča je povedal, da njim to soglasje ni bilo 
predloženo. Glede pogodb o delu in avtorskih pogodb je 

povedal, da je bil to cenejši način izpolnjevanja nalog, hkrati 
pa včasih tudi edino možen, saj niso mogli zaposlovati novih 
ljudi ali pa jih niso mogli zaposlovati za krajši delovni čas od 
polnega. 

Računsko sodišče je kot večjo kršitev zakonitosti ugotovilo 
tudi izračunavanje dodatka na delovno dobo. Na MNZ so 
namreč ta dodatek računali od delovne dobe s povečanjem 
(beneficirane delovne dobe) medtem ko bi ga morali po mne- 
nju Računskega sodišča izračunavati samo od dejanske 
delovne dobe. Predstavniki ministrstva so povedali, da so s 1. 
oktobrom 1995 začeli dejansko tako obračunavati dodatek, 
vendar se je nato 4000 delavcem MNZ pritožilo na delovno in 
socialno sodišče. Predsednica odbora je nato vprašala, če so 
za nazaj vzpostavili zahtevke do delavcev, ki so prejeli previ- 
soke dodatke. Predstavniki ministrstva so povedali, da je 
Računsko sodišče zahtevalo poračun za prvih šest mesecev 
leta 1995, vendar MNZ tega ni izvedla zaradi nekaterih nejas- 
nosti. Ne vedo namreč, kako naj izterjajo ta sredstva od tistih, 
ki so odšli z ministrstva, od tistih, ki imajo izplačilne prepo- 
vedi do ene tretjine plače in od tistih, ki so umrli. O tem so za 
tolmačenje tudi že zaprosili Računsko sodišče in čakajo nji- 
hova navodila. Predstavnik Računskega sodišča je povedal, 
da so oni dolžni odkrivati nepravilnosti, ne pa dajati tolmače- 
nja, kako naj se popravijo kršitve zakonov; ob tem pa MNZ 
tudi ni dalo nobenega predloga, kako naj se problem reši. 
Člani odbora so smatrali, da je MNZ dolžno povrniti sredstva 
in tudi najti ustrezen način za to. 

Največ razprave je na odboru povzročilo vprašanje o dodelje- 
vanju statusa pooblaščene osebe na Ministrstvu za notranje 
zadeve. Računsko sodišče je namreč v svojem poročilu ugo- 
tovilo, da ministrstvo ne razpolaga s kriteriji za določanje tega 
statusa ampak je to odvisno od odločitev vsakokratnega mini- 
stra. Pri tem je pomembno, da je status pooblaščene osebe 
povezan tako s policijskimi pooblastili, kot z dodatkom na 
plačo in z beneficirano delovno dobo. To skupaj pa ob veli- 
kem številu pooblaščenih oseb na policiji pomeni velik stro- 
šek za republiški proračun. 

Predsednica je dodala, da iz pooblaščenosti izvira še ena 
beneficija, to je možnost administrativne upokojitve z 10 leti 
dela na delovnem mestu s pooblaščenostjo. Uresničevanje te 
pravice je diskrecijska pravica ministra; v obdobju od leta 
1991 se je na ta način upokojilo okrog 300 delavcev MNZ, od 
tega približno 200 delavcev Slovenske obveščevalno var- 
nostne agencije oziroma njene predhodnice je pojasnil pred- 
stavnik MNZ. 

Predstavniki ministrstva so povedali, da sistem podeljevanja 
statusa pooblaščenosti izhaja iz zakona o notranjih zadevah 
iz leta 1980 in da iz tega zakona tudi izhaja povezanost 
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pooblaščenosti s pooblastili, dodatkom na plačo in benefici- 
rano delovno dobo. Pred leti so s podeljevanjem pooblastil 
tudi reševali problem prenizkih plač v policiji. Število pooblaš- 
čenih oseb bo možno zmanjšati po sprejemu zakona o poli- 
ciji, vendar to kratkoročno ne bo prineslo prihrankov za 
proračun, saj bodo ti ljudje potem napredovali v nazivih 
(pogoje po njihovem mnenju izpolnjujejo) in bodo zaradi tega 
dobili višje plače. Predstavniki ministrstva so na vprašanja, 
zakaj imajo status pooblaščene osebe tudi godbeniki, pove- 
dali, da imajo po zakonu vse osebe v uniformi status pooblaš- 
čene osebe. Glede tajnic in računovodskih delavcev so pove- 
dali, da ima status pooblaščene osebe le manjši del (8 tajnic in 
10 računovodskih delavcev v Sloveniji). 
V razpravi je bilo nato ugotovljeno, da ministrstvo dejansko 
nima nobenih kriterijev za podeljevanje statusa pooblaščenih 
oseb in da je to odvisno le od odločitev vsakokratnega mini- 
stra. Analiz o pooblaščenosti ministrstvo ni naredilo niti 
potem, ko je Računsko sodišče opravilo revizijo in jih na to 
nepravilnost opozorilo. 
Glede možnosti odvzema statusa pooblaščene osebe so pred- 
stavniki ministrstva povedali, da tega statusa nekomu, ki ga je 
dobil, ni možno odvzeti drugače kot z ukrepom ministra na 
podlagi nekih resnih razlogov (nepravilnosti pri delu pooblaš- 
čene osebe). Člani odbora se s tako razlago niso strinjali, saj 
menijo, da je tak status v primeru, ko ni več razlogov za 
pooblaščenost, možno tudi odvzeti. 

Na status pooblaščene osebe v Ministrstvu za notranje zadeve 
je vezana tudi pravica do beneficirane delovne dobe. Glede 
tega instituta delovnih razmerij so člani odbora menili, da bi 
ga morali v vseh poklicih poenotiti. Pri MNZ izhaja benefici- 
rana delovna doba že iz samega dejstva, da je nekdo pooblaš- 
čena oseba, v gospodarskih organizacijah in drugod pa je 
potrebno za priznanje beneficirane delovne dobe po mnogih 
dokazovanjih dobiti soglasje Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve. Ker je priznavanje beneficirane delovne 
dobe po področjih zelo različno urejeno, je Državni zbor že 
leta 1993 sprejel sklep o tem, naj Vlada pripravi zakon o 
beneficirani delovni dobi, v katerem bi poenotil merila in 
kriterije ter postopek priznavanja beneficirane delovne dobe, 
vendar ga do danes še ni pripravila. Nekateri poslanci so 
menili, da bi se že danes beneficirana delovna doba tudi za 
delavce MNZ morala priznavati in kontrolirati njeno priznava- 
nje enako kot za gospodarske dejavnosti (preko Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve ter Inšpektorata za delo). 

V razpravi so člani odbora ugotovili, da Vlada Republike 
Slovenije tudi nekaterih drugih sklepov Državnega zbora 
Republike Slovenije še ni realizirala. Tako še vedno ni posre- 
dovala zboru podatkov o številu zaposlenih, ki opravljajo 
računovodska dela pri posameznih proračunskih porabnikih, 
o višini njihovih plač in njihovih morebitnih drugih benefici- 
jah. Pravtako še ni pripravila enotnega pravilnika o uporabj 
službenih avtomobilov, zakona o delavcih v državni upravi 
(oziroma o javnih uslužbencih) ter zakona o policiji za drugo 
branje. Člani odbora so ostro nasprotovali taki ignoranci 
Vlade do sklepov Državnega zbora, ki niso sami sebi namen 
ampak so sprejeti zato, da bi lahko država bolje in racional- 
nejše delovala. 

* * ♦ 

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 

1. Odbor ugotavlja, da je Računsko sodišče Republike Slov« 
nije pri delnem pregledu poslovanja Ministrstva za notrani 
zadeve pri notranji sistemizaciji delovnih mest in izplačili 
plač ugotovilo vrsto nepravilnosti in nezakonitosti, ki imaj< 
znaten vpliv na povečano porabo republiškega proračuna. 

2. Odbor naproša Vlado Republike Slovenije, da se oprede1 

do velikega povečanja števila zaposlenih v Ministrstvu t 
notranje zadeve v obdobju od 1. 7. 1994 do 30. 6. 1995 # 
pojasni, ali je imelo ministrstvo za to povečanje soglasji 
Vlade. 

3. Odbor poziva Vlado, da ga seznani z realizacijo sklepa 38 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23 1 

1996, s katerim je Državni zbor naložil Vladi, da mu v roku 4 
dni pošlje podatke o številu zaposlenih, ki opravljajo računa 
vodska dela pri posameznih proračunskih porabnikih, o višifl 
njihovih plač in morebitnih drugih beneficijah, ki izhajajo i 
delovnega razmerja. 

4. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej pr' 
pravi in predloži Državnemu zboru v obravnavo in sprejel 
zakon o beneficirani delovni dobi, s katerim bo poenotil' 
razlike, ki se v zvezi s tem vprašanjem pojavljajo na posamer 
nih področjih in hkrati zmanjšala obseg pravic do benefitf 
rane delovne dobe na razumnejšo raven. 

5. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v roku dve" 
mesecev določi osnovne kriterije za določanje statusa pc 
oblaščene osebe v Ministrstvu za notranje zadeve, SlovensK1 

obveščevalno varnostni agenciji, Ministrstvu za obrambo 
Ministrstvu za finance in Mininstrstvu za pravosodje. Ministc 
stva in SOVA pa naj v roku štirih mesecev na podlagi te" 
kriterijev na novo določijo delovna mesta s pooblaščenostjo 

6. Odbor poziva Vlado, da ga seznani z realizacijo sklepa 30 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3. '■ 
1995, s katerim je Državni zbor predlagal Vladi, da za vs« 
državne upravne organe sprejme enoten pravilnik o dodelj«' 
vanju in načinu uporabe službenih avtomobilov. Hkrati odbo' 
naproša Vlado, da ga seznani, kako so bile v letih 1994 in 199' 
spoštovane določbe zakona o dohodnini, po katerih se mor* 
delavcem, ki imajo v stalni osebni uporabi službene avtomO' 
bile, obračunati bonitete. Podatke naj posreduje ločeno P° 
ministrstvih. 

♦ ♦ ♦ 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javni*1 

financ je sprejel tudi naslednji 

DODATEN SKLEP: 

1. Odbor naproša Računsko sodišče Republike Slovenije, d« 
mu - zaradi celovitejše obravnave - hkrati s poročili " 
nadzoru posameznih porabnikov javnih sredstev posreduj« 
tudi naloge za odpravo nezakonitosti oz. nepravilnosti. 

Svetovalec DZ Predsednica odbor' 
mag. Jože KONČAN Metka KARNER LUKAt 
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