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Predlog zakona o

PRENEHANJU

VELJAVNOSTI

0

DAVKU

POSEBNEM

IZVOZNIH

STORITEV

OD

ZAKONA

PROMETA

(ZPVZPD)

- EPA 1485 - skrajšani postopek

log zakona obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku, ker gre za prenehanje veljavnosti zakona.

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) podpisani poslanec
vlaga
PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI
ZAKONA O POSEBNEM DAVKU OD PROMETA IZVOZNIH
STORITEV

Poslovnik v 204. a členu določa, da se predlog zakona
lahko obravnava in sprejme po skrajšanem postopku tudi
v primeru, ko gre za prenehanje veljavnosti posameznih
zakonov ali njihovih posameznih določb. Iz navedenega
izhaja, da so izpolnjeni predpisani razlogi za sprejemanje
predloga zakona po določbah o skrajšanem postopku.

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. člena
Poslovnika Državnega zbora RS (v nadaljevanju: Poslovnik) ter predlaga Državnemu zboru RS, da navedeni pred-

Predlagatelj sporoča, da bo v skladu s prvim odstavkom
176. člena Poslovnika sodeloval na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles.
Janez Jug, I. r.

3) Pospeševanje izvoza storitev.
Glede na to, da je slovensko tržišče zelo majhno, je večina
slovenskih proizvajalcev/izvajalcev prisiljena večji del svoje
proizvodnje/storitev izvažati. Pospeševanje izvoza je tako
bistven del strategije našega gospodarstva. Ne vidim razloga,
zakaj bi bil izvoz storitev pri tem izvzet.

cilji prenehanja veljavnosti zakona
]) Povečanje konkurenčnosti izvajalcev storitev, ki se izvajajo. Kot je razvidno iz dejstev, navedenih v obrazložitvi, se
Posebni davek plačuje predvsem ob izvozu intelektualnih
storitev. Verjetno slovenskim izvajalcem takšnih storitev ni
'ahko dobiti naročila za prodajo naprimer računalniškega
Programa, arhitektonskega načrta in podobno v tujini, saj je
Ponudba zelo velika. Zato morajo slovenski izvajalci konkurirati ne le s kvaiiteto, temveč tudi s ceno. Zaradi uvedbe
Petprocentnega davka lahko povišajo cene svojih storitev in
so še manj konkurenčni, ali pa obdržijo cene na prejšnjem
nivoju in delajo praktično brez zaslužka.

BESEDILO ZAKONA
1-člen
Zakon o posebnem davku od prometa izvoznih storitev (Ur. I.
RS, št. 45/95) preneha veljati s 1. julijem 1996.

?) Enakopravnost izvajalcev-izvoznikov storitev v primerjavi z
'zvozniki blaga. Izvoz blaga ni obdavčen. Ni razloga za to, da
bi bili izvozniki storitev, ki izvažajo svoj know-how in Znanje v
slabšem položaju. Menim, da bi morali vzpodbujati prav izvoz
storitev, saj pomeni vnovčenje preteklih investicij družbe v
znanje.

2. člen
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakonu o posebnem davku od prometa izvoznih storitev
(Uf-1.
RS, št. 45/95) (v nadaljevanju: Zakon) se posebni davek
v
Sloveniji

- opravljenih med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: RS) in osebami s sedežem v tujini,
- na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi RS in
mednarodnimi pogodbami;
- če so storitve opravljene na ozemlju RS;

a

) plačuje od storitev:
3
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b) ne plačuje od izvoznih storitev, od katerih se plačuje davek
po Zakonu o prometnem davku.
c) Zavezanec za plačilo posebnega davka je oseba, ki opravi
storitev.

Ob upoštevanju navedenih dejstev, ostaja obdavčen p'
vsem izvoz Intelektualnih storitev.
S tem so slovenski izvajalci intelektualnih storitev:

Po razlagi Ministrstva za finance RS tudi po tem Zakonu niso
obdavčene storitve:

1) nekonkurentni na tujih trgih,
2) v neenakopravnem položaju v primerjavi z izvoli
blaga, saj je blago, ki se izvaža, oproščeno plačila prof
nega davka.

afizvoz proizvodov v svojem imenu, za tuj račun,
b) izvoz proizvodov v svojem imenu, za svoj račun,
c) izvoz in uvoz blaga zaradi oplemenitenja (»lohn posli«),
d) mednarodni prevozi potnikov in blaga, katereih začetna
postaja je na ozemlju RS in končna v tujini ter obratno.

Menim, da je obdavčenje izvoza storitev tudi v nasproti
politiko države o pospeševanju Izvoza.

4. člen

POSLEDICE SPREJETJA ZAKONA ZA
PRORAČUN

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega da«
od prometa izvoznih storitev je pravna oseba ali zasebniK,
opravi storitev.

Zakon ne bo zahteval dodatnih proračunskih sredtev. Sicer
ocenjujem, da so prihodki proračuna iz naslova posebnega
davka minimalni. Zato izpad teh sredtev ne bo imel opaznega
vpliva na obseg proračuna, še posebej ob upoštevanju prilivov iz naslova kupnine za povečan izvoz storitev, ki so prav
tako osnova za obdavčenje in s tem za prihodek proračuna.

S. člen
Posebni davek od prometa izvoznih storitev se plačuje
stopnjah, določenih v tarifi davka od prometa storitev, ki
sestavni del zakona o prometnem davku.

BESEDILO ZAKONA, KI NAJ PRENEHA
VELJATI

6. člen

1.člen

Prihodki od posebnega davka od prometa izvoznih storit'
pripadajo proračunu Republike Slovenije.

S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega davka od prometa izvoznih storitev v Republiki
Sloveniji.
2. člen

7. člen

Posebni davek po tem zakonu se plačuje od storitev, opravljenih med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami
s sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s
predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, če
so storitve opravljene na ozemlju Republike Slovenije.

Za promet izvoznih storitev, od katerih se plačuje poseb'
prometni davek, se glede davčne osnove, nastanka davč"
obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevi
nja davka, kraja plačila, zastaranja, nadzora nad obračuna^
njem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obno«
postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazensM
določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku. i

3. člen
8. člen

Posebni davek od prometa izvoznih storitev se ne plačuje od
izvoznih storitev, od katerih se obračunava in plačuje davek
po določbah zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92, 9/
92-popravek, 12/93-odločba US in 71/93).

poročevalec, št. 26

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis'1
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

SAMOUPRAVI

0

LOKALNI

(ZLS-E)

- EPA 1545 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi
zakona o lokalni samoupravi, ki ga je poslala z dopisom št.
016-02/93-2/12-8, dne 24. junija 1996, obravnava na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno dopolnitev zakona.

Dopolnitev zakona (nov 50.a člen) daje zakonsko podlago
za ustanovitev občinske inšpekcije ter njeno delovanje in
določa, da za pooblastila, dolžnosti in odgovornosti
občinskih inšpektorjev veljajo določila zakona o upravi.

Opomba:
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi je
bil objavljen v Poročevalcu št. 25, dne 4. julija 1996.

5
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DOHODNINI

(ZDoh-C)

- EPA 1561 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI,

nanašajo na predlog obdavčitve bonitete iz naslova zavarovalne dobe s povečanjem.
Državni zbor je v sklopu omenjenih ukrepov sprejel tudi
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb, po katerih je povečana olajšava za
investiranje z 20% na 40%. Tovrstna ureditev je bila, zaradi
enakega položaja oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo,
predvidena tudi za tiste zavezance, ki so obdavčeni z
dohodnino. Z opustitvijo tega ukrepa v zakonu o dohodnini, bi bili zasebniki v neenakopravnem položaju s pravnimi osebami.
V predlog zakona so vključene tudi določbe, ki se nanašajo na obdavčitev kapitalskih dobičkov od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, ki so pripravljene tudi v skladu s sklepi D/žavnega zbora in ki naj bi
veljale od 1/1-1997 dalje, ko poteče moratorij na obdavčitev kapitalskih dobičkov.
Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da obravnava
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini po skrajšanem postopku na prvem naslednjem
izrednem zasedanju.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 240.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem ■
postopku.
Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov na zakonodajnem in proračunskem področju v zvezi z izvajanjem
dopolnjene ekonomske politike za leto 1996 predlagala
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 45. izredni seji
dne 20/6-1996. Državni svet je na 77. seji dne 27/6-1996
sprejel sklep, da na podlagi tretje alinee prvega odstavka
97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da ponovno odloča o zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o dohodnini. Po oceni Državnega
sveta je nesprejemljivo, da se beneficija iz naslova zavarovalne dobe s povečanjem šteje med stimulacije in bonitete, od katerih se plačuje dohodnina. Državni zbor na 46.
izredni seji dne 3/7-1996 pri ponovnem odločanju v skladu
z 91. členom Ustave Republike Slovenije zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ni sprejel.

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

Vlada Republike Slovenije meni, da je sprejetje sprememb
in dopolnitev zakona o dohodnini tesno povezano s sprejetimi ukrepi v preteklem mesecu (znižanje prispevkov za
socialno varnost, uvedba davka od izplačanih plač, večje
vzpodbude investiranju) in jih je zato nujno sprejeti čimprej. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu
zboru predlog zakona v besedilu, ki je enak zakonu, ki ga
ie Državni zbor že enkrat sprejel, razen v določbah, ki se

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

UVOD

prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu niso
zadostne, poleg tega pa je v skladu s sklepom Državnega
zbora .Republike Slovenije, sprejete ob sprejemu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini konec januarja 1995, potrebno pri pripravi reštev v zvezi z obdavčitvijo
dobička iz kapitala predvideti tudi možnosti pobotanja realiziranega dobička in izgube iz naslova prodaje kapitala. Iz navedenih razlogov je potrebna sprememba in dopolnitev zakona
o dohodnini v delu, ki določa obdavčitev dobiča iz kapitala.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Z zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, p. 2/94, 7/95 in 14/
96-odločba US), ki velja od 1. 1. 1994 dalje, je bila odložena
obdavčitev dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu do konca leta 1996. V veljavnem zakonu določbe glede obdavčitve dobička iz kapitala od
7
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V okviru paketa ukrepov dopolnjene ekonomske politike za
leto 1996, ki jih je predlagala Vlada Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na svoji 45. izredni seji
sprejel spremembo 39. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb, s katero se povečuje davčna olajšava za investiranje od veljavnih 20% na 40% investiranega zneska. Zaradi
enalfppravne obravnave zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je vzporedno s spremembo navedene olajšave, ki velja za pravne osebe, potrebno na enak način povečati tudi olajšavo za zasebnike, ki se jim davek od dohodka iz
dejavnosti odmerja v skladu z zakonom o dohodnini.

4. člen
V 48. členu se v prvem odstavku številka »20%« nadomesti s
številko »40%«, na koncu stavka pa se pika spremeni v vejico
in doda besedilo »razen v osebna motorna vozila«.
5. člen
V 58. členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo
»kapitalu« črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»gospodarskih družb in zadrug, če je bila prodaja izvršena
pred potekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir
oziroma delež v kapitalu pridobljen, zmanjšan za davke, ki jih
je plačal zavezanec.«

2. PREDLAGANE REŠITVE
Predlagane rešitve na področju obdavčitve dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu
predvidevajo obdavčitev dobička iz kapitala v primeru, če je
prodaja izvršena v obdobju treh let od dneva pridobitve kapitala. Hkrati je predlagana možnost pobotanja realiziranega
dobička in izgube iz naslova prodaje kapitala ter izvzem
vštevanja dobička ali izgube od prve prodaje delnic in deležev
v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v davčno osnovo.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za prodajo kapitala se šteje tudi zamenjava kapitala.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot prodaja deleža v kapitalu v skladu z drugo alineo prvega
odstavka tega člena se šteje tudi izplačilo deleža v kapitalu
fizični osebi v primeru prenehanja gospodarske družbe ali
zadruge ter v drugih primerih izplačila deleža v kapitalu,
izplačanega v denarju ali v naravi.«

Kot je že navedeno, je zaradi spremembe olajšave v zakonu o
davku od dobička pravnih oseb tudi v zakonu v dohodnini
predlagano povečanje olajšave pri obdavčitvi dohodka iz
dejavnosti, in sicer olajšave za investiranje, od veljavnih 20%
na 40%.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen

Ob navedenem so v predlogu zakona predlagane še nekatere
druge spremembe, ki so nujne s stališča enakopravne obravnave davčnih zavezancev, in sicer povečanje osnove za davek
od osebnih prejemkov iz naslova bonitete za uporabo osebnega vozila, danega delavcu za privatne namene ter določitev
zavezanca in davčne osnove v zvezi z obdavčitvijo dohodka iz
kmetijstva v primeru zakupa.

Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita:
»58.a člen
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka 58. člena
tega zakona se dobiček ali izguba, ki jo zavezanec doseže s
prvo prodajo delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, ne všteva v
osnovo oziroma ne zmanjšuje osnove za davek od dobička iz
kapitala.

3. FINANČNE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se bo povečala davčna obveznost
fizičnih oseb, ki bodo - realizirali dobiček iz kapitala od
prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, od delodajalca prejeli v uporabo osebni avto v privatne
namene ter - imeli dohodke iz naslova katastrskega dohodka
od zemljišča, ki so ga vzeli v zakup. Zmanjšala se bo davčna
obveznost lastnikov kmetijskih zemljišč, ki bodo oddali zemljišče v zakup ter zasebnikov, ki investirajo v osnovna sredstva.

58.b člen
Osnova za davek od dobička iz kapitala je razlika med prodajno ceno kapitala iz 58. člena tega zakona in valorizirano
vrednostjo kapitala v času pridobitve. Če je razlika med prodajno ceno kapitala in valorizirano vrednostjo kapitala v času
pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se
odmerja dohodnina, zmanjšuje pozitivna osnova za davek od
dobička iz kapitala zavezanca, vendar ne več kot znaša pozitivna osnova.«

BESEDILO ČLENOV
1.člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 popravek 7/95 in 14/96 - odločba US) se v 17. členu v 5. točki
v drugem stavku številka »0.5%« nadomesti s številko »1.0%«.
Tretji stavek se črta.

7. člen
V 59. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se
glasita:

2. člen

»Kot vrednost nepremičnine v času pridobitve se upošteva v
kupoprodajni pogodbi navedena nabavna vrednost nepremičnine. Če nepremičnina ni pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe, se kot vrednost nepremičnine v času pridobitve upošteva vrednost, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi
dokazili.

V 23. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in tudi ni
zakupnik«.
3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Kot prodajna cena nepremičnine se upošteva v kupoprodajni
pogodbi navedena prodajna cena nepremičnine. Če prodajna
cena nepremičnine ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.«

»Zavezancu za davek od dohodka iz kmetijstva, ki odda zemljišče v zakup, se osnova za davek iz prvega odstavka tega
člena zmanjša za katastrski dohodek v zakup danega zemljišča, ugotovljenega na podlagi podatkov o parcelni številki,
površini, katastrski kulturi, katastrskem razredu in katastrskem okraju iz zakupne pogodbe. Če navedenih podatkov ni v
zakupni pogodbi, se katastrski dohodek od v zakup danega
zemljišča ugotovi v odmernem postopku na podlagi podatkov, ki jih zagotovi zakupodajalec.«
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8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
8

"Kot vrednost vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu v
Času pridobitve se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža
v
kapitalu na dan pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z
ustreznimi dokazili.

papirjev in deležev v kapitalu za čas od dneva pridobitve do
dneva prodaje valorizira s koeficientom rasti cen na drobno v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila prodaja vrednostnega papirja ali
deleža v kapitalu izvršena po preteku šestih mesecev od
dneva pridobitve.

Kot prodajna cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu
se šteje cena vrednostnega papirja dali deleža v kapitalu na'
dan prodaje, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.«

Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za finance.«

9. člen
Za 60. členom se doda novi 60.a člen, ki se glasi:

10. člen
»60.a člen
Ne glede na določbo 58.b člena se vrednost vrednostnih

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997.

p

hkrati pa izključuje možnost uveljavljanja navedene olajšave
za osebna motorna vozila, kar pomeni enako rešitev kot velja
za pravne osebe.

° posameznih členih predloga zakona so predvidene
naslednje spremembe in dopolnitve glede na veljavno ureo i te v.
'• V 1. členu je določeno povečanje osnove za davek od
osebnih
prejemkov iz naslova bonitete v primeru, ko delavec
u
Porablja službeni avto v privatne namene, in sicer se po
Predlogu
v osnovo všteva 1% knjižne vrednosti osebnega
v
ozila mesečno namesto dosedanjih 0,5%. Hkrati s tem se črta
določba, ki v veljavnem zakonu omogoča kot alternativo izračunu bonitete za osebno vozilo na podlagi knjižne vrednosti,
Kračun na podlagi vodenja evidence o prevoženih kilometrih
za privatne namene.
2
Z 2. in 3. členom predloga zakona se razrešuje problem
zakupnika, ki kot uporabnik zemljišča v skladu z veljavnim
zakonom ni definiran kot zavezanec za davek od dohodkov iz
kmetijstva, zakupodajalec pa je obdavčen tudi od dohodka iz
kmetijstva,
ki odpade na zemljišče, ki je dano v zakup. Tako je
v
n skladu s predlogom zakona zakupnik definiran kot uporabjk zemljišča, kateremu davčni organ odmeri davek od
dohodka iz kmetijstva. Hkrati pa je v 3. členu določeno, da se
zavezancu, ki daje zemljišče v zakup, osnova za davek določi<ako, da se katastrski dohodek od zemljišča, ki ga daje v
zakup, odšteje od katastrskega dohodka zemljišč, ki jih ima v
'asti in se mu torej davek obračuna od tistega dela zemljišča,
ki ga dejansko ima v uporabi.

4. Od 5. do 9. člena so podane določbe v zvezi z obdavčitvijo
dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih
deležev v kapitalu. Predlagana je rešitev, po kateri se navedeni dobički obdavčijo v primeru, če je prodaja izvršena pred
potekom treh let od dneva pridobitve vrednostnega papirja ali
deleža v kapitalu. Predvidena je oprostitev plačila davka od
dobička iz kapitala (istočasno se tudi izguba ne priznava) od
prve prodaje delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Pri določanju
osnove za davek od dobička iz kapitala je določena možnost
pobotanja realiziranega dobička in izgube iz naslova prodaje
kapitala, in sicer največ do višine realiziranega dobička iz
kapitala v letu, za katero se odmerja dohodnina. Predvidena je
tudi valorizacija vrednosti vrednostnega papirja ali deleža v
kapitalu za čas od dneva pridobitve do dneva prodaje, s
koeficientom rasti cen na drobno, v kolikor bo prodaja izvršena po preteku šestih mesecev od dneva pridobitve. Z zakonom o davčnem postopku, ki začne veljati 1. 1. 1997 bo
določen postopek odmere posameznih davkov, med drugim
tudi dohodnine in posameznih davkov kot podvrst dohodnine. V skladu z 172. členom na vedenega zakona je določeno,
da zavezanec za davek od dobička iz kapitala od prodaje
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu napoved za odmero
davka od dobička iz kapitala vloži do 28. februarja za preteklo
leto in sicer pri davčnem uradu, kjer je vpisan v register.

3-ni 4. člen določa povišanje olajšave za investiranje pri zasebkih, in sicer s sedanjih 20% na 40% investiranega zneska,

3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje
proizvode, trgovsko blago in storitve;

BESEDILO členov, ki se spreminjajo

4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je
prejeto darilo, presega 5% poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, v katerem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila;

17. člen
Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih
Prejemkov, so:

5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti
osebnega vozila mesečno ob upoštevanju enakomernega
časovnega amortiziranja ter letne amortizacijske stopnje v
višini 15%. Če delavec vodi evidenco o prevoženih kilometrih
za privatne namene, se v osnovo za davek všteje znesek
kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilometre z lastnim
vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije stroške goriva
sam.

1

- Plačila delodajalca za:

~
~
~
~

neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje:
druga osebna zavarovanja:
stroške nastanitve;
stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo;

2- razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalorizacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na
drobno v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača, v
Katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne
ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna
Klavzula;

23. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik,
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v kata9
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- nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v sprem®
njenem ali nespremenjenem stanju, če je bila prodaja izvf
šena pred potekom treh let od dneva, ko je bilo nepremični
premoženje pridobljeno, zmanjšan za davke, ki jih je plača
zavezanec; davek se ne plača, če se od prodaje ne plat'
davek na promet nepremičnin;

strskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom,
za katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru
kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi
ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva odmeri
uporabniku zemljišča.

- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu.

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastrskega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja
naslednjega leta, če so na predpisan način priglašene v roku,
ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra.

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizični
oseba, ki pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od
pridobitve nepremičnine do njene zamenjave še niso pretekli
tri leta.

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti izpostavo
Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu:
izpostava) tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega
leta še niso bile izvršene v katastrskem operatu.

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizični
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem
območju dosega dobiček iz prejšnjih odstavkov.
59. člen
Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala i2
prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času
pridobitve. Če je bil kapital pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe, se za vrednost kapitala v času pridobitve
upošteva v pogodbi navedena nabavna vrednost kapitala, i

25. člen
Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, ki bi se
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmernem postopku ugotovljena vrednost kapitala.

48. člen
Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva.
Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno
osnovno sredstvo prej kot v treh letih po letu, v katerem je
izkoristil davčno olajšavo iz prvega odstavka tega člena, mora
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva.

Pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala,
doseženega s prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš,
pridobljenih na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, prodajna cena ne more biti nižja od valorizirane vrednosti teh
nepremičnin v času pridobitve brez upoštevanja popusta, ki je
bil priznan na podlagi predpisa, ki ureja prodajo družbenih
stanovanj.

58. člen

60. člen

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba s
stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki
dosega dobiček s prodajo:

Pri zamenjavi nepremičnin je osnova za davek razlika med
dobičkoma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo, ugotovljenima po določbah prejšnjega člena.
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- EPA 1558 - hitri postopek

Z odločbo Ustavnega sodišča so se pojavili številni dvomi
o nekaterih določbah veljavnega zakona o referendumu in
ljudski iniciativi. Menijo, da te dvome rešujejo predlagane
spremembe in dopolnitve posameznih členov zakona,
zato predlagajo, da jih Državni zbor sprejme po hitrem
postopku.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 60/94) vlagajo
podpisani poslanci
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora RS sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga
zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora kot
predlagatelji sodelovali
'
Jone An(Jer|jć | f
Miran Potrč, l.r.
Stane Peršak, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni
zbor obravnava in sprejme po hitrem postopku ter na isti
seji opravi vse tri obravnave predloga zakona.

cijami Ustavno sodišče odloči za tisto, ki je v skladu z ustavo.
V danem primeru pa gre za pravno praznino (ZRLI ne ureja
primera, ko se poda več zahtev z vprašanji, ki se med seboj
izključujejo), zato pomeni taka odločitev Ustavnega sodišča,
da je ZRLI dopolnilo (in ne interpretiralo), s tem pa poseglo na
področje, ki je z ustavo izrecno pridržano zakonodajalcu
(Državnemu zboru).

I. U V O D
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA
Vrhovno sodišče je 14.6.1996 sprejelo Odločbo št. U—I—201/
96, s katero je zavzelo stališče do izpodbijanega Odloka o
razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor
(Ur. I. RS, št. 25/96) in do ustavnosti Zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/94). Ustavno sodišče je
odločilo, da zakon ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako,
da se hkrati izvedejo referendumi o vseh vprašanjih, ki se
urejajo z istim zakonom, če se pobude oziroma zahteve za
izvedbo referenduma vložijo do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma in tudi, da se odpravita 3. in 4. točka
odloka.

Ne glede na to, da tako stališče treh ustavnih sodnikov prepriča vse poslance, je nedvoumno res, da je situacija, v kateri
obstaja tako resen dvom o protiustavnem posegu v pristojnosti Državnega zbora, posebej nesprejemljiva s stališča zakonodajalca. Zaradi tega je gotovo najprimernejši izhod iz
takega stanja zapolnitev pravne praznine v ZRLI z dopolnitvijo
tega zakona.
2. Kako razumeti odločitev Ustavnega sodišča, da se na isti
dan izvede referendum o vseh vprašanjih, ki se zastavijo v
pobudah ali zahtevah, če se te vložijo do sprejetja akta o
razpisu referenduma, ne da bi pri tem vzpostavili hipotetično
možnost, da se trajno onemogoči sprejem kateregakoli zakona?
Če se namreč razume odločitev Ustavnega sodišča tako, da
referenduma na podlagi vloženih zahtev ni mogoče razpisati,
če je pred sprejemom akta o razpisu referenduma vložena
nova pobuda o istem vprašanju, potem lahko katerakoli skupina 200 državljanov onemogoči sprejem kateregakoli
zakona. To stori preprosto tako, da znova in znova vlaga
referendumske pobude o istem vprašanju nekega zakonskega predloga, ki se nahaja v zakonodajni proceduri.

Ob taki odločbi se sprožata dve vprašanji:
1. Ali je Ustavno sodišče s svojo odločbo poseglo na zakonodajno področje in na ta način kršilo načelo delitve oblasti, kot
enega temeljnih ustavnih načel?
Vprašanje je sicer provokativno že samo na sebi, vendar pa so
ga v svojih ločenih mnenjih zelo ostro zastavili kar trije
ustavni sodniki. Bistvo njihovih razmišljanj je mogoče strniti v
ugotovitev, da v danem primeru ni mogoče z interpretacijsko
določbo razrešiti vprašanja konkurence več referendumskih
vprašanj, ki se med seboj izključujejo, saj ZRLI tega vprašanja
sploh ne predvideva. Interpretacijsko določbo je mogoče
uporabiti le tako, da se med dvema ali več možnimi interpreta11
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Tudi iz mnenja ustavnega sodnika Testena, ki je sicer glasoval
za odločbo Ustavnega sodišča, izhaja, da se ne strinja s
stališčem, da se izvede referendum o konkurenčnih vprašanjih na isti dan. »Sklicevanje na enakost izhaja iz predpostavke, da ima predlog, o katerem se glasuje, najprej določeno prednost. Takšen argument podcenjuje referendum kot
postopek za ugotavljanje volje volivcev: predlagatelji nasprotnih rešitev imajo možnost v okviru javne propagande pred
glasovanjem na referendumu predstaviti svoje predloge, o
katerih se bo lahko glasovalo na novem referendumu«, je
zapisal v svojem ločenem mnenju.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Za prvim odstavkom 19. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/94) se dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»Če je do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma vloženih več zahtev za razpis predhodnega referenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora državni
zbor razpisati referendum o vseh pravočasno vloženih vprašanjih na isti dan, in sicer v 30 dneh od vložitve zadnje zahteve
za razpis predhodnega referenduma.

Vprašanje istočasnih referendumov o vprašanjih, ki se med
seboj izključujejo, je iz vseh teh razlogov najbolje eksplicitno
urediti z dopolnitvami ZRLI in sicer tako, da se onemogoči, da
vsakdo, ki zbere 200 podpisov, lahko »vtakne palico v zakonodajno kolesje«, o čemer sicer govori ustavni sodnik Krivic v
povezavi z naknadnim referendumom.

Če je v roku iz prejšnjega odstavka vložena pobuda volivcev,
mora Državni zbor razpisati referendum o tej pobudi in vseh
pravočasno vloženih zahtevah v 30 dneh od dneva, ko poteče
rok za zbiranje podpisov volivcev. Nova pobuda, vložena v
tem roku, ne zadrži odločanja Državnega zbora o razpisu
referenduma.«

Neodvisno od zgoraj opisanih problemov omenjamo v tem
okviru kot problem, ki je potreben razrešitve, tudi vprašanje
udeležbe na zakonodajnem referendumu. Sedanja ureditev
omogoča sprejem neke zakonodajne rešitve tudi le neznatnemu delu volilnih upravičencev, saj je odločitev na referendumu sprejeta z večino glasov »za«, ne glede na udeležbo.
Sporna je tako rešitev v primerih, ko se sicer za sprejem
zakona zahteva kvalificirana večina. Predlagatelji menimo, da
kvorum ne more biti isti, če gre za sprejem zakonov, za katere
se zahteva 2/3 večino vseh poslancev oziroma gre za materijo,
ki je po svojem bistvu ustavna.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti.
2. član
V 23. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se na referendumu odloča o vprašanjih, ki se urejajo z
zakonom, ki ga sprejema državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov vseh poslancev, je odločitev na referendumu sprejeta,
če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem,
da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev.«

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Zakon ima štiri cilje:
1. Zapolniti pravno praznino, ki v ZRLI obstaja glede vprašanja konkurence več referendumskih vprašanj, ki se med seboj
izključujejo.
i. Urediti vprašanje konkurence več referendumskih vprašanj,
ki se med seboj izključujejo tako, da se glasuje sicer o vseh
zahtevah, ki so poslane do sprejema akta o razpisu referenduma in da z vedno novimi pobudami ne bo mogoče trajno
onemogočiti sprejema posameznega zakona.

3. član
V 46. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
t
»Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se med
seboj izključujejo, se glasuje na glasovnici, ki vsebuje vsa
referendumska vprašanja, o katerih se odloča na referendumu.«

3. Omogočiti glasovanje o več referendumskih vprašanjih, ki
se med seboj izključujejo, na isti glasovnici in sicer tako, da
ne more nihče glasovati za več kot eno predlagano rešitev.
4. Predpisati minimalno udeležbo na referendumih v primerih,
ko se glasuje o zakonu, za katerega se zahteva 2/3 večina vseh
poslancev.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se
pika na koncu stavka spremeni v vejico in doda besedilo:
»v primeru iz prejšnjega odstavka pa tako, da glasovalec
obkroži zaporedno številko pred vprašanjem, za katerega želi
glasovati.«

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV
Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo zahtevale
dodatnih sredstev iz proračuna. Zaradi rešitve, ki predvideva v
primeru več vprašanj, ki se med seboj izključujejo, le eno
glasovnico, prinaša ta predlog zakona celo prihranek pri
izvedbi takega referenduma.

4. član
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu

gre za zadeve, ki se sprejemajo z 2/3 večino vseh poslancev,
sprejeta, če se referenduma udeleži vsaj polovica volivcev in
jih večina glasuje -za-. Določba uvaja enak kvorum kot
ustava za ustavni referendum (tudi ta se sprejema z 2/3 večino
vseh poslancev).

1. člen določa, da se izvede referendum o tistih vprašanjih, ki
se med seboj izključujejo istega dne, če so referendumske
zahteve vložene do dneva sprejema akta o razpisu referenduma. Na ta način z vlaganjem vedno novih pobud za odločanje o novih vprašanjih o isti materiji ne bo mogoče blokirati
sprejema zakona.
K 2. členu

K 3. členu

Ta člen določa, da je referendumska odločitev v primerih, ko

Ta člen uvaja en sam referendumski listič, ko gre za odločanje

poročevalec, št. 26
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o več vprašanjih, ki se med seboj izključujejo in določa, da je
mogoče glasovati le za eno od predlaganih rešitev. Na ta
način ne more priti do tega, da uspe več referendumov o
zakonski določbi, ki ureja isto materijo. Zato tudi ni potrebna
več določba, katero referendumsko odločitev upoštevati, če
je sprejetih odločitev več.

besedilo členov, ki se spreminjajo
19. člen
Državni zbor mora razpisati predhodni referendum najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma.
V primeru iz 16. člena mora državni zbor razpisati referendum
najkasneje v sedmih dneh po prejemu odločitve ustavnega
sodišča, da zahteva za referendum ni protiustavna.

K 4. členu
Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, daje mogoče upoštevati
morebitne spremembe ZRLI pri izvedbi referenduma, če začnejo veljati pred dnevom glasovanja. Zato ta člen določa, da
začnejo spremembe veljati z dnem objave.
23. člen
Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina
volivcev, ki so glasovali.
46. člen
Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem «e odloča na referendumu, in navodilo o načinu glasovanja.
Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih? se o vsakem
vprašanju glasuje s posebno glasovnico.
Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici besedo
»za« ali »proti«.

13
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Predlog zakona o

1

RAČUNOVODSTVU
~~ EPA 1562 - hitri postopek

(ZR)

^lada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:

J^ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme predlog zakona o računovodstvu po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe
države, da se čimpreje poenoti vodenje računovodstva v
lavnem sektorju, in s tem zagotovi njegova preglednost.

Potreba po sprejetju tega zakona je v tem, da se sedaj
računovodstvo javnega sektorja ureja z različnimi predpisi
na podlagi starega jugoslovanskega zakona o računovodstvu. Če zakon ne bi bil sprejet v letošnjem letu, pomeni,
da imamo še celo leto 1997 neurejeno in nepregledno
vodenje računovodstva v javnem sektorju. Tako stanje bi
oviralo spremljanje in kontrolo javnih financ in onemogočalo ustrezno podatkovno spremljanje tega sektorja za
državne informacijske potrebe ter zahteve Evropske unije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Spremembe računovodskega sistema je možno uveljav'iati le z začetkom leta. Predlog zakona določa, da se
začne uporabljati s 1/1-1997, zato bi moral biti sprejet vsaj
do začetka zadnje tretjine leta, da bi se lahko priprave za
Prehod na uporabo nove zakonodaje izvedle pravočasno.

- Mitja GASPARI minister za finance,
- Cecilija MOŽIĆ, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance.

~ PREDLOGA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU,
ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

UVOD

Pravne osebe oz. organi in organizacije, kot so:

'• °CENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

- ministrstva, upravni organi in organizacije, krajevne skupnosti,
^
- pravosodje,
- zavodi, vključno z zavodi s področja socialnega zavarovanja in Agencijo za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
- razna združenja (zbornice, poslovna združenja itd),
- sindikati,
- politične organizacije itd.,
še uporabljajo zakon o računovodstvu in na njem temelječe
predpise.

k n 0
s dar
fa»
°
g°
P° o računovodstvu
skih družbah je
gospodarske
družbe
azveljavi!
zakon
(Ur.zaI. SFRJ,
št. 12/89,35/89,
vod6 1 661/90 in Ur 1 SRS- št- 42/90> z dnem 1- 1' 1994. Za
dni
! ' zakona
računovodstva
gospodarske
uporabljajo
oiočbe
o gospodarskih
družbah družbe
(50. do 71.
člen) ter
enske
računovodske standarde, ki jih je sprejel Izvršni
0l?K r
lq°° Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev dne 21. 4.
on Podarske
^veza družbe
računovodij, finančnikov in revizorjev je za
skiK
(pristojnost
je dal Zakon o gospodaren družbah) pripravila
še kontneji okvire.

Poleg zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89,35/
89, 42/90 in 61/90) se uporabljajo še predpisi:

^oiočbe navedenih predpisov se smiselno uporabljajo tudi za
gospodarske javne službe. To določa 66. člen zakona o
s
°spodarskih javnih službah (Ur. 1. RS, št. 32/1993).
p
n^Podarske družbe in javne gospodarske službe bodo računi« nods
'<e 'zl<aze in poslovna poročila v skladu z obema orne7' 'ma zakonoma pripravljale le za svoje poslovne potrebe.
0 račun
Dn sebej
° predpisane
davka nabilančne
dobiček in
za državno
informiranje pa so
sheme
in poročila.

- uredba o kontnem planu in bilancah;
- pravilnik o vsebini posameznih kontov v kontnem planu;
- pravilnik o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in zaključnega računa, o načinu pošiljanja
periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih
in o dokumentaciji, ki se pošiljajo skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom;
- uredba o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi
amortizacijskimi stopnjami;
15
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nje ekonomskih kategorij iri tako vplivajo na vrednost prentf
ženja in izkazane izide poslovanja.

- uredba o načinu obračunavanja amortizacije oz. odpisa
vrednosti nematerialnih in materialnih naložb;
- pravilnik o načinu revalorizacije in razmejitve odhodkov
financiranja.

Pravne osebe morajo na podlagi predloženega zakona vodi
poslovne knjige po sistemu dvojnega knjigovodstva z izjerf
pravnih oseb, ki imajo vrednost premoženja ali letni celoti"
prihodek manjši od enega milijona tolarjev. Slednje bodi
lahko vodile le blagajniško knjigo, knjigo prihodkov in odhod
kov in register osnovnih sredstev.

Vsebina posameznih uredb se razlikuje glede na specifičnost
poslovanja posameznih organov in organizacij.
Po sedanji ureditvi tako npr. javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja (vrtci, osnovne šole, fakultete, bolnice itd.) ne
glede na višino sredstev s katerimi razpolagajo in ne glede na
zahtevnost poslovanja in predvsem ne glede na to, da poslujejo s sredstvi javnih financ in da njihov temeljni cilj ni ustvarjanje dobička temveč opravljanje javne službe, vodijo
poslovne knjige in sestavljajo računovodske izkaze po zakonu
o računovodstvu kot bivša podjetja z vsemi možnimi načini
vrednotenja ekonomskih kategorij, izkazovanja dolgoročnih
rezervacij itd. Na tej podlagi vodi svoje poslovne knjige in
pripravlja računovodske izkaze tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije vodi svoje poslovne knjige in pripravlja
računovodske izkaze na podlagi predpisov, ki so veljali za
samoupravne interesne skupnosti.

Pravne osebe, ki pridobivajo prihodek tudi s prodajo na trgu
torej ne samo s prihodki iz sredstev javnih financ (iz pror?
čuna, iz prispevkov za socialno zavarovanje), morajo ločeni
prikazovati poslovanje iz naslova sredstev iz javnih financ i»
poslovanje s sredstvi iz prihodkov, doseženih na trgu.
Zakon določa, da se poslovni dogodki izkazujejo v kosmati'1
zneskih (bruto princip) brez pobotanj.
Zakon prepušča predpisovanje kontnih načrtov Slovenskemu
institutu za revizijo, razen za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, za katera kontni načrt
predpiše minister za finance. Pri oblikovanju kontnega načrta
bo upoštevano, da bo računovodstvo zagotavljalo potrebne
informacije za kontroliranje poslovanja predvsem z vidika
namembnosti, gospodarnosti in učinkovite rabe sredstev te'
ocenjevanja odgovornosti za delo in podobno.

V skladu z zakonskimi spremembami na posameznih področjih (zdravstvo, kultura, vzgoja in izobraževanje, lokalna samouprava, itd.) ter siceršnjimi družbenimi in gospodarskimi
spremembami je potrebno povsem na novo urediti sistem
računovodskega obračunavanja in poročanja pravnih oseb s
področja javnega prava ter vseh ostalih pravnih oseb, ki niso
oziroma ne bodo ustanovljene na podlagi zakona o gospodarskih družbah oziroma njim posebni predpisi ne določajo
načina vodenja poslovnih knjig in sestave letnih poročil.

Za razliko od pravnih oseb s področja gospodarstva pravne
osebe javnega prava ter druge pravne osebe po tem zakonu
praviloma ne ugotavljajo dobička ali izgube kot poslovnega
izida, temveč le presežek prihodkov nad odhodki ali primanjkljaj za nekrite odhodke. Zato tudi ne sestavljajo računovodskega izkaza uspeha, ampak izkaz prihodkov in odhodkov ter
izkaz stanja, ki vsebuje podatke tudi o ustavno zahtevani
premoženjski bilanci.
Računovodska poročila se bodo sestavljala za poslovno leto,
ki je enako koledarskemu letu. Vsebino računovodskih izkazov in poročil bo predpisal Slovenski inštitut za revizijo, za
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije pa minister za finance.

Na področju javnega sektorja, kjer pravne osebe poslujejo
predvsem s sredstvi zbranimi s prisilo (davki, prispevki itd.), je
potrebno računovodsko izkazovanje in poročanje podrobneje
predpisati in ne dopustiti ureditve samovolji posameznih
organov oziroma organizacij. Računovodsko obračunavanje,
izkazovanje in poročanje je potrebno urediti predvsem tako,
da bo iz računovodskih izkazov in poročil razvidno poslovanje
z denarnimi, finančnimi sredstvi, spremembe v državnem premoženju ter da bo na njihovi podlagi možno opravljati nadzor
nad namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev javnih financ.

Pravnim osebam javnega prava pretežno zagotavlja sredstva
za nabavo nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev država oziroma ustanovitelj. Zato ni smotrno predpisovati odpisovanja v breme prihodkov, temveč je
to predpisano praviloma v breme virov sredstev. Le kadar
ustanovitelj oziroma financer posebej zagotovi sredstva za
stroške amortizacije, se ta tako obračuna. Zakon predpisuje
za opremo in druga opredmetena sredstva kakor za finančne
naložbe v organizacije, ki vodijo poslovne knjige v skladu z
zakonom o gospodarskih družbah, ohranjanje realne vrednosti navedenih ekonomskih kategorij. Učinki revalorizacije se
za razliko od ureditve za gospodarske družbe ne poračunavajo v tako imenovanem revalorizacijskem izidu, temveč se za
učinke revalorizacije poveča vir, oblikovan za posamezne
naložbe. Revaloriziranje terjatev in obveznosti pa se opravi v
skladu s pogodbo.
Zakon glede na predvidene spremembe v plačilnem prometu
v naši državi daje možnost za ureditev plačilnega prometa pri
osebah javnega prava ministru za finance z namenom, da se
način opravljanja plačilnega prometa poenostavi oziroma da
se stroški zanj v javnem sektorju občutno zmanjšajo.

Računovodske informacije morajo zagotavljati v največji meri
tudi podatke za potrebe raznih analiz in načrtovanj države ter
za potrebe mednarodnih finančnih institucij.
Za proračun in proračunske uporabnike bo vodenje poslovnih
knjig in sestavo letnih poročil predpisal in uredil sistemski
zakon o proračunu.
Predloženi zakon bodo uporabljale pravne osebe javnega
prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig po zakonu o gospodarskih družbah, zakonu o
gospodarskih javnih službah, zakona o društvih ter zakona o
proračunu. Tako bo predloženi zakon veljal za pravne osebe
javnega prava - javne zavode na področju negospodarskih
dejavnosti (zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, kultura, raziskovanje, radio televizijska dejavnost), za sklade, ki so bili
ustanovljeni z zakonom, za zbornice, študentsko organizacijo, Inštitut za revizijo ter pravne osebe zasebnega prava zavodi, ustanove ter politične organizacije in sindikate.

Zakon napotuje na uporabo slovenskih računovodskih standardov za podrobnejšo ureditev računovodske kontrole in
notranjega revidiranja. Z opravljanjem računovodske kontrole
je možno preprečiti nepravilnosti pri porabi sredstev, z notranjim revidiranjem pa doseči prvo stopnjo nadzora ter pomoč
računskemu sodišču pri njegovem opravljanju nadzora nad
sredstvi javnih financ.

2. NAČELA IN CILJI
Zakon zavezuje pravne osebe, da morajo pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnih poročil upoštevati splošna
računovodska načela ter slovenske računovodske standarde,
če s tem zakonom ali predpisi na njegovi podlagi ni drugače
določeno. Zakon ureja vodenje poslovnih knjig in sestavo
letnih poročil in daje Inštitutu za revizijo pravno podlago, da z
računovodskim standardom podrobneje uredi vodenje
poslovnih knjig in sestavo poročil. Zakon ureja predvsem tista
vsebinska področja, ki imaio vpliv na vrednostno spreminjaporočevalec, št. 26

Minister za finance bo predpisal za pravne osebe javnega
prava, ki poslujejo z večjim obsegom sredstev iz javnih financ,
obvezno organiziranje notranjega revidiranja.
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Uveljavitev zakona in njegova uporaba naj bi se pričela s 1.
lanuarjem 1997.
Ministrstvo za finance in Slovenski inštitut za revizijo morata
Popraviti vse potrebne predpise najkasneje do 3. obravnave
zakona v parlamentu.

5. člen
Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter
njihovo hranjenje v skladu s SRS.
6. člen

tuje rešitve
Posamezne države imajo zelo različno urejeno računovod®'v°. odvisno od zgodovinskih danosti in glede na njihove
kadrovske možnosti ter stopnjo tehnične opremljenosti. Vsem
pa je skupno, da imajo to problematiko zelo normativno
urejeno ter da spremembe uvajajo zelo premišljeno in zato
Počasi.

Poslovne knjige imajo značaj javnih listin.
Poslovne knjige se vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih.
7. člen
Pravne osebe vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega
knjigovodstva, če s tem zakonom ni določeno drugače.
t
8. člen

■V. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predloženi
zakon neposredno ne bo povzročil novih obremen ,ev državne a
'
9 proračuna.
in poenostavljeno
vodenje
poslovnih
knjig ob Poenoteno
ustrezni organizaciji
dela ter
Potrebni stopnji informacijske tehnologije mora vplivati na
'manjšanje stroškov.

Pravne osebe vodijo v sistemu dvostavnega knjigovodstva
temeljne in pomožne knjige. Vodenje temeljnih knjig je
obvezno, vodenje pomožnih knjig pa samo, če verodostojni
podatki, niso zagotovljeni drugače.

II. BESEDILO ČLENOV

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se vodijo obvezno
pomožne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
ter knjiga terjatev in obveznosti.

™
/a
k-

'• SPLOŠNE DOLOČBE

,r
ii.

S tern zakonom se ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava
letnih poročil za pravne osebe javnega prava in pravne osebe
zasebnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe), ki ne vodijo
Poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah
zakona o proračunu in zakona o gospodarskih javnih službah,
razen glede revidiranja letnih računovodskih izkazov javnih
Podjetij. Društva, ki pridobivajo sredstva iz javnih financ,
vodijo poslovne knjige ter izdelujejo letna poročila v skladu s
'®m zakonom in zakonom o društvih.

Odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig sprejme pristojni
organ pravne osebe v soglasju z ustanoviteljem, če z aktom o
ustanovitvi ni določeno drugače.

2. člen

10. člen

i

9. člen
l.člen

Pravne osebe, ki imajo skupno vrednost aktive (načrtovano za
tekoče leto ali stanje na dan predpreteklega obračunskega
leta) ali letni celotni prihodek (načrtovan za tekoče leto ali
dosežen v predpreteklem obračunskem obdobju) manjše od 1
milijona tolarjev, lahko vodijo le blagajniško knjigo, knjigo
prihodkov in odhodkov ter register osnovnih sredstev.

Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih
financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od
spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz prodaje
blaga in storitev na trgu ter zagotoviti možnost ocenjevanja
namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.

Javne finance po tem zakonu so:
~ sredstva državnega proračuna
~ sredstva proračunov lokalnih skupnosti
~ sredstva prispevkov določenih z zakoni.
3. člen

11. člen

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna
Poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, splošnimi računovodskimi predpostavkami ter slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS), ki jih
izdaja Slovenski inštitut za revizijo.

Za posamezne pravne osebe javnega prava lahko predpiše
minister za finance v soglasju z ministrom v pristojnost katerega sodi dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba javnega prava
dodatne podatke, ki jih morajo zagotoviti v poslovnih knjigah.

Splošne računovodske predpostavke za sestavljanje računovodskih izkazov so:

12. člen

~ stalnost
~ doslednost
- evidentiranje sprememb v trenutku nastanka.

Pravne osebe sestavljajo računovodske izkaze in poročila o
poslovanju za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

U-KNJIGOVODSKE LISTINE, POSLOVNE KNJIGE IN LETNO
POROČILO

Pravne osebe morajo vrednosti poslovnih dogodkov knjižiti v
polni višini oziroma v bruto znesku, in jih ne smejo medsebojno poračunavati.

4. člen

14. člen

Pravne osebe so odgovorne za sestavljanje knjigovodskih
•Jstin. Pooblaščena oseba pravne osebe ali oseba, na katero je
Preneseno pooblastilo s podpisom na listini, jamči, da je
knjigovodska listina resnična in da pošteno prikazuje podatke
o poslovnih dogodkih.

Pravne osebe pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo kontne
okvire. Kontne okvire sprejme Slovenski inštitut za revizijo.
Kontne okvire Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije predpiše minister za finance.

13. člen
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pojasnil ter poslovnega poročila. Poslovno poročilo sestavljajo le velike pravne osebe po kriterijih, določenih za gospodarske družbe.

15. člen
Pravne osebe zajemajo podatke v izvenbilančni evidenci, če
obravnavajo poslovne dogodke, ki trenutno ne vplivajo na
postavke v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov,
vendar so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, morebitne prihodnje obveznosti, kontroliranje poslovnih
procesov in informiranje.

25. člen
Izjemoma izdelajo pravne osebe letna poročila tudi med letom
in sicer ob statusnih spremembah ter spremembi organiziranosti, ki vpliva na računovodsko izkazovanje.

Poslovni dogodki, zajeti v izvenbilančni evidenci, ob nastanku
ne morejo imeti narave bilančnih postavk, ki bi vplivale na
sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke.

26. člen
Pravne osebe izkazujejo stanje sredstev in obveznosti do
njihovih virov na dan 31. decembra.

III. PRIHODKI IN ODHODKI

27. člen

16. člen

Pravne osebe ugotavljajo prihodke, odhodke, presežek ali
primanjkljaj prihodkov v poslovnem letu od 1. januarja do 31.
decembra v izkazu prihodkov in odhodkov.

Za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov se uporabljajo SRS. Minister za finance lahko predpiše razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov za posamezne pravne
osebe javnega prava.

28. člen
Računovodski izkazi vsebujejo podatke tekočega obračunskega obdobja in preteklega obračunskega obdobja.

17. člen
Odhodke poslovanja izkazujejo pravne osebe glede na vrsto
dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na
odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in
odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

29. člen
Letno poročilo mora biti sestavljeno in predloženo pristojnim
organom najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega
leta oziroma najkasneje v dveh mesecih po spremembi organiziranosti oziroma statusni spremembi pravne osebe, ki
vpliva na računovodsko izkazovanje.

18. člen
Pravne osebe izkazujejo prihodke po vrstah in namenih iz
naslova opravljanja javne službe, iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu in drugih virov, za katere je realno
pričakovati, da bodo plačani do konca obračunskega obdobja.

30. člen
Računovodske izkaze in pojasnila ter poročilo podpisuje zato
pooblaščena oseba pravne osebe.

19. člen

31. člen

Pravne osebe pri izkazovanju prihodkov in odhodkov dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev javnih financ, ne smejo
vračunavati stroškov, odhodkov in prihodkov v dolgoročne
rezervacije.

Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom določa SRS.
Minimalni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na
podatke o sredstvih in obveznostih do virov sredstev in je
razčlenjen najmanj takole:

IV. UGOTAVLJANJE IZIDA POSLOVANJA

Sredstva

20. člen

A. Stalna sredstva
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Druga opredmetena osnovna sredstva
5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi
7. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
III. Dolgoročne finančne naložbe
IV. Druga dolgoročna sredstva

Pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja (v nadaljnjem
besedilu presežek) ter presežek odhodkov nad prihodki (v
nadaljnjem besedilu primanjkljaj).
21. člen
Presežek prihodkov se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
22. člen
Primanjkljaj pravne osebe se krije v skladu z zakonom in
odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.

B. Gibljiva sredstva

V. SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH POROČIL IN
IZKAZOV

I. Zaloge
II. Kratkoročne terjatve do ustanovitelja
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
IV. Kratkoročne finančne naložbe
V. Denarna sredstva
VI. Druga kratkoročna sredstva

23. člen
Računovodska poročila morajo prikazovati resnično in
pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežka oziroma primanjkljaja poslo-

VII. Aktivne časovne razmejitve
C. Sredstva v upravljanju
Obveznosti do virov sredstev

Pravne osebe sestavljajo letno poročilo. Letno poročilo je
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov,
poročevalec, št. 26

A. Ustanovitvena vloga
I. Začetna ustanovitvena vloga
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II. Povečanje ustanovitvene vloge
III. Zmanjšanje ustanovitvene vloge
IV. Presežek - primanjkljaj
B. Dolgoročne rezervacije
C. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Č. Kratkoročne obveznosti
D. Pasivne časovne razmejitve
E. Obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju

34. člen
Poslovne knjige se do dokončanja revidiranja letnih računovodskih izkazov hranijo v priročnem arhivu računovodske
službe, potem pa zapisniško predajo v arhiv.

VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH

Oblika izkaza prihodkov in odhodkov

35. člen

Izkaz je oblikovan v stopnjah in vsebuje najmanj tele postavke:

Pravne osebe vrednotijo postavke v računovodskih izkazih s
pravili, ki morajo biti v skladu s splošnimi računovodskimi
načeli ter predpostavkami za sestavljanje računovodskih izkazov, če ni s tem zakonom ter drugimi predpisi določeno
drugače.
'

A. Prihodki iz sredstev ustanovitelja
B. Prihodki poslovanja
C. Prihodki financiranja
Č. Spremembe v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
D. Izredni prihodki
= Čisti prihodki
E. Stroški blaga, materiala in storitev
F. Stroški dela
1. Plače in nadomestila plač
2. Prispevki za socialno varnost zaposlenih
3. Drugi stroški dela
G. Amortizacija
H. Rezervacije za tveganja pri poslovni dejavnosti
I. Odhodki financiranja
J. Izredni odhodki
K. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
L. Presežek prihodkov nad odhodki

36. člen
Dolgoročna opredmetena sredstva in kratkoročna sredstva
(zaloge) se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana.
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za
morebitne davke, stroške prevoza in druge neposredne
stroške.
V nabavno vrednost sredstev se ne more všteti tisto, kar
presega normalne stroške nakupa oziroma graditve osnovnega sredstva.
37. člen

Vsebino in obliko bilance stanja in izkazov prihodkov in
odhodkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije predpiše minister za finance.

Med opredmetena osnovna sredstva se šteje tudi drobni
inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni.
38. člen

32. člen

Za drobni inventar se štejejo predmeti v skladu s SRS.

Podatki v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske
bilance države.

39. člen
Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja.

VI. HRANJENJE POSLOVNIH KNJIG IN KNJIGOVODSKIH
LISTIN

40l Člen

33. člen

Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo
najmanj v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin na svetovnem trgu.

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s
predpisi, s tem da je minimum hranjenja:
Trajno.

VIII. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

- letni računovodski izkazi in končni obračuni plač zaposlenih ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač,

41. člen
Pravne osebe na koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem,
ugotovljenim s popisom (inventuro) in usklajevanjem.

10 let:
- glavna knjiga in dnevnik,

42. člen

5 let:

Ob koncu poslovnega leta je potrebno posebej uskladiti
obveznosti in terjatve pravnih oseb, ki financirajo programe
oziroma storitve drugih oseb javnega prava in prejemnike
sredstev iz proračunov.

- knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z
zakonom predpisane listine,
- pomožne knjige,
3 leta:

43. člen

- knjigovodske listine plačilnega prometa,

Ne glede na 42. člen tega zakon pravna oseba lahko popisuje
knjige, filme, fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike, predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti, v daljših obdobjih, vendar obdobje med zaporednima
popisoma ne sme biti daljše od petih let.

2 leti:
- prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne
knjigovodske listine.
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44. člen

53. člen

Pravne osebe opravijo popis praviloma na dan 31. decembra.

Pravna oseba javnega prava obravnava revalorizacijo terjatev,
finančnih naložb ali obveznosti, če je ta določena s pogodbo
ali predpisom, kot obrestovanje.

Izjemoma se opravi popis tudi med letom in sicer ob statusnih
spremembah ter spremembi organiziranosti, ki vpliva na računovodsko izkazovanje.

54. člen

45. člen

Pravne osebe javnega prava za druga sredstva in vire sredstev, ki so namenjena za opravljanje javne službe, revalorizacije ne opravljajo.

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ pravne
osebe ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju
presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o
morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi.

XI. FINANČNO POSLOVANJE IN PLAČILNI PROMET

Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja sredstev in neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je treba odločiti o potrebnih ukrepih.

55. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s splošnimi načeli
finančnega poslovanja in predpisi.

Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba
pravne osebe.

56. člen
Plačilni promet za pravne osebe javnega prava se odvija
praviloma kot brezgotovinski promet in mora potekati na
računih, ki jih predpiše pooblaščena organizacija za plačilni
promet, v soglasju z ministrom za finance.

IX. ODPISOVANJE (AMORTIZIRANJE) NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
46. člen
Odpis je reden ali izreden.

XII. PREDLAGANJE IN POŠILJANJE POROČIL

47. člen

57. člen

Reden odpis se opravlja po stopnjah in na način, ki ga za
pravne osebe javnega prava predpiše minister za finance.

Računovodske izkaze in poslovna poročila potrdi pristojni
organ pravne osebe oziroma ustanovitelja, če je z zakonom ali
aktom tako določeno.

48. člen
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne
izločitve iz uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna sredstva
ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe, ki je bila
upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.

58. člen
Pravne osebe morajo do 28. februarja tekočega leta predložiti
poročilo za preteklo leto pristojnemu ministrstvu oziroma na
zahtevo, ministrstvu za finance ter organizaciji, ki jo določi
vlada s svojim predpisom.

49. člen
Odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki
so last Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe
javnega prava v upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek
nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh sredstev.
Odpisujejo se lahko tudi v breme prihodkov, kot strošek
amortizacije, če so sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije zagotovljena v proračunu ali če se v skladu z zakonom
zagotavljajo iz drugih virov.

XIII. NALOGE IN ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA,
PRAVICE IN ODGOVORNOSTI POOBLAŠČENIH OSEB
59. člen
Pravne osebe uredijo naloge in organizacijo knjigovodstva ter
pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z
materialnimi in finančnimi sredstvi v pravilniku o računovodstvu.

50. člen
Pravne osebe javnega prava morajo sredstva obračunane
amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje
javne službe, izkazovati ločeno. Način uporabe teh sredstev
določi ustanovitelj.

XIV. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE
REVIDIRANJE
60. člen

51. člen

Kontroliranje podatkov in notranje revidiranje uredijo pravne
osebe v skladu s SRS in predpisi.

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Notranje revidiranje obvezno organizirajo pravne osebe, ki jih
določi minister za finance.
X. REVALORIZIRANJE SREDSTEV
61. člen

52. člen

Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih
služb in so po kriterijih, določenih za gospodarske družbe,
majhne in srednje družbe, ne zagotavljajo revidiranja letnih
računovodskih izkazov na podlagi 67. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS 32/93).

Nabavna vrednost in popravek vrednosti opreme drugih
opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev se revalorizira na koncu poslovnega leta na
podlagi SRS.
poročevalec, št. 26
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XV. KAZENSKE DOLOČBE

15. ne izda navodil za popis (3. odst. 45. člena),
62. člen

16. ne izkazuje ločeno sredstev amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje javne službe (50. člen);

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
100.000 do 6,000.000 tolarjev, če:

17. ne predloži v potrditev računovodskih izkazov in poročil
pristojnim organom (57. člen);

1. ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih
listin, vrste knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja (5.
člen);

18. ne predloži v roku poročil pristojnim organom (58. člen);
19. ne uredi nalog in organizacije knjigovodstva in odgovornosti pooblaščenih oseb v pravilniku (59. člen);

2. ne vodi poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva (7. člen);

20. ne organizira notranjega revidiranja (60. člen).

3. ne zagotovi ločenega spremljanja poslovanja in prikaza
izida poslovanja s sredstvi javnih financ (9. člen);

Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.

4. ne sprejme odločitve o načinu vodenja poslovnih knjig (2.
odst. 10. člena);
5. v poslovnih knjigah ne zagotovi podatkov, ki jih predpiše
minister za finance (11. člen);

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen

6. računovodska poročila ne prikazujejo resničnega stanja
premoženja, prihodkov, odhodkov ter presežka oziroma primanjkljaja poslovanja (23. člen);

Uskladitev računovodskih evidenc s tem zakonom se opravi
po stanju na dan 31.12.1996. Navodila izda Slovenski inštitut
za revizijo v soglasju z Ministrstvom za finance v 30 dneh po
uveljavitvi zakona.

7. ne hrani knjigovodskih listin in poslovnih knjig v skladu z
zakonom in predpisanim minimumom (33. in 34. člen);

Navodilo o izdelavi otvoritvene bilance na dan 1.1.1997 izda
minister za finance.

8. ne vrednoti postavk v računovodskih izkazih v skladu s
splošnimi računovodskimi načeli ter predpostavkami za
sestavljanje računovodskih izkazov (35. člen);

Slovenski inštitut za revizijo sprejme računovodske standarde
iz 3. člena in kontne okvire iz 14. člena najkasneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona.

9. ne vrednoti dolgoročnih opredmetenih sredstvev in kratkoročnih sredstev (36. člen);

64. člen

10. ne šteje drobnega inventarja, katerega doba uporabnosti
je daljša od leta dni, med opredmetena osnovna sredstva (37.
člen);

Minister za finance sprejme predpise na podlagi 11., 14., 16.,
31., 47., 60. in 63. člena tega zakona najkasneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

11. ne šteje med drobni inventar predmetov v skladu s SRS
(38. člen);

65. člen

12. ne vrednoti tujih plačilnih sredstev po srednjem tečaju
Banke Slovenije (39. člen);

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, se preneha uporabljati zakon o računovodstvu (Ur. list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/
90, 61/90 in Ur. list SRS, št. 42/90).

13. ne vrednoti plemenitih kovin in predmetov iz takih kovin
na podlagi cen na svetovnem trgu (40. člen);

66. člen

14. ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev
z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (41. člen);

Ta zakon prične veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997.

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu

K 4., 5., 6. in 7. členu

Z določbo 1. člena se opredeljujejo področje, ki ga ureja
predlagani zakon, ter pravne osebe, za katere bo veljal predlagani zakon.

V 4. in 5. členu se opredeljuje odgovornost za sestavljanje
knjigovodskih listin ter obveznost podrobnejše ureditve
načina sestavljanja knjigovodskih listin, odgovornost za
sestavo, gibanje in kontrolo listin v svojem pravilniku.

K 2. členu

V 6. členu je določeno, da imajo poslovne knjige značaj javnih
listin, da se vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih.

Z določbo 2. člena določamo vsebino javnih financ.

K 7. in 8. členu
K 3. členu

7. člen predpisuje obveznost poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

2 določbo 3. člena se določajo načela, na podlagi katerih
Pravne osebe vodijo poslovne knjige in sestavljajo računovodska poročila. Poslovne knjige in računovodska poročila
Morajo nedvoumno izkazovati poslovne dogodke ob upoštevanju računovodskih predpostavk, kot so stalnost, doslednost
in evidentiranje sprememb v trenutku nastanka.

8. člen opredeljuje vrste poslovnih knjig.
K 9. členu
9. člen omogoča pravnim osebam, ki poslujejo z manjšim
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obsegom sredstev, da vodijo poenostavljeno knjigovodstvo,
in sicer, da lahko vodijo le blagajniško knjigo prihodkov in
odhodkov ter register osnovnih sredstev.

Določba 24. člena opredeljuje sestavo letnega poročila, ki je
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov
ter pojasnil.

K 10. členu

Določba 25. člena določa izjeme od sestave letnega poročila,
kot so sprememba organiziranosti oziroma druge statusne
spremembe.

10. člen določa obveznost ločenega spremljanja sredstev
javnih financ od poslovanja z drugimi sredstvi za opravljanje
javnih služb in sredstev, ki jih pridobivajo s prodajo proizvodov in storitev na trgu in podobno. Poslovne knjige morajo
omogočati ocenjevanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev javnih financ.

Določbe 26., 27. in 28. člena predpisujejo dan v letu, ko je
obvezno izkazati sredstva in obveznosti do virov sredstev ter
rezultate poslovanja za obdobje enega leta ter da se primerjalno izkažejo tudi podatki za preteklo leto.

K 11. členu
Z določbo se omogoča ministru za finance, da v soglasju s
pristojnimi ministri lahko predpiše dodatne podatke, ki jih
morajo zagotoviti pravne osebe v poslovnih knjigah. Dodatni
podatki naj bi omogočali večjo preglednost nad poslovanjem
s sredstvi javnih financ oziroma bodo služili potrebam analiziranja in načrtovanja potrebnega obsega sredstev javnih financ.

Določbe 29. in 30. člena določajo rok sestave in predložitve
letnega poročila ter odgovorne podpisnike poročil.
K 31. členu
Določba predpisuje, da vsebino in obliko računovodskih izkazov določa računovodski standard, s tem, da je v določbi
opredeljen minimalni obseg podatkov, ki mora biti zagotovljen v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

K 12. in 13. členu

Določba ureja tudi pristojnost in obveznost ministra za
finance, da predpiše vsebino in obliko računovodskih izkazov
za javne zavode socialnega zavarovanja.

Z določbo 12. člena se določa poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu, z določbo v 13. členu pa je predpisano, da
morajo pravne osebe vrednosti poslovnih dogodkov knjižiti v
polni oziroma bruto višini ter se tako ne smejo opravljati
medsebojna poračunavanja.

K 32. členu
Določba definira, da je bilanca stanja podlaga za izdelavo
premoženjske bilance države.

K 14, členu

K 33. in 34. členu

Določba opredeljuje, da bo Slovenski inštitut za revizijo sprejel kontne okvire, ki bodo podlaga za kontne načrte, ki jih
bodo pravne osebe same izdelale glede na svoje potrebe in
potrebe zunanjim uporabnikom.
Določba tudi ureja pristojnost oziroma obveznost ministra za
finance, da predpiše kontne okvire za javne zavode socialnega zavarovanja.

Določbi urejata roke shranjevanja knjigovodskih listin in
poslovnih knjig.
K 35., 36., 37., 38., 39. in 40. členu
Določbe urejajo vrednotenje postavk v računovodskih izkazih.

K 15. členu

K 41., 42., 43., 44. in 45. členu

Določba definira, katere podatke lahko pravne osebe zajemajo v izvenbilančni evidenci, to lahko le v primeru, če obravnavani dogodki ne vplivajo na postavke v bilanci stanja ali
izkazu prihodkov in odhodkov oziroma ne vplivajo na sredstva, obveznost do virov sredstev, prihodke in odhodke.

Določbi 41. in 42. člena urejata obveznost popisa in usklajevanja sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim
stanjem.

K 16., 17. in 18. členu

43. člen omogoča popis v daljših obdobjih za nekatera sredstva kot so: knjige, filmi, fotografije in podobno.

Določbe urejajo izkazovanje odhodkov oziroma izdatkov ter
prihodkov, ki mora biti ločeno glede na vrsto dejavnosti na
katero se nanašajo. Minister za finance lahko predpiše razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov za posamezne
pravne osebe javnega prava.

45. člen ureja obravnavo poročila o popisu ter odločanje o
morebitnih primanjkljajih in presežkih ter tudi odgovornost
delavcev za nastale škode.

K 19. členu

K 46., 47., 48., 49., 50. in 51. členu

Določba prepoveduje pravnim osebam, ki poslujejo s sredstvi
javnih financ, da bi vračunavale stroške, odhodke ali prihodke
v dolgoročne rezervacije, ter se tako onemogoča prikrivanje
resničnega rezultata poslovanja.

Določbe 46., 47. in 48. člena določajo način odpisa ter pogoje
izrednega odpisa. Za pravne osebe javnega prava določi stopnje in način odpisa minister za finance.

44. člen določa rok popisa ter možne izjeme.

Določba 49. člena ureja nadomeščanje obračunane amortizacije v primeru, ko pravna oseba v ceni nima vkalkuliranih
stroškov amortizacije oziroma ji ustanovitelj ne zagotovi sredstev za stroške obračunane amortizacije.

K 20., 21. in 22. členu
Določba 20. člena vsebuje opredelitev rezultata, ki se izkaže
kot presežek prihodkov nad odhodki oziroma primanjkljaj kot
nekriti odhodki.

Določba 50. člena ureja izkazovanje sredstev obračunane
amortizacije pri pravnih osebah javnega prava.

Določbi 21. in 22. člena urejata razporejanje presežka poslovanja in pokrivanja primanjkljaja poslovanja.

Določba 51. člena ureja odpis drobnega inventarja.

K 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. členu

K. 52., 53. in 54. členu

Določba 23. člena predpisuje obveznost prikazovanja resničnega stanja premoženja, prihodkov, odhodkov ter rezultatov
poslovanja.

i
Določbe urejajo revaloriziranje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se opravlja v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi.

poročevalec, št. 26
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K. 61. členu

Določbi 53. in 54. določata, da pravna oseba javnega prava
obravnava revalorizacijo terjatev, finančnih naložb ali obveznosti, če je ta določena s pogodbo ali predpisom, kot obrestovanje, za druga sredstva in vire sredstev pa pravna oseba
javnega prava ne opravlja revalorizacije.

Določba predpisuje, da pravne osebe, ki opravljajo dejavnost
gospodarskih javnih služb in spadajo po kriterijih za gospodarske družbe med majhne in srednje družbe, ne zagotavljajo
revidiranje letnih računovodskih izkazov na podlagi 67. člena
zakona o gospodarskih javnih službah. S to določbo se izognemo dvojnemu revidiranju; nadzor nad poslovanjem pravnih
oseb javnega prava opravlja Računsko sodišče.

K 55. in 56. členu
Določbi urejata finančno poslovanje in opravljanje plačilnega
prometa.

K 62. členu

K 57. in 58. členu

Določba ureja kazenske določbe.

Določbi urejata potrjevanje računovodskih izkazov in poročil
ter obveznost in roke za predložitev poročil.

K 63. členu

K. 59. členu

Določba predpisuje uskladitev računovodskih evidenc s tem
zakonom in določa roke za izdajo navodila in računovodskih
standardov in kontnih okvirov na podlagi tega zakona.

Določba zavezuje pravne osebe, da morajo v svojem pravilniku urediti naloge in organizacijo računovodstva ter pravice
in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi.

K 64. členu
Določba predpisuje rok za izdajo predpisov ministra za finance.

K 60. členu

K 65. in 66. členu

Določba ureja kontroliranje podatkov in notranje revidiranje
ter omogoča ministru za finance, da lahko predpiše obveznost notranjega revidiranja za pravne osebe javnega prava.

Določbi urejata prenehanje zakona o računovodstvu in uporabo tega zakona.
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Predlog zakona o

ARHIVSKEM

GRADIVU

IN

ARHIVIH

(ZAGA)
- EPA 761 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 204. seji dne 27. junija
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN ARHIVIH,

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

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 39. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/5-1996 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o arhivskem gradivu in arhivih - tretja obravnava.

- dr. Janez DULARj minister za kulturo,
- Silvester GABIžRSČEK, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- Zoran PISTOTNIK, državni Dodsekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- dr. Jože ŽONTAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kulturo.
javna pooblastila oziroma opravljajo javno službo, se obravnava kot javno arhivsko gradivo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

4. člen

Ta zakon ureja varstvo arhivskega gradiva, pogoje za uporabo
arhivskega gradiva ter pristojnosti in naloge arhivov.

Dokumentarno gradivo iz 2. člena tega zakona so spisi, listine
in drugi posamični dokumenti, uradne knjige, kartoteke,
karte, načrti, plakati, slikovni, filmski, zvočni in drugi nedefinirani zapisi, ne glede na obliko zapisov informacij ali obliko
njihovih nosilcev ter digitalne ali analogne oblike zapisov
računalniških obdelav skupaj s programsko opremo.

2. člen
Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano,
tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno,
optično ali kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ki
je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih
oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo.

5. člen
Javno arhivsko gradivo je javna lastnina.

Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.
3. člen

Zasebno arhivsko gradivo je zasebna lastnina.

Arhivsko gradivo organov državne oblasti in organov lokalnih
samoupravnih skupnosti ter pravnih oseb, ki izvajajo javna
pooblastila oziroma opravljajo javno službo (v nadaljevanju:
javnopravne osebe) se odbere iz dokumentarnega gradiva po
navodilih pristojnega arhiva (v nadaljevanju: javno arhivsko
gradivo).

6. člen
Arhivsko gradivo se trajno in strokovno neoporečno hrani v
ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih,
zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno varstvo).

Dokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih oseb, ki ima
lastnosti arhivskega gradiva, postane arhivsko gradivo na
podlagi odločbe iz drugega odstavka 27. člena tega zakona.

Minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister),
podrobneje predpiše način izvajanja materialnega varstva
arhivskega in dokumentarnega gradiva.

Dokumentarno gradivo notarjev ali drugih oseb, ki izvajajo
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poročevalec, št. 26

II. ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA

Evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva vsebujejo
podatke o imetniku oziroma izročitelju, o vsebini, obsegu in
času nastanka arhivskega gradiva.

7. člen
Arhivsko javno službo opravljajo arhiv Republike Slovenije,
regionalni arhivi in arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti.

Minister določi vrste in oblike evidenc arhivskega gradiva ter
osnove za strokovno obdelavo in izdelavo pripomočkov za
uporabo arhivskega gradiva.

8. člen

12. člen

Arhiv Republike Slovenije varuje javno arhivsko gradivo
državnih organov, izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih
služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in
javnih skladov, agencij in podobnih pravnih oseb, ki delujejo
za območje celotne države.

Vlada Republike Slovenije ustanavlja regionalne arhive kot
javne zavode za opravljanje arhivske dejavnosti tako, da je
pokrito območje celotne države.
13. člen

Arhiv Republike Slovenije varuje filmsko arhivsko gradivo.

Lokalna samoupravna skupnost lahko ustanovi arhiv za varovanje svojega javnega arhivskega gradiva.

V ministrstvu, pristojnem za obrambo, deluje enota arhiva
Republike Slovenije, ki varuje javno arhivsko gradivo tega
ministrstva in obrambnih sil države Slovenije.

Več lokalnih samoupravnih skupnosti lahko ustanovi skupni
arhiv.

Arhiv Republike Slovenije vodi zbirno edvidenco javnega
arhivskega gradiva v državi in evidenco arhivskega gradiva v
tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence.

Pogoji za ustanovitev arhiva iz prejšnjih dveh odstavkov so:
- potrebni in primerni prostori ter oprema,
- usposobljeni strokovni delavci,
- zagotovljena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti.

9. člen
Regionalni arhivi varujejo javno arhivsko gradivo državnih
organov, organizacijskih enot državnih organov, izvajalcev
javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja država
in ki opravljajo dejavnost na območju ene ali več lokalnih
samoupravnih skupnosti ter nastaja na območju regionalnega arhiva.

Arhiv lahko začne z delom, ko minister ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
14. člen

Če lokalna samoupravna skupnost ne ustanovi lastnega
arhiva, hrani njeno javno arhivsko gradivo regionalni arhiv, ki
deluje na tem območju.

Minister izda seznam pravnih oseb ter njihovih organizacijskih enot, za katere so pristojni arhiv Republike Slovenije,
posamezni regionalni arhivi in arhivi lokalnih samoupravnih
skupnosti, kadar so ti ustanovljeni.

10. člen

15. člen

Arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti varujejo javno arhivsko gradivo organov lokalnih samoupravnih skupnosti, izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja
lokalna samoupravna skupnost, ter skladov, agencij in drugih
pravnih oseb, ki jih ustanovijo lokalne samoupravne skupnosti.

Ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo):
- spremlja in usmerja razvoj arhivske javne službe in opravlja
strokovni nadzor nad njenim opravljanjem;
- sprejema program varstva arhivskega gradiva, ki je osnova
za program dela arhivov, katerih ustanovitelj je država;
- podeljuje strokovne nazive za izvajanje javne arhivske
službe.

11. člen

Minister predpiše podrobnejše pogoje za čas pripravništva, za
opravljanje strokovnih izpitov, vodenje seznama o opravljenih
strokovnih izpitih ter pridobivanje strokovnih nazivov za
delavce v arhivih.

Arhivi opravljajo v okviru javne službe naslednje dejavnosti:
- vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 20. člena tega
zakona, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;

16. člen
V primeru dvoma, ali je predmet obravnave šteti za arhivsko
gradivo, za muzealijo ali za knjižnično gradivo, odloči minister.

- zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega
arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo
objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
- hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
- vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
- izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem
gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence,
dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva;
- evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in
fizičnih oseb;
- sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov
oz. kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
- posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
- opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike,
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
- izdajanje publikacij.
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17. člen
Zaradi zagotovitve dostopnosti arhivskega gradiva se arhivi
povezujejo v enoten informacijski sistem.
Vsak arhiv mora do konca januarja tekočega leta posredovati
ministrstvu in vsem drugim arhivom v državi seznam vseh
pripomočkov za uporabo, ki so bili v preteklem letu izdelani in
so na voljo uporabnikom arhiva, in po en izvod vseh pripomočkov, ki jih je za uporabo objavil.
18. člen
Arhivi pridobivajo arhivsko gradivo:
- s prevzemom javnega arhivskega gradiva na podlagi zakona.
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- z odplačnimi oziroma neodplačnimi pravnimi posli (npr.
nakup, darilo, oporoka) v primeru zasebnega arhivskega gradiva,
- s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo.

- ki vsebuje osebne podatke,
- ki je pod posebnim varstvom tajnosti, predpisane z zakonom,
- za katerega veljajo splošni predpisi glede varovanja zaupnosti.

S pogodbo se lahko določijo posebni pogoji glede dostopnosti in hranjenja zasebnega arhivskega gradiva.

Kot javno arhivsko gradivo, ki ga je javnopravna oseba dolžna
izročiti v roku iz prvega odstavka tega člena, se šteje tudi en
izvod internih publikacij, službenih in poslovnih publikacij,
letakov, reklamnih objav in podobnega gradiva, ki ga je objavila javnopravna oseba.

19. člen
Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo lastnega
arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra.

23. člen

Minister izda dovoljenje iz prvega odstavka zaradi posebnega
statusnega položaja javnopravne osebe ali posebne narave
dejavnosti, ki jo javnopravna oseba opravlja na področju
znanosti, visokega šolstva ali informiranja. Z dovoljenjem se
določi tudi pristojni arhiv na podlagi 14. člena tega zakona.

Zaradi strokovnih razlogov se rok izročitve javnega arhivskega gradiva iz 22. člena tega zakona za posamezno gradivo
izjemoma lahko podaljša na podlagi sporazuma med pristojnim arhivom in javnopravno osebo.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda, ko minister
ugotovi, da javnopravna oseba razpolaga s potrebnimi in
primernimi prostori ter opremo, z usposobljenimi strokovnimi
delavci in izkaže zagotovljena sredstva za opravljanje varstva
lastnega arhivskega gradiva.

V primeru spora med pristojnim arhivom in javnopravno
osebo o določitvi dolžine roka iz prejšnjega odstavka odloči
minister.
24. člen
Javnopravna oseba je dolžna izročiti javno arhivsko gradivo
arhivu v originalu, urejeno, popisano, v zaokroženih in kompletnih celotah ter tehnično opremljeno.

III. ARHIVSKO GRADIVO
3.1. Javno arhivsko gradivo

Oblika izročitve informacij, ki so shranjene v strojno berljivi
obliki, se določi na podlagi dogovora med arhivom in javnopravno osebo.

20. člen
Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialno
varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki
ga prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega
gradiva odbrano arhivsko gradivo. Arhivu morajo zagotoviti
ogled stanja, v kakršnem je dokumentarno gradivo, ter mu
dajati podatke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem gradivu.

Minister podrobneje določi način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva in postopek izročanja javnega arhivskega gradiva arhivu.
25. člen
V primeru prenehanja javnopravne osebe brez znanega pravnega naslednika je potrebno javno arhivsko gradivo ne glede
na rok iz 22. člena tega zakona izročiti arhivu še pred prenehanjem javnopravne osebe.

Javnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo
že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe.

Organ, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja statusno
spremembo javnopravne osebe, mora zagotoviti odbiranje in
izročitev javnega arhivskega gradiva arhivu v skladu z določbami tega zakona ter na podlagi obveznih navodil arhiva o
ravnanju z javnim arhivskim gradivom.

21. člen
Dolžnosti javnopravnih oseb pri prehodu javnega arhivskega
gradiva v arhiv so:

Organ iz prejšnjega odstavka mora poskrbeti za nadaljnjo
hrambo dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok
hrambe.

- sodelovanje z arhivom pri izdelavi navodil za odbiranje
javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
- odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega
gradiva po navodilih arhiva ter izdelava seznama odbranega
gradiva,
- izročanje javnega arhivskega gradiva arhivu.

26. člen
Javnega arhivskega gradiva ni dopustno odtujiti.

Za izvajanje obveznosti iz prejšnjega odstavka morajo javnopravne osebe zagotavljati ustrezne materialne, kadrovske in
finančne pogoje ter določiti enega od delavcev na vodilnem
položaju, ki je odgovoren za izvajanje teh obveznosti.

Arhiv lahko za znanstvene oziroma kulturne namene začasno
izvozi v tujino javno arhivsko gradivo na podlagi dovoljenja
ministra. V dovoljenju za začasni izvoz mora biti določen rok
za vrnitev javnega arhivskega gradiva ter način in pogoji
njegovega zavarovanja v času izposoje.

Delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom, morajo imeti
najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti.

3.2. Zasebno arhivsko gradivo

Minister predpiše podrobnejša merila za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

27. člen
Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za
katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva,
izvajajo arhivi, ki predložijo letne programe evidentiranja
zasebnega arhivskega gradiva skupaj s strokovno utemeljitvijo ministrstvu.

22. člen
Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko gradivo
arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva.

Na osnovi evidentiranja iz prejšnjega odstavka minister z
odločbo razglasi zasebno dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. Odločba vse-

Javnopravne osebe morajo v roku iz prejšnjega odstavka
izročiti arhivu tudi javno arhivsko gradivo:
27
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buje podatke o lastniku in vsebini, obsegu in času nastanka
zasebnega arhivskega gradiva ter dolžnosti iz 29. člena tega
zakona.

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora ponudbo za prodajo svojega gradiva, ki vsebuje podatke o bistvenih sestavnih
delih kupoprodajne pogodbe, najprej poslati ministrstvu.

Minister vodi seznam izdanih odločb in določi podrobnejši
način evidentiranja in pristojne arhive za posamezna
področja zasebnega arhivskega gradiva.

Ministrstvo se do ponudbe opredeli na podlagi strokovnega
mnenja pristojnega arhiva, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo predkupno pravico, v dveh mesecih po prejemu obvestila.

28. člen

35. člen (36. člen)

Če arhiv ugotovi, da je zasebno arhivsko gradivo v nevarnosti,
da bo uničeno ali poškodovano, obvesti o tem ministra.

Država zagotavlja v državnem proračunu sredstva, potrebna
za pospeševanje varstva zasebnega arhivskega gradiva.

Minister lahko z odločbo določi:
3.3. Filmsko arhivsko gradivo

- pogoje hrambe, konserviranja oziroma restavriranja zasebnega arhivskega gradiva,
- obveznost izročitve zasebnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu za določen čas, zaradi izdelave kopij.

36. člen (37. člen)
Filmsko arhivsko gradivo je zmontirani originalni slikovni in
tonski negativ filma in ena filmska kopija vsakega filma, ki ga
izdelajo slovenski producenti oziroma je izdelan v koprodukciji slovenskih in tujih producentov v Republiki Sloveniji.

29. člen (30. člen)
Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so:

Producent mora takoj po izdelavi filma izročiti filmsko arhivsko gradivo arhivu Republike Slovenije V pogodbi o izročitvi
filmskega gradiva, ki jo sklene producent z ministrstvom, še
producentu prizna nadomestilo stroškov za izdelavo intermediata in filmske kopije.

- da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno ter kot
celoto v urejenem stanju;
- da upoštevajo strokovne nasvete arhiva glede varovanja,
vzdrževanja, odbiranja in urejanja ter konserviranja oziroma
restavriranja gradiva;
- da dajejo arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za
izvajanje določb tega zakona;
- da omogočijo arhivu vpogled v gradivo na kraju samem;
- da določijo pogoje uporabe gradiva za znanstvene in
kulturne namene.

3.4. Arhivsko gradivo verskih skupnosti
37. člen (38. člen)
Za varstvo arhivskega gradiva verskih skupnosti se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo varstvo zasebnega arhivskega gradiva.

30. člen (31. člen)
Zasebno arhivsko gradivo, ki ga sprejme arhiv na predlog
lastnika v hrambo, ostane v zasebni lasti in se obravnava v
skladu z določili pisne pogodbe o hrambi, s katero se lahko
določijo posebni pogoji glede hrambe in dostopnosti zasebnega arhivskega gradiva.

Arhivsko gradivo rimskokatoliške Cerkve se odbere iz cerkvenega dokumentarnega gradiva v skladu z njenimi predpisi in
ima lastnosti arhivskega gradiva po tem zakonu.
Minister v dogovoru s Slovensko škofovsko konferenco
določi posamezne pogoje za opravljanje arhivske dejavnosti
in dogovorjena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti
rimskokatoliške Cerkve.

31. člen (32. člen)
Zasebno arhivsko gradivo tujega izvora je prepovedano uvažati brez izvoznega potrdila države, iz katere se arhivsko
gradivo izvaža.
32. člen (33. člen)

IV. UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVIH

Lastnik zasebnega dokumentarnega gradiva, za katero se
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, lahko izvozi
zasebno dokumentarno gradivo le na podlagi mnenja ministra.

38. člen (39. člen)
Javno arhivsko gradivo se v arhivih lahko uporablja v znanstveno - raziskovalne, kulturne in publicistične namene, za
predstavitve arhivskega gradiva in za izobraževanje. Pravne in
fizične osebe lahko poleg teh namenov uporabljajo javno
arhivsko gradivo, če izkažejo pravni interes.

Minister predpiše, kdaj se domneva, da ima zasebno dokumentarno gradivo lastnosti arhivskega gradiva.
33. člen (34. člen)

Minister določi podrobnejše pogoje in način vodenja evidence uporabe javnega arhivskega gradiva ter tarifni pravilnik.

Minister lahko dovoli začasen oziroma trajen izvoz zasebnega
arhivskega gradiva na predlog lastnika in po predhodnem
strokovnem mnenju pristojnega arhiva.

39. člen (40. člen)

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora v primeru trajnega izvoza dopustiti pristojnemu arhivu, da ga pred izvozom
kopira.

Za uporabo zasebnega arhivskega gradiva v arhivih se smiselno uporabljajo določbe o uporabi javnega arhivskega gradiva, če niso v nasprotju z določili pravnih aktov, na podlagi
katerih arhivi hranijo zasebno arhivsko gradivo.

Minister določi seznam zasebnega arhivskega gradiva, ki ga
je zaradi izjemnega pomena za znanost in kulturo prepovedano trajno izvoziti v tujino.

40. člen (41. člen)

34. člen (35. člen)

Javno arhivsko gradivo se uporablja v dovoljene namene na
podlagi prijave uporabe upravičenca arhivu. .

Država ima predkupno pravico pri prodaji zasebnega arhivskega gradiva. Država lahko prepusti predkupno pravico
lokalni samoupravni skupnosti.

Javno arhivsko gradivo se lahko izposoja za razstavne in
podobne namene samo na podlagi pisne pogodbe in v primeru, da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo gradiva.
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glede na določila 41. člena tega zakona pravico do vpogleda v
javno arhivsko gradivo, ko izkažejo svoj pravni interes.

Arhiv lahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega
gradiva v reklamne, propagandne ali podobne namene, razen
če bi to nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva.

46. člen (47. člen)

41. člen (42. člen)

Originalno javno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporabe
lahko poškodovalo oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki
kopije.

Javno arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti, postane dostopno za uporabo 30 let po nastanku.

47. člen (48. člen)

Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na
obrambne in mednarodne zadeve, zadeve s področja nacionalne varnosti, vključno z vzdrževanjem reda in miru, ter na
ekonomske interese države in katerih odkritje bi lahko povzročilo škodo, postane dostopno za uporabo 40 let po svejem
nastanku.

Dokumente, ki so v arhivu in jih organi državne oblasti in
organi lokalnih samoupravnih skupnosti potrebujejo za svoje
delo oziroma jih občani potrebujejo za uveljavitev svojih pravic, izroči -arhiv v uporabo praviloma v obliki overjene kopije,
ki se šteje za original.
t
V izjemnih primerih, kadar je za razrešitev zadeve nujno
potrebna uporaba originala, se lahko državnemu organu za
določen čas posodi originalno arhivsko gradivo, s tem, da se
na stroške organa izdela varnostna kopija.

Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti
posameznika v zvezi z njegovim zdravstvenim ali premoženjskim stanjem, postane dostopno 75 let po svojem nastanku
oziroma 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je
datum smrti znan, v kolikor ni z drugimi predpisi drugače
določeno.

48. člen (49. člen)

Javnopravna oseba, ki izroči javno arhivsko gradivo arhivu, ga
je glede na prejšnja dva odstavka dolžna označiti z ustreznimi
roki nedostopnosti ter v izročitvenem zapisniku posebej navesti roke nedostopnosti za posamezno javno arhivsko gradivo.

Uporabnik mora z arhivskim gradivom, ki ga je dobil v uporabo, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

42. člen (43. člen)

Pri vsaki objavi ali predstavitvi arhivskega gradiva je potrebno
z imenom ali signaturo navesti arhiv ter arhivski fond oziroma
zbirko, iz katere je obravnavano arhivsko gradivo.

49. člen (50. člen)

Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene v
drugem in tretjem odstavku 41. člena tega zakona, je možno
izjemno skrajšati pod določenimi pogoji, če je uporaba javnega arhivskega gradiva neobhodno potrebna za dosego
predvidenega znanstvenega cilja ter javni interesi prevladujejo nad interesi, ki jih je potrebno varovati.

V. NADZOR
50. člen (51. člen)

O izjemnem skrajšanju roka nedostopnosti odloči Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog uporabnika ter na podlagi mnenja arhivske komisije. Predlog
mora vsebovati strokovno utemeljitev za izjemno skrajšanje
roka nedostopnosti.

Nadzor nad zakonitostjo dela arhivov izvaja ministrstvo na
podlagi tega zakona in izvršilnih predpisov.
Kontrolo nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne
službe opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.

43. člen (44. člen)
Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene v
drugem in tretjem odstavku 41. člena tega zakona, je možno
na zahtevo javnopravne osebe, ki je izročila javno arhivsko
gradivo, izjemoma podaljšati, vendar ne več kot za 10 let.

51. člen
* P (52. člen)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega zakona in
podzakonskih predpisov izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

O izjemnem podaljšanju roka nedostopnosti javnega arhivskega gradiva odloči vlada, ko prejme mnenje arhivske komisije.

Pooblaščena oseba mora varovati vojaško, uradno in
poslovno tajnost.
Pooblaščena oseba za opravljanje inšpekcijskega nadzora po
tem zakonu je inšpektor za področje arhivske dejavnosti, ki
mora izpolnjevati poleg drugih tudi naslednja posebna razpisna pogoja:

44. člen (45. člen)
Vlada imenuje izmed strokovnjakov s področja državne
uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo, ki opravlja
naslednje naloge:

- opravljen strokovni izpit iz arhivistike,
- najmanj deset let delovnih izkušenj v arhivu.

- daje obvezujoča mnenja v spornih primerih določitve roka
nedostopnosti arhivskega gradiva iz drugega in tretjega
odstavka 41. člena tega zakona,
- daje mnenja o izjemnem skrajšanju in podaljšanju roka
nedostopnosti.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen (53. člen)

Vlada določi sestavo in način dela arhivske komisje.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba:

45. člen (46. člen)

1. če ne skrbi za dokumentarno gradivo na predpisan način in
pristojnemu arhivu ne zagotovi pogojev za delo (1. odstavek
20. člena);
2. če ne izpolni predpisanih dolžnosti v zvezi s prehodom
javnega arhivskega gradiva v arhiv ter s tem povezanih materialnih, kadrovskih in finančnih pogojev za delo (1. in 2. odstavek 21. člena);

Omejitve dostopnosti arhivskega gradiva iz 41. člena tega
zakona ne veljajo za uporabo posamičnih dokumentov, če gre
za postopke, ki jih vodijo državni organi in organi lokalnih
samoupravnih skupnosti.
Stranke imajo po zakonu o splošnem upravnem postopku ne
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3. če ne izroči vsega javnega arhivskega gradiva pristojnemu
arhivu v zakonsko določenem roku (1., 2. in 3. odstavek 22.
člena);
4. če izročeno javno arhivsko gradivo ni urejeno na predpisan
način (1. odstavek 24. člena);
5. če so bili pred izročitvijo iz javnega arhivskega gradiva
izločeni posamezni dokumenti, ki imajo lastnosti arhivskega
gradiva in zato javno arhivsko gradivo ni kompletna celota (1.
odstavek 24. člena);
,
6. če ne označi javnega arhivskega gradiva na predpisan
način in v izročitvenem zapisniku ne navede rokov nedostopnosti (4. odstavek 41. člena).

56. člen (57. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
producent, pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne izroči
filmskega arhivskega gradiva arhivu Republike Slovenije (2.
odstavek 36. člena).
Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka.

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne in javnopravne osebe.

57. člen (58. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:

53. člen (54. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki izvaja statusno spremembo oziroma prenehanje javnopravne osebe:

1. če uporablja javno arhivsko gradivo v nedovoljene namene
(1. odstavek 38. člena),
2. če brez dovoljenja arhiva objavi reprodukcije javnega arhivskega gradiva (3. odstavek 40. člena),
3. če poškoduje arhivsko gradivo (48. člen).

1. če v primeru prenehanja javno pravne osebe brez znanega
pravnega naslednika ne izroči javnega arhivskega gradiva
arhivu še pred prenehanjem (1. odstavek 25. člena),
2. če ne zagotovi odbiranja in izročitve arhivskega gradiva
arhivu v skladu z določili tega zakona in na podlagi obveznih
navodil pristojnega arhiva (2. odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka.

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
54. člen (55. člen)

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
arhiv:

58. člen (59. člen)
Vlada določi sestavo in način dela arhivske komisije in jo
ustanovi v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

1. če začasno izvozi javno arhivsko gradivo brez dovoljenja
pristojnega ministra (2. odstavek 26. člena);
2. če dopusti nedovoljeno uporabo javnega arhivskega gradiva (1. odstavek 38. člena);
3. če dopusti tako uporabo zasebnega arhivskega gradiva, ki
ne ustreza dogovorjenim pogojem uporabe (39. člen);
4. če pri uporabi arhivskega gradiva ne upošteva določenih
rokov nedostopnosti (1., 2. in 3. odstavek 41. člena).

59. člen (60. člen)
Minister predpiše izvršilne predpise iz tega zakona v enem
letu po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba arhiva.

Do uveljavitve predpisov, določenih v tem zakonu, se smiselno uporabljajo predpisi, veljavni na podlagi zakona o
naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS št. 1/81, 42/86, 8/
90 in RS št. 26/92), v kolikor niso v nasprotju z določili tega
zakona.

55. člen (56. člen)

60. člen (61. člen)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik - lastnik zasebnega arhivskega
gradiva, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti:

Z dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj Zgodovinskega arhiva v Celju, Pokrajinskega arhiva v Kopru, Zgodovinskega arhiva v Ljubljani, Pokrajinskega arhiva v Mariboru,
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in Zgodovinskega arhiva v
Ptuju Republika Slovenija.

1. če ne izvrši določenih varstvenih ukrepov (2. odstavek 28.
člena);
2. če ne izpolnjuje zakonskih dolžnosti v zvezi z ravnanjem z
zasebnim arhivskim gradivom (29. člen);
3. če brez izvoznega potrdila države izvora uvozi zasebno
arhivsko gradivo tujega izvora (31. člen);
4. če izvozi zasebno dokumentarno gradivo za katero se
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva (1. odstavek 32.
člena);
5. če izvozi zasebno arhivsko gradivo brez dovoljenja pristojnega ministra (1. odstavek 33. člena);
6. če na predpisan način ne sporoči ministrstvu, da namerava
prodati zasebno arhivsko gradivo (2. odstavek 34. člena).

Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi
mrežo javnih zavodov - regionalnih arhivov za opravljanje
arhivske dejavnosti z določili tega zakona in sprejme ustrezne
ustanovitvene akte.
61. člen (62. člen)
Premoženje, s katerim upravljajo regionalni arhivi za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljeni, preide z dnem uveljavitve tega zakona na državo v višini deleža, ugotovljenega
na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

62. člen (63. člen)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka.

Arhivsko gradivo, ki se na dan uveljavitve tega zakona že
nahaja v arhivih, razen arhivskega gradiva, ki ga je arhiv
prevzel v hrambo v obliki depozita od fizične osebe, oziroma
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so ga arhivi dolžni prevzeti na podlagi zakona o naravni in
kulturni dediščini (Uradni list SRS št. 1/81, 42/86, 8/90 in RS št.
26/92), je javna lastnina.

66. člen (66a. člen)
Arhivsko gradivo bivših družbenopolitičnih organizacij (Zveza
komunistov Slovenije, Sosialistična zveza delovnega ljudstva
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije) je dostopno' brez omejitev, razen podatkov
določenih v tretjem odstavku 41. člena.

63. člen (64. člen)
Kadar ima dokumentarno gradivo pravne osebe, ki upravlja z
družbeno lastnino, lastnosti arhivskega gradiva po tem
zakonu, minister na predlog arhiva odloči, da se uporabljajo
za to dokumentarno gradivo določila tega zakona o javnem
arhivskem gradivu.

67. člen (66b. člen)
Vse vrste stopnje zaupnosti označenih na dokumentih oziroma fondih ali zbirkah, nastale v organih in drugih organizacijah bivše SFRJ, so nične, prav tako omejitve uporabe gradiva, ki so ga do uveljavitve samostojnosti predali organi in
organizacije bivše SFRJ.

64. člen (65. člen)
V delovno področje arhiva Republike Slovenije in regionalnih
arhivov sodijo tudi naloge varstva arhivskega gradiva nekdanjih državnih, avtonomnih, samoupravnih in drugih organov
ter pravnih oseb, za katere so bili ti arhivi pristojni po zakonu
o naravni in kulturni dediščini.

68. člen (67. člen)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati členi 57. do
69., 94. do 102., 13. točka 106. člena in člena 107. in 108
Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS št. 1/
81, 42/86, 8/90 in RS št. 26/92).

65. člen (66. člen)
Rok nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določen v
prvem odstavku 41. člena, se uporablja za arhivsko gradivo,
nastalo po - uveljavitvi Ustave Republike Slovenije, od dne
23.12.1991.

69. člen (68. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V drugem odstavku 21. člena je bila beseda »prvega« nadomeščena z besedo »prejšnjega«.

Državni zbor Republike Slovenije je na 39. seji dne 29. 5. 1996
ob obravnavi predloga zakona o arhivskem gradivu in arhivih
- druga obravnava sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih za
tretjo obravnavo.

V drugem odstavku 22. člena je bila beseda »prvega« nadomeščena z besedo »prejšnjega«. V tretjem odstavku istega
člena sta bili pri sklicevanju na odstavek dodani manjkajoči
besedi »tega člena«.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 3., 4., 5., 8., 9.,
10., 11., 15., 27., 28., 30., 31., 34., 35., 38., 39., 42., 56., 61., 63.
in 67. členu ter k četrtemu razdelku III. poglavja. Iz besedila
predloga zakona je bil črtan 29. člen, vanj pa sta bila vključena člena 66a. in 66b. člen. Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona, ki je predložen v tretjo
obravnavo.

V drugem odstavku 23. člena je bila beseda »prvega« nadomeščena z besedo »prejšnjega«.
V tretjem odstavku 25. člena je bila beseda »drugega« nadomeščena z besedo »prejšnjega«.
V drugem odstavku 27. člena sta bili na koncu odstavka pri
sklicevanju dodani manjkajoči besedi »tega zakona«.

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil
tudi preštevilčenja členov ter popravil sklicevanje na člene v
celotnem besedilu predloga zakona. V predlogu zakona so
bili opravljani naslednji redakcijski popravki in izboljšave:

V 55. členu je bil zamenjan vrstni red naštevanja prvih dveh
alinej.

V 10. členu je bila na koncu člena pred besedo »skupnosti«
vstavljena manjkajoča beseda -samoupravne«.

V 59., 62. in 68. členu je bila okrajšava »Ur. I.« nadomeščena z
besedama »Uradni list«.

V drugem odstavku 19. člena sta bili na koncu odstavka pri
sklicevanju dodani manjkajoči besedi »tega zakona«. V tretjem odstavku istega člena sta bili pri sklicevanju dodani
manjkajoči besedi »tega člena«.

V 66. členu je bila kratica »ZKS« nadomeščena z izpisanim
imenom »Zveza komunistov Slovenije«, kratica »SZDLJ« pa z
izpisanim imenom »Socialistična zveza delovnega ljudstva
Slovenije«.
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AMANDMAJI VLADE

Amandma k 41. členu

Amandma k 3. členu

V tretjem odstavku se za besedo »dostopno« vstavita besedi
»za uporabo«.

V drugem odstavku se za besedo »zakona« pred piko doda
besedilo »(v nadaljevanju: zasebno arhivsko gradivo)«.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma je redakcijske narave.

Amandma je redakcijske narave.

Amandma k 55. členu

Amandma k 8. členu

Besedilo četrte alineje prvega odstavka se nadomesti z:
»če izvozi zasebno dokumentarno gradivo za katero se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva brez-mnenja pristojnega ministra (1. odstavek 32. člena);

1. V prvem odstavku se besedilo od besede »in« do konca
odstavka nadomesti z:
»drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država oziroma, ki delujejo za območje celotne države.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma je potreben zaradi natančne opredelitve dejanskega stanja prekrška.

Amandma je delno redakcijske narave, v drugem delu pa je z
amandmajem vključena v besedilo predloga zakona preciznejša dikcija tako, da je jasno določeno, da varuje Arhiv RS
javno arhivsko gradivo tistih pravnih oseb, ki jih ustanovi
država oziroma tistih, ki delujejo za območje celotne države.
2. V tretjem odstavku se beseda »države« nadomesti z besedo
»Republike«.

Amandma k 67. členu
V prvi vrsti se za besedo »vrste« vstavi beseda »in«.
Obrazložitev:

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se v besedilo člena vnaša razlikovanje med vrstami in stopnjami zaupnosti, ki je potrebno zaradi
jasnosti in določljivosti zakonskih vsebin.

Amandma je redakcijske narave.
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Dopolnitve predloga

POMORSKEGA ZAKONIKA
SLOVENIJE

REPUOUKE

(PZ)

- EPA 767 - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 204. seji dne 27/6-1996
določila besedilo:
- DOPOLNITVE PREDLOGA POMORSKEGA ZAKONIKA
REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki jo pošilja v prilogi.

Z dopolnitvijo se nadomesti besedilo IV. poglavja uvoda
desetega, enajstega in dvanajstega dela obrazložitve
predloga pomorskega zakonika - prva obravnava, ki smo
vam ga poslali v obravnavo z dopisom št. 340-04/94-5/2-8 z
dne 5/8-1994.
ter

Z dopolnitvijo predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije se nadomesti besedilo IV. poglavja uvoda ter desetega,
enajstega in dvanajstega dela obrazložitve predloga pomorskega zakonika - prva obravnava in sicer:

plovbi tujih ladij (979. in 980. člen), o ladijskih listinah (981.
člen), o dolžnostih člana posadke (982. člen), o odmetavanju
predmetov ali snovi, ki lahko ovirajo ali ogrožajo varnost
plovbe (985. člen) in o plovbi čolnov (986. člen).

1. Nadomesti se besedilo IV. poglavja uvoda predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - prva obravnava, ki se
glasi:«

ENAJSTI DEL - AKTI ZA IZVAJANJE ZAKONA
■*1»
Za izvajanje zakona je potrebna vrsta podzakonskih predpisov, zlasti tistih tehnične narave. Zato zakon pooblašča ministra, pristojnega za pomorstvo (v nekaterih primerih pa tudi
ministra, pristojnega za obrambo), da izda takšne predpise, ki
so izrecno našteti v 987. členu.

IV. FINANČNE POSLEDICE, KI NASTANEJO Z UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONIKA
Uresničevanje pomorskega zakonika ne bo dodatno obremenilo dravnega proračuna.

DVANAJSTI DEL - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z novim zakonom tudi niso predvideni dodatni administrativno - strokovni in drugi postopki ter opravila, katerih izvajanje bi zahtevalo nove oziroma dodatne delavce v obstoječi
upravni strukturi.«

Na podlagi dosedanjega zakona o pomorski in notranji plovbi
je bilo izdanih veliko podzakonskih predpisov. Ti se v Sloveniji uporabljajo. Ker so za izvajanje zakona taki predpisi
potrebni (gl. obrazložitev k enajstemu delu), predlog določa,
da se še naprej uporabljajo, dokler pristojni organ (vlada ali
minister) ne izda novega predpisa. Vsi dosedanji predpisi, ki
se še lahko uporabljajo, so taksativno našteti v 989. členu.

2. Nadomesti se besedilo desetega, enajstega in dvanajstega
poglavja obrazloitve pomorskega zakonika Republike Slovenije - prva obravnava in se glasi.«
DESETI DEL - PREKRŠKI

Podobna ureditev velja za ladijske listine, ki veljajo še naprej,
vendar je zanje določen dveletni rok od uveljavitve tega zakonika, po katerem bodo morale biti izdane listine po tem
zakoniku (988. člen).

V slovenski zakonodaji je sprejeto načelo, da so vsa kazniva
dejanja zajeta v kazenskem zakoniku in da se institut gospodarskih prestopkov ne uporablja več. Zato kaznovalne
določbe v predlogu zajemajo le prekrške (členi 976-986).

V členih 990 in 991 predlog razveljavlja zakone, ki urejajo
razmerja, urejena z novim zakonikom. V 992. in 993. členu je
izvedeno načelo prepovedi retroaktivne veljavnosti zakona.
Predvidena vacatio legis je 30 dni (994. člen).

Prekrški sankcionirajo najpomembnejše kršitve pravil o varnosti plovbe (976. in 977. člen), o lastnostih ladje (978. člen), o
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OBRAZLOŽITEV
določbe. Iz podatne obrazložitve k vsem trem navedenim
poglavjem Predloga pomorskega zakonika (objavljena je bila
skupaj z besedilom zakonika v Poročevalcu št. 35/94) namreč
izhaja,
da določbe členov v teh poglavjih niso dodelane, zlasti zaradi
še neopravljenega medresorskega usklajevanja (med Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom za pravosodje, ki je
bilo pristojno za projekt Kazenskega zakonika RS), predvsem
v poglavju o prekrških.

Odbor za infrastrukturo Državnega zbora Republike Slovenije
je kot matično delovno telo pripravil Poročilo k predlogu
pomorskega zakonika Republike Slovenije. V njem je podal
predlagatelju priporočilo naj še pred obravnavo zakonika na
državnem zboru s pisno dopolnitvijo predloga odpravi
napako, ki je nastala pri tehnični pripravi besedila zakonika,
in tako nadomesti besedilo uvoda (potrebno je določiti morebitne finančne posledice tako, da predlagatelj poda oceno
finančnih sredstev iz državnega proračuna in predvidi druge
posledice, ki jih bo imel sprejem zakona (drugi odstavek 175.
člena poslovnika) in obrazložitev (pri desetem, enajstem in
dvanajstem poglavju pa objaviti besedilo, ki bo odgovarjalo
predlaganemu besedilu členov).

Ob opozorilu Odbora za infrastrukturo in okolje na to neskladje, je treba omeniti, da je tematika v vseh treh zgoraj navedenih poglavjih sedaj dodelana in dorečena, kakor tudi. da je
bila medresorsko usklajena že pred predložitvijo besedila
predloga pomorskega zakonika na 98. seji Vlade Republike
Slovenije, ki je bila dne 4/8-1994. Po pomoti pa je bila v
poročevalcu DZ objavljena vsebina diskete, ki še ni vljučevala
tako usklajene obrazložitve k zadnjim trem poglavjem Predloga pomorskega zakonika.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uveljavitev pomorskega zakonika ne bo povzročila zahteve po dodatnih sredstvih iz državnega proračuna, in da njegov sprejem ne bo
povzročil kakršnihkoli drugih posledic.
Drugi del pripombe Odbora za infrastrukturo in okolje se
nanaša na posamezna poglavja Predloga pomorskega zakonika in sicer Deseti del - Prekrški, Enajsti del - Akti za
izvrševanje zakona in Dvanajsti del - Predhodne in končne
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Usklajeno besedilo navedenih poglavij je sedaj vnešeno v
dopolnitev predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

BANČNIŠTVU

(ZBan)

- EPA 1556 - prva obravnava
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej SIMONČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance

Vlada Republike Slovenije je na 204. seji dne 27. junija
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O BANČNIŠTVU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije ie na podlagi 65. člena poslovUVOD

sodobnih tržnih ureditev, ki temeljijo na načelu proste konkurence. Vendar pa je zaradi nerazvitosti domačega finančnega
sistema bančna zakonodaja vsebovala določbe, ki so omogočale predvsem zaščito nacionalnega interesa, s ciljem
postopne prilagoditve domačega bančnega sistema mednarodnemu finančnemu okolju.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO
POTREBO PO NOVEM ZAKONU
Veljavna ureditev, ki ureja dejavnost bank in hranilnic, je
predstavljala enega izmed temeljnih kamnov za transformacijo slovenskega gospodarstva v sodobno tržno gospodarstvo. Bančni sistem naj bi v tem okviru predstavljal učinkovit
mehanizem zbiranja in prenosa finančnih prihrankov od varčevalcev na investitorje.

Zgoraj našteti predpisi so torej uvedli popolnoma nova pravila
bančnega poslovanja, ki so se izražala v določitvi minimalnega kapitala bank, zahtevi po dosledni disperziji poslovnih
tveganj, skrbi za zagotavljanje stalne likvidnosti, v določbah,
ki so preprečevale posameznim ustanoviteljem banke, da bi
vzpostavili nadzor nad poslovanjem banke oziroma hranilnice, ki ne bi bil v interesu njenih komitentov ter v določitvi
računovodskih standardov, načinov revidiranja poslovnih
izkazov ter metod odpravljanja finančnih težav bank in hranilnic. V tem okviru je tudi nadzorstvo nad delovanjem teh
finančnih institucij dobilo popolnoma drugačno vlogo. Namesto vnaprejšnjega formalnega spremljanja bančnega poslovanja je zakon uvedel bonitetno kontrolo, usmerjeno v zagotavljanje varnega bančnega poslovanja.

Skupščina Republike Slovenije je v letu 1991 v svežnju osamosvojitvenih aktov med ostalimi sprejela tudi zakone, ki so
celovito uredili področje poslovanja bank in hranilnic, in
sicer:
- zakon o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1,38/
92 in 46/93),
- zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 46/93),
- zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v
bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1),
- delno to področje urejajo tudi zakon o Banki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 1/91-1), zakon o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, št. 1/91-1) in zakon o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-1).

Poleg zakonodaje, ki neposredno regulira poslovanje bank in
hranilnic, pa je za uspešno in konkurenčno delovanje teh
finančnih institucij potreben obstoj zakonodaje s področja
gospodarskih družb, zakonodaje s področja revizije in računovodstva, varstva konkurence ter stečaja in likvidacije. Te
zakonodaje v času uveljavitve bančne zakonodaje še ni bilo.
Ta področja so bila zakonsko regulirana kasneje. Tako je
sprejetje te zakonodaje v obstoječo pravno ureditev bank in
hranilnic vneslo določene nejasnosti glede načina uporabe
posameznih zakonov oziroma so s sistemskega vidika posamezna področja urejena na novo. V nadaljevanju je podan
prikaz te nove zakonodaje.

Vsi ti predpisi so bili iz razloga pomembnosti za vzpostavitev
pogojev, potrebnih za delovanje nove slovenske države, sprejeti na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS
št. 1-6/91 z dne 25. junija 1991) in ne na podlagi Ustave
Republike Slovenije, ki je bila sprejeta šest mesecev kasneje
in sicer 28. decembra 1991.

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. I. RS št. 30/93) je splošni
predpis, ki podrobno opredeljuje temeljne prvine delovanja

Takrat sprejeta zakonodaja je ustrezala osnovnim kriterijem
35

poročevalec, št. 26

v tujini, krepitev konkurenčne sposobnosti in primerljivejše
izkazovanje poslovnih rezultatov bank, vse z namenom zagotovitve razvoja stabilnega in konkurenčnega bančnega oziroma finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Le stabilen
bančni sistem ter njegova prilagodljivost in konkurenčnost
lahko v največji meri zadovolji tako uporabnike finančnih
storitev, ki jih nudijo banke, kakor tudi interese lastnikov
banke. Ob navedenem je predlagatelj težil k oblikovanju takšnih rešitev v zakonu, ki bodo omogočile oblikovanje hitro
prilagodljivega bančnega oziroma finančnega sistema na
spremembe v gospodarskih pogojih in tehnologiji, ki v vedno
večji meri razvija temeljne bančne posle v vedno bolj zapletene oblike finančnih storitev. Prav tako je predlagatelj pri
oblikovanju posameznih zakonskih rešitev težil k temu, da bo
ureditev na področju finančnih storitev nediskriminatorna.
Poleg upoštevanja določil smernic Evropske unije predlog
zakona tudi predvideva uporabo mednarodnih standardov
(Baselski standardi). Navedeni standardi za države članice
Mednarodne banke za poravnavo s sedežem v Baslu niso
zavezujoči, vendar so mednarodno tako uveljavljeni, da jih
uporabljajo povsod po svetu. Cilj le-teh je okrepiti varnost in
solventnost mednarodnega bančnega sistema in harmonizacija mednarodnega bančnega poslovanja.

najpomembnejše oblike kapitalske družbe, to je delniške
družbe. Po predlogu zakona o bančništvu (v nadaljnjem besedilu predlog zakona) se za banke in hranilnice uporabljajo
določbe zakona o gospodarskih družbah, ki veljajo za delniško družbo, v kolikor predlog zakona ne določa drugače.
Zakon o gospodarskih družbah vsebuje pomembne določbe o
delnicah kot vrednostnih papirjih, ustanovitvi delniške
družbe, pravnih razmerjih med družbo in delničarji, organih
družbe, kakor tudi določbe o ničnosti in izpodbojnosti ter
postopkih pri statusnih spremembah, ki jih veljavni zakon o
bankah in hranilnicah ne vsebuje oziroma jih ureja drugače.
Navedene določbe zakona o gospodarskih družbah bistveno
dopolnjujejo obstoječo ureditev poslovanja bank in hranilnic,
ki v letu 1991 še ni bila poznana. Tako predlog zakona vsebuje
samo potrebne specialne statusne določbe, kar izvira iz same
narave dejavnosti bank in hranilnic.
Zakon o revidiranju (Ur. I. RS, št. 17/93) ureja revidiranje
računovodskih izkazov pravnih oseb ter podatkov in metod, ki
so uporabljene pri njihovem sestavljanju. Pri tem zakon
dopušča, da posamezni specialni predpisi podrobneje določijo obveznost revidiranja pravne osebe, kakor tudi pogoje in
načine, na podlagi katerih opravljajo revizijske družbe naloge
revidiranja. Predlog zakona bo tako ta specialni predpis, ki bo
določal posebnosti revidiranja računovodskih izkazov bank in
hranilnic.

V Sloveniji trenutno posluje 31 bank, uradno je registriranih
33 bank, vendar 2 banki (Ljubljanska banka d. d. in Kreditna
banka Maribor d. d.) nosita le stare terjatve in obveznosti, ki
izhajajo iz povezav z republikami nekdanje Jugoslavije. Od
leta 1991 se je število bank povečalo za 5 bank. Obseg
poslovanja bank konec leta 1995, merjen z velikostjo bilančne
vsote, je bil dosežen v višini 1,493 mia Sit, delež vseh finančnih storitev v BDP pa je dosegal 3%. Povprečna velikost banke
v Sloveniji je 48 mia Sit in je skoraj enaka povprečni velikosti
avstrijskih bank, medtem ko imajo italjanske banke v povprečju znatno višjo bilančno vsoto in sicer 618 mia Sit.

Na podlagi zakona o varstvu konkurence (Ur. I. RS, št. 18/93)
Urad za varstvo konkurence opravlja naloge, ki se nanašajo
na dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco
na trgu ali nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pa pomenijo nedovoljeno špekulacijo. Ker
navedeni zakon ne ureja posebnosti, ki so pomembne za
poslovanje bank in hranilnic, je ta vsebina vključena v predlog
zakona o bančništvu.

Glede na posle, ki jih banke opravljajo, prevladuje v slovenskem bančnem sistemu tip univerzalne banke. Dovoljenje za
opravljanje vseh vrst bančnih poslov v državi in tujini ima 15
bank, ostalih 16 bank pa ima omejeno dovoljenje za poslovanje, ki se predvsem nanaša na prepoved zbiranja bančnih vlog
v tuji valuti.

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. I. RS, št. 6/
94) so banke pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in tako poleg borznoposredniških družb opravljajo posle z
vrednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni. Ta zakon nadalje določa tudi posebne omejitve in pogoje, ko banka nastopa
kot pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev.

Sklep Banke Slovenije glede zahtevane višine jamstvenega
kapitala do konca septembra 1995 je vplival na povečanje
kapitalske ustreznosti celotnega bančnega sistema. Tako so
banke v letu 1995 v povprečju dosegle 21,7% kapitalsko
zadostnost, medtem ko znaša minimalen mednarodni standard kapitalske ustreznosti za banke 8%. Tuj kapital je udeležen v 16 bankah. Od tega so v eni banki tuje osebe 100%
lastnik delniškega kapitala, v petih bankah imajo tujci večinski delež, v ostalih desetih pa je delež tujega kapitala v
manjšini.

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 42/
93) določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri
upravljanju gospodarskih družb in zadrug. Pri tem zakon
izrecno določa, da sodelovanje pri upravljanju uresničujejo
delavci po določbah omenjenega zakona tudi v podjetjih, ki
opravljajo gospodarske javne službe, ter v bankah in zavarovalnicah, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.
Navedena določba omogoča, da so v predlog zakona vključene določbe, ki urejajo področje sodelovanja delavcev pri
upravljanju v bankah.

V slovenskem prostoru se je od leta 1991 z večanjem števila
bank spreminjal tudi tržni delež posameznih bank. Tako se je
znižal tržni delež največje banke v celotnem bančnem poslovanju od 51% v letu 1991 na 29% v letu 1995. Tri največje
banke, katerih delež posamezne banke presega 10% skupne
bilančne vsote bank, so dosegle v letu 1995 skupno 53% tržni
delež. Ostalih 28 bank obvladuje 47% celotnega bančnega
poslovanja, od tega znaša tržni delež 12 manjših bank skupno
le 8%. Posledice prevelikega števila majhnih bank se kažejo v
razdrobljenosti bančnega poslovanja in v skoraj dvakrat višjih
stroških finančnega posredništva kot v bankah iz sosednjih
zahodnoevropskih držav.

Prvo obdobje razvoja slovenskega bančništva v smeri razvoja
sodobnega bančnega sistema je pomenilo postopno prilagajanje temeljnim kriterijem in standardom tržnih gospodarstev,
ki pa je hkrati ščitilo vitalne interese slovenskega gospodarstva. Tako so banke v tem obdobju zadostile temeljnim pogojem varnega in skrbnega bančnega poslovanja in sicer tako
zahtevam po kapitalski zadostnosti, oblikovanju rezervacij za
slabe terjatev, razpršitvi kreditnih tveganj kot tudi zahtevam
po strukturiranju bančnih kapitalskih naložb. Naslednje
obdobje razvoja slovenskega fianančnega sistema pa pomeni
celovito prilagajanje slovenskega bančnega sistema mednarodnim pravilom in standardom, kar pomeni intenzivnejše
vklapljanje delovanja slovenskih bank in hranilnic v mednarodne tokove oziroma v sistem globalnega gospodarstva, kar
posledično pomeni postopno odpiranje tega dela finančnega
trga mednarodni konkurenci. To pa med drugim pomeni tudi
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, sprejetih s strani
Republike Slovenije.

V preteklih letih se je zaradi sanacije dveh največjih bank in
prilagajanja ostalih bank tržnim pogojem poslovanja ter večji
konkurenčnosti število zaposlenih zmanjševalo. V letu 1995
pa je zaradi večje aktivnosti bank pri pridobivanju novih
komitentov, na področju zbiranja sredstev in povečevanju
naložb, ponovno zaznaven trend povečanja števila zaposlenih
v bančnem sistemu in sicer za 8%. Bančno poslovanje se
opravlja preko 525 organizacijskih enot, v celotnem bančnem
sistemu pa je zaposlenih 10.500 delavcev, kar predstavlja
1,4% vseh zaposlenih v Sloveniji. Produktivnost, merjena z
višino bilančne vsote na zaposlenega, je za več kot trikrat

Predlog zakona bolj podrobno kot veljavni zakon vključuje
smernice Evropske unije, in sicer predvsem v delu, ki se
nanaša na izenačitev pogojev poslovanja naših bank doma in
poročevalec, št. 26
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Tako so se v letu 1995 znižale povprečne realne pasivne
obrestne mere na kratkoročne depozite za 1 do 2 odstotni
točki, v odvisnosti od roka zapadlosti, realne aktivne obrestne
mere za kratkoročne kredite pa so se v povprečju znižale za 3
do 4 odstotne točke.

nižja v primerjavi od dosežene v avstrijskih in italjanskih
bankah.
Zaradi visokega deleža slabih in nedonosnih naložb v posameznih bankah v letu 1991 so bila z novo bančno zakonodajo
uvedena ostrejša določila, v zvezi z ugotavljanjem kvalitete
kreditnega portfelja bank in obveznim oblikovanjem potrebnih rezervacij. Nova zakonska določila in postopki sanacije 3
večjih bank so vplivali na sprotno izboljševanje kvalitete terjatev v bankah. Tako imajo banke v svojih bilancah konec leta
1995 že 90% zdravih terjatev. Prav tako so banke za zagotavljanje varnega in skrbnega poslovanja v preteklih letih povečevale svoje rezervacije za pokrivanje potencialnih izgub,
doseženi dobiček pa v celoti usmerjale v povečanje rezerv.
Obseg rezervacij celotnega bančnega sistema, brez upoštevanja rezerv, je konec leta 1995 višji od terjatev s povečanim
tveganjem in tudi višji od zakonsko predpisanega obsega.

V slovenskem prostoru deluje tudi 7 hranilnic. Njihovo število
se je od leta 1991 zmanjšalo za 6, v letu 1995 pa so dosegle
skupno 4,4 mia Sit bilančne vsote, kar predstavlja le 0,3%
doseženega obsega poslovanja celotnega bančnega sistema.
Delujoče hranilnice, ki se želijo obdržati na trgu, pa izstopajo
z rezultati poslovanja, saj so v letu 1995 povečale bilančno
vsoto za 62%, doseženi bruto dobiček pa od 10 mio Sit (leto
1994) na 77,5 mio Sit v letu 1995. Hranilnice so v letu 1995 tudi
dosegle znatno višjo kapitalsko ustreznost od predpisane in
sicer v višini 20%.
V Sloveniji deluje tudi 72 HKS, od tega jih je 61 iz področja
kmetijske dejavnosti, ki so včlanjene v Zvezo HKS. Poslujejo
na osnovi posebnega zakona in ne zakona o bankah in hranilnicah, vendar je njihovo poslovanje podvrženo nekaterim
ukrepom Banke Slovenije (izločanje obvezne rezerve). Njihov
obseg poslovanja predstavlja 1,3% bilančne vsote bank, v letu
1995 so poslovale uspešno, saj so dosegle dobiček v višini
310 mio Sit.

Banke so po letu 1991, zaradi ostrejših zakonskih usmeritev in
čiščenja svojih bilanc, vodile bolj omejevalno naložbeno polftiko. To prehodno obdobje se je v letu 1995 zaključilo, kar se
kaže v ponovnem oživljanju kreditne aktivnosti in 28% nominalni rasti bilančne vsote vseh bank. Banke so v letu 1995
dosegle pomemben premik v povečanju deleža kreditiranja
gospodarstva in prebivalstva, ki predstavlja že 40% skupne
bilančne vsote bank. Najpomembnejši bančni vir financiranja
še vedno ostajajo sredstva prebivalstva, ki v povprečju predstavljajo več kot eno tretino vseh sredstev bank. Večja aktivnost bank se kaže tudi pri pridobivanju novih komitentov.
Brez upoštevanja obrtnikov in občanov, poslujejo banke s
16.644 komitenti, kar je za 15% več od predhodnega leta,
višina kreditne izpostavljenosti do enega komitenta pa se je
zmanjšala.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je urediti področje poslovanja bank in hranilnic, ki
bo predstavljal vsebinsko zaokroženo celoto, in ki bo v čim
večji meri upošteval ureditev, ki jo poznajo države Evropske
unije, ter omogočil nadaljnji razvoj obstoječih bank in hranilnic. Le takšen pogled na način urejanja bančnega področja
lahko zagotovi kar največjo zaščito varčevalcev in varnost
njihovih vlog, kakor tudi stabilnost bančnega oziroma finančnega trga.

Bilančni izkazi bank so bili že od leta 1991 podrobneje pregledani od revizorskih služb, od leta 1994 pa v celoti upoštevajo
določila slovenskih računovodskih standardov, ki temeljijo na
mednarodnih računovodskih standardih in kodeksu računovodskih načel.

Temelje rešitve zakona so v nadaljevanju podrobneje navedene.
Zakon izhaja iz opredelitve finančnih storitev, ki jih smejo
opravljati banke, in s tem povezane prepovedi za druge
pravne osebe, pri čemer opredelitev v splošnem izhaja iz
definicije finančnih storitev, kot jo pozna Evropska unija in
bistveno dopolnjuje veljavni zakon. Za finančno storitev po
evropski klasifikaciji se šteje vsaka storitev finančne narave in
vključuje bančne in druge finančne storitve ter zavarovalniške
storitve in storitve, povezane z zavarovalniško dejavnostjo.

Sistemski ukrepi na področju bančnega poslovanja, sanacija
dveh največjih bank, ki je v zaključni fazi, povečan obseg
poslovanja, krepitev kapitalske moči bank in izboljšanje kvalitete njihovega kreditnega portfelja, so vplivali na uspešno
poslovanje celotnega bančnega sistema v letu 1995, ki je
dosegel 15,2 mia Sit bruto dobička. Zaradi več kot trikratnega
povečanja bruto dobička celotnega bančnega sistema, glede
na predhodno leto, je tudi donosnost bilančne vsote bank
relativno visoka, saj je dosežena v višini 1,15%, donosnost
kapitala pa v višini 8,9%. Ob primerjavi kazalca donosnosti
bilančne vsote z drugimi državami v OECD izkazuje ves
bančni sistem v RS v letu 1995 višjo povprečno donosnost kot
banke v zahodnoevropskih državah in to predvsem na podlagi
doseganja višje obrestne marže in višjih neobrestnih prihodkov v primerjavi z bankami v državah OECD. Hkrati pa imajo
banke v RS skoraj dvakrat višje operativne stroške in neto
rezervacije v primerjavi z bankami iz držav OECD.

Banka oziroma hranilnica pridobi dovoljenje za opravljanje
finančnih storitev, če izpolnjuje pogoje, ki jih zakon podrobneje določa. Pri statusno organizacijskih vidikih mora banka
in hranilnica upoštevati določbe zakona o gospodarskih družbah, če zakon o bančništvu ne določa drugače, druge
veljavne zakone ter še s posebno skrbnostjo načela varnega
in skrbnega poslovanja. Navedena načela širše določajo, kaj
se poleg načel likvidnosti, solventnosti in rentabilnosti, ki so
opredeljena v veljavnem zakonu, še šteje k načelom, ki jih
mora banka s skrbnostjo dobrega gospodarja upoštevati pri
svojem poslovanju. Ta načela se predvsem nanašajo na kvaliteto upravljanja z vsemi tveganji, ki lahko nastanejo iz opravljanja katerekoli finančne sto.ritve v banki oziroma hranilnici.

Povprečen obrestni razpon v bankah je dosežen v višini 4,4%
in je kljub vsakoletnemu zniževanju še vedno enkrat višji od
doseženega v sosednjih zahodno evropskih državah, predvsem zaradi revalorizacijskega dela obresti. Obrestni razpon
samo iz realnih obresti v letu 1995 je bil 3,2% glede na
povprečno bilančno vsoto. Stroški finančnega posredništva, v
katere so poleg obrestne marže vključeni še ostali neto neobrestni prihodki, so doseženi v višini 6%. V primerjavi z
avstrijskimi bankami (3%), nemškimi bankami (2,8%) in itaIjanskimi bankami (4,6%) so prav tako dvakrat višji.

Predlog zakona drugače kot veljavni zakon ureja podružnice
tujih bank. Tuja banka lahko opravlja finančne storitve v
Republiki Sloveniji prek podružnice, kadar v vlogi za dovoljenje navede oziroma priloži zahtevano dokumentacijo. Predlog
zakona pri urejanju tujih podružnic odstopa od primerljive
ureditve smernic Evropske unije, ker predlagatelj meni, da
stopnja razvoja slovenskega bančnega sistema in obseg konkurence na njem še ne dovoljuje nekontroliranega vstopa
tujih podružnic na način, kot ga opredeljujejo smernice za
države članice Unije. Poleg navedenega predlog predvideva
tudi nadzorovano pridobivanje delnic domačih bank s strani
tujcev zaradi že navedenih razlogov.

Zaradi nerazumne konkurence med bankami na področju
obrestnih mer za tolarske depozite so banke v začetku leta
1995 sprejele Dogovor o najvišjih pasivnih obrestnih merah za
vloge do enega leta. Dogovor in ukrepi Banke Slovenije
(uvedba nominalne obrestne mere za sredstva in kredite z
dospelostjo do enega meseca, nov izračun revalorizacijskih
stopenj, ukinitev izločanja posebne obvezne rezerve glede na
višino pasivnih obrestnih mer) so posredno vplivali na znižanje tako pasivnih kakor tudi aktivnih bančnih obrestnih mer.

Prav tako sme tuja banka prek predstavništva na območju
Republike Slovenije predstavljati in posredovati informacije o
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dejavnosti matične banke. Predstavništvo je le organizacijski
del matične banke in ni pravna oseba. Predstavništvo ne sme
opravljati finančnih storitev ali drugih pridobitnih dejavnosti.
Ker je predstavništvo zelo razširjena oblika v okviru Unije, ga
predlagatelj za razliko od določb zakona o gospodarskih
družbah vključuje v predlog zakona.

3. MEDNARODNA PRIMERJAVA
Pri pripravi zakona je predlagatelj izhajal iz posameznih
zakonskih rešitev, kot jih vsebujejo bančni zakoni s področja
anglosaških držav, vzhodnoevropskih držav in držav, katerih
pravna ureditev je še najbolj podobna ureditvi v Republiki
Sloveniji ter držav, ki so med zadnjimi prilagajale bančno
zakonodajo ureditvi Evropske unije. Predlagatelj je takšen
pristop do obravnave zakonodaje drugih držav uporabil z
namenom, da bi v čim večjem obsegu vključil zakonske rešitve, ki so v tujini najbolj običajne, preverjene in vzpodbudno
vplivajo na razvoj bančnega kakor tudi celotnega finančnega
sistema posamezne države. Pri tem je predlagatelj še s
posebno pozornostjo proučil posamezne rešitve belgijskega
bančnega zakona zaradi primerljive majhnosti države in
posebnosti, ki izhajajo iz tega, avstrijskega bančnega zakona,
ki v največji meri vključuje smernice Evropske unije ter madžarskega in češkega bančnega zakona z vidika rešitev glede
pogojev za izdajo dovoljenj za poslovanje bankam in hranilnicam.

Bistvena vsebinska dopolnitev veljavnega zakona se nanaša
tudi na določbo o kvalificiranem deležu, ki povzema vsebino
smernic Evropske unije in pomeni novost v naši pravni ureditvi. S takšno določbo bo vzpostavljen nadzor nad strukturo
bank, obenem pa bo omogočeno izvajanje preventive v smislu
preprečitve pridobivanja deležev delničarjev, ki bi lahko z
svojim ravnanjem negativno vplivali na varno in skrbno poslovanje banke in posredno ogrožali varnost vlog varčevalcev ter
celotni finančni sistem države. Predlagatelj meni, da samo
optimalnejša struktura delničarjev v naših bankah lahko zagotovi, da bo najpomembnejši cilj poslovanja banke profitnost,
varnost in likvidnost. Analiza obstoječe strukture lastnikov
bank kaže na popolnoma neprimerljivo strukturo, kot je običajna v razvitih državah. Takšna struktura je posledica preteklosti in dosežene stopnje razvoja finančnega sistema kot
celote. Obenem bo uveljavljanje optimalnejše strukture delničarjev banke - aktivnih lastnikov tudi dolgoročen perspektiven cilj vsake banke. Tudi dopolnitve zakona glede opredelitve povezanih oseb pomenijo zelo pomembno vsebinsko
spremembo veljavnega zakona. Povezane osebe so opredeljene širše, kot v zakonu o gospodarskih družbah, zaradi
dejstva, ker je banka pri kreditiranju povezanih bank izpostavljena večjemu tveganju neplačila oziroma nevračilu posojenega denarja. Med povezane osebe predlog zakona šteje
pravno samostojne osebe, ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi
navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno voljo in delujejo kot ena sama oseba. Takšen pristop do tveganj, ki izhajajo iz povezanih oseb, poznajo tudi smernice Evropske unije.
Le na ta način banka in hranilnica lahko ugotovi prikrita
tveganja, ki izhajajo iz poslovanja s povezanimi osebami.

Temeljne vsebine, ki v okviru držav Evropske unije urejajo
področje poslovanja bank, so urejene s smernicami Evropske
unije, ki se nanašajo na poslovanje finančnih institucij. Smernice so najbolj splošna oblika objavljanja zakonodaje, ki se
nanaša na finančne institucije, in so hkrati zavezujoče za
države članice z dnem, ki je v vsaki smernici posebej naveden.
To seveda pomeni, da jih države članice direktno ne uporabljajo, ampak so dolžne v predpisanem roku njihovo vsebino
vključiti v nacionalno zakonodajo posamezne države. Smernice torej pomenijo minimalni pravni okvir, ki ga morajo
države članice in zainteresirane države za pridruženo članstvo upoštevati pri nacionalni ureditvi posameznega področja
in so tudi osnovni pogoj za zagotovitev čim večje usklajenosti
pravne ureditve pri opravljanju finančnih storitev znotraj
Evropske unije. Pri tem pa je bistveno tudi to, da posamezna
članica lahko v nacionalni ureditvi preseže minimalni okvir,
vendar to pomeni, da bodo domače pravne osebe v primeru
članstva v Evropski uniji glede na tujo konkurenco pod
neenakimi pogoji opravljale finančne storitve v tujini in doma.
Tuja konkurenca namreč lahko v takšnem primeru opravlja
finančne storitve pod ugodnejšimi, liberalnejšimi pogoji.

Varnost in likvidnost bančnih vlog fizičnih oseb je v predlogu
zakona urejena popolnoma na novo tako, da je namesto
dosedanjega zavarovalniškega principa predloženo solidarno
jamstvo bank. Solidarno jamstvo je urejeno tako, da vse
banke solidarno jamčijo do določenega zneska, ki je določen
v višini, kot ga predvidevajo smernice EU. Če skupni znesek
jamstev vseh bank ne zadošča za izplačilo zajamčenih vlog,
subsidiarno jamči Republika Slovenija, ki plača razliko iz
proračuna. Enako solidarno jamstvo znaša za vse banke 1%
stanja vseh vlog fizičnih oseb v banki.

Smernice Evropske unije, ki obravnavajo finančne institucije,
niso bile sprejete zato, da bi služile kot model za oblikovanje
finančnega sektorja. Namen sprejetja smernic Evropske unije
je vzpostavitev enotnega trga finančnih storitev. Ker so bili
finančni sektorji posameznih držav članic v času sprejemanja
teh smernic že dobro razviti, pomeni sprejetje teh smernic
določitev minimalnih enotnih pravil oziroma pogojev za
izdajo dovoljenj in previdnostnih meril. Temeljna načela, na
katerih temelji notranji trg na področju finančnih storitev, so
vzajemno priznavanje nacionalnih nadzornih standardov
(mutual recognition of the national supervisory standards),
nadzor v domači državi (home country control), in enotna
licenca (single licence).

Predlog določb o ukrepih za preprečitev nesolventnosti bank
in hranilnic vključuje vsebino, ki se nanaša na aktivnosti, ki jih
nadzorna institucija odredi, če banka ne izpolnjuje posameznih določil zakona. Te določbe prav tako pomenijo
pomembno dopolnitev veljavnega zakona. V tem delu lahko
nadzorna institucija glede na obseg in vsebino težav v banki
imenuje kuratorja oziroma prevzame banko v upravljanje na
način in po postopkih, ki so v predlogu podrobneje razčlenjeni.

Vsebino najpomembnejših smernic Evropske unije, ki se
nanašajo na finančne institucije, navajamo v nadaljevanju.
1. »Prva bančna smernica« (Dir 77/780/EEC)

Tako kot v veljavnem zakonu o bankah in hranilnicah so v
predlogu zakona vsebovane rešitve, ki se navezujejo na
področje poslovanja hranilnic, z namenom, da omogočijo
nadaljnji razvoj hranilništva v Sloveniji ob hkratni maksimalni
zaščiti varčevalcev v smeri, kot to velja v Evropski uniji. Glede
na predlagane določbe hranilnice poslujejo na celotnem
območju države in opravljajo določene finančne storitve z
nižjim kapitalom, kot je potreben za banke.

Ta smernica je določila obvezen sistem izdaje dovoljenj in
nadzora nad poslovanjem finančnih institucij, to je tistih institucij, ki zbirajo depozite fizičnih in pravnih oseb in dajejo
kredite iz tako zbranih sredstev, z namenom vzpostavitve
osnovnih minimalnih kriterijev za harmonizacijo. Prav tako je
ta smernica že nakazala usmeritev bodočega urejanja tega
področja v okviru Evropske unije, saj je njen koncept vseboval
zametke, ki nakazujejo na to, da bodo minimalni standardi
potrebni tako na področju dovoljenj kakor tudi pri določbah
glede kapitala, sodelovanja nadzornih institucij, principu
»home country control« ter skupne politike do urejanja odnosov z državami izven Evropske unije. V tej smernici so tudi
poizkušali enotno definirati pojem kreditne institucije za
države, ki so v praksi imele zelo različno oblikovane finančne
sisteme. V vsebini prve bančne smernice so vidni tudi zametki
bodoče ekonomske in monetarne unije, kakor tudi možnost

Predlog zakona na novo ureja status hranilno kreditnih služb.
Hranilno kreditno služba je zadruga, ki se ustanovi za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev v skladu s predlogom zakona.
Za hranilno kreditne službe velja izjema glede roka prilagajanja predlogu zakona in izjeme, ki izhajajo predvsem iz dejstva,
da hranilno kreditne službe opravljajo finančne storitve za
ustanovitelje.
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4. Smernica o solventnosti (Dir 89/647/EEC)

ustanavljanja finančnih organizacij v okviru vseh držav članic
brez nacionalnih omejitev in diskriminacije.

Smernica določa pogoj glede kapitalske ustreznosti bank v
višini 8% tehtane aktive banke, ki se izračuna kot razmerje
med kapitalom in tehtano aktivo banke. To razmerje mora
banka izračunati najmanj dvakrat letno. Zaradi potrebnih
podatkov za izračun je vsebina navedene smernice povezana
s smernico, ki določa kapital banke (Dir 89/299/EEC). Pri tem
se knjigovodsko izkazovanje vrednosti kapitala razlikuje od
tako imenovanega »jamstvenega kapitala«, s katerim banka
oziroma hranilnica jamči za svoje obveznosti. Prav tako se
način financiranja kapitala banke razlikuje od načina, ki velja
za ostale družbe.

2. »Druga bančna smernica« (Dir 89/646/EEC)
Druga bančna smernica je srce ureditve Evropske unije za
področje bank in drugih kreditnih institucij. Navedena smernica je bistveno dopolnila minimalne zahteve urejanja poslovanja bank glede na prvo bančno smernico. Uveljavila je
princip »home contry control« - to je princip nadzora, ki ga
izvaja država, kjer ima banka sedež. Prav tako je uvedla
določene enotne standarde pri opravljanju nadzora ter princip »single licence«, ki pomeni enotno dovoljenje za opravljanje finančnih storitev.

5. Smernica o načinih razpršitve tveganj (Dir 92/121/EEC)

Navedene dopolnitve so dodatno omogočile harmonizacijo
zakonodaje držav članic unije in znatno povečale stopnjo
liberalizacije pri opravljanju finančnih storitev. Doseženo
raven harmonizacije je vzpodbudila tudi določba o minimalnih kriterijih pri opravljanju nadzorne funkcije. Seveda pa vse
navedeno še ni omogočilo popolne harmonizacije, zato bodo
potrebne dodatne določbe, ki bodo tudi v praksi omogočile
izvajanje koncepta »home country control«. Na podlagi takšnih določb je država, v kateri je podružnica tuje banke, pristojna samo za nadzor podružnice z monetarnega vidika,
nadzorna institucija, kjer ima banka sedež, pa je pristojna za
izdajo dovoljenj in nadzor banke kot celote.

Smernica o načinih razpršitve tveganj, ki nastanejo iz poslovanja banke ali hranilnice, vsebuje določbe, katerih namen je
zaradi zagotovitve večje varnosti vlog varčevalcev omejiti
tveganja, ki nastanejo na podlagi dajanja kreditov in opravljanje drugih finančnih storitev za posameznega komitenta
banke: Tako smernica določa veliko kreditno izpostavljenost,
ki do posameznega komitenta banke ne sme presegati 10%
kapitala banke oziroma, da skupni obseg velikih kreditov ne
sme presegati 800% kapitala banke, pri čemer sme kreditna
izpostavljenost do posameznega komitenta skupno znašati
največ 25% kapitala banke. V izpostavljenost banke se ne
štejejo krediti, ki so popolno zavarovani. Bistveno pri tem pa
je. da banka vse navedene omejitve upošteva, kadar se nanašajo na posameznega komitenta banke ali na skupino povezanih oseb. Smernica tudi zelo podrobno navaja definicijo povezane osebe. O vseh velikih kreditnih izpostavljenostih mora
banka enkrat letno obveščati nadzorno institucijo, pri čemer
mora banka imeti izgrajene kontrolne mehanizme za identificiranje velikih kreditov, kakor tudi ustrezne administrativne in
računovodske postopke, ki so potrebni pri tem. Navedene
procedure morajo biti čimbolj optimalne zaradi nujnosti
upravljanja s tveganji, ki nastanejo iz zgoraj opisanih obsegov
kreditne izpostavljenosti.

Smernica uveljavlja princip enotnega dovoljenja, na podlagi
katerega banke lahko opravljajo finančne storitve, ki jih smernica podrobneje navaja, in odpirajo podružnice v državah
Članicah unije brez omejitev. Na podlagi te smernice so določeni bistveni kriteriji za pridobitev dovoljenja, kot so razpolaganje z ustreznim kapitalom, imenovanje najmanj dveh oseb,
ki bodo vodile banko z ustreznimi strokovnimi izkušnjami,
prakso in ugledom, kakor tudi ustrezna informacijska podlaga ter administrativni in računovodski postopki, ki bodo
zagotovili pravilno izkazovanje poslovnih rezultatov. Obenem
smernica dodatno razčlenjuje tudi minimalne pogoje za pridobitev dovoljenja, ki veljajo v celotni uniji. K pogojem spadajo tudi določbe glede minimalnega kapitala v višini 5 mio
ECU, s katerim mora banka vedno razpolagati, ustrezno organizirano službo notranje kontrole in revizije v banki, kakor
tudi omejitve glede naložb bank v nefinančne pravne osebe in
določbe o obveščanju nadzorne institucije o delničarjih s
kvalificirano udeležbo. Pri nadzoru bank so nadzorni organi
držav članic dolžni sodelovati predvsem v delu, ki se nanaša
na upravljanje z likvidnostjo in solventnostjo bank. Poleg
navedenega ta smernica poskuša uveljaviti idejo enotnega
trga in glede na dosedanjo ureditev pomeni zmanjševanje
omejitev pri pretoku kapitala. Tako definirani enotni pogoji za
pridobitev dovoljenja so povezani s konceptom smernic, ki
uveljavlja tudi minimalne standarde na področje opravljanja
nadzora bank. Minimalni standardi pri opravljanju nadzora
vključujejo identifikacijo obstoječih delničarjev, kakor tudi
•istih, ki želijo pridobiti kvalificirane deleže ter nadzor naložb
v nefinančne organizacije. Posamezni delničar pridobi kvalificiran delež, kadar doseže ali preseže mejo 10%, 20%, 33% ali
50% vseh delnic banke. Za pridobitev takšnih deležev posamezen delničar potrebuje dovoljenje nadzorne institucije.
Nadzorna institucija lahko zavrne izdajo omenjenega dovoljenja, če meni, da bi delničar lahko izvajal negativni vpliv na
varno in skrbno poslovanje banke.

6. Smernica, ki ureja minimalne pogoje glede zavarovanja
bančnih vlog (Commision Rec. 87/63/EEC)
Smernica, ki ureja minimalne pogoje glede zavarovanja bančnih vlog, je bila sprejeta z namenom zagotovitve in povečanja
varnosti vlog varčevalcev. Gre predvsem za vloge tistih varčevalcev, ki ne razpolagajo z ustreznim znanjem oziroma informacijami o kvaliteti poslovanja posamezne banke, kateri so
zaupali svoje prihranke. Smernica predvideva minimalni znesek, do katerega morajo biti zavarovane vloge varčevalca pri
posamezni banki. V primeru uvedbe stečaja v banki mora biti
sistem zavarovanja zgrajen tako, da posameznik dobi izplačano vlogo skupno pri posamezni banki v višini 20.000 ECU. V
primeru, da sistem zavarovanja tega ne omogoči, bi nesolventnost posamezne banke izredno negativno vplivala na
zaupanje v celotni bančni sistem in povzročila množično
dviganje vlog. Zato smernica predvideva obveznost vključevanja bank, ki sprejemajo vloge, v nacionalno shemo zavarovanja ter tudi določila, katere vloge v shemo zavarovanja niso
vključene.
7. Smernica, ki se nanaša na računovodske izkaze bank in
hranilnic (Dir 86/635/EEC)
Namen smernice, ki se nanaša na računovodske izkaze bank
in hranilnic, je vpeljati standarde, ki se nanašajo na vsebino in
obliko predstavitve račnovodskih izkazov bank in hranilnic z
namenom zagotovitve lažje in večje primerljivosti izkazovanja
rezultatov poslovanja in finančnega stanja bank, kakor tudi
primerljivejšo in konsistentnejšo prakso pri njihovi uporabi v
daljšem časovnem obdobju. Prav tako smernica določa
obveznost javnega objavljanja letnih računovodskih izkazov
bank ter tudi konsolidiranih izkazov, skupaj z mnenjem revizorja na način in v skladu z nacionalno zakonodajo posamezne države. Banka mora navedene računovodske izkaza
objaviti v državi, kjer ima sedež oziroma tudi tam, kjer ima
podružnice. Posamezna država lahko zahteva, da so objave
vedno v nacionalnem jeziku.

3- Prva in druga smernica Evropske unije o opravljanju nadzora na osnovi konsolidiranih računovodskih podatkov (Dir
83/350/EEC in Dir 92/30/EEC)
smernici določata, da se kreditna institucija, ki ima
Posredno ali neposredno 20% kapitalski delež v drugi kreditni
instituciji, nadzoruje na osnovi konsolidiranih podatkov. Taksen nadzor opravi enkrat letno nadzorni organ države, kjer
'tia sedež zgoraj navedena banka. V primeru, da takšen delež
a|
i udeležba znaša med 20% in 50% kapitala, nadzorni organ
določi, na kakšen način se opravi konsolidacija. Kadar pa je
odstotek višji kot 50%, je konsolidacija obvezna v skladu z
mednarodnimi računovodskimi načeli.
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2. finančni zakup (leasing);
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. financiranje komercialnih poslov;
5. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi;
6. trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
7. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb;
8. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic;
9. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice).
10. storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja
trg vrednostnih papirjev.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH REŠITEV
Sprejem zakona o bančništvu ne bo direktno povzročil
potrebe po dodatnih finančnih sredstvih iz državnega proračuna. Prav tako za izvajanje posameznih določil zakona ne
bodo potrebna sredstva iz proračuna.
BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE

(2) Banka lahko opravlja druge finančne storitve iz prve do
devete točke prvega odstavka tega člena, če za opravljanje
teh dejavnosti pridobi dovoljenje Banke Slovenije.

(Splošna določba)
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in
prenehanje bank in hranilnic.

(3) Pogoje za opravljanje drugih finančnih storitev iz desete
točke prvega odstavka tega člena določa zakon, ki ureja trg
vrednostnih papirjev.

(Banka)
2. član

(4) Pomen posameznih izrazov iz prvega odstavka tega člena
je naslednji:

(1) Banka je delniška družba, ki je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje bančnih storitev.

1. factoring je odplačno prevzemanje terjatev z regresom ali
brez;
2. finančni zakup (leasing) je dajanje sredstev v zakup, katerega dospelost je približno enaka pričakovani življenjski dobi
sredstva, ki se daje v zakup, in pri katerem zakupnik pridobi
večino koristi od uporabe sredstva ter prevzame celotno tveganje posla;
3. izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je
posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega
papirja, deviz ali blaga oziroma višine obrestne mere.

(2) V sodni register se ne sme vpisati ime banka ali hranilnica
ter izpeljanka iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje bančnih storitev po tem zakonu.
(Bančne storitve)
3. člen
(1) Bančne storitve so naslednje finančne storitve:

(Obseg opravljanja storitev)
6. člen

1. sprejemanje denarnih in drugih vračljivih sredstev ter dajanje kreditov iz teh sredstev;
2. opravljanje plačilnega prometa, razen če ni s posebnim
zakonom določeno drugače;
3. posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov;
4. nuđenje storitev fiduciarne banke v zvezi z vrednostnimi
papirji;
5. zbirna hramba vrednostnih papirjev, za katere z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev, ni predpisana obvezna
hramba pri klirinško depotni družbi;
6. oddajanje šefov.

Bančne in druge finančne storitve lahko banka opravlja v
obsegu, ki je glede na velikost kapitala banke določen v tem
zakonu.
(Druge finančne organizacije)
7. člen
(1) Druge finančne organizacije po tem zakonu so pravne
osebe, ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo druge
finančne storitve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
oziroma druge finančne storitve na podlagi zakona, ki ureja
zavarovalnice, trg vrednostnih papirjev, investicijske sklade in
družbe za upravljanje ter na podlagi drugih zakonov, ki urejajo finančne storitve.

(2) Nihče razen bank ne sme opravljati bančnih storitev iz
prvega odstavka tega člena.
(OpravlJan|e bančnih storitev brez dovoljenja)
4. člen

(2) Nefinančne organizacije po tem zakonu so vse druge
pravne osebe, razen bank in pravnih oseb iz prvega odstavka
tega člena.

(1) Če tržni inšpektor ugotovi, da pravna oseba ali podjetnik
posameznik opravlja bančne storitve iz 3. člena tega zakona,
ne da bi izpolnjeval pogoje po tem zakonu, takšni osebi
prepove opravljanje teh storitev. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše kriterije pretežnega opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena na
podlagi predhodnega mnenja Banke Slovenije.

(2) Če pravna oseba ali podjetnik posameznik iz prejšnjega
odstavka v roku 8 dni ne preneha z opravljanjem bančnih
storitev iz 3. člena tega zakona, začne pristojno sodišče nad
pravno osebo oziroma podjetnikom posameznikom iz prvega
odstavka tega člena postopek likvidacije na predlog tržnega
inšpektorja oziroma Banke Slovenije.

(Prepoved opravljanja drugih dejavnosti)
8. člen

(3) Odločba o prepovedi opravljanja storitev iz prvega
odstavka tega člena se objavi v sredstvih javnega obveščanja.

(1) Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti razen bančnih
in drugih finančnih storitev iz 3. člena oziroma 5. člena tega
zakona.

(Druge finančne storitve)
5. člen

(Prepoved opravljanja drugih finančnih storitev)
9. člen

(1) Druge finančne storitve po tem zakonu so naslednje storitve;

Banka, ki ima posredno ali neposredno najmanj 20% delež v
kapitalu pravne osebe, ki opravlja druge finančne storitve iz
prvega odstavka 5. člena tega zakona, ne sme sama opravljati
teh finančnih storitev.

1. factoring;
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(Povezane osebe in posredne naložbe)
10. člen

(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala banke, ki opravlja
bančne storitve, je 900.000.000 tolarjev.

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne
osebe, ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako
drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno
oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom
doseganja skupnih ciljev.

(Delnice banke)
15. člen

«

(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane pred vpisom
ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.

(2) Za povezane osebe iz prvega odstavka tega člena se
štejejo zlasti osebe, ki so med seboj povezane:
1. po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši, otroci,
bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci);
2. z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo;
3. po svaštvu kot ožji družinski člani zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja;
4. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za
povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik
poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj
20% glasovalnih pravic;
5. tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki se
štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj,
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravia, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z
najmanj 20% glasovalnih pravic;
7. kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri
opravljajo to funkcijo, in osebe, ki se štejejo za povezane s
člani uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih točkah
tega člena.
(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da banka ne sme imeti
naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na
neposredne kot tudi na posredne naložbe.

(Prednostne delnice banke)
16. člen
(1) Banka ne sme imeti v sestavi osnovnega kapitala več kot
tretjino prednostnih delnic.
t
(2) Če je banka izdala prednostne delnice brez glasovalne
pravice in če skupščina delničarjev dve leti zapored odloči, da
se dobiček banke ne razdeli, ne glede na določbe zakona o
gospodarskih družbah, imetniki prednostnih delnic brez glasovalne pravice na naslednji skupščini ne pridobijo pravice
glasovati o delitvi dobička banke.
2.3. DELNIČARJI BANKE
(Prepoved pridobitve delnic banke)
17. člen
(1) Nihče ne sme posredno ali neposredno pridobiti več kot
5% delnic banke, ki zagotavljajo glasovalno pravico.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko fizične osebe,
druge banke, Republika Slovenija ter druge finančne organizacije pridobijo več kot 5% delnic banke, ki zagotavljajo
glasovalno pravico, pod pogoji, določenimi s tem zakonom.

(4) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane s
pravno osebo iz tretjega odstavka tega člena.
(Posredna pridobitev)
11. člen

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena druga banka ali
druga finančna organizacija ne sme posredno ali neposredno
pridobiti več kot 10% delnic banke, ki je v tej drugi banki ali
drugi finančni organizaciji kapitalsko udeležena z več kot
10% deležem.

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev je oseba, za račun katere je druga
oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne
deleže oziroma druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri
upravljanju oziroma druge vrednostne papirje.
(2) Šleje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic,
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev,
katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba.

(Kvalificirani deleži)
18. člen
(1) Za pridobitev delnic banke, ki zagotavljajo glasovalno
pravico, zaradi katere oseba iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona, postane imetnik 10%, 20%, 33%, 50%, ali 75%
vseh delnic banke, ki zagotavljajo glasovalno pravico, je
potrebno posebno dovoljenje Banke Slovenije.

(Uskladitev denarnih zneskov)
12. člen

(2) Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena najkasneje v 3 mesecih po prejemu
popolne vloge.

Banka Slovenije usklajuje denarne zneske iz tega zakona, če
se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja proti ECU po
tečaju Banke Slovenije.

(3) Pogoje in postopek za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena ter listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja,
predpiše Banka Slovenije.

2. STATUSNE DOLOČBE
2.1. UPORABA DOLOČB ZAKONA O GOSPODARSKIH
DRUŽBAH

(Sankcija za kriitev)
19. člen

(Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah)
13. člen

(1) Če oseba pridobi delnice v nasprotju s 17. oziroma 18.
členom tega zakona, iz tako pridobljenih delnic nima glasovalne pravice.

Za banke se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih
družbah, ki veljajo za delniško družbo, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

(2) Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje iz prvega
odstavka 18. člena, če banka oziroma druga finančna organizacija krši obveznosti obvladujoče družbe v finančni skupini,
določene s tem zakonom.

2.2. OSNOVNI KAPITAL BANKE IN DELNICE BANKE
(Osnovni kapital banke)
14. člen

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena izgubi banka
oziroma druga finančna organizacija glasovalne pravice iz
delnic, na podlagi katerih je njen delež v delnicah banke, ki
zagotavljajo glasovalno pravico večji kot 10%.

(1) Banka se lahko ustanovi samo kot delniška družba.
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2.4. ORGANI BANKE
(Uprava banke)
20. člen

4. če skupščina delničarjev banke sprejme sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala banke;
5. o nastanku velikih izpostavljenosti ter o izpostavljenostih
banke do povezanih oseb.

(1) Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki banko
skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu.

(2) Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o;

(2) Člani uprave banke morajo biti v banki v delovnem razmerju za nedoločen čas, za polni delovni čas.

(Pogodba o zaposlitvi članov uprave)
21. člen

1. imenovanju in prenehanju svojega članstva v organih
upravljanja drugih pravnih oseb;
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, član uprave sam, njegov zakonec oziroma oseba, s
katero živi v izvenzakonski skupnosti ali otrok oziroma posvojenec, ki nima polne poslovne sposobnosti in druge osebe, ki
nimajo polne poslovne sposobnosti in so članu uprave dodeljene v skrbništvo, pridobil ali odsvojil delnice ali poslovne
deleže.

(1) Z dnem imenovanja izrednega upravitelja prenehajo vse
posebne ugodnosti, ki jih imajo člani uprave banke in drugi
delavci banke na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi.

(3) Predsednik nadzornega sveta banke mora najkasneje 3
delovne dni po prejemu obvestila iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena o tem obvestiti Banko Slovenije.

(2) Določba individualne pogodbe o zaposlitvi člana uprave
banke oziroma drugega delavca banke, ki je v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, je nična.

(Člani nadzornega sveta banke)
26. člen

(3) Najmanj en član uprave mora biti državljan Republike
Slovenije, ni pa potrebno, da je večina članov uprave državljanov Republike Slovenije.

(Pogoji za člane uprave banke)
22. člen

(1) Člani nadzornega sveta banke ne smejo biti osebe, ki so
povezane s pravnimi osebami, v katerih je banka neposredno
ali posredno udeležena z več kot 5% upravljalskim ali lastniškim deležem.

(1) Člani uprave banke morajo biti strokovno usposobljeni za
vodenje banke.
(2) Šteje se, da je kandidat za člana uprave strokovno usposobljen, če ima ustrezno visokošolsko izobrazbo, najmanj
petletne uspešne izkušnje v poslovodnih organih finančnih
organizacij ali pa je bil član nadzornega sveta v finančnih
organizacijah, najmanj pet let.

(2) Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu banke
je največ ena petina njegovih članov.

(Soglasje za imenovani« članov uprave banke)
23. člen

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu o
gospodarskih družbah, ima nadzorni svet banke tudi naslednje pristojnosti:

(Pristojnosti nadzornega sveta banke)
27. člen

(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana le oseba, ki
pridobi soglasje Banke Slovenije za člana uprave banke.

1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke;
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke;
3. daje soglasje upravi k določitvi notranjih pravilnikov poslovanja banke.

(2) Banka Slovenije odloči o izdaji soglasja iz prvega odstavka
tega člena najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge.
Vlogi je potrebno priložiti listine in dokazila o strokovni usposobljenosti kandidata.

(Dolžnosti članov nadzornega sveta banke)
28. člen

(3) V postopku izdaje dovoljenja za opravljanje poslov banke
ter pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka lahko Banka
Slovenije ugotavlja strokovno usposobljenost kandidata za
člana uprave banke na podlagi razgovora s kandidatom.

(1) Člani nadzornega sveta banke morajo:
1. nadzirati primernost postopkov notranje kontrole in notranje revizije poslovanja banke;
2. podati skupščini delničarjev banke poročilo glede opravljenih postopkov notranje kontrole poslovanja banke;
3. preveriti letna in druga finančna poročila banke;
4. podati skupščini delničarjev banke poročilo glede opravljene revizije banke ter glede stroškov revizije banke.

(Varno in skrbno poslovanje)
24. člen
(1) Pri opravljanju bančnih oziroma drugih finančnih storitev
morajo člani uprave in nadzornega sveta zagotoviti, da banka
posluje v skladu z načeli varnega in skrbnega poslovanja, kot
so določena s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, sicer so odgovorni za nastalo škodo.

(2) Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki
za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve njihove dolžnosti po prvem odstavku tega člena, razen če dokažejo, da so
pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

(2) Uprava banke mora zagotoviti spremljanje tveganj, katerim
je banka izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne
ukrepe, s katerimi se banka zavaruje pred nastankom izgub iz
teh tveganj.

(3) Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije
nemudoma obvestiti o:

(Obveftčanje nadzornega sveta)
25. člen

1. imenovanju in prenehanju svojega članstva v organih nadzora drugih pravnih oseb;
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, član uprave sam, njegov zakonec oziroma oseba, s
katero živi v izvenzakonski skupnosti ali otrok oziroma posvojenec, ki nima polne poslovne sposobnosti in druge osebe, ki
nimajo polne poslovne sposobnosti in so članu uprave dodeljene v skrbništvo, pridobil ali osvojil delnice ali poslovne
deleže.

(1) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni
svet banke o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke;
2. če nastanejo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja
za poslovanje banke;
3. če se kapitalska ustreznost banke zmanjša pod 8%;
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(Izplačilo dobička)
29. člen

tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje
bančnih in drugih finančnih storitev.

Dobiček se ne sme izplačati delničarjem, če banka ne dosega
minimalne kapitalske ustreznosti ali če zaradi izplačila
dobička, banka ne bi več dosegala minimalne kapitalske
ustreznosti.

(Odločanje o dovoljenju)
33. člen
(1) Banka Slovenije odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev najkasneje v
12 mesecih od prejema popolne vloge za izdajo dovoljenja.

3. OPRAVLJANJE BANČNIH IN DRUGIH FINANČNIH STORITEV

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem
postopku.

3.1. SPLOŠNO
(Vrsta dovoljenj)
30. člen

(Zavrnitev zahteve za Izdajo dovoljenja)
34. člen

(1) Banka mora za opravljanje bančnih storitev pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.

Banka Slovenije lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev le:

(2) Če banka poleg bančnih storitev opravlja tudi druge
finančne storitve, mora za opravljanje le-teh pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.

1. če iz statuta banke in ostale dokumentacije izhaja, da
banka ni organizirana v skladu z določili zakona;
2. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja, da niso
zagotovljeni pogoji za poslovanje bank, določeni s tem zakonom, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
3. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da
banka kadrovsko, organizacijsko in tehnično ne bo sposobna
opravljati v poslovnem načrtu predvidenega obsega finančnih
storitev;
4. če uprava ni sestavljena vsaj iz dveh članov, ki sta strokovno usposobljena in ki zastopata banko v pravnem prometu
in ki sta z banko v rednem delovnem razmerju, pri čemer vsaj
eden od članov uprave obvlada slovenski jezik in ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji;
5. če banka nima potrebnega kapitala;
6. če iz kapitalskih, upravljalskih, poslovnih ali sorodstvenih
povezav med delničarji izhaja, da organi banke ne bodo mogli
samostojno in neodvisno odločati o poslovanju v dobro
banke;
7. če statut banke vsebuje določbe, ki so v nasprotju z načeli
skrbnega in varnega poslovanja banke po tem zakonu.
8. če drug zakon, ki ureja opravljanje posameznih drugih
finančnih storitev, na katere se nanaša zahteva, za opravljanje
teh storitev določa posebne pogoje in banka teh pogojev ne
izpolnjuje.

(3) Banka mora za pridobitev več kot 20% deleža v drugi banki
oziroma drugi finančni organizaciji pridobiti dovoljenje
Banke Slovenije.
(4) Dovoljenje Banke Slovenije je potrebno tudi za združitev
dveh ali več bank kakor tudi za združitev banke z drugo
finančno organizacijo.
(5) Za spremembo statuta banke mora banka pridobiti dovoljenje Banke Slovenije
(6) Ustrezno dovoljenje Banke Slovenije iz prejšnjih odstavkov je potrebno priložiti predlogu za vpis ustanovitve banke,
spremembe dejavnosti banke oziroma združitve bank v sodni
register.
3.2. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE BANČNIH IN DRUGIH
FINANČNIH STORITEV
(Zahteva za Izdajo dovoljenja)
31. člen
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev mora obsegati vrsto storitev,
za katere se zahteva dovoljenje.

3.3. PRENEHANJE DOVOLJENJA ZA OPRAVUANJE BANČNIH IN DRUGIH FINANČNIH STORITEV

(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti:

(Prenehanje dovoljenja)
35. člen

1. statut banke;
2. vrsto finančnih storitev, za katere se zahteva dovoljenje;
3. poslovni načrt za prihodnja tri leta, iz katerega je razvidna
vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska
zgradba banke, kadrovska struktura banke, računovodski
postopki ter postopki notranje kontrole, potrebni za uresničitev poslovnega načrta;
4: seznam delničarjev banke;
5. za pravne osebe-delničarje, ki imajo najmanj 5% delnic, ki
zagotavljajo glasovalno pravico:

(1) Dovoljenje za opravljanje bančnih in drugih finančnih
storitev preneha:
1. če banka ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje
dovoljenja ali če se ne vpiše v sodni register v šestih mesecih
od izdaje dovoljenja ali če preneha z opravljanjem finančnih
storitev iz dovoljenja za več kot eno leto;
2. z vračilom dovoljenja v pisni obliki in z dokazili o zaključenih finančnih storitvah, ki so predmet vrnjenega dovoljenja;
3. s pravnomočnostjo odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega ali likvidacijskega postopka;
4. prevzeti banki z vpisom združitve v sodni register;
5. za opravljanje posamezne finančne storitve, če v rokih iz 1.
točke tega člena banka ne začne oziroma preneha opravljati
posamezne finančne storitve iz dovoljenja.

- računovodske izkaze za zadnje poslovno leto,
- izpisek iz sodnega registra.
6. seznam oseb, ki so povezane z delničarjem, ki ima najmanj
5% delnic, ki zagotavljajo glasovalno pravico z navedbo
načina povezave,
7. sklep o imenovanju vsaj dveh kandidatov za člana uprave in
podatke o njihovi strokovni usposobljenosti za vodenje
banke;
8. druge podatke in listine, s katerimi se dokazuje, da banka
izpolnjuje pogoje za opravljanje drugih finančnih storitev.

(2) Banka Slovenije izda ugotovitveni sklep o prenehanju
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
3.4. ODVZEM DOVOLJENJA ZA OPRAVUANJE BANČNIH IN
DRUGIH FINANČNIH STORITEV
(Odvzem dovoljenja)
36. člen

(Pogoji za opravljanje storitev)
32. člen

Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje za opravljanje
bančnih in drugih finančnih storitev:

Banka Slovenije lahko določi kadrovske, organizacijske in
43
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1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navedbo neresničnih
podatkov;
2. če v banki nastopijo dejstva oziroma okoliščine, zaradi
katerih bi se lahko zavrnilo izdajo dovoljenja;
3. če banka v roku, ki ga določi Banka Slovenije in ki ne sme
biti krajši od 3 mesecev, ne imenuje novega člana uprave
kadar je to postalo nujno zaradi odsotnosti člana uprave;
4. če banka ne omogoči izvajanja nadzora ali če se nadzoru
izogiba;
5. če banka ne izpolnjuje obveznosti iz zajamčenih vlog;
6. če banka kljub opozorilu in sprejetim ukrepom Banke
Slovenije ponovno krši načela varnega in skrbnega poslovanja oziroma ne izvrši sklepov Banke Slovenije o odpravi
ugotovljenih nepravilnosti;
7. če banka ne poroča Banki Slovenije o podatkih in okoliščinah, o katerih je dolžna poročati;
8. če nima organizirane službe notranje kontrole in notranje
revizije;
9. če banka ustanovi podružnico v tujini, ne da bi za ustanovitev pridobila dovoljenje iz 43. člena tega zakona;
10. če banka v določenem roku ne izvrši odločbe iz 112. člena
tega zakona.

(3) Za odločitev o izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena, prenehanje in odvzem dovoljenja podružnici tuje
banke se smiselno uporabljajo določbe 30. do 36. člena tega
zakona.
(Varno In skrbno poslovanje podružnice tuje banke)
40. člen
Banka Slovenije lahko zaradi zagotovitve varnega in skrbnega
poslovanja podružnici tuje banke za njeno poslovanje določi
varstveni depozit ter način zagotovitve takšnega depozita.
4.2. PREDSTAVNIŠTVO TUJE BANKE
(Predstavništvo tuje banke)
41. člen
(1) Tuja banka lahko predstavlja in posreduje informacije o
dejavnosti tuje banke preko predstavništva kot organizacijskega dela tuje banke.
(2) Predstavništvo ni pravna oseba.

3.5. DOVOLJENJE ZA ZDRUŽITEV BANKE

(3) Predstavništvo tuje banke ne sme opravljati nobenih pridobitnih dejavnosti.

(Dovoljenje za združitev)
37. člen
(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za združitev dveh ali več
bank, po predhodnem soglasju organa, pristojnega za varstvo
konkurence, predvsem na podlagi stopnje tržne koncentracije. O izdaji dovoljenja Banka Slovenije odloči najkasneje v 3
mesecih po prejemu popolne vloge.

(4) Če predstavništvo tuje banke ravna v nasprotju z določbo
prejšnjega odstavka tega člena, Banka Slovenije odvzame
dovoljenje za ustanovitev predstavništva tuje banke.
(Dovoljenje za ustanovitev)
42. člen

(2) Za izdajo dovoljenja za združitev dveh ali več bank se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izdaji dovoljenja
za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.

(1) Za ustanovitev predstavništva tuje banke je potrebno
dovoljenje Banke Slovenije.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za razdružitev banke.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
je potrebno priložiti:

4. PODRUŽNICA IN PREDSTAVNIŠTVO BANKE

1. podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut
in pravila poslovanja;
2. podatke o finančnih storitvah tuje banke in krajih, kjer te
posle opravlja;
3. tri zadnja revidirana poslovna poročila matične banke;
4. seznam imen fizičnih oseb, ki bodo vodile predstavništvo;
5. kopijo akta, ki ureja medsebojne odnose med matično
banko in predstavništvom.

4.1. PODRUŽNICA TUJE BANKE
(Opravljanje finančnih storitev tuje banke)
38. člen
(1) Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja
finančne storitve iz 3. in 5. člena tega zakona samo preko
podružnice.
(2) V nazivu firme podružnice mora biti navedeno ime Slovenija.

(3) Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja za ustanovitev
predstavništva tuje banke najkasneje v 30 dneh od prejema
popolne vloge

(Dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje banke)
39. (len

(4) Za predstavništvo, ki opravlja dejavnost brez dovoljenja
Banke Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe 4. člena
tega zakona.

(1) Tuja banka lahko ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije le, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.

(5) Banka Slovenije vodi register predstavništev.

(2) Zahteva za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
mora obsegati vrsto storitev, za katere se zahteva dovoljenje.

4.3. PODRUŽNICA DOMAČE BANKE V TUJINI

(3) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti;

(Dovol|enje za ustanovitev)
43. člen

1. podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut
in pravila poslovanja;
2. podatke o finančnih storitvah tuje banke in krajih, kjer te
posle opravlja;
3. tri zadnja revidirana poslovna poročila matične banke;
4. seznam imen fizičnih oseb, ki bodo vodile podružnico;
5. kopijo akta, ki ureja medsebojne odnose med matično
banko in podružnico;
6. garancijsko izjavo tuje banke, ki je ustanovitelj podružnice,
s katero neomejeno in na prvi poziv jamči za vse obveznosti,
ki nastanejo s poslovanjem podružnice.

(1) Banka s sedežem v Republiki Sloveniji lahko ustanovi
podružnico v tujini le z dovoljenjem Banke Slovenije.
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(2) Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja iz prejšnjega
odstavka najkasneje v 3 mesecih po prejemu popolne vloge.
(3) Pogoje in postopek za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena ter listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja,
določi Banka Slovenije.
5. FINANČNA SKUPINA
44

5.1. FINANČNA SKUPINA

5.2. MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE NADZORNIH ORGANOV
(Medsebojno obveščanje)
, 48. člen

(Finančna skupina)
44. člen
(1) Šteje se, da obstaja finančna skupina po tem zakonu:

(1) Banka Slovenije in organi, ki so pristojni za nadzor drugih
finančnih organizacij v finančni skupini (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi), so na zahtevo posameznega nadzornega organa dolžni posredovati nadzornemu organu vse
potrebne informacije glede posamezne banke oziroma druge
finančne organizacije, ki so nadzornemu organu potrebne v
postopku opravljanja nalog nadzora nad banko ali drugo
finančno organizacijo v finančni skupini, v postopku v zvezi z
izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih posamičnih
zadevah.

1. kadar banka (obvladujoča banka) obvladuje eno ali več
drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij (odvisne
družbe);
2. kadar druga finančna organizacija ali nefinančna organizacija (obvladujoča družba) obvladuje eno ali več bank in drugih
finančnih organizacij v skupini (odvisna banka oziroma druga
finančna organizacija);
3. kadar so banke in druge finančne organizacije povezane z
enotnim vodstvom.

(2) Nadzorni organi so drug drugega dolžni obveščati o
nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so
te ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov.

(2) Šteje se, da v smislu prvega odstavka tega člena pravna
oseba obvladuje druge osebe v skupini, zlasti v naslednjih
primerih:
1. če je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu druge
osebe z najmanj 20%;
2. če ima pravico delegiranja članov uprave ali najmanj ene
tretjine članov nadzornega sveta;
t
3. če ima na podlagi podjetniške pogodbe pravico, da daje
drugi osebi navodila za vodenje poslov;
4. kadar Banka Slovenije ugotovi, da ima oseba pomemben
vpliv nad eno ali več drugimi osebami.

(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega obveščanja
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na
podlagi predhodnega mnenja nadzornih organov.
(Sodelovanje z nadzornimi organi drugih držav)
49. člen
Banka Slovenije sme posredovati podatke institucijam, pristojnim za nadzor v drugih državah, na podlagi recipročnosti
in bilateralnih sporazumov o sodelovanju in posebnih nalogah za izvajanje konsolidiranega nadzora nad finančnimi skupinami, ki opravljajo posle v več kot eni državi.

(Varno In skrbno poslovanje finančne skupine)
45. člen
(1) Finančna skupina kot celota mora izpolnjevati določbe
tega zakona o varnem in skrbnem poslovanju.

6. NAČELA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA
6. 1. SPLOŠNO

(2) Finančna skupina mora biti organizirana tako, da je banki
v
finančni skupini omogočeno obvladovanje tveganj pri
poslovanju, katerim so izpostavljene finančne organizacije v
skupini.

(Varno in skrbno opravljanje finančnih storitev)
50. člen
Banka mora opravljati bančne oziroma druge finančne storitve v skladu z načeli varnega in skrbnega poslovanja tako, da
je v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati
zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je trajno sposobna
izpolniti vse svoje obveznosti (solventnost).

(3) Finančna skupina mora izračunati kapitalsko ustreznost,
izpostavljenost ter stanje neizravnanih postavk v tujem
denarju, finančne skupine kot celote.

6. 2. KAPITAL BANKE IN KAPITALSKA USTREZNOST

(4) Banka v finančni skupini je odgovorna za izpolnjevanje
obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena.

6. 2. 1. KAPITAL BANKE
(Kapital banke)
51. člen

(5)
Podroben način izračunavanja, obdobja izračunavanja in
r
°ke za poročanje o izračunih iz tretjega odstavka tega člena
Predpiše Banka Slovenije.

Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrsto poslov ter tveganja pri opravljanju teh poslov.

(Konsolidacija računovodskih Izkazov)
46. člen

(Kapital, potreben za opravljanje posameznih storitev)
52. člen

(1) Banka v finančni skupini mora sestavljati in predlagati tudi
Konsolidirane računovodske izkaze.

(1) Banka, ki ima kapital v višini najmanj 5.000.000.000 tolarjev, lahko opravlja vse bančne in druge finančne storitve.

(2) Podrobnejši način konsolidacije in vsebino konsolidiranih
r
®ounovodskih izkazov iz prvega odstavka tega člena predpise Banka Slovenije, v soglasju s Slovenskim inštitutom za
revizijo in na podlagi predhodnega -mnenja organov, ki so
Pristojni za nadzor drugih finančnih organizacij v finančni
sk
upinj.

(2) Banka, katere kapital je manjši od 5.000.000.000 tolarjev in
večji od 2.500.000.000 tolarjev, ne sme zbirati denarnih vlog
fizičnih oseb v tuji valuti;
(3) Banka, katere kapital je manjši od 2.500.000.000 tolarjev,
ne sme zbirati denarnih vlog v tuji valuti in trgovati s tujimi
plačilnimi sredstvi.

(Sporočanje podatkov)
47. člen

(Temeljni In dodatni kapital)
53. člen

1

I ) Banke in druge finančne organizacije, ki tvorijo finančno
skupino, morajo banki, ki sestavlja konsolidirane
fsčunovodske izkaze, sporočati vse za to potrebne podatke in
"formacije.

(1) Kapital banke sestavljata temeljni in dodatni kapital.
(2) Dodatni kaDital banke ne sme presegati višine temeljnega
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kapitala. Če dodatni kapital presega višino temeljnega kapitala, se razlika ne šteje v kapital.

(Tehtana tveganja)
58. člen

(Temeljni kapital)
54. člen

(1) Tehtana tveganja so tehtana tvegana aktiva, stanje neizravnanih postavk iz 68. člena in druga tveganja iz 69. člena tega
zakona.

(1) Temeljni kapital banke so sredstva lastnikov, ki so v celoti
in takoj na razpolago za pokrivanje rednih ali izrednih obveznosti ter izgub banke in so izplačljiva, ko so izpolnjene vse
druge obveznosti banke.

(2) Tehtana tvegana aktiva je seštevek knjigovodskih stanj
vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, zmanjšanih
za oblikovane rezervacije za te postavke in tehtane po stopnji
tveganosti.

(2) Temeljni kapital sestavlja:
1. vplačani osnovni kapital, vključno z vplačanim presežkom
kapitala;
2. rezerve banke in sorazmerni del revalorizacijskih rezerv,
oblikovanih glede na temeljni kapital;
3. nerazporejeni dobiček iz preteklih let.

(3) Stopnje za tehtanje tveganja določi Banka Slovenije v
razponu od 0% za gotovino, terjatve do Banke Slovenije in
kratkoročne terjatve do Republike Slovenije ter terjatve, zavarovane z denarnimi vlogami, do 100% za terjatve brez ustreznega ali prvovrstnega zavarovanja, ter za naložbe v osnovna
sredstva in v kapital, ki se ne odštevajo od kapitala.

(3) Za izračun temeljnega kapitala se seštevek postavk iz 1. do
3. točke drugega odstavka tega člena zmanjša za;

(4) Zunajbilančne postavke se pri izračunu tehtane tvegane
aktive preoblikujejo v bilančne z uporabo konverzijskih faktorjev, ki jih določi Banka Slovenije.

1. odkupljene lastne delnice ter terjatve in potencialne terjatve, zavarovane z delnicami banke;
2. nematerialne naložbe;
3. nekrito izgubo iz preteklih let in izgubo med letom.

6.2.3. OBVEZNOST POROČANJA BANKI SLOVENIJE GLEDE
KAPITALSKE USTREZNOSTI
(Obveznost poročanja)
59. člen

(Dodatni kapital)
55. člen

(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o višini kapitala in
kapitalski ustreznosti najmanj po stanju konec vsakega trimesečja.

Dodatni kapital banke sestavljajo;
1. splošne rezervacije banke do določene višine;
2. ustrezen del revalorizacijskih rezerv banke;
3. dobiček, izkazan med letom, največ do višine 50% zneska
dobička, če višino dobička potrdi pooblaščeni revizor;
4. drugi viri sredstev, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše
Banka Slovenije.

(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino in roke za
poročila iz prvega odstavka tega člena.
6. 3. OBVLADOVANJE TVEGANJ
6.3.1. SPLOŠNA DOLOČBA

(Izračun kapitala)
56. člen

(Sploina določba)
60. člen

Za izračun kapitala banke se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša za:

Banka mora za ugotavljanje, merjenje in upravljanje tveganj,
ki so povezani s poslovanjem banke, sprejeti in tekoče spremljati izvajanje notranjih postopkov.

1. neposredne in posredne naložbe v druge banke, ki so viri
sredstev, ki sestavljajo kapital teh bank;
2. naložbe v kapital od banke odvisne osebe;
3. terjatve banke do odvisne osebe, katerih plačilo lahko
banka zahteva šele po poplačilih ostalih upnikov te osebe;
4. terjatve in potencialne terjatve, zavarovane z delnicami
drugih bank ali drugimi instrumenti, ki so viri sredstev, ki
sestavljajo kapital drugih bank;
5. terjatve in potencialne terjatve do z banko povezanih oseb,
ki niso prvovrstno zavarovane;
6. neoblikovane predpisane rezervacije za potencialne izgube.

6.3.2. VRSTE TVEGANJ
(Vrste tveganj)
61. člen
Tveganja, povezana s poslovanjem banke, so:
1. kreditna tveganja;
2. tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže in
nepremičnine;
3. likvidnostna tveganja;
4. neizravnano stanje postavk v tujem denarju;
5. druga tveganja.

6. 2. 2. KAPITALSKA USTREZNOST

6.3.2.1. KREDITNA TVEGANJA

(Kapitalska ustreznost)
57. člen

(Razvrščanje postavk po tveganosti)
62. člen

(1) Kapitalska ustreznost banke se ugotavlja za vsako banko
na podlagi bilance stanja posamezne banke, ne glede na to,
ali je banka zavezana tudi k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov.

(1) Banka najmanj četrtletno v okviru predpisanih in internih
meril razvrsti aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po
tveganosti ter oceni višino potencialnih izgub iz naslova kreditnega tveganja.

(2) Kapitalska ustreznost banke se ugotavlja kot razmerje med
kapitalom in tehtanimi tveganji.
(3) Kapitalska ustreznost banke mora vedno znašati najmanj
8% (minimalna kapitalska ustreznost).

(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena banka razvrsti v
skupine A, B, C, D in E glede na boniteto komitenta in
kvaliteto zavarovanja terjatve, s tem da upošteva objektivna in
subjektivna merila razvrščanja.

(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna
višine kapitala in tehtanih tveganj.

(3) Upoštevanje objektivnih meril pomeni razvrstitev glede na
obdobja zamujanja komitenta pri izpolnjevanju svojih obvez-
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6.3.2.4. STANJE NEIZRAVNANIH POSTAVK V TUJEM DENARJU

nosti do banke. Upoštevanje subjektivnih meril pomeni razvrstitev glede na oceno finančnega stanja posameznega dolžnika ter zmožnosti zagotovitve zadostnega denarnega pritoka
za odplačilo dolga v prihodnosti.

(Stanje neizravnanih postavk v tujem denarju)
68. člen

(4) Podrobnejša merila za razvrstitev in ugotavljanje potencialnih izgub predpiše Banka Slovenije.

(1) Stanje neizravnanih postavk v tujem denarju je razlika med
aktivnimi in pasivnimi bilančnimi in zunajbilančnimi postavkami, ki se glasijo na tujo valuto. Stanje neizravnanih postavk
se izračunava tudi za bilančne postavke, ki glasijo na valutno
klavzulo.

(Poročanje skupščini delničarjev banke)
63. člen
Uprava banke na skupščini delničarjev banke poroča o vsaki
izpostavljenosti, ki presega 5% višine kapitala banke.

(2) Banka Slovenije predpiše postopke in pogoje za izračunavanja stanja neizravnanih postavk v tujem denarju ter ukrepe
za zavarovanje pred tveganji, ki lahko nastanejo v zvezi s
stanjem neizravnanih postavk v tujem denarju.

6.3.2.2. NALOŽBE BANKE V KAPITALSKE DELEŽE IN NEPREMIČNINE

(3) Stanje neizravnanih posameznih postavk in vseh postavk
skupaj v tujem denarju pri posamezni banki ne sme preseči
omejitev, ki jih predpiše Banka Slovenije.

(Skupne naložbe)
64. člen
(1) Skupne naložbe banke v zemljišča, zgradbe, poslovno
opremo in udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij ne
smejo biti večje od višine kapitala banke.

6.3.2.5. DRUGA TVEGANJA
(Druga tveganja)
69. člen

(2) Naložbe banke v kapital nefinančnih organizacij skupno
ne smejo presegati 60% višine kapitala banke.

(1) Banka mora sprejeti in tekoče spremljati izvajanje postopkov za zavarovanje pred obrestnimi tveganji, tveganji pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti ter drugimi tveganji.

(3) Naložbe v zemljišča, zgradbe in kapitalske deleže v pravne
osebe, ki jih banka pridobi kot nadomestno izpolnitev
denarne obveznosti, se prva tri leta po pridobitvi ne štejejo za
naložbe po prvem odstavku tega člena.

(2) Banka Slovenije predpiše načine za zavarovanje banke
pred posledicami, ki jih v poslovanju banke povzročajo tveganja iz prvega odstavka tega člena.

(Omejitve naložb)
65. člen

6.3.3. ZAVAROVANJE PRED TVEGANJI

(1) Kapitalska udeležba banke v posamezni nefinančni organizaciji ne sme presegati 15% višine kapitala banke.

6.3.3.1. IZPOSTAVLJENOST

(2) V omejitve po prvem odstavku tega člena se ne štejejo
udeležbe v kapitalu, ki so odbitna postavka v izračunu kapitala.

(Pojem izpostavljenosti)
70. člen
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh
kreditov, drugih terjatev, naložb v vrednostne papirje in kapitalske udeležbe ter potencialnih in prevzetih obveznosti do te
osebe.

(3) Skupna vrednost naložb banke v kapital banke in druge
finančne organizacije iz tretjega odstavka 17. člena tega
zakona ne sme presegati 25% višine kapitala banke.
(4) Banka, katere kapital je manjši od 2.500.000.000 tolarjev,
ne sme imeti naložb v nefinančni organizaciji, na podlagi
katerih bi bila udeležena v kapitalu te organizacije z več kot
20%.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri izračunu
izpostavljenosti banke do druge banke s sedežem v Republiki
Sloveniji oziroma do prvovrstne tuje banke upošteva samo
20% vsote iz prvega odstavka tega člena.

6.3.2.3. LIKVIDNOST

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri izpostavljenosti
banke ne upoštevajo terjatve, ki so zavarovane z denarno
vlogo, vrednostnimi papirji Republike Slovenije ali Banke
Slovenije, ali z nepreklicno garancijo Republike Slovenije
oziroma drugimi kvalitetnimi sredstvi zavarovanja, ki jih
določi Banka Slovenije.

(Likvidnost)
66. člen
(1) Banka mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v
vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti.

(4) Za posamezno osebo iz prvega odstavka tega člena in
banko iz drugega odstavka tega člena se štejejo tudi dve ali
več povezanih oseb.

(2) Banka mora za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki obsega:

(Ocena bonitete in zavarovanja terjatev)
71. člen

1. načrtovanje pričakovanih znanih in potencialnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje;
2. redno spremljanje likvidnosti banke;
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov nelikvidnosti banke.

(1) Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo
druge pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti, mora
banka oceniti boniteto komitenta in ustreznost zavarovanja
morebitnih terjatev.

(Pooblastilo in poročanje)
67. člen

(2) Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je
temelj nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe
in kvaliteto zavarovanja morebitnih terjatev.

Banka Slovenije lahko predpiše načine za zavarovanje banke
Pred likvidnostnim tveganjem ter podrobnejše zahteve za
spremljanje
likvidnosti in pripravo poročila za ugotavljanje
r
okovne usklajenosti denarnih odtokov z denarnimi pritoki.

(2) Uprava banke mora z internimi akti določiti postopke za
obvladovanje tveganj, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti in
spremljati njihovo izvajanje.
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(Največja dopustna izpostavljenost banke)
72. člen

(2) Za kreditiranje se štejejo tudi drugi pravni posli, ki so po
svojem ekonomskem namenu enaki kreditu.

(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ne sme presegati 25% višine kapitala banke.

(Pridobitev lastnih delnic v zastavo)
77. člen

(2) Omejitev iz prvega odstavka tega člena ne velja za izpostavljenost banke do Banke Slovenije in Republike Slovenije.

Banka ne sme sprejeti lastnih delnic v zastavo.
6.3.3.2. OBLIKOVANJE REZERVACIJ

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, izpostavljenost
banke do posameznega delničarja banke in z njim posredno
in neposredno povezanih oseb ne sme presegati 5% višine
kapitala banke.

(Splošne in posebne rezervacije)
78. člen
(1) Banka mora zagotoviti, da so tveganja, katerim je banka
izpostavljena pri opravljanju poslov, ustrezno razpršena in
zavarovana.

(4) Za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega bi izpostavljenost banke do delničarjev banke in z njimi povezanih oseb
dosegla 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, je potrebno soglasje vseh
članov nadzornega sveta.

(2) Banka mora za kritje morebitnih izgub oblikovati splošne
in posebne rezervacije, najmanj v obsegu, ki jih določi Banka
Slovenije.

(5) Pogodba, sklenjena v nasprotju s tretjim oziroma četrtim
odstavkom tega člena, je nična.

(3) Splošne rezervacije oblikuje banka glede na skupno izpostavljenost banke, ki izhaja iz celotnega poslovanja banke.

(Osebe v posebnem razmerju do banke)
73. člen

(4) Posebne rezervacije oblikuje banka glede na posebno
izpostavljenost, ki nastane na podlagi posameznega posla.

(1) Osebe v posebnem razmerju do banke so:
1. delničarji banke - imetniki najmanj 5% delnic z glasovalno
pravico;
2. člani uprave, nadzornega sveta in prokuristi banke;
3. osebe, ki imajo delovno razmerje v banki urejeno z individualno pogodbo;
4. zakonci oziroma izvenzakonski partnerji oseb iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstavka, njihovi otroci oziroma posvojenci, ki še nimajo polne poslovne sposobnosti, in druge
osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi iz 1.,
2. oziroma 3. točke tega odstavka dodeljene v skrbništvo;
5. pravne osebe, v katerih so osebe iz 1., 2. oziroma 3. točke
tega odstavka udeležene pri upravljanju z najmanj 20% glasovalnih pravic.

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
(Zaupni podatki)
79. člen
(1) Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in
okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem storitev
za komitenta ali pri poslovanju s posameznim komitentom.
(2) Člani organov banke, delničarji banke, osebe, ki jim je
Banka Slovenije zavrnila izdajo soglasja o pridobitvi deleža v
banki, delavci banke ali tretje osebe, katerim so pri delu v
banki kakorkoli dostopni in znani podatki, dejstva ali okoliščine iz prejšnjega odstavka, so jih dolžni varovati in jih ne
smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali
omogočiti, da bi jih izkoriščale tretje osebe. Dolžnost varovanja bančne skrivnosti velja tudi po prenehanju delovnega ali
pogodbenega razmerja.

(2) Za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega nastanejo izpostavljenosti do oseb iz prvega odstavka tega člena, je
potrebno soglasje vseh članov nadzornega sveta.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, je nična.

(Podatki o stanju vlog in prometu na računih fizičnih oseb)
80. člen

(Velika izpostavljenost)
74. člen

Podatki o stanju vlog in prometu na računih fizičnih oseb so
zaupni in jih smejo banke sporočati le:
1. na podlagi pisnega dovoljenja komitenta;
2. na pisno zahtevo sodišča, če je te podatke potrebno pridobiti v posameznem postopku;
3. na zahtevo Urada Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja, na podlagi določb zakona, ki ureja pranje
denarja;
4. na pisno zahtevo pristojnega davčnega organa na podlagi
določb zakona, ki ureja davčni postopek;
5. nadzornim organom iz 48. člena tega zakona, kadar jih ti
potrebujejo v postopku nadzora v okviru svoje pristojnosti;
6. na pisno zahtevo Deviznega inšpektorata Republike Slovenije, na podlagi določb zakona, ki ureja devizno poslovanje.

(1) Velika izpostavljenost banke je izpostavljenost banke do
posamezne osebe, ki presega 10% višine kapitala banke.
(2) Za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega bi
skupna izpostavljenost banke do posamezne osebe presegla
10% višine kapitala banke, je potrebno soglasje vseh članov
nadzornega sveta banke.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, je nična.
(Omejitev vsote velikih Izpostavljenosti)
75. člen

(Uporaba podatkov na podlagi obveznega poročanja)
81. člen

(1) Vsota vseh velikih izpostavljenosti banke ne sme presegati
800% višine kapitala banke.

Podatke, ki jih Banka Slovenije prejme na podlagi obveznega
poročanja bank, ter podatke, ki jih prejmejo organi na podlagi
80. člena tega zakona, smejo le-ti uporabiti le v skladu z
namenom, zaradi katerega so bili sporočeni.

(2) V vsoto velikih izpostavljenosti iz prvega odstavka tega
člena se ne všteva izpostavljenost banke do Banke Slovenije
in do Republike Slovenije.
(Prepoved kreditiranja nakupa delnic)
76. člen

8. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
(Poslovne knjige)
82. člen

(1) Banka ne sme neposredno ali posredno kreditirati in dajati
jamstev za nakup lastnih delnic in delnic družb, v katerih
kapitalu je banka udeležena z najmanj 20% deležem.
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(1) Banka vodi poslovne kniiae, sestavlja knjigovodske listine,
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(2) Služba o svojem delu pisno poroča upravi, nadzornemu
svetu banke ter enkrat letno skupščini banke.

vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska
poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in
računovodskimi in finančnimi standardi ter finančnimi načeli
za banke, ki jih predpiše Banka Slovenije v soglasju s Slovenskim inštitutom za revizijo, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

(Obveščanje uprave banke in nadzornega sveta)
91. člen
(1) Če služba pri izvajanju notranje kontrole in notranje revizije ugotovi, da banka krši načela varnega in skrbnega poslovanja ter ji grozi nelikvidnost, nesolventnost, ali da je ogrožena varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja
jamstva za zajamčene vloge, mora služba o tem nemudoma
pisno obvestiti člane uprave.

(2) Banka sestavlja računovodske in konsolidirane računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je
enako koledarskemu letu.
(Vodenje poslovnih knjig)
83. člen

(2) Če služba pri izvajanju notranje kontrole in notranje revizije ugotovi, da člani uprave banke kršijo načela varnega in
skrbnega poslovanja, mora služba o tem nemudoma pisno
obvestiti člane nadzornega sveta banke.

Banka vodi poslovne knjige po kontnem okviru ter uporablja
shemo bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza finančnih tokov
na način, ki ga predpiše Banka Slovenije v soglasju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

10. REVIDIRANJE

(Letno in mesečno poročilo)
84. člen

(Pooblaščeni revizor)
92. člen

(1) Letno poročilo banke obsega bilanco stanja, izkaz uspeha,
izkaz finančnih tokov ter druga poročila, ki jih predpiše Banka
Slovenije.

(1) Letno poročilo banke mora pregledati pooblaščeni revizor
(v nadaljevanju revizor).

(2) Banka predloži Banki Slovenije nerevidirane računovodske izkaze iz prejšnjega odstavka v dveh mesecih po preteku
koledarskega leta.

(2) Revidirano letno poročilo banka posreduje Banki Slovenije in Ministrstvu za finance v petih mesecih po poteku
koledarskega leta.

(3) Banka mora predložiti Banki Slovenije tudi mesečno poročilo o stanju knjigovodskih računov ter druge podatke, ki jih
zahteva Banka Slovenije.

(3) Revidirano konsolidirano letno poročilo banka posreduje
Banki Slovenije in Ministrstvu za finance v šestih mesecih po
poteku koledarskega leta.

(4) Podrobnejšo vsebino letnega in mesečnega poročila,
način in roke za predložitev teh poročil predpiše Banka Slovenije.

(Poročanje Banki Slovenije)
93. člen
Če revizor pri pregledu ugotovi kršitve predpisov ali ugotovi
druga dejstva, ki lahko ogrožajo varno in skrbno poslovanje
banke, mora svoje ugotovitve takoj pisno sporočiti Banki
Slovenije.

9. NOTRANJA KONTROLA IN NOTRANJE REVIDIRANJE
(Služba)
85. člen

(Dodatna pojasnila Banki Slovenije)
94. člen

Banka mora organizirati službo notranje kontrole in notranje
revizije (v nadaljevanju: služba) kot samostojni organizacijski
del, ki je neposredno podrejen upravi banke ter funkcionalno
in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov
banke.

Banka Slovenije lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila
v zvezi z opravljenim pregledom.
(Omejitve)
95. člen

(Naloge službe)
86. člen

Isti revizor lahko opravi v isti banki največ dve, ista revizorska
družba pa največ štiri zaporedne revizije letnih poročil.

Služba izvaja v banki stalen in celovit nadzor zakonitosti,
pravilnosti in ažurnosti poslovanja ter nadzor nad izvajanjem
internih pravil in postopkov.

(Dolžnost banke do posredovanja informacij)
96. člen

(Delavci službe)
88. člen

(1) Uprava banke mora revizorju posredovati vso potrebno
dokumentacijo in omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise
in računalniške zapise. Revizorjem mora banka v okviru običajnega poslovnega in delovnega časa omogočiti dostop do
poslovnih in delovnih prostorov.

(1) V službi mora biti zaposlena najmanj ena oseba, ki je
opravila strokovni izpit za naziv revizor.
(2) Delavci službe ne smejo opravljati drugih del v banki, ki ne
sodijo v delo notranje kontrole in notranje revizije.

(2) Za izvajanje revizije mora banka dati revizorski družbi na
razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi ali hramba podatkov z uporabo računalniške obdelave, mora banka na lastne stroške v primernem roku dati
revizorju na razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje
dokumentacije in, če je potrebno, brez pripomočkov zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu.

(3) Notranje kontrole in revizije ne smejo opravljati člani
uprave ali nadzornega sveta banke in z banko povezanih
oseb.
(Letni plan dela službe)
89. člen
Služba sprejme letni plan dela, ki ga potrdi uprava banke.

(Revidiranje konsolidiranih izkazov finančne skupine)
97. člen

(Poročanje o delu službe)
90. člen

Revizijo konsolidiranih izkazov finančne skupine in izkazov
posameznih družb v finančni skupini mora opraviti ista revizijska družba.

(1) Služba vodi evidenco opravljene kontrole.
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(Vsebina revizije)
98. člen

okoliščinah, iz katerih izhaja, da bi nadaljnje poslovanje
banke lahko ogrozilo njeno likvidnost oziroma solventnost.

(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o:

(3) Uprava banke mora enkrat na leto pisno obvestiti Banko
Slovenije tudi o vseh delničarjih banke in številu delnic v
njihovi lasti.

1. bilanci stanja;
2. izkazu uspeha;
3. izkazu sprememb kapitala;
4. izkazu finančnih tokov;
5. stanju rezervacij za potencialne izgube, odpise in ukinjene
rezervacije;
6. stanju prevzetih in potencialnih obveznosti;
7. prikazu učinkov konsolidacije;
8. obveščanju in posredovanju zahtevanih podatkov Banki
Slovenije;
9. postopkih kreditiranja članov organov banke in povezanih
oseb;
10. izpolnjevanju načel skrbnega in varnega poslovanja;
11. načinu vodenja poslovnih knjig in ažurnost knjigovodstva;
12. kvaliteti informacijskega sistema v banki, računalniških
programih in zaščiti programov in podatkov.

(Podružnica in predstavništvo)
101. člen
Podružnica in predstavništvo tuje banke morata v roku 8 dni
od dneva spremembe akta, ki ureja medsebojne odnose med
matično banko in podružnico oziroma predstavništvom,
obvestiti Banko Slovenije o spremembi takšnega akta ter o
spremembi oseb, ki vodijo podružnico oziroma predstavništvo.
11.2. OPRAVLJANJE NADZORA
(Splošna določba)
102. člen

(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši
obseg ter vsebino revizije in revizijskega poročila v soglasju s
Slovenskim inštitutom za revizijo.

(1) Banka Slovenije je pooblaščena za nadzor nad poslovanjem bank, podružnic in predstavništev tujih bank v Republiki
Sloveniji po tem zakonu in drugih predpisih ter na podlagi
meddržavnih dogovorov, z namenom preverjanja, če banke
pri poslovanju spoštujejo načela varnega in skrbnega poslovanja.

(3) Če revizorski pregled oziroma poročilo ni opravljen oziroma izdelano v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom
tega člena, lahko Banka Slovenije zavrne poročilo in zahteva,
da opravi revizijski pregled drug revizor na stroške banke.

(2) Banka Slovenije je pooblaščena opravljati tudi nadzor nad
poslovanjem drugih družb v finančni skupini, ki niso banke,
če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem banke članice finančne skupine.

(Objava povzetka revidiranega letnega poročila)
99. člen
Banka v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku,
ki izhaja najmanj enkrat mesečno, objavi povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja v 15 dneh po
sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v šestih mesecih po
preteku koledarskega leta, povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja pa najkasneje v
sedmih mesecih po preteku koledarskega leta.

(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi
Banka Slovenije pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s
pristojnim organom.
(4) Banka Slovenije ima pravico opraviti nadzor nad poslovanjem osebe, ki ni banka, če obstoji utemeljen sum, da opravlja
bančne storitve.

11. NADZOR IN UKREPANJE BANKE SLOVENIJE

(5) Banka Slovenije lahko iz utemeljenih razlogov predlaga
drugemu nadzornemu organu, da opravi nadzor nad poslovanjem osebe, iz njegove nadzorne pristojnosti.

11.1 OBVEŠČANJE BANKE SLOVENIJE
(Vsebina obveščanja Banke Slovenije)
100. člen

(Način opravljanja nadzora)
103. člen

(1) Uprava banke mora pisno obvestiti Banko Slovenije najkasneje v 8 dneh, potem ko je izvedela oziroma bi morala
izvedeti, o;
1. vsakem vloženem predlogu za vpis in vpisu spremembe v
sodni register;
2. imenovanju ali razrešitvi članov uprave, prokurista in članov nadzornega sveta banke ter revizorja banke;
3. nastanku velike izpostavljenosti;
4. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva;
5. okoliščinah in dejstvih, ki upravi onemogočajo izpolnjevanje zakonskih pooblastil in pooblastil, ki so določena s statutom;
6. načrtovanem povečanju ali zmanjšanju kapitala banke za
25% ali več;
7. odobritvi kredita članom organov banke;
8. dnevnem neizravnanem stanju postavk v tujem denarju;
9. odprtju predstavništva banke v tujini.
10. kadrovskih spremembah v vodstvu banke;
11. prenehanju opravljanja določenih bančnih ali drugih
finančnih storitev;
12. spremembi sedeža banke ter poslovalnic;
13. odprtju ali zaprtju poslovalnic banke;
14. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala banke;
15. če posamezna oseba pridobi več kot 5% delnic banke z
glasovalno pravico.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor tako, da:
1. v bančnih prostorih opravi pregled bančnega poslovanja;
2. odredi pregled poslovanja banke, ki ga opravi pooblaščeni
revizor ali drug strokovnjak v obliki in vsebini, ki jo predpiše
Banka Slovenije;
3. zahteva podatke in poročila o poslovnih odnosih med
banko in delničarji ter banko in povezanimi osebami in druge
podatke in poročila, kadar gre za ugotavljanje nepravilnosti
pri opravljanju bančnih oziroma drugih finančnih storitev iz 3.
in 5. člena tega zakona;
4. opravi razgovore z delavci banke o posameznih vprašanjih
poslovanja banke.
(2) Banka Slovenije lahko pri opravljanju nadzora nad banko
brez omejitev pregleduje poslovne knjige, spise ter drugo
dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje bank, z banko
povezanih oseb ter podružnic in poslovalnic tujih bank.
(3) Banka Slovenije lahko za opravo posameznih dejanj nadzora pooblasti revizijsko družbo po zakonu, ki ureja revidiranje, ali strokovnjaka ustrezne stroke, na stroške banke.
(4) V revizijski družbi lahko opravljajo naloge iz tretjega
odstavka tega člena samo osebe, ki lahko opravljajo naloge
revidiranja po zakonu, ki ureja revidiranje.

(2) Uprava banke mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije
o nastopu nelikvidnosti oziroma nesolventnosti oziroma o
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(Pripombe na zapisnik)
108. člen

(Inšpektorji Banke Slovenije)
104. člen
V
(1) Pregled poslovanja banke v bančnih prostorih opravijo
inšpektorji Banke Slovenije. Uprava banke mora zagotoviti
inšpektorjem vpogled v poslovne knjige ter druge listine in
nosilce podatkov, iz katerih je razvidno poslovanje banke ter
zagotoviti tudi dostop do drugih informacij o bančnem poslovanju.

(1) Banka lahko predloži Banki Slovenije pripombe na zapisnik v roku, ki ga inšpektor določi v zapisniku iz 107. člena tega
zakona. Rok za pripombe ne sme biti krajši od 5 dni in ne
daljši od 30 dni od dneva prejema zapisnika.

(2) Uprava banke mora pri tem zagotoviti inšpektorjem
ustrezne prostore in pripomočke, ki omogočajo dostop do
potrebne dokumentacije in njen pregled.

(2) Če banka v roku, določenem v zapisniku iz 107. člena tega
zakona utemeljeno izpodbija nepravilnosti v poslovanju, ki so
bile ugotovljene na podlagi nadzora, Banka Slovenije proti
takšni banki ne sprejme ukrepov iz 109. člena tega zakona ter
pisno obvesti banko o ustavitvi postopka.

(3) Uprava mora zagotoviti inšpektorjem tudi druge pogoje za
nemoteno izvajanje nadzora.

(Ukrepi Banke Slovenije)
109. člen

(4) Inšpektor Banke Slovenije pri nadzoru preverja zlasti:
1. izpolnjevanje pogojev za dovoljenje za poslovanje banke;
2. izpolnjevanje pogojev za ostala dovoljenja in soglasja;
3. kvaliteto in izpostavljenost aktive, in sicer kreditni portfelj
in portfelj vrednostnih papirjev;
4. kapitalsko ustreznost in njen izračun;
5. upravljanje s sredstvi in obveznostmi banke ter tveganja in
razpršitev tveganj iz bančnega poslovanja;
6. kvaliteto prihodkov;
7. računovodsko-informacijski sistem;
8. učinkovitost sistema notranje kontrole in notranjega revidiranja;
9. učinkovitost poslovodenja;
10. računalniško podporo poslovanja;
11. odobravanje kreditov članom uprave, nadzornega sveta
ter zaposlenim v banki;
12. pravilnost in pravočasnost obveščanja Banke Slovenije;
13. izkazovanje višine jamstvenega kapitala;
14. izkazovanje velike izpostavljenosti ter izpostavljenosti do
posameznih komitentov banke, še posebej do komitentov, ki
so hkrati delničarji banke;
15. naložbe v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo in kapitalske naložbe;
16. ustreznost zavarovanja pred tveganji;
17. ustreznost razvrstitve aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk;
18. ohranjanje likvidnosti in solventnosti;
19. stanje neizravnanih postavk v tujem denarju;
20. upravljalske in kapitalske povezave ter spremembe lastninske strukture v banki oziroma finančni skupini.

(1) Če banka v roku, določenem v zapisniku iz 107. člena tega
zakona, ne predloži pripomb na zapisnik oziroma če v pripombah na zapisnik ne izpodbije nepravilnosti v poslovanju,
ki so bile ugotovljene na podlagi nadzora, ali če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da banka ne posluje po
načelih varnega in skrbnega poslovanja ali da bi nadaljnje
poslovanje banke lahko ogrozilo njeno likvidnost ali solventnost, Banka Slovenije banki odredi odpravo ugotovljenih
nepravilnosti in naslednje ukrepe:
1. naloži upravi banke, da sprejme načrt ukrepov za zagotovitev minimalne kapitalske ustreznosti banke;
2. naloži upravi banke in nadzornemu svetu banke, da skličeta
izredno skupščino delničarjev banke ter predlagata sprejem
ustreznih sklepov, kot na primer:
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z novimi
vložki;
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke iz sredstev
dobička;
- sklep o imenovanju novih revizorjev.
3. naloži nadzornemu svetu banke, da sprejme sklep o omejitvi plač in nadomestil članom uprave banke in delavcem z
individualno pogodbo o zaposlitvi;
4. prepove upravi banke dajanje posojil določenim osebam (z
neprimerno kreditno boniteto);
5. prepove sklepanje poslov med delničarji, člani uprave,
nadzornega sveta ter povezanimi družbami in investicijskimi
skladi, ki jih posredno (preko družbe za upravljanje) upravlja
banka;

(Nadomestilo in stroški nadzora)
105. člen
(1) Banke plačujejo Banki Slovenije letno nadomestilo za
opravljanje nadzora, glede na velikost kapitala banke.

6. naloži upravi banke, da sprejme in izvede:

(2) Kadar se pri opravljanju nadzora ugotovijo nepravilnosti,
mora banka plačati Banki Slovenije posebno pavšalno nadomestilo za stroške tega nadzora, glede na vrsto in obseg
kršitev.

- ukrepe za izboljšanje postopka upravljanja s finančnimi
tveganji;
- ukrepe za izboljšanje strukture vodilnih delavcev banke;
- ukrepe za zmanjšanje stroškov poslovanja banke;
- ukrepe za razširitev področij poslovanja banke;
- ukrepe za omejitev dajanja posojil;
- ukrepe za izboljšanje postopkov izterjave zapadlih obveznosti do banke.

(3) Banka Slovenije s tarifo določi višino nadomestil iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
(Poslovna skrivnost)
106. člen

(2) Šteje se, da banka ne posluje po načelih varnega in
skrbnega poslovanja, ali da bi nadaljevanje poslovanja banke
ogrozilo njeno likvidnost ali solventnost, če:

Vsaka oseba, ki je imela oziroma ima dostop do informacij, ki
so
bile pridobljene pri opravljanju nadzora bank, je zavezana
v
se pridobljene podatke, informacije in dejstva varovati kot
Poslovno skrivnost.

1. banka posluje več kot 120 dni s kapitalsko ustreznostjo, ki
je manjša kot 6%;
2. banka pri poslovanju ne uporablja ustreznega računovodsko-informacijskega sistema, sistema notranje
kontrole in notranje revizije;
3. banka opravlja bančne oziroma druge finančne storitve za
katere ni pridobila dovoljenja Banke Slovenije oziroma, če
opravlja dejavnost, ki je po tem zakonu ne bi smela opravljati;
4. banka sklepa pravne posle oziroma opravlja pravna dejanja
na podlagi katerih nastane izpostavljenost banke do posamezne osebe, v nasprotju z določbami tega zakona;

11.3. UKREPI BANKE SLOVENIJE
(Zapisnik o ugotovitvah nadzora)
107. člen
Jnšpektor o izvajanju nadzora iz 11.2. poglavja tega zakona
(Poglavje opravljanje nadzora) sestavi zapisnik in ga pošlje
oanki, v kateri je bil opravljen nadzor.
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5. banka rie sprejme ukrepov ali določi pravil za ustrezno
vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk;
6. banka izplača dividende v nasprotju z 29 členom tega
zakona;
7. uprava banke ne obvesti skupščine delničarjev glede sklepov Banke Slovenije, ki se nanašajo na poslovanje banke;
8. banka prekrši dolžnost sporočitve ali objave podatkov
glede finančnega poslovanja banke delničarjem, Banki Slovenije ali tretjim osebam;
9. banka sklepa navidezne posle z namenom napačnega prikazovanja prihodkov banke ali kapitalske ustreznosti banke;
10. banka izvaja druge posle, ki lahko ogrozijo njeno likvidnost ali solventnost.

(Vpis v sodni register)
114. člen
(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni upravi.
Sočasno se vpiše tudi ustrezna sprememba oseb pooblaščenih za zastopanje.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena
mora izredni upravitelj vložiti v roku 3 dni od izdaje odločbe.
Predlogu mora predložiti odločbo Banke Slovenije o izredni
upravi.
(Pooblastila v času trajanja izredne uprave)
115. člen

(Vsebina odredbe za izvedbo ukrepov)
110. člen
(1) Banka Slovenije izda banki odredbo za izvedbo ukrepov iz
109. člena tega zakona v pisni obliki.

(1) V času trajanja izredne uprave Banka Slovenije izvršuje
pristojnosti skupščine delničarjev banke ter nadzornega sveta
banke.

(2) V odredbi za izvedbo ukrepov iz 109. člena tega zakona
mora biti določen rok za izvedbo ukrepov ter način obveščanja Banke Slovenije o izvajanju aktivnosti banke za odpravo
nepravilnosti.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima Banka Slovenije
pravico dajati izrednemu upravitelju obvezna navodila za
vodenje poslov banke.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člane uprave, se
uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, razen če Banka
Slovenije z navodili iz prejšnjega odstavka ne določi drugače.

(3) Če je za odpravo ugotovljenih nepravilnosti potrebno
daljše časovno obdobje, mora biti v odredbi za izvedbo ukrepov iz 109. člena tega zakona določen tudi časovni vrstni red
izvajanja posameznih ukrepov oziroma aktivnosti banke.

(5) Člani uprave banke moraio izrednemu upravitelju nemudoma omogočiti dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke in pripraviti poročilo o predaji poslov.

(Izjema)
111. člen

(6) Izrednemu upravitelju morajo člani uprave banke, na zahtevo dati vsa pojasnila oziroma dodatna poročila o poslovanju
banke.

(1) Banka Slovenije lahko izjemoma, kadar je potrebna takojšnja preprečitev poslabšanja likvidnosti, varnosti poslovanja in
solventnosti banke, odredi ukrepe iz 109. člena še pred izdelavo zapisnika o ugotovitvah nadzora oziroma iztekom roka
za vložitev ugovora proti zapisniku o ugotovitvah nadzora.

(7) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki ovira
njegovo delo, glede na okoliščine primera pa zahteva tudi
pomoč pristojnega organa za notranje zadeve.

(2) Če Banka Slovenije odredi ukrepe iz prvega odstavka 109.
člena tega zakona, mora izdelati zapisnik o ugotovitvah nadzora v roku dveh mesecev od izdaje odredbe za uvedbo
ukrepov iz 110. člena tega zakona.

(8) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega sveta
banke.
(Poročilo izrednega upravitelja)
116. člen

(Izvršitev ukrepov na zahtevo Banke Slovenije)
112. člen

(1) Izredni upravitelj mora v treh mesecih po imenovanju
izredne uprave banke izročiti Banki Slovenije poročilo o
finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v izredni
upravi.

(1) Če banka v določenih rokih ne izvrši oziroma ne prične
izvrševati ukrepov iz 109. člena tega zakona, ki jih je odredila
Banka Slovenije, izda guverner Banke Slovenije odločbo, s
katero naloži banki izvršitev teh ukrepov.

(2) Izredni upravitelj mora v šestih mesecih po imenovanju
izredne uprave banke izročiti Banki Slovenije novo poročilo o
finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v izredni
upravi, skupaj z oceno ekonomske stabilnosti banke, ki vključuje:

(2) V odločbi guverner določi rok za njeno izvršitev.
(3) Odločba je dokončna v upravnem postopku.
11.4. IZREDNA UPRAVA

1. oceno in posledice prevzemanja izgub banke s strani delničarjev banke,
2. možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub banke,
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti
banke,
4. obstoječe alternativne možnosti za odpravo finančnih težav
banke z oceno stroškov,
5. oceno primernosti uvedbe postopka likvidacije banke.

(Izredna uprava In izredni upravitelj)
113. člen
(1) Če Banka Slovenije ugotovi, da banka v roku 6 mesecev od
izdaje odredbe za izvedbo ukrepov iz 109. člena tega zakona
ni izpolnila zahtev Banke Slovenije, če z ukrepi niso bile
odpravljene nepravilnosti ali če banka ni sposobna izpolnjevati dospelih obveznosti ali da bi nadaljnje poslovanje banke
lahko ogrozilo njeno likvidnost oziroma solventnost, izda
Banka Slovenije odločbo o izredni upravi.

(Sklic izredne skupščine delničarjev banke)
117. člen

(2) Z odločbo o izredni upravi Banka Slovenije imenuje enega
ali več izrednih upraviteljev ter določi vrsto in obseg njihovih
pooblastil.

(1) Najkasneje v 8. dneh po prejemu poročila izrednega upravitelja iz prvega odstavka 116. člena tega zakona mora Banka
Slovenije od izrednega upravitelja zahtevati, da nemudoma
skliče izredno skupščino delničarjev banke. ,

(3) Predlog za izdajo odločbe o izredni upravi lahko da Banki
Slovenije tudi uprava banke, njen nadzorni svet ali imetniki
najmanj 10% delnic banke.

(2) Skupščini delničarjev mora izredni upravitelj predložiti
obrazloženo mnenje o finančnem in ekonomskem stanju
banke ter predlagati sklepe za povečanje osnovnega kapitala
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banke, če je to potrebno zaradi zagotovitve minimalne kapitalske ustreznosti.

Slovenija za izplačilo razlike do skupno 3.400.000 tolarjev za
posamezno fizično osebo pri posamezni banki.

(3) V času trajanja izredne uprave prenehajo vse pristojnosti
skupščine delničarjev banke, razen pristojnosti iz prvega
odstavka tega člena.

(Oblikovanje obvezne rezerve za Izplačilo zajamčenih vlog)
122. člen
(1) Za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka 121. člena tega
zakona mora posamezna banka plačevati sredstva na posebnem računu obveznih rezerv pri Banki Slovenije v višini 0,1 %
stanja vlog fizičnih oseD pri tej banki.

(Pravica odkupa delnic banke)
118. člen
Če skupščina delničarjev banke zavrne predlog sklepa za
povečanje osnovnega kapitala banke, pridobi Banka Slovenije pravico v svojem imenu in za račun investitorja, ki izrazi
resno namero vložiti sredstva, za povečanje osnovnega kapitala banke, odkupiti delnice banke po knjigovodski vrednosti
delnic, ugotovljeni na podlagi zadnje letne revidirane bilance
stanja.

(2) Banka Slovenije lahko glede na povečanje tveganosti
celotnega bančnega sistema, ki ga povzroča poslovanje posamezne banke, za to banko poveča obveznost iz prvega
odstavka tega člena največ za 0,9% stanja vlog fizičnih oseb
pri tej banki. Povečanje tveganosti poslovanja posamezne
banke ugotovi Banka Slovenije, če banka vodi poslovno politiko, ki bistveno odstopa bd poslovnih pogojev, ki veljajo na
trgu.

(Ocena rezultatov izredne uprave)
119. člen
(1) Banka Slovenije mora najmanj trimesečno oceniti rezultate izredne uprave banke.

(3) Banka Slovenije določi merila za ugotavljanje povečanja
tveganosti poslovanja banke iz drugega odstavka tega člena
ter pogoje in postopke, po katerih se opravi izplačilo zajamčenih vlog.

(2) Če Banka Slovenije oceni, da se je v času trajanja izredne
uprave izboljšalo finančno stanje banke tako, da je banka
dosegla minimalno kapitalsko ustreznost, redno izpolnjuje
svoje obveznosti in je Banki Slovenije odplačala posojilo iz
123. člena tega zakona, mora Banka Slovenije izdati odločbo
o prenehanju izredne uprave in o odpoklicu izrednega upravitelja.

12.3. URESNIČITEV JAMSTVA V PRIMERU NELIKVIDNOSTI
BANKE

(3) Če Banka Slovenije oceni, da se v času trajanja izredne
uprave finančno stanje ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla
minimalno kapitalsko ustreznost, mora Banka Slovenije izdati
odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega oziroma stečajnega postopka.

(1) Če je Banka Slovenije izrekla banki ukrep izredne uprave,
ker banka ni sposobna izpolnjevati dospelih obveznosti,
zagotovi Banka Slovenije banki likvidnostna sredstva za i
zplačilo obveznosti iz naslova zajamčenih vlog.

(Zagotavljanje likvidnostnih sredstev)
123. člen

(2) Likvidnostna sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotovi Banka Slovenije iz sredstev obveznih rezerv iz prvega
odstavka 122. člena tega zakona.

(4) Banka Slovenije mora pripraviti oceno finančnega stanja
banke v izredni upravi ter sprejeti odločitev iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena najkasneje v 3 mesecih po
prejemu poročila iz drugega odstavka 116. člena tega zakona.

(3) Če sredstva obveznih rezerv iz prvega odstavka 122. člena
tega zakona ne zadoščajo za izplačila iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe 124., 125., in 126.
člena tega zakona.

12. ZAJAMČENE VLOGE
12.1 SPLOŠNE DOLOČBE
(Zajamčene vloge)
120. člen

(4) Banka Slovenije nakaže del sredstev iz prvega odstavka
tega člena, ki so potrebna za tekoča izplačila zajamčenih vlog
zaradi dvigov fizičnih oseb, na poseben račun banke.

(1) Zajamčene vloge po tem zakonu so vse vloge posamezne
fizične osebe pri posamezni banki, ki skupno ne presegajo
3.400.000 tolarjev (v nadaljnem besedilu: zajamčene vloge).

(5) Banka sme sredstva iz četrtega odstavka tega člena uporabiti samo za izplačila zajamčenih vlog.

(2) Za vloge iz prvega odstavka tega člena se štejejo: hranilne
vloge, tekoči računi in vezane vloge fizičnih oseb.

(6) Sredstva na računih iz četrtega odstavka tega člena ne
morejo biti predmet izvršbe, v primeru stečaja pa se izločijo iz
stečajne mase in nakažejo na poseben račun banke prevzemni ce.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za zajamčene
vloge ne štejejo vloge fizičnih oseb, ki so člani uprave in
nadzornega sveta banke.

12.4. URESNIČITEV JAMSTVA V PRIMERU STEČAJA
BANKE
(Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih vlog)
124. člen

12.2. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG
(Jamstvo za Izplačilo vlog)
121. člen

(1) Z dnem začetka stečaja nad banko prevzame banka prevzemnica v svojem imenu in za račun banke v stečaju obveznost izplačila zajamčenih vlog banke v stečaju.

(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji v primeru stečaja
posamezne banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog v
obsegu in na način, določen v tem zakonu.

(2) Banka Slovenije zagotovi likvidnostna sredstva za izplačilo
zajamčenih vlog v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Banka prevzemnica sme sredstva iz drugega odstavka
tega člena in šestega odstavka 123. člena tega zakona uporabiti samo za izplačilo zajamčenih vlog.

(2) Posamezna banka jamči na podlagi prvega odstavka tega
člena največ do višine 1% stanja vseh vlog fizičnih oseb pri tej
banki.

(4) Banka Slovenije lahko nevtralizira učinke začasnega zagotavljanja likvidnosti zaradi izplačila zajamčenih vlog tako, da
od bank zahteva obvezni odkup vrednostnih papirjev.

(3) Če sredstva, s katerimi banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog ne zadoščajo za izplačilo teh vlog, jamči Republika
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(Poziv za izplačilo sredstev)
125. člen

začel stečajni postopek, banki prevzemnici, pooblaščeni
organizaciji, ki opravlja za banko plačilni promet, in predlagateljem iz prvega odstavka 129. člena tega zakona ter pošlje
sodišču, pri katerem je banka vpisana v sodni register.

(1) Banka Slovenije naloži bankam iz prvega odstavka 121.
člena tega zakona, da ji plačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog.

(Predlog za začetek postopka)
132. člen

(2) Če sredstva s katerimi banke v skladu s tem poglavjem
jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog ne zadoščajo za celotno
izplačilo zajamčenih vlog, mora Republika Slovenija na poziv
Banke Slovenije plačati razliko.

(1) Banka Slovenije pri pristojnem sodišču vloži predlog za
začetek stečajnega postopka nad banko.

(Nakazilo Banki Slovenije)
126. člen

(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka najkasneje v treh dneh po prejemu odločbe iz drugega odstavka 129.
člena tega zakona in predloga iz prejšnjega odstavka tega
člena.

(1) Banka prevzemnica mora Banki Slovenije v roku 3 delovnih dni po izplačilu iz stečajne mase nakazati sredstva, ki jih je
prejela iz naslova izplačanih vlog v višini zajamčenih vlog.

(3) Zoper sklep sodišča iz drugega odstavka tega člena ni
pritožbe.

(2) Banka Slovenije prenakaže sredstva iz prvega odstavka
tega člena bankam in Republiki Sloveniji v sorazmerju z
višino sredstev, ki so jih vplačale banke in Republika Slovenija v skladu s 125. členom tega zakona.

(Ugotovitev stanja zajamčenih vlog)
133. člen
(1) Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v 10 dneh
po objavi oklica o začetku stečajnega postopka ugotoviti
stanje vseh zajamčenih vlog na dan izdaje sklepa o začetku
stečajnega postopka nad banko in zapisnik poslati Banki
Slovenije.

13. STEČAJ IN LIKVIDACIJA
13.1. SPLOŠNE DOLOČBE
(Prepoved prisilne poravnave)
127. člen

(2) Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka
tega člena najkasneje v 10 dneh po njegovem prejemu in ga
pošlje sodišču, ki je začelo stečajni postopek.

Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave.

(Terjatve Iz naslova Izplačil zajamčenih vlog)
134. člen

(Uporaba določb za stečajni In likvidacijski postopek)
128. člen

(1) Terjatev banke prevzemnice iz naslova sredstev, ki jih je
izplačala za zajamčene vloge, zmanjšana za sredstva, ki so ji
bila nakazana na podlagi šestega odstavka 123. člena tega
zakona, se iz stečajne mase izplača pred drugimi terjatvami
kot strošek stečajnega postopka.

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečajni in
likvidacijski postopek nad banko uporabljajo določbe zakona,
ki ureja stečaj in likvidacijo delniških družb.
13.2. STEČAJNI POSTOPEK

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za terjatve
Banke Slovenije iz naslova sredstev, ki jih je Banka Slovenije
nakazala banki v stečaju na podlagi četrtega odstavka 123.
člena tega zakona in so bila porabljena za izplačilo zajamčenih vlog pred začetkom stečaja.

(Pogoji za začetek stečajnega postopka)
129. člen
(1) Pogoje za začetek stečajnega postopka nad banko ugotavlja Banka Slovenije po uradni dolžnosti ali na predlog upnikov
banke oziroma delničarjev banke.

13.3. LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

(2) Odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka izda guverner Banke Slovenije.

(Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek postopka)
135. člen

(3) Zoper odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka lahko vloži banka ali predlagatelj iz prvega odstavka
tega člena pritožbo v osmih dneh po njeni vročitvi. O pritožbi
odloča Svet Banke Slovenije.

Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek likvidacijskega
postopka lahko podajo delničarji banke.
(Odločba o ugotovitvi pogojev)
136. člen

(4) Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem
postopku.

(1) Guverner Banke Slovenije izda na predlog iz 135. člena
tega zakona oziroma po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi
pogojev za začetek likvidacijskega postopka v banki, v
naslednjih primerih:

(5) Če vloži pritožbo iz tretjega odstavka tega člena banka,
mora pritožbi priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje, da
niso izpolnjeni pogoji za njen stečaj.

1. če je bilo banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih
oziroma drugih finančnih storitev;
2. če banka ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za nadaljnje poslovanje;
3. če je skupščina banke sprejela sklep o prenehanju banke;
4. v primeru iz tretjega odstavka 119. člena tega zakona.

(Banka prevzemnica)
130. člen
Z odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka imenuje Banka Slovenije banko, ki bo prevzela
posle banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog (v
nadaljnjem besedilu: banka prevzemnica).

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem
postopku.

(Vročitev odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek postopka)
131. člen

(3) Odločba o ugotovitvi pogojev za začete^ likvidacijskega
postopka v banki se vroči banki v likvidaciji, banki, ki bo
prevzela posle z vlogami, in pooblaščeni organizaciji, ki za
banko v likvidaciji opravlja plačilni promet, ter pošlje pristojnemu sodišču zaradi začetka likvidacijskega postopka.

Dokončna odločba o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka nad banko se vroči banki, nad katero se bo
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(Banka prevzemnica)
137. člen

(2) Za Poštno banko Slovenije se ne upoštevajo določbe 52.
člena tega zakona.

V odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega
postopka se navede banka, ki bo od banke v likvidaciji prevzela posle z vlogami.

(3) Za Pošto Slovenije, kot delničarja Poštne banke Slovenije
se ne uporabljajo določbe 17., 18. ter 19. člena tega zakona.
(Notranja kontrola in revizija)
146. člen

(Predlog za začetek postopka)
138. člen

Poštna banka Slovenije organizira službo notranje kontrole in
notranje revizije, ki v skladu s 86. členom tega zakona opravlja
nadzor nad delovanjem Poštne banke Slovenije na poštnih
enotah Pošte Slovenije, v sodelovanju s službo notranje kontrole in notranje revizije Pošte Slovenije.

Banka Slovenije pri pristojnem sodišču vloži predlog za začetek likvidacijskega postopka nad banko.
(Ugotavljanje stanja vlog)
139. člen

15. BANČNO INTERESNO ZDRUŽENJE

(1) Banka v likvidaciji in banka, ki bo od banke v likvidaciji
prevzela posle z vlogami, morata v 10 dneh po prejemu sklepa
sodišča o začetku likvidacijskega postopka ugotoviti stanje
vseh vlog na dan izdaje sklepa o začetku likvidacijskega
postopka nad banko ter zapisnike poslati Banki Slovenije.

(Bančno interesno združenje)
147. člen
Banke skrbijo v okviru združenja, ki se ustanovi kot gospodarsko interesno združenje po zakonu o gospodarskih družbah,
zlasti za:

(2) Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka
tega člena najkasneje v 10 dneh po prejemu in ga pošlje
pristojnemu sodišču.

1. racionalizacijo finančnega poslovanja;
2. poenotenje tehnologij dela;
3. poenotenje postopkov plačilnega prometa;
4. poenotenje informacijskega sistema;
5. izmenjavo informacij o kreditojemalcih z namenom zaščite
pred kreditnimi tveganji (kreditni biro);
6. prostovoljno zavarovanje bančnih vlog;
7. izobraževanje bančnih kadrov;
8. poenotenje načina oglaševanja bank v soglasju z Banko
Slovenije.

14. POŠTNA BANKA SLOVENIJE
(Poštna banka Slovenije)
140. člen
Poštna banke Slovenije je banka, katere večinski delničar je
Pošta Slovenije.
(Uporaba določb)
141. člen

16. HRANILNICE

Za Poštno banko Slovenije se uporabljajo vse določbe tega
zakona, ki veljajo za banke, če v tem poglavju ni drugače
določeno.

(Uporaba določb za hranilnice)
148. člen
Za hranilnice se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki
se nanašajo na banke, če v tem poglavju ni določeno drugače.

(Storitve Poštne banke)
142. člen

(Uprava hranilnice)
149. člen

Poštna banka Slovenije opravlja na območju Republike Slovenije finančne storitve iz 3. in 5. člena tega zakona skladno z
dovoljenjem Banke Slovenije ter posebne posle, povezane s
poštno dejavnostjo, kot so:

Uprava hranilnice ima lahko enega ali več člrfnov.
(Storitve hranilnice)
150. člen

1. obračunavanje in kontrola vplačil in izplačil poštnih in
telegrafskih nakazil v notranjem denarnem prometu;
2. mednarodne nakazniške in poštnočekovne storitve, mednarodne poštno-hranilniške storitve ter storitve poštne
odkupne službe;
3. odkupovanje bančnih čekov, vnovčevanje vrednostnih
papirjev v drugih državah v skladu z aktom Svetovne poštne
zveze o vnovčevanju vrednostnih papirjev.

(1) Hranilnica sme na podlagi dovoljenja Banke Slovenije
opravljati samo naslednje bančne in druge finančne storitve:
1. sprejemanje tolarskih denarnih vlog ter drugih vračljivih
sredstev ter dajanje tolarskih kreditov iz teh sredstev;
2. opravljanje poslov plačilnega prometa, če ni s posebnim
zakonom določeno drugače;
3. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti;
4. izdajanje garancij in drugih jamstev;
5. opravljanje menjalniških poslov po zakonu, ki ureja devizno
poslovanje.

(Osnovni kapital Poštne banke)
143. člen
Najnižji znesek osnovnega kapitala Poštne banke Slovenije je
900.000.000 tolarjev.

(2) Hranilnica sme opravljati finančne storitve iz prejšnjega
odstavka za fizične osebe, podjetnike posameznike in majhne
gospodarske družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske
dejavnosti.

(Opravljanje storitev)
144. člen
Storitve iz 142. člena tega zakona opravlja v imenu in za račun
Poštne banke Slovenije Pošta Slovenije na svojih poštnih
enotah.

(Osnovni kapital, delnice in delničarji hranilnice)
151. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala hranilnice je
90.000.000 tolarjev.

(Posebne določbe za Poštno banko Slovenije)
145. člen

(2) S stvarnimi vložki je lahko vplačanega največ 25% osnovnega kapitala hranilnice.

(1) Za izpostavljenost Poštne banke do posameznega delničarja se ne upoštevajo tretji, četrti in peti odstavek 72. člena
tega zakona.

(3) Delničarji hranilnice so lahko samo domače osebe.
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(4) Delničar hranilnice ne more biti domača pravna oseba, Ki
je v posredni ali neposredni večinski lasti tuje osebe.

(Združitev hranilno kreditnih služb)
158. člen

(5) Za hranilnice se ne uporabljajo določbe 17., 18. in 19.
člena tega zakona o kvalificiranem deležu in določbe o strukturi delničarjev.

(1) Dve ali več hranilno kreditnih služb se lahko združi in
preoblikuje v banko ali hranilnico.

(6) Razen Republike Slovenije ima posamezen delničar hranilnice lahko posredno ali neposredno največ 25% skupnega
števila delnic s pravico upravljanja.

(2) Banka ali hranilnica, lahko sočasno s preoblikovanjem
ustanovi podružnice za opravljanje poslov, ki so jih pred
združitvijo opravljale hranilno kreditne službe, ki so zaradi
združitve prenehale.

(7) Izdaja oziroma pridobitev delnic v nasprotju z tretjim,
četrtim in šestim odstavkom tega člena je nična.

(3) Za združitev in preoblikovanje iz prvega in drugega
odstavka tega člena je potrebno dovoljenje Banke Slovenije.

(Prepovedi)
152. člen

(4) Za dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 31. do 34. člena tega zakona.

(1) Hranilnica ne sme odpreti podružnice, predstavništva v
tujini ali pridobiti deležev tujih pravnih osebah.

18. KAZENSKE DOLOČBE
159. člen

(2) Banka Slovenije odvzame hranilnici dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.

(1) Banka stori prekršek:
1. če opravlja druge finančne storitve iz prve do devete točke
prvega odstavka 5. člena tega zakona, brez dovoljenja Banke
Slovenije (drugi odstavek 5. člena);
2. če opravlja dejavnost, ki ni določena v 3. oziroma 5. členu
tega zakona oziroma za katero ni pridobila ustreznega dovoljenja (8. člen, prvi in drugi odstavek 19. člena);
3. če banka iz 9. člena tega zakona, ki sama opravlja druge
finančne storitve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
4. če brez dovoljenja Banke Slovenije pridobi kvalificiran
delež (prvi odstavek 18. člena);
5. če uprava banke nemudoma pisno ne obvesti nadzorni svet
banke o dogodkih iz prvega odstavka 25. člena tega zakona;
6. če predsednik nadzornega sveta banke najkasneje tri
delovne dni po prejemu obvestila iz prvega oziroma odstavka
25. člena tega zakona o tem ne obvesti Banke Slovenije (tretji
odstavek 25. člena);
7. če so člani nadzornega sveta te banke osebe, ki so povezane s pravnimi osebami, v katerih je banka neposredno ali
posredno udeležena z več kot 5% upravljalskim ali lastniškim
deležem (prvi odstavek 26. člena);
8. če pridobi več kot 20% deleža v finančni organizaciji brez
dovoljenja Banke Slovenija (tretji odstavek 30. člena);
9. če se združita dve ali več banki. Kakor tudi če gre za
združitev banke s finančno organizacijo, brez dovoljenja
Banke Slovenija (četrti odstavek 30. člena);
10. če banka, ki ima sedež v RS, odpre podružnico v tujini
brez dovoljenja Banke Slovenije (43. člen);
11. če banka, ki je obvladujoča banka v finančni skupini, ne
sestavi in predlaga konsolidiranih računovodskih izkazov (46.
člen);
12. če banka, ki tvori finančno skupino, ne sporoči vseh
potrebnih podatkov in informacij za sestavo konsolidiranih
računovodskih izkazov obvladujoči banki te finančne skupine
(47. člen);
13. če ne sporoča Banki Slovenije o višini kapitala in kapitalski ustreznosti, najmanj po stanju konec vsakega trimesečja,
v rokih in na način, kot ga predpiše Banka Slovenije (59. člen);
14. če ne sprejme in tekoče ne spremlja postopkov za zavarovanje pred tveganji iz 69. člena tega zakona;
15. če sporoča podatke v nasprotju z določbo prvega
odstavka 79. člena in 80. člena tega zakona;
16. če vodi poslovne knjige, izdela poslovna poročila, sestavlja knjigovodske listine in vrednoti postavke v računovodskem
poročilu v nasprotju z določbo 82. in 83. člena tega zakona;
17. če v roku iz drugega odstavka 84. člena tega zakona ne
predoči Banki Slovenije nerevidirane računovodske izkaze iz
prvega odstavka istega člena;
18. če ne posreduje Banki Slovenije mesečnega oziroma
letnega poročila v roku in na način, kot ga predpiše Banka
Slovenije (tretji in četrti odstavek 84. člena);
19. če ne organizira službe notranje kontrole in notranje
revizije (v nadaljevanju: služba) ali če jo organizira v nasprotju
določbo 85. člena tega zakona;
20. če v službi ni zaposlena vsaj ena oseba, ki je revizor (prvi
odstavek 88. člena):

17. HRANILNO KREDITNE SLUŽBE
(Uporaba določb)
153. člen
(1) Hranilno kreditna služba je zadruga, ki se ustanovi za
opravljanje poslov iz 150. člena tega zakona.
(2) Za hranilno kreditne službe se uporabljajo določbe zakona
o zadrugah, če v tem zakonu ni drugače določeno.
(3) Za hranilno kreditne službe se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki se nanašajo na hranilnice, razen če v
tem poglavju ni drugače določeno.
(Prepovedi)
154. člen
V sodni register se ne sme vpisati ime posojilna služba,
hranilno kreditna služba ali izpeljanka iz teh besed, če pravna
oseba ni registrirana v skladu z določbami tega zakona.
(Opravljanje storitev)
155. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 150. člena tega
zakona lahko hranilno kreditne službe opravljajo finančne
storitve tudi za kmetijske, gozdarske in obrtne zadruge.
(Omejitve članstva)
156. člen
(1) Člani hranilno kreditne službe so lahko le kmetijske, gozdarske in obrtne zadruge ter fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijstvom in obrtno dejavnostjo.
(2) Člani hranilno kreditne službe so lahko samo domače
osebe.
(3) Član hranilno kreditne službe ne more biti domača oseba,
ki je v posredni ali neposredni večinski lasti tuje osebe.
(Jamčevanje)
157. člen
(1) Za svoje obveznosti jamči hranilno kreditna služba z vsem
svojim premoženjem.
(2) Pravila hranilno kreditne službe lahko določijo poleg jamčevanja po določbah iz prejšnjega odstavka še dodatno jamčevanje svojih članov z njihovim premoženjem, kar se uredi s
pogodbo o zavarovanju.
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21. če delavci službe opravljajo druga dela v banki, ki ne
sodijo v delo notranje kontrole in notranje revizije (drugi
odstavek 88. člena);
22. če notranjo kontrolo opravljajo člani uprave ali nadzornega sveta banke ali z banko povezanih oseb (tretji odstavek
88. člena);
23. če služba o svojem delu pisno ne poroča upravi, nadzornemu svetu banke ter enkrat letno skupščini banke in če ne
vodi evidence opravljenih kontrol (90. člen);
24. če služba o ugotovitvah iz prvega in drugega odstavka 91.
člena tega zakona pisno ne obvesti uprave oziroma nadzornega sveta ter Banke Slovenije;
25. če v roku iz drugega odstavka 92. člena tega zakona ne
posreduje revidiranega letnega poročila Banki Slovenije in
Ministrstvu za finance;
26. če v roku iz tretjega odstavka 92. člena tega zakona ne
posreduje revidiranega konsolidiranega letnega poročila
Banki Slovenije in Ministrstvu za finance;
27. če uprava banke revizorju ne posreduje vse potrebne
dokumentacije in ne omogoči vpogleda v poslovne knjige,
spise in računalniške zapise (prvi odstavek 96. člena);
28. če revizorju ne omogoči dostopa do poslovnih in delovnih
prostorov (prvi odstavek 96. člena);
29. če revizorski družbi ne omogoči dela v skladu z določbo
drugega odstavka 96. člena tega zakona;
30. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila z
mnenjem revizorja v roku in na način, določen v 99. členu
tega zakona;
31. če v predpisanem roku ne obvesti Banke Slovenije o
podatkih iz prvega oziroma drugega odstavka 100. člena tega
zakona;
32. če podružnica in predstavništvo tuje banke v roku 8 dni od
dneva spremembe akta, ki ureja medsebojne odnose med
matično banko in podružnico oziroma predstavništvom, ne
obvesti Banko Slovenije o spremembi takšnega akta ter o
spremembi oseb, ki vodijo podružnico oziroma predstavništvo(101. člen);
33. če uprava banke inšpektorju Banke Slovenije ne omogoči
dela v skladu z določbami prvega drugega in tretjega
odstavka 104. člena tega zakona;
34. če v roku iz prvega odstavka 133. člena tega zakona ne
ugotovi stanja vseh zavarovanih vlog na dan izdaje sklepa o
začetku stečajnega postopka nad banko in zapisnik ne pošlje
Banki Slovenije;
35. če v roku iz prvega odstavka 139. člena tega zakona ne
ugotovi stanja vseh vlog na dan izdaje sklepa o začetku
likvidacijskega postopka nad banko in zapisnik ne pošlje
Banki Slovenije;

gega odstavka 25. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev.
(2) Član nadzornega sveta banke oziroma hranilnice, ki nemudoma ne obvesti Banko Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 27. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev.
162. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 4.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, ki ni banka in opravlja storitve iz prvega odstavka 3. člena tega zakona (drugi odstavek 3.
člena).
(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
163. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje druga finančna organizacija:
- če brez dovoljenja Banke Slovenije pridobi kvalificiran
delež (18. člen);
- ki tvori finančno skupino, če banki, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze te finančne skupine, ne sporoči
vseh za to potrebnih podatkov in informacij (47. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 20.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba druge finančne organizacije, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
164. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 4.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti oziroma druga fizična
oseba, ki opravlja storitve iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona (drugi odstavek 3. člena).
165. člen
(1) Če Banka Slovenije pri opravljanju nadzora v banki ugotovi, da banka ne posluje v skladu z načeli varnega in skrbnega poslovanja, kot so določena s tem zakonom (49. do 78.
člen) ali kot jih določi Banka Slovenije na podlagi zakona, se
banka kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500.000 do
600.000.000 tolarjev.

(2) Banka, ki je storila prekršek po prejšnjem odstavku tega
tlena, se kaznuje z denarno kaznijo od 3.000.000 do 6.000.000
tolarjev.

(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se z denarno
kaznijo od 500.000 do 3.500.000 tolarjev kaznuje hranilnica, z
denarno kaznijo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev pa hranilno
kreditna služba.

(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.500.000 tolarjev se za
Prekršek kaznuje iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba banke, ki stori deianie iz prveaa odstavka

(3) Z denarno kaznijo od 20.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

160. člen
1

166. člen

< ) Če hranilnica oziroma hranilno kreditna služba stori prekršek iz prvega odstavka 159. člena tega zakona, se kaznuje:
~ z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev kaznuje
hranilnica;
~ z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev kaznuje
hranilno kreditna služba.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 in največ 3.000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ni banka,
hranilnica ali hranilno kreditna služba, če v nasprotju z
določbo drugega odstavka 79. člena tega zakona sporoča
bančno skrivnost.

<2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 700.000 tolarjev se za
Prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba hranilnice oziroma hranilno kreditne službe, ki
s
tori dejanje iz prvega odstavka 159. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 in največ 1.000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba iz drugega
odstavka 79. člena tega zakona, ki v nasprotju z določbo tega
člena sporoča bančno skrivnost.
167. člen

161. člen

(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 3.500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje revizor, če pri pregledu ugotovi nepravilnosti, pa tega takoj ne sporoči Banki Slovenije (93. člen).

član uprave banke oziroma hranilnice, ki nemudoma ne
ot)
vesti nadzornega sveta o razmerjih oziroma poslih iz dru57
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(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 4.500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje revizorska
družba, za katero je revizor iz prvega odstavka tega člena
opravil revizijo.

(6) Banke oziroma hranilnice morajo uskladiti svoje naložbe z
določbo tretjega odstavka 65. člena tega zakona najkasneje
do 31. 12. 2000.

168. člen

(7) Banke in hranilnice morajo uskladiti svoje naložbe z
določbo četrtega odstavka 65. člena tega zakona najkasneje
do 31. 12. 2000.

(1) Z denarno kaznijo od 30.000 do 700.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje izredni upravitelj, če:

(8) Banke in hranilnice morajo uskladiti izpostavlje
nost do posamezne osebe z določbo prvega odstavka 72.
člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 2001.

- v roku iz prvega odstavka 116. člena tega zakona ne izroči
Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v izredni upravi;
- če v roku in na način, kot to določa drugi odstavek 116.
člena tega zakona, ne izroči Banki Slovenije poročilo in
oceno iz tega odstavka istega člena;
- če nemudoma ne skliče izredne skupščine delničarjev
banke (prvi odstavek 117. člena).

(9) Banke in hranilnice morajo uskladiti izpostavljenost do
posameznega delničarja te banke z določbo tretjega odstavka
72. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 2001.
(10) Banke in hranilnice morajo prilagoditi vsoto vseh velikih
izpostavljenosti določbi 75. člena tega zakona najkasneje do
31. 12. 2001.

169. člen

172. člen

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 6.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tuja banka, če njena podružnica ali predstavništvo ne sporoči sprememb iz 101. člena tega zakona v
roku, predpisanem v istem členu tega zakona;

(1) Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij, ki so bili
začeti po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
se dokončajo v skladu z določbami tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba tuje banke.

(2) Predsanacijski, sanacijski, stečajni in likvidacijski postopki
v bankah in hranilnicah, ki so bili začeti po določilih zakona o
predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic
(Ur. I. RS, št. 1/91-1 in 46/93), se dokončajo po navedenih
predpisih.

170. člen
(1) Banka Slovenije osebi, ki je storila dejanje za katero je po
tem zakonu predpisan prekršek, predpiše rok in način za
odpravo stanja, nastalega s storitvijo tega prekrška.

173. člen

(2) Banka Slovenije v skladu s svojimi pooblastili po določbah
tega zakona, določi ukrep za primer, da oseba iz prejšnjega
odstavka tega člena v predpisanem roku ne odpravi posledic,
nastalih s prekrškom, določenim v tem zakonu.

(1) Hranilno kreditne službe, ustanovljene po zakonu o hranilno kreditnih službah (Ur. I. SRS št. 14/90 in 30/90), morajo
svojo organizacijo, poslovanje in akte uskladiti s tem zakonom v dveh letih od uveljavitve tega zakona, sicer se likvidirajo in izbrišejo iz registra po uradni dolžnosti. Likvidacijo
opravi sodišče v skladu z določbami tega zakona.

19. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(2) Določbe 11. in 15. člena zakona o hranilno kreditnih
službah se za obveznosti hranilno kreditnih služb, njihovih
članov oziroma ustanoviteljev uporabljajo vse do zaključka
poslov, sklenjenih oziroma začetih pred uveljavitvijo tega
zakona (tekočih poslov).

171. člen
(1) Banke in hranilnice morajo uskladiti svojo organizacijo in
poslovanje, ustanovitvene in druge akte ter dovoljenja za
opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev z
določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona, če v naslednjih odstavkih tega člena
ni drugače določeno, sicer banki oziroma hranilnici Banka
Slovenije z odločbo odvzame dovoljenje, na predlog Banke
Slovenije pa se iz sodnega registra izbrišejo dejavnosti banke
oziroma hranilnice iz 3. oziroma 5. člena tega zakona.

(5) Hranilno kreditne službe morajo prilagoditi višino in
sestavo kapitala ter lastniško strukturo članov, v skladu s 151.
oziroma 156. členom tega zakona, postopno v petih letih od
uveljavitve tega zakona.
(6) Hranilno kreditne službe, ustanovljene po zakonu o hranilno kreditnih službah, morajo v roku treh let od uveljavitve
tega zakona prilagoditi kreditno izpostavljenost v skladu z
določbami tega zakona.

(2) Banke in hranilnice morajo uskladiti lastnosti delnic v
skladu z določbami tega zakona najkasneje do 31. 12. 2000
(15., 16. člen).

174. člen

(3) Osebe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona več kot 5%
delnic banke, ki zagotavljajo glasovalno pravico, morajo v
skladu z določbo prvega odstavka 17. člena tega zakona
presežne delnice odsvojiti oziroma pridobiti dovoljenje iz
prvega odstavka 16. člena tega zakona, najkasneje do 31. 12.
2000, sicer izgubijo glasovalne pravice iz teh delnic.

(1) Hranilno kreditne službe, ustanovljene pred uveljavitvijo
tega zakona, morajo najkasneje v roku petih let od uveljavitve
tega zakona pridobiti dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev iz 150. člena tega zakona, sicer se
likvidirajo in izbrišejo iz registra po uradni dolžnosti. Likvidacijo opravi sodišče v skladu z določbami tega zakona.

(4) Banka oziroma druga finančna organizacija, ki ima neposredno ali posredno več kot 10% delnic banke, ki je v tej drugi
banki ali drugi finančni organizaciji kapitalsko udeležena z
več kot 10% deležem, mora presežne delnice v skladu s
tretjim odstavkom 17. člena odsvojiti najkasneje do 31. 12.
2000, sicer izgubi glasovalne pravice iz teh delnic.

(2) Določbe zakona o Banki Slovenije, ki veljajo za hranilnice,
veljajo tudi za hranilno kreditne službe po tem zakonu.
175. člen

(5) Banka oziroma hranilnica, ki ima delež v drugi banki
oziroma drugi finančni organizaciji, ki presega 20% deleža te
finančne organizacije, mora v skladu z določbo tretjega
odstavka 30. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 2000,
presežni delež odsvojiti oziroma za to pridobiti dovoljenje.
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Predstavništva tujih bank, ustanovljena po zakonu o bankah
in hranilnicah (Ur. I. RS, 1/91, 38/92, 46/93), in predstavništva,
ki nimajo soglasja oziroma dovoljenja Banke Slovenije za
ustanovitev, se morajo prilagoditi določbam tega zakona v 6
mesecih po njegovi uveljavitvi.
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176. člen

180. člen

Če banka, hranilnica oziroma hranilno kreditna služba ne
izpolni obveznosti iz tega poglavja v predpisanem roku, se
likvidira in izbriše iz registra po uradni dolžnosti. Likvidacijo
opravi sodišče v skladu z določbami tega zakona.

(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati zakon o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91-1, 38/92 in 46/93), zakon
o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah
in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91-1), zakon o predsanaciji,
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 1/
91-1 in 46/93) in zakon o hranilno kreditnih službah (Ur. I.
SRS št. 14/90 in 30/90), razen 11. in 15. člena, ki se uporabljata
še pet let po uveljavitvi tega zakona.

177. člen
Pravne osebe, ki imajo firmo v nasprotju z določbo drugega
odstavka 2. in 154. člena tega zakona in niso v lasti banke
oziroma hranilnice, morajo spremeniti svojo firmo v treh letih
od uveljavitve tega zakona, sicer se likvidirajo in izbrišejo iz
registra po uradni dolžnosti. Likvidacijo opravi sodišče v
skladu z določbami tega Zakona.

(2) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati vsi podzakonski akti, izdani na podlagi zakona o bankah in hranilnicah (Ur.
I. RS, št. 1/91-1, 38/92 in 46/93), zakona o Agenciji Republike
Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah (Ur. I.
RS, št. 1/01-1), zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in
likvidaciji bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 1/91-1 in 46/93) in
zakona o hranilno kreditnih službah (Ur. I. SRS št. 14/90 in 30/
90).

178. člen
Določba 95. člena tega zakona se uporablja od 1. 1. 1997
dalje.

181. člen

179. člen Določbe 121. člena tega zakona se uporabljajo po
stanju vlog na dan 1.1. 1998.

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

OBRAZLOŽITEV
Zaradi težav pri izvajanju učinkovitih sankcij na podlagi
veljavnega zakona predlagatelj v 4. členu predloga zakona
predlaga za pravne osebe in podjetnike posameznike, ki
opravljajo bančne storitve brez dovoljenja, sankcijo prepovedi opravljanja teh storitev oziroma nadaljnjo strogo sankcijo v smislu likvidacije.

1. Splošne določbe (1. — 12. člen)
Predlog zakona sistematično po posameznih poglavjih ureja
pojem bančništva kot zaokroženo celoto. Tako so v 1.
poglavju združene splošne določbe, ki opredeljujejo banko
kot delniško družbo z natančnejšo opredelitvijo finančnih
storitev. Pri tem so finančne storitve razdeljene na tiste, ki jih
lahko opravljajo le banke (bančne storitve) in tiste, ki jih poleg
bank lahko opravljajo tudi druge finančne organizacije (druge
finančne storitve). Tako predlog zakona kot bančne storitve
določa naslednje finančne storitve:

Ker bi bilo nesmiselno prevajati nekatera imena finančnih
storitev, katerih prevod je praktično nemogoč, se je predlagatelj odločil uporabiti nekatere tuje izraze pri opredelitvi drugih
finančnih poslov. Obenem pa je v četrtem odstavku 5. člena
tega zakona podal tudi ustrezno obrazložitev posameznih
tujih izrazov.

- sprejemanje denarnih in drugih vračljivih sredstev ter dajanje kreditov iz teh sredstev;
- opravljanje plačilnega prometa, razen če ni s posebnim
zakonom določeno drugače;
- posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov;
- nuđenje storitev fiduciarne banke v zvezi z vrednostnimi
papirji;
- zbirna hramba vrednostnih papirjev, za katere z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev, ni predpisana obvezna
hramba pri klirinško depotni družbi;
- oddajanje šefov.

V 10. členu predloga zakona je podana definicija povezanih
oseb ter posrednih naložij, v 11. členu pa je podana definicija
posredne pridobitve oziroma posrednega imetnika.
Ker so denarni zneski, določeni v predlogu, zaradi približevanja Republike Slovenije k Evropski uniji vezani na razmerje
tolarja proti ECU, je v 12. členu predloga zakona določeno, da
Banka Slovenije usklajuje denarne zneske iz predloga
zakona, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja proti
ECU po tečaju Banke Slovenije.

Zaradi specifičnosti navedenih finančnih storitev smejo le-te
opravljati samo banke. Tako na primer se tudi za storitev
oddajanja šefov smatra tista storitev, ki jo opravlja banka, kot
bančni posel, torej odplačno oziroma kot pridobitno dejavnost. V tem se kaže razlika med oddajanjem šefov v na primer
hotelih, saj le-ti ponujajo oddajanje šefov kot dodatno nuđenje brezplačnih storitev.

2. Statusne določbe (13. - 29. člen)
Drugo poglavje predloga zakona ureja statusne določbe, ki v
posameznih primerih pomenijo odstopanje od določb zakona
-o gospodarskih družbah in so nujne z vidika smernic EU. To
poglavje je razdeljeno na določbe v zvezi s kapitalom bank,
njegovo višino in sestavo, na določbe o delničarjih banke ter
organih banke.

Predlog zakona definira druge finančne organizacije, za
potrebe tega zakona, pravne osebe, ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo druge finančne storitve oziroma
druge finančne storitve na podlagi zakona, ki ureja zavarovalnice, trg vrednostnih papirjev, investicijske sklade in družbe
za upravljanje ter storitve na podlagi drugih zakonov, ki urejajo finančne storitve. Obenem je za banke predvideno dovoljenje za opravljanje vseh finančnih storitev, kar je pogoj za
varno in skrbno poslovanje bank. V 5. členu predloga zakona
so med drugimi finančnimi storitvami opredeljene tudi storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg
vrednostnih papirjih. Slednje lahko banka opravlja le pod
pogoji, določenimi v zakonu o trgu vrednostnih papirjev, saj
to smiselno izhaja iz njegovega področja urejanja.

Predlagatelj je tako v določbah o delničarjih banke predvidel
nekatere omejitve pridobitev deležev banke (17. člen) oziroma
je to pridobitev, ki pomeni kvalificiran delež, vezal na posebno
dovoljenje Banke Slovenije (18. člen). Te določbe izhajajo iz
smernic EU in predstavljajo novost v primerjavi z veljavnim
zakonom. V19. členu predloga pa so predvidene tudi sankcije
za primer prepovedane pridobitve posameznega deleža.
Določbe o organih banke določajo sestavo posameznih organov banke, pogoje za članstvo, njihove obveznosti oziroma
pristojnosti, kot tudi posamezne prepovedi v zvezi s članstvom. Prav tako so tudi člani uprave, njihovi namestniki,
prokuristi ter člani nadzornega sveta banke dolžni obveščati
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Banko Slovenije o imenovanju ali prenehanju članstva v organih upravljanja drugih pravnih oseb in o povečanju ali zmanjšanju deležev s pravico upravljanja v drugih pravnih osebah,
ki so jih pridobili sami ali njihovi ožji družinski člani.

Določbe o kapitalski ustreznosti so obsežene v določbah 57.
in 58. člena predloga zakona, nadalje pa 59. člen določa tudi
obvezno poročanje banke o višini kapitala ter kapitalske
ustreznosti Banki Slovenije. 61. člen definira tveganja, povezana s poslovanjem banke, 62. člen pa opredeljuje način
razvrščanja postavk po tveganosti, ob tem da je v tretjem
odstavku tega člena določeno, da podrobnejša merila za
razvrstitev in ugotavljanje potencialnih izgub predpiše Banka
Slovenije.

3. Opravljanje bančnih In drugih finančnih storitev (30. - 37.
člen)
Tretje poglavje opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev« vsebuje določbe, ki se nanašajo na vsebino vloge za
dovoljenje, rok za izdajo dovoljenja, razloge, zaradi katerih
Banka Slovenije lahko zavrne oziroma odvzame dovoljenje,
ter prenehanje dovoljenja in določbe o potrebnih listinah, ki
jih mora banka priložiti predlogu za vpis v sodni register, kot
tudi na samo dovoljenje za združitev dveh aH več bank.

Kot je že bilo omenjeno, so določbe 64. in 65. člena o naložbah banke usklajene s smernicami EU. Te določbe pa
natančno opredeljujejo oziroma omejujejo posamezne
naložbe banke v nefinančne organizacije ter nepremičnine,
kot tudi naložbe v finančne organizacije.

4. Podružnica In predstavništvo banke (38. - 43. člen)

Banka mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v
vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti,
kar določa 66. člen predloga zakona v podpoglavju o likvidnosti.

Tuja banka, to je banka, s sedežem izven Republike Slovenije,
lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja bančne in
druge finančne storitve samo preko podružnice, pogoje za
ustanovitev oziroma samo poslovanje določa prvo podpoglavje četrtega poglavja predloga zakona »Podružnica in
predstavništvo«. Tuja banka lahko odpre podružnico, ko pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Za izdajo, odvzem in prenehanje dovoljenja podružnice tuje banke se uporabljajo
določbe 30. do 36. člena, torej določbe, ki na splošno veljajo
za banke. IV. poglavje vsebuje tudi določbe o predstavništvu
tuje banke. Predstavništvo tako kot tudi podružnica ni pravna
oseba, s tem da predstavništvo ne sme opravljati bančnih
oziroma drugih finančnih storitev. Tuja banka sme preko
predstavništva na podlagi dovoljenja Banke Slovenije le predstavljati in posredovati informacije o dejavnosti matične
banke, pri čemer ne sme opravljati pridobitnih dejavnosti. V
43. členu pa je predlagatelj predvidel možnost, da banka s
sedežem v Republiki Sloveniji odpre podružnico v tujini, vendar mora za to pridobiti ustrezno dovoljenje Banke Slovenije.

Določbe 68. člena so v splošnem enake kot v veljavnem
zakonu, s tem da se v tveganje zaradi neizravnanega stanja
postavk v tujem denarju štejejo tudi bilančne postavke, ki se
glasijo na valutno klavzulo. V 69. členu je navedeno pooblastilo Banke Slovenije, ki lahko zaradi ustreznejšega izpolnjevanja vseh načel varnega in skrbnega poslovanja predpiše
načine za zavarovanje banke pred posameznimi tveganji, ki
so določena v prvem odstavku tega člena.
Pri vsaki banki je bistvenega pomena tudi višina izpostavljenosti te banke do posamezne osebe. Zaradi zavarovanja pred
preveliko izpostavljenostjo banke so v 71. do 77. členu določene omejitve v zvezi z izpostavljenostjo banke do posamezne
osebe, najvišjo možno skupno izpostavljenostjo ter omejitve v
zvezi s kreditiranjem nakupa delnic in pridobitve lastnih delnic v zastavo, medtem ko je sama definicija izpostavljenosti
podana v 70. členu.

5. Finančna skupina (44. — 49. člen)

Kot pa je bilo že v uvodu povedano, določa 78. člen predloga
zakona, da mora banka zagotoviti, da so tveganja, katerim je
banka izpostavljena pri opravljanju poslov, ustrezno razpršena in zavarovana, ter da mora oblikovati rezervacije za kritje
morebitnih izgub.

44. člen predloga zakona definira obstoj finančne skupine.
Finančna skupina so med seboj povezane pravne osebe, pri
čemer je lahko banka tista, ki obvladuje celotno skupino ali pa
je samo ena od članic skupine, ki jo obvladuje finančna ali
druga pravna oseba. V 45. členu je določeno, da mora vsaka
finančna skupina delovati po načelih varnega in skrbnega
poslovanja. 46. in 47. člen pa določata način konsolidacije v
posamezni finančni skupini. Finančna skupina mora biti organizirana tako, da je banki v finančni skupini omogočeno
obvladovanje tveganj pri poslovanju, katerim so izpostavljene
finančne organizacije v skupini. Finančna skupina mora izračunati kapitalsko ustreznost, izpostavljenost ter stanje neizravnanih postavk v tujem denarju, finančne skupine kot
celote.

7. Varovanje zaupnih podatkov (79. - 81. člen)
Sedmo poglavje zakona »Varovanje zaupnih podatkov«
določa podatke, ki jih mora tako banka kot tudi posamezen
član organov banke varovati kot zaupne (79. člen), ter pogoje,
pod katerimi so ti podatki lahko dostopni posameznim državnim organom (80. in 81. člen).
8. Poslovne knjige In poslovna poročila (82. - 84. člen)
Osmo poglavje »Poslovne knjige in poslovna poročila« vsebuje določbe, ki se nanašajo na vodenje poslovnih knjig,
sestavljanje računovodskih in konsolidiranih računovodskih
izkazov in drugih poslovnih poročil, uporabo računovodskih
in finančnih standardov ter finančnih načel v bankah, kakor
tudi pooblastilo Banke Slovenije oziroma Slovenskega inštituta za revizijo glede predpisovanja kontnega okvira, shem
bilance stanja, bilance uspeha in izkaza finančnih tokov.
Banka sestavlja računovodske izkaze za poslovno leto, ki je
enako koledarskemu letu (82. in 83. člen). 84. člen pa določa
sestavo letnega poročila ter s tem v zvezi poročanje Banki
Slovenije, mesečno poročilo o stanju knjigovodskih računov,
ki ga mora banka predložiti Banki Slovenije, kot tudi pooblastilo Banki Slovenije, da predpiše podrobnejšo vsebino letnega in mesečnega poročila ter načine in roke za predložitev
poročil.

V petem poglavju predloga zakona je v 48. členu določeno
tudi medsebojno obveščanje nadzornih organov, kar je
bistvenega pomena za učinkovit nadzor finančnih skupin.
6. Natela varnega In skrbnega poslovanja (50. - 78. člen)
Šesto poglavje predloga zakona določa načela varnega in
skrbnega poslovanja banke, ki so za poslovanje vsake banke
bistvenega pomena. To poglavje določa obveznost članov
uprave in nadzornega sveta bank za izpolnjevanje teh načel s
tem, da mora banka zaradi tveganj, ki nastajajo iz poslovanja,
oblikovati splošne in posebne rezervacije na način, kot to
določi Banka Slovenije. Določbe glede kapitala, kapitalske
ustreznosti, kreditnih izpostavljenosti ter naložb v kapitalske
deleže in nepremičnine so v predlogu zakona urejene v skladus smernicami EU.

9. Notranja kontrola In notranje revidiranje (85. - 91. člen)

Tako 52. člen predloga zakona določa minimalni kapital, ki
mora biti zagotovljen, da banka lahko opravlja posamezne
finančne storitve, nadalje pa je v 54. in 55. členu določena
sestava tako temeljnega, kot tudi dodatnega kapitala, 56. člen
pa določa izračun kapitala banke.
poročevalec, št. 26

To poglavje v členih od 85. do 91. določa, da mora banka
obvezno organizirati službo notranje kontrole in notranje
revizije, ki je podrejena direktno upravi banke. Služba izvaja v
banki stalen in celovit nadzor zakonitosti, pravilnosti in ažur60

nosti poslovanja ter nadzor nad izvajanjem internih postopkov in pravil. V tej službi mora biti zaposlena vsaj ena oseba,
ki je opravila strokovni izpit za naziv revizor. Delavci te službe
pa ne smejo opravljati drugih del v banki, ki so izven pristojnosti službe za notranjo kontrolo in notranjo revizijo. O svojih
ugotovitvah mora služba pisno poročati upravi, nadzornemu
svetu in enkrat letno tudi skupščini banke. Služba mora pripraviti letni plan dela in voditi evidenco o opravljenih kontrolah.

upravitelja. Izredni upravitelj ima v času trajanja izredne
uprave vsa pooblastila za zastopanje in vodenje poslov banke,
razen če Banka Slovenije v odločbi o izredni upravi omeji
takšna pooblastila le za opravljanje določenih poslov (113.
člen). Izredni upravitelj pa je v skladu s 116. členom predloga
zakona dolžan v treh mesecih po določitvi izredne uprave
banke izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in
pogojih poslovanja banke v izredni upravi.
V 119. členu predloga zakona je nadalje določeno, da Banka
Slovenije na podlagi ocene rezultatov izredne uprave izda
odločbo o prenehanju izredne uprave, v nasprotnem primeru,
torej če oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno
stanje ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla minimalno
kapitalsko ustreznost, mora Banka Slovenije izdati odločbo o
ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega postopka.

10. Revidiran/» (92. - 99. člen)
To poglavje podrobneje določa način in pogoje, na podlagi
katerih mora biti opravljena obvezna letna revizija računovodskih izkazov. Letno poročilo mora pregledati pooblaščeni
revizor, določena pa je tudi obveznost posredovanja revidiranih letnih poročil tako Banki Slovenije, kot tudi Ministrstvu za
finance. V 95. členu je določena omejitev, da isti revizor lahko
opravi v banki največ dve, ista revizorska družba pa največ
štiri zaporedne revizije letnih poročil.

12. Zajamčene vloge (120. — 126. člen)
V določbah dvanajstega poglavja »Zavarovanje vlog- je določena solidarna obveznost bank za izplačilo vlog fizičnih oseb,
ki skupno ne presegajo 3.400.000 tolarjev na osebo pri posamezni banki. Ta obveznost nastane samo v primeru, ko je nad
posamezno banko uveden postopek stečaja. Obveznost posamezne banke znaša skupno največ 1% stanja vlog fizičnih
oseb v njeni bilanci. Glede na smernice EU, pa predmet
jamčevanja niso vloge fizičnih oseb, ki so člani uprave in
nadzornega sveta banke, kajti osebe, ki imajo dostop do vseh
podatkov banke in so hkrati odgovorne za varno in skrbno
poslovanje ne bi smele računati na povračilo njihovih vlog.

96. člen predloga zakona določa tudi dolžnost banke oziroma
njenih organov, do posredovanja podatkov, ki revizorju omogočajo delo. Pomembna je tudi določba 97. člena predloga
zakona, ki določa, da revizijo konsolidiranih izkazov finančne
skupine in izkazov posameznih družb v finančni skupini
opravi ista revizijska družba.
V prvem odstavku 98. člena predloga zakona so podrobneje
navedene vsebine, ki jih mora revizor pregledati in o njih
Poročati, drugi odstavek pa pooblašča Banko Slovenije, da
Predpiše podrobnejšo vsebino oziroma obliko revizije in revizijskega poročila, v soglasju s Slovenskim inštitutom za revizijo. V primeru, da revizorsko poročilo ni opravljeno v skladu s
prvim oziroma drugim odstavkom 98. člena, lahko Banka
Slovenije revizorsko poročilo zavrne in zahteva, da pregled
opravi drug revizor na stroške banke. Banka mora povzetek
revidiranega letnega poročila skupaj z mnenjem revizorja
objaviti v dnevnem tisku najkasneje v 6 mesecih po preteku
koledarskega leta, povzetek revidiranega konsolidiranoga letnega poročila skupaj z mnenjem revizorja pa mora objaviti v
dnevnem tisku najkasneje v 7 mesecih po preteku koledarskega leta.

Za izpolnitev svoje obveznosti mora posamezna banka na
posebnem računu obveznih rezerv oblikovati sredstva v višini
0.1% stanja vlog fizičnih oseb pri tej banki. Ta obveznost se
lahko poveča, če banka s svojo poslovno politiko odstopa od
uveljavljenih pogojev, ki veljajo na bančnem trgu, in sicer
največ za 0,9% stanja vlog fizičnih oseb pri vseh bankah. Pri
tem Banka Slovenije določi merila za ugotavljanje odstopanja
poslovnih pogojev banke od tistih, ki veljajo na bančnem trgu
in postopke, po katerih se opravi izplačilo vlog banke v
stečaju (122. člen).
Nadalje je v 123. členu predloga zakona določeno, da v
primeru, ko je Banka Slovenije izrekla banki ukrep izredne
uprave, ker banka ni sposobna izpolnjevati dospelih obveznosti, zagotovi Banka Slovenije banki likvidnostna sredstva za i
zplačilo obveznosti iz naslova'zajamčenih vlog. Gre torej za
zagotavljanje likvidnostnih sredstev v primeru nelikvidnosti
banke.

11. Nadzor In ukrepanje Banke Slovenl/e (100. — 119. člen)
Enajsto poglavje »Nadzor in ukrepanje Banke Slovenije« v
Menih 100. do 119. vsebuje določbe o nadzoru, ki ga opravlja
Banka Slovenije. Banka Slovenije je na podlagi 102. člena
Poblaščena za nadzor nad poslovanjem bank, podružnic in
Predstavništev tujih bank v Republiki Sloveniji in sicer na
način, ki je v 103. členu podrobneje naveden. V 100. členu je
določeno, da mora banka o posameznih zadevah oziroma v
Posameznem
primeru obveščati Banko Slovenije najkasneje v
8
dneh po tem ko je izvedela ali bi morala izvedeti o nastanku
dogodka. Nadzor nad poslovanjem banke opravljajo inšpektorji Banke Slovenije. Stroški nadzora bremenijo banko,
kadar se pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju,
'n&pektorji pri nadzoru zlasti preverjajo zadeve, ki so natančne navedene v 104. členu. Vsaka oseba, ki je pri opravljanju
nadzora pridobila določene podatke, informacije in druga
dejstva, jih je dolžna obravnavati kot poslovno skrivnost.

Podobno kot v primeru nelikvidnosti banke, tako tudi v primeru stečaja banke, zagotovi Banka Slovenije likvidnostna
sredstva, le da jih zagotovi banki prevzemnici, ki v svojem
imenu in za račun banke v stečaju prevzame obveznost izplačila zajamčenih vlog.
13. Stečaj In likvidacija (127. - 139. člen)
To poglavje določa posebnosti, ki so potrebne v postopkih
stečaja in likvidacije banke glede na splošen zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93). Predlog
zakona v 127. členu določa, da postopka prisilne poravnave v
banki ni mogoče začeti. Predlog za ugotavljanje pogojev za
začetek stečajnega postopka nad banko ali hranilnico lahko
podajo Banka Slovenije, upniki ali delničarji banke oziroma
pogoje ugotavlja Banka Slovenije sama po uradni dolžnosti.
Na podlagi navedenega predloga guverner Banke Slovenije
izda odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka. V odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka se navede tudi banka, ki bo v skladu z navodili
Banke Slovenije prevzela posle banke v stečaju v zvezi z
izplačilom zavarovanih vlog. Ob tem je pomembna določba
133. člena, ki določa, da morata banka v stečaju in banka
prevzemnica v 10 dneh po objavi oklica o začetku stečajnega
postopka, ugotoviti stanje vseh zajamčenih vlog na dan izdaje
sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko in zapisnik
poslati Banki Slovenije.

'nšpektor Banke Slovenije sestavlja zapisnik o izvajanju nadura,
na podlagi katerega lahko Banka Slovenije v primeru, da
s
n° bile pri poslovanju ugotovljene nepravilnosti ali da banka
e posluje po načelih varnega in skrbnega poslovanja ali da bi
na
daljnje poslovanje banke lahko ogrozilo njeno likvidnost ali
s
olventnost, sprejme posamezne ukrepe, določene v 109.
°nu predloga zakona.
Banka Slovenije ugotovi, da banka v roku 6 mesecev od
J'j'tfbe ukrepov iz 109. člena tega zakona ni upoštevala
tev
Banke Slovenije, če z ukrepi niso bile odpravljene
6
n„
'Pravilnosti ali če banka ni sposobna izpolnjevati dospelih
e
°"0 znosti ali da bi nadaljnje poslovanje banke lahko ogronjeno likvidnost oziroma solventnost, izda Banka Slove16
odločbo o izredni upravi in s katero imenuje izrednega
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čeno. Tako za hranilnice veljajo določene izjeme, in sicer se
za hranilnice ne uporabljajo določila o kvalificiranem deležu
in strukturi delničarjev. Hranilnica ima lahko samo enega
člana uprave. Najnižji znesek osnovnega kapitala za hranilnico je 90 milijonov tolarjev s tem, da je največ 25% osnovnega kapitala hranilnice lahko vplačanega s stvarnimi vložki.
Hranilnica sme za fizične osebe, podjetnike posameznike in
majhne gospodarske družbe opravljati le določene bančne
oziroma druge finančne storitve. Delničarji hranilnic so lahko
samo domače pravne in fizične osebe, razen Republike Slovenije pa ima posamezen delničar hranilnice lahko posredno ali
neposredno največ 25% skupnega števila delnic s pravico
upravljanja.

Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek likvidacijskega
postopka lahko podajo delničarji banke (135. člen), guverner
Banke Slovenije pa izda na njihov predlog oziroma po uradni
dolžnosti odločbo, o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega postopka v banki, v kateri se navede tudi banka prevzemnica. 136. člen predloga zakona pa nadalje določa primere, v katerih guverner Banke Slovenije odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega postopka v banki, izda.
Tudi v primeru likvidacije morata banka v likvidaciji in banka,
ki bo od banke v likvidaciji prevzela posle z vlogami (banka
prevzemnica), v 10 dneh po prejemu sklepa sodišča o začetku
likvidacijskega postopka ugotoviti stanje vseh vlog na dan
izdaje sklepa o začetku likvidacijskega postopka nad banko
ter zapisnike poslati Banki Slovenije.

V 152. členu pa je določeno, da hranilnica ne sme odpreti
podružnice, predstavništva v tujini ali pridobivati kapitalske
deleže v tujih pravnih osebah.

14. Poštna banka Slovenije (140. - 146. člen)

17. Hranilno kreditne službe (153. - 158. člen)

Vsebina tega poglavja vsebuje določbe o Poštni banki Slovenije. Tako so v tem poglavju določene posamezne bančne
oziroma druge finančne storitve, ki jih lahko poštna banka
opravlja, osnovni kapital, ki ga mora Poštna banka Slovenije
zagotoviti ter obveznost organiziranja službe notranje kontrole in notranje revizije. 140. člen določa tudi omejitev pridobitve delnic Poštne banke Slovenije, 145. člen pa posamezne
izjeme določb predloga zakona, ki se za Poštno banko Slovenije ne upoštevajo.

Določbe o hranilno kreditnih službah so urejene v posebnem
poglavju. 153. člen tako določa, da so hranilno kreditne
službe zadruge, ki opravljajo posle iz 150. člena. Za hranilno
kreditne službe se smiselno uporabljajo določbe predloga
zakona, ki se nanašajo na hranilnice. Za razliko od hranilnic,
pa smejo hranilno kreditne službe opravljati posle tudi za
kmetijske, obrtne in gozdarske zadruge ter fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijstvom oziroma gozdarstvom, kot edino
pridobitno dejavnostjo.

15. Bančno Interesno združenje (147. člen)

V nadaljevanju so v 156. členu določene posamezne omejitve,
157. člen pa določa jamstvo hranilno kreditnih služb tako, da
hranilno kreditna služba za svoje obveznosti jamči z vsem
svojim premoženjem, posamezen član pa z višino vplačanega
deleža. Pravila-hranilno kreditne službe pa lahko določijo
poleg jamčevanja po določbah iz prejšnjega odstavka še
dodatno jamčevanje svojih članov z njihovim premoženjem,
kar se uredi s posebno pogodbo o zavarovanju. Hranilno
kreditne službe se lahko med seboj tudi svobodno združujejo
tako, da se dve ali več hranilno kreditnih služb združi in
preoblikuje v banko ali hranilnico.

Poglavje »Bančno interesno združenje« določa, da banke
skrbijo v okviru združenja, ki se ustanovi kot gospodarsko
interesho združenje, za svoje skupne interese.
16. Hranilnice (148. - 152. člen)
Poglavje predloga zakona o hranilnicah ureja status in poslovanje hranilnic. Določba 148. člena predloga zakona napotuje
na uporabo določb predloga zakona, ki se uporabljajo za
banke, če v samem poglavju o hranilnicah ni drugače dolo-

■
.
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Vlada Republike Slovenije Je na 194. seji dne 18. aprila
1996 določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O VZPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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

Vlada ReDublike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

1. člen

V. člen
Opredelitev pojmov

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko
konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij,
podpisan 9. novembra 1995 v Ljubljani.

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

Za namene tega sporazuma velja:
(1) Izraz »investitor« se v zvezi z eno in drugo pogodbenico
nanaša na:
(a) fizične osebe, ki se po zakonih ene pogodbenice štejejo za
njene državljane;

" Besedilo sporazuma v nemškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

(b) pravne osebe, ki so ustanovljene ali drugače organizirane
po zakonih ene pogodbenice in opravljajo gospodarsko
dejavnost na ozemlju te pogodbenice;

2. člen

(c) pravne osebe, ki niso ustanovljene po zakonih ene pogodbenice, '

SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO
KONFEDERACIJO O VZPODBUJANJU IN VZAJEMNI
ZAŠČITI INVESTICIJ

(1) v katerih so osebe te pogodbenice upravičenci do uporabe
nad 50 odstotkov kapitalske udeležbe, ali
(ii) v zvezi s katerimi so osebe te pogodbenice pooblaščene
imenovati večino njenih direktorjev (oz. članov upravnega
odbora ali drugače pravno usmerjati njihovo dejavnost.

UVOD
Republika Slovenija in Švicarska konfederacija (v nadaljevanju »pogodbenici«), sta se v želji, da okrepita gospodarsko
sodelovanje v obojestransko korist obeh držav, z namenom
ustvariti in ohraniti ugodne pogoje za investicije investitorjev
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, ob spoznanju, da je treba pospeševati in varovati tuje investicije s ciljem
spodbujanja gospodarske blaginje obeh držav, dogovorili o
naslednjem:

(2) Izraz »investicija« vključuje vsako vrsto sredstev, zlasti:
(a) premičnine in nepremičnine kakor tudi druge stvarne
pravice, kot so služnostne pravice, hipoteke, pravice do
zaplembe, zastave;
(b) delnice, deleže ali kakršno koli drugo obliko udeležbe v
družbi;
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(c) terjatve do denarja ali do katere koli storitve, ki ima
gospodarsko vrednost;

5. člen
Prost prenos

(d) avtorske pravice, pravice industrijske lastnine (kot so
patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, blagovne in storitvene znamke, trgovska imena, oznake porekla),
znanje in izkušnje ter poslovna vrednost firme;

(1) Vsaka pogodbenica odobri investitorjem druge pogodbenice prenos plačil, ki izhajajo iz njihove investicije, brez nepotrebnega odlašanja v prosto zamenljivi valuti, kar zlasti velja
za;

(e) koncesije po javnem pravu, vključno s pravicami do iskanja, črpanja in izkoriščanja naravnih virov, kakor tudi druge
pravice, podeljene po zakonu, po pogodbi ali s sklepom
upravnega organa v skladu z zakonom.

(a)dohodek;
(b) odplačilo posojil;
(c) zneske, nakazane za pokrivanje izdatkov v zvezi z upravljanjem investicije;

(3) Izraz »dohodek« pomeni znesek, ki ga prinaša investicija,
in vključuje zlasti - vendar ne izključno - dobiček, obresti,
dobiček od kapitala, dividende, licenčnine in honorarje.

(d) licenčnine in druga plačila iz naslova pravic, naštetih v (c),
(d) in (e) alineji drugega odstavka 1. člena tega sporazuma;

(4) Izraz »ozemlje« vključuje morska območja ob obali pogodbenice, v meri v kateri pogodbenica na teh območjih lahko
uresničuje suverene pravice ali jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom.

(e) dodatne vložke kapitala, potrebne za vzdrževanje ali razvoj
investicije;
(f)izkupiček prodaje ali celotne ali delne likvidacije investicije,
vključno z morebitnim povečanjem vrednosti;

2. člen
Uporaba

(g) nadomestila na podlagi 6. člena tega sporazuma.

(1) Sporazum se uporablja za investicije na ozemlju ene
pogodbenice, ki so jih v skladu z njenimi zakoni in predpisi
izvedli investitorji druge pogodbenice in so ob uveljavitvi
sporazuma že obstajale ali pa so bile izvršene po začetku
njegove veljavnosti.

(2) Šteje se, da je bil prenos izvršen brez nepotrebnega
odlašanja, če je bil izvršen v roku, ki je običajno potreben za
izvedbo formalnosti v zvezi s prenosom. Ta rok začne teči na
dan, ko je bil vložen ustrezen zahtevek in v nobenem primeru
ne sme trajati dlje kot dva meseca.

(2) Investitorji, na katere se nanaša (1) (c) odstavek 1. člena,
ne smejo uveljavljati terjatve na podlagi tega sporazuma, če
so se v zvezi z isto zadevo sklicevali že na določbe kakega
drugega sporazuma o zaščiti investicij.

6. člen
Razlastitev, odškodnina
(1) Nobena pogodbenjca ne sme sprejeti neposrednih ali
posrednih ukrepov razlastitve, nacionalizacije ali drugih ukrepov enake vrste ali z enakim učinkom proti investicijam investitorjev druge pogodbenice, razen če so ti ukrepi sprejeti v
javnem interesu, nediskriminacijsko in po pravilnem zakonskem postopku ter pod pogojem, da je zagotovljena učinkovita in primerna odškodnina. Znesek odškodnine se skupaj z
obrestmi v konvertibilni valuti, ki je sprejemljiva za investitorja
takoj izplača osebi, ki je do nje upravičena, in to ne glede na
njeno začasno ali stalno bivališče.

3. člen
Spodbujanje, dopustnost
(1) Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju čim bolj spodbuja
investitorje druge pogodbenice k investicijam in odobrava
take investicije v skladu s svojimi zakoni in predpisi.
(2) Ko je pogodbenica odobrila investicijo na svojem ozemlju,
podeli potrebna dovoljenja v zvezi s tako investicijo, vključno
z izvajanjem licenčnih sporazumov in pogodb za tehnično,
komercialno ali upravno pomoč. Kadarkoli je to potrebno, si
vsaka pogodbenica prizadeva izdati potrebna pooblastila v
zvezi z dejavnostmi svetovalcev in drugih strokovnjakov s
tujim državljanstvom.

(2) Investitorjem pogodbenice, katerih investicije so utrpele
izgube zaradi vojne ali kakega drugega oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja ali upora na ozemlju druge
pogodbenice, zagotavlja ta druga pogodbenica glede vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine, nadomestila ali druge
poravnave enako ugodno obravnavanje, kot je predvideno v 4.
členu tega sporazuma.

4. člen
Zaščita, obravnavanje
(1) Investicije investitorjev vsake pogodbenice imajo zagotovljeno pošteno in enakopravno obravnavanje in uživajo polno
zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice.

7. člen
Druge obveznosti
(1) Kadar zakonodaja ene ali druge pogodbenice daje investicijam investitorjev druge pogodbenice pravico do ugodnejšega obravnavanja kot je predvideno po tem sporazumu,
potem taka zakonodaja - v kolikor je ugodnejša - prevlada
nad tem sporazumom.

(2) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju investicij investitorjev druge pogodbenice in z njimi povezanega dohodka ne
obravnava manj ugodno, kot obravnava investicije ali z njimi
povezan dohodek svojih investitorjev ali investitorjev katere
koli druge države.

(2) Vsaka pogodbenica spoštuje tudi vsako drugo obveznost,
ki jo je prevzela v zvezi z investicijami investitorjev druge
pogodbenice na svojem ozemlju.

(3) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju investitorjev
druge pogodbenice glede upravljanja, vzdrževanja, uporabe,
uživanja njihovih investicij ali razpolaganja z njimi ne obravnava manj ugodno, kot obravnava svoje investitorje ali investitorje katere koli druge države.
I
(4) Če ena pogodbenica odobri investitorjem kake druge
države posebne ugodnosti na podlagi pogodbe o ustanovitvi
območja proste trgovine, carinske unije ali skupnega trga ali
pogodbe o olajšavah v obmejnem prometu ali na podlagi
sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčenju, takih ugodnosti ni dolžna odobriti investitorjem druge pogodbenice.
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8. člen
Načelo subrogacije
V primerih ko je ena pogodbenica dala kakršno koli finančno
garancijo za zavarovanje nekomercialnih tveganj v zvezi z
investicijo kakega svojega investitorja na ozemlju druge
pogodbenice, ta druga pogodbenica prizna pravice prve
pogodbenice po načelu subrogacije v pravice investitorja,
kadar je prva pogodbenica izvedla plačilo po garanciji.
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(13) Če ena od pogodbenic ni imenovala svojega arbitra in se
ni odzvala povabilu druge pogodbenice, naj to imenovanje
opravi v dveh mesecih, opravi imenovanje na zahtevo te druge
pogodbenice predsednik Meddržavnega sodišča.
.
(4) Če se oba arbitra v dveh mesecih po njunem imenovanju
ne moreta sporazumeti o izbiri predsednika, ga na zahtevo
ene ali druge pogodbenice imenuje predsednik Meddržavnega sodišča.

9. člen
Spori med pogodbenico in investitorjem druge pogodbenice
(1) Za reševanje sporov med pogodbenico in investitorjem
druge pogodbenice v zvezi z investicijo se bosta prizadeti
stranki med seboj posvetovali z namenom, da spor rešita po
mirni poti.
(2) Če taka posvetovanja ne bodo prinesla rešitve v roku
šestih mesecev od datuma zahtevka za rešitev spora, lahko
investitor spor predloži v reševanje:

(5) Če v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
predsednik Meddržavnega sodišča ne more opraviti te naloge
ali če je državljan ene ali druge pogodbenice, opravi imenovanje podpredsednik; če pa tudi ta ne more opraviti te naloge ali
pa je državljan ene ali druge pogodbenice, opravi imenovanje
po rangu najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan
nobene od pogodbenic.
«

(a) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov
(ICSID - International Centre for Settlement of Investment
Disputes), ustanovljenemu na podlagi »Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih
držav«, ki je bila dana na voljo za podpis dne 18. marca 1965 v
VVashingtonu (v nadaljevanju »konvencija«); ali

(6) Razsodišče določi svoj postopek ob upoštevanju drugih
določb, ki sta jih sprejeli pogodbenici.

(b) ad hoc razsodišču, ki se - če se stanki v sporu ne
dogovorita drugače - ustanovi po arbitražnih pravilih Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).

(7) Odločitve razsodišča so dokončne in zavezujoče za vsako
pogodbenico.
11. člen
Končne določbe

(3) Vsaka pogodbenica soglaša, da se investicijski spor rešuje
s postopkom mednarodne sprave ali arbitraže.
(4) Pogodbenica, ki je stranka v sporu, se v času, ko teče
postopek, za svojo obrambo nikoli ne bo sklicevala na imuniteto ali na dejstvo, da je investitor prejel nadomestilo po
zavarovalni pogodbi, ki v celoti ali delno krije nastalo škodo
ali izgubo.

(1) Sporazum začne veljati z dnem, ko sta se pogodbenici
uradno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za
začetek veljavnosti sporazuma, in ostane v veljavi deset let.
Če se ga šest mesecev pred iztekom tega roka ne prekliče s
pisnim obvestilom, se šteje, da je sporazum pod enakimi
pogoji obnovljen za nadaljnja pet-letna obdobja.

(5) Družbo, ki je bila registrirana ali ustanovljena v skladu z
veljavno zakonodajo na ozemlju ene od pogodbenic in ki so
io, preden je prišlo do spora, imeli pod nadzorom investitorji
druge pogodbenice, se v skladu s 25. členom (2) (b) točke
Konvencije obravnava kot družbo druge pogodbenice.

(2) V primeru uradnega obvestila o odpovedi sporazuma ostanejo določbe od 1. do 10. člena za investicije, ki so bile
izvršene pred uradno dano odpovedjo, še naprej v veljavi za
nadaljnje obdobje desetih let.
V potrditev tega sta pooblaščenca pogodbenic podpisala ta
sporazum.

(6) Nobena od pogodbenic spora, ki je bil predan v reševanja
mednarodni arbitraži, ne ureja po diplomatski poti, razen v
Primeru, da se druga pogodbenica ne drži in ne izpolni
arbitražne odločbe.

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 9. novembra 1995 v
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku in vsa besedila so
enako verodostojna. V primeru razhajanj prevlada angleško
besedilo.

10. člen
Spori med pogodbenicama

3. člen

(1) Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo
določb tega sporazuma, se urejajo po diplomatski poti.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.

(2) V primeru, da se obe pogodbenici med seboj ne moreta
sporazumeti
v roku dvanajstih mesecev od začetka spora, se
s
Por na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži v obravnavo tričlanskemu razsodišču. Vsaka pogodbenica imenuje
enega arbitra in ta dva arbitra imenujeta predsednika, ki mora
biti državljan tretje države.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
primeru nacionalizacije, razlastitve oz. drugih ukrepov, ki bi
posledično imeli enake učinke tako, da določa postopek in
način uveljavljanja in izračunavanja odškodnine. V Sporazumu je zelo natančno določen način reševanja sporov, za kar
je v primeru nemožnosti reševanja spora z dogovarjanji predvideno, da se spor predloži mednarodnemu arbitražnemu
sodišču.

Sporazum o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij med
Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo, ki ga je za
Republiko Slovenijo podpisal minister za ekonomske odnose
in razvoj, gospod Janko Deželak, za Švicarsko konfederacijo
pa zvezni minister za javno gospodarstvo in podpredsednik
Švicarske konfederacije, gospod Jean Pascal Delamuraz, je
bil podpisan v Ljubljani, dne 9. 11. 1995, v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.

Sporazum je sklenjen za dobo 10 let in ostane v veljavi še
nadaljna petletna obdobja, če ga katera od pogodbenic 6
mesecev pred iztekom tega roka pisno ne prekliče. Sporazum
začne veljati z dnem, ko se pogodbenici obvestita, da so
izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti Sporazuma.

Sporazum o spodbujanju in zaščiti investicij je recipročen,
bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
Da bi bil namen sklenitve Sporazuma dosežen, natančno
določa nacionalni tretma in načelo največjih ugodnosti, kar
pomeni, da so pravni subjekti v Republiki Sloveniji ne glede
na lastništvo kapitala glede pravic in obveznosti izenačeni in
da bodo investicije investitorjev pogodbenic deležne enake
obravnave, kot jo podeljujeta pogodbenici investicijam iz tretjih držav.

Sporazum o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.
Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev.

Sporazum nadalje določa tudi prost transfer dobička, kapitala
in drugih dohodkov v zvezi z investicijo, ter ščiti investicije v
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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:

Vlada Republike Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE O IZOGIBANJU DVOJNEMU OBDAVČEVANJU DOHODKA IN PREMOŽENJA,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na DOdlaai 65. člena poslov1.člen

2. člen
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABUA KONVENCIJA

Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in
vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
dohodka in premoženja, podpisana 29. septembra 1995 v
Ljubljani.

1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, ki jih uvede država pogodbenica ali njene upravne
ozemeljske enote, ne glede na to, kako se zaračunajo.

2. člen

2. Davki od dohodka in od premoženja so vsi davki, ki se
uvedejo od celotnega dohodka, od celotnega premoženja ali
od delov dohodka ali premoženja, med drugim davki od
dohodkov od odsvojitve premičnin ali nepremičnin ter davki
od prirastka premoženja.

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
Besedilo konvencije v ruskem jeziku je na vpogled v Službi za
Mednarodnopravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
b|
oveni]e.

3. Davki, za katere se uporablja ta konvencija, so:
a) v Republiki Sloveniji:

KONVENCIJA
„ MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE O IZOGIBANJU DVOJNEMU OBDAVČEVANJU
DOHODKA IN PREMOŽENJA

(i) davek (in prispevki) od dobička pravnih oseb;
(ii) davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti tuje osebe, ki
nima svoje agencije v Republiki Sloveniji,
(iii) davek od osebnih dohodkov;
(iv) davek od premoženja

Y'e|a.da Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije sta se v
* ji, da skleneta konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja, sporazumeli o naslednjem:

(v nadaljnjem besedilu: slovenski davek);
b) v Ruski federaciji - davki, uvedeni v skladu z naslednjimi
zakoni Ruske federacije:
(j) »o davku od dobička podjetij in organizacij«;
(ii) »o davku od osebnih dohodkov«;
(iii) »o davku od premoženja podjetij« in
(iv) »o davku od osebnega premoženja«

I.člen
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA
^'konvencija
se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali
ot)
eh držav pogodbenic.
67

poročevalec, št. 26

(v nadaljnjem besedilu: ruski davek);

a) šteje se za rezidenta države pogodbenice, v kateri ima
stalno stanovanje. Če ima stalno stanovanje v obeh državah
pogodbenicah, se šteje za rezidenta države pogodbenice, s
katero je osebno in gospodarsko tesneje povezana (središče
življenjskih interesov);
b) če ni mogoče ugotovili, v kateri državi pogodbenici ima
središče življenjskih interesov, ali če v nobeni izmed držav
pogodbenic nima stalnega bivališča, se šteje za rezidenta
države pogodbenice, v kateri ima običajno bivališče;
c) če ima običajno bivališče v obeh državah pogodbenicah ali
ga nima v nobeni izmed njiju, se šteje, da je rezident države
pogodbenice, katere državljan je;
d) če je državljan obeh držav pogodbenic ali če ni državljan
nobene izmed njiju, rešita to vprašanje s skupnim dogovorom
pristojna organa držav pogodbenic.
3. Če je oseba, razen fizične osebe po prvem odstavku tega
člena, rezident obeh držav pogodbenic, se šteje za rezidenta
države pogodbenice, v kateri je ustanovljena.

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali bistveno podobne
davke, ki se po dnevu podpisa te konvencije uvedejo poleg ali
namesto davkov, omenjenih v tretjem odstavku. Pristojna
organa držav pogodbenic se medsebojno obveščata o
pomembnih spremembah v svojih davčnih zakonih.
3. člen
SPLOŠNE DEFINICIJE
1. V tej konvenciji posamezni izrazi, če vsebina ne zahteva
drugače, pomenijo:
a) izraza »država pogodbenica« in »druga država pogodbenica« označujeta Rusko federacijo ali Republiko Slovenijo,
glede na smisel;
b) - izraz »Slovenija«, če se uporablja v zemljepisnem
pomenu - ozemlje Republike Slovenije, vključno z morskim
območjem, morskim dnom in podmorjem, ki meji na teritorialno morje Slovenije, če ima ta nad njimi suverene pravice in
jurisdikcijo v skladu s svojo notranjo zakonodajo in mednarodnim pravom;

5. člen
STALNA POSLOVNA ENOTA
1. Izraz »stalna poslovna enota« po tej konvenciji označuje
stalno poslovno mesto, prek katerega podjetje v celoti ali
delno posluje.

- izraz »Ruska Federacija (Rusija)«, če se uporablja v zemljepisnem pomenu - njeno ozemlje, vključno z notranjimi
vodami in teritorialnim morjem, zračnim prostorom nad njimi
kot tudi gospodarsko območje in podmorski greben, na katerem ima Ruska federacija suverene pravice in jurisdikcijo v
skladu s svojo notranjo zakonodajo in mednarodnim pravom;

2. Izraz »stalna poslovna enota« vključuje zlasti:
a) sedež uprave;
b) podružnico;
c) poslovalnico;
d) tovarno;
e) delavnico; in
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali drug
kraj, kjer izkoriščajo naravna bogastva.

c) izraz »državljan«: vsako osebo, ki ima državljanstvo države
pogodbenice in vsako pravno osebo ali združenje, ki je pridobilo tak status po veljavnih zakonih v državi pogodbenici;
d) izraz »oseba«; vsako osebo, družbo ali drugo pravno
osebo;

3. Izraz »stalna poslovna enota« obsega tudi gradbišče, gradbena, montažna ali instalacijska dela ali nadzor nad njimi,
vendar samo če tako gradbišče, dela ali dejavnosti trajajo dlje
kot dvanajst mesecev.

e) izraz »družba«: vsako pravno osebo, ki se obdavčuje, ali
osebo, ki se pri obdavčevanju šteje za pravno osebo;

4. Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena izraz »stalna poslovna enota« ne vključuje:

f) izraza »podjetje države pogodbenice« in »podjetje druge
države pogodbenice« - odvisno od smisla, podjetje, ki ga
vodi rezident države pogodbenice in podjetje, ki ga vodi
rezident druge države pogodbenice;

a) uporabe objektov in opreme izključno za skladiščenje,
razstavljanje ali dobavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju;

g) izraz »mednarodni promet« - prevoz z ladjo ali letalom, ki
ga opravlja podjetje, ki je rezident ene od držav pogodbenic,
razen če se ladja ali letalo uporablja izključno za prevoz med
kraji v drugi državi pogodbenici;

b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, i
izključno zaradi skladiščenja, razstavljanja ali dobave;
c) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju,
izključno z namenom, da ga drugo podjetje predela;

h) izraz »pristojni organ«:

d) vzdrževanja stalnega poslovnega mesta izključno zaradi
opravljanja kakršnih koli drugih pripravljalnih ali pomožnih
dejavnosti za podjetje;
e) vzdrževanja stalnega poslovnega mesta izključno zaradi
opravljanja kakršnih koli drugih pripravljalnih ali pomožnih
dejavnosti za podjetje;

- v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za finance Republike
Slovenije ali njegov pooblaščeni predstavnik;
- v Ruski federaciji - Ministrstvo za finance Ruske federacije
ali njegov pooblaščeni predstavnik.
2. Kadar uporablja država pogodbenica to konvencijo, ima
vsak izraz, ki ni opredeljen v konvenciji, tak pomen, kot ga ima
po njenih zakonih, ki se nanašajo na davke, za katere se
uporablja ta konvencija.

f) vzdrževanja stalnega poslovnega mesta izključno zaradi
dejavnosti, navedenih v točkah a) do e), v kakršni koli kombinaciji, če je skupna dejavnost stalnega poslovnega mesta, ki
izhaja iz te kombinacije, pripravljalna ali pomožna.

4. člen
REZIDENT

5. Če oseba - razen zastopnika s samostojnim statusom, za
katerega se uporablja šesti odstavek tega člena - dela "
državi pogodbenici v imenu podjetja druge države pogodb«;
niče ter ima in običajno uveljavlja v prvi omenjeni državi
pogodbenici pooblastilo, da sklepa pogodbe v imen"
podjetja, se ne glede na določila prvega in drugega odstavM
tega člena šteje, da ima to podjetje v prvi pmenjeni drža^
pogodbenici stalno poslovno enoto za dejavnosti, ki j"!
zadevna oseba opravlja za podjetje, razen če njene dejavnost'
niso omejene na dejavnosti iz četrtega odstavka tega člen«'
zaradi katerih se to stalno poslovno mesto po tem odstavk"

1. »Rezident države pogodbenice« označuje po tej konvenciji
osebo, ki se v državi pogodbenici po njenih zakonih obdavčuje na podlagi njenega stalnega bivališča, začasnega bivališča, kraja ustanovitve družbe, sedeža uprave ali na kakšni
drugi podobni podlagi.
2. Če je oseba po določilih prvega odstavka tega člena rezident obeh držav pogodbenic, se njen status določi takole:
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ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se te dejavnosti
opravljale prek stalnega poslovnega mesta.

6. Za namene iz prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripisuje
stalni poslovni enoti, ugotavlja za vsako leto po isti metodi,
razen če ni upravičenega in zadostnega razloga za drugačno
ravnanje.

6. Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno
poslovno enoto v drugi državi pogodbenici samo zato, ker v
njej posluje po posredniku, glavnem komisionarju ali drugem
predstavniku s samostojnim statusom, če delujejo te osebe v
okviru svoje redne poslovne dejavnosti.

7. Če obsega dobiček tudi dele dobičkov, ki se obravnavajo
posebej v drugih členih tega sporazuma, določbe tega člena
ne vplivajo na določbe omenjenih členov.

7. Dejstvo, da kakšna družba, ki je rezident ene države pogodbenice, nadzira družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali tu posluje (bodisi prek stalne poslovne enote bodisi
kako drugače), ali da ta nadzira njo, še ne pomeni, da se taka
družba šteje za stalno poslovno enoto druge družbe.

8. člen
POMORSKI IN ZRAČNI PROMET
1. Dobiček, ki ga podjetje - rezident države pogodbenice ustvari iz uporabe ladij ali letal v mednarodnem prometu se
obdavči le v tej državi.

6. člen
DOHODEK OD NEPREMIČNIN

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz
udeležbe v poolu, skupnem poslovanju ali mednarodni
poslovni agenciji.

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin (vključno z dohodkom od kmetijstva ali gozdarstva) v
drugi državi pogodbenici, se sme obdavčiti v tej drugi državi.

9. člen
ZDRUŽENA PODJETJA

2. Izraz »nepremičnina« v tej konvenciji ima tak pomen, kot ga
ima po zakonu države pogodbenice, v kateri je omenjeno
premoženje. Izraz zajema vselej tudi premoženje, ki je
sestavni del nepremičnin, živi ali neživi inventar kmetijskih in
gozdnih gospodarstev, pravice, za katere veljajo določbe
splošnega prava, ki se nanašajo na zemljiško lastnino, užitek
na nepremičninah in pravice do občasne ali stalne odškodnine za izkoriščanje ali dovoljenje za izkoriščanje nahajališč
rud, virov ter drugih naravnih bogastev. Ladje, čolni in letala
se ne štejejo za nepremičnine.

1. Če:
a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali premoženju podjetja
druge države pogodbenice ali
b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri
upravljanju, nadzoru ali premoženju podjetja države pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice

3. Določila prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za
dohodek, ustvarjen z neposredno uporabo, oddajanjem v
najem ali drugačno uporabo nepremičnine.

in so bili v obeh primerih med tema podjetjema v njunih
trgovinskih ali finančnih odnosih ustvarjeni ali vsiljeni drugačni pogoji od tistih, ki bi bili dogovorjeni med samostojnima podjetjema, se lahko dobički, ki bi jih sicer doseglo eno
izmed podjetij, pa jih zaradi takih pogojev ni doseglo, vključijo v dobiček zadevnega podjetja in v skladu s tem obdavčijo.

4. Določila prvega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za dohodek od nepremičnine podjetja in za dohodek
od nepremičnine, ki se uporablja za opravljanje samostojnih
osebnih dejavnosti.

2. če država pogodbenica vključi v dobiček podjetja te države
- in temu ustrezno tudi v davke - dobiček, ki se je podjetju
druge države pogodbenice vštel v davek v tej drugi državi, in
je tako vključeni dobiček tisti dobiček, ki bi ga podjetje prve
države doseglo, če bi bilr pogoji, dogovorjeni med obema
podjetjema, enaki pogojem med dvema samostojnima podjetjema, potem mora druga država ustrezno prilagoditi znesek
davka, ki se v tej državi zaračuna od takega dobička. Pri
določanju take prilagoditve, je treba upoštevati določbe te
konvencije in pristojni organi držav pogodbenic se med seboj
posvetujejo, če je to potrebno.

7. člen
DOBIČEK OD POSLOVANJA
1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v
tej državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej. če posluje podjetje v
drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote, se
lahko dobiček podjetja obdavči v tej drugi državi, vendar le do
zneska, ki se pripisuje tej stalni poslovni enoti.

3. Država pogodbenica ne bo prilagodila dobička podjetja v
pogojih, omenjenih v prvem odstavku, po petih letih od konca
leta, v katerem bi podjetje države doseglo dobiček, za katerega bi veljala taka prilagoditev. Ta odstavek ne velja v primeru prevare ali namerne zakasnitve.

2. Če posluje podjetje države pogodbenice v drugi državi
pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej, se v skladu s
tretjim odstavkom tega člena v vsaki državi pogodbenici pripisuje tej stalni poslovni enoti dobiček, ki bi ga lahko ustvarila,
če bi bila ločeno in samostojno podjetje, ki se ukvarja z
enakimi ali podobnimi dejavnostmi v enakih ali podobnih
pogojih, in če bi poslovala popolnoma samostojno s podjetjem, katerega stalna poslovna enota je.

10. člen
DIVIDENDE

3. Pri ugotavljanju dobička stalne poslovne enote se kot
odbitki priznajo stroški, ki so nastali pri poslovanju te stalne
Poslovne enote, med drugim tudi stroški vodenja in splošni
upravni stroški v državi pogodbenici, v kateri je stalna
Poslovna enota, ali kje drugje.

1. Dividende, ki jih je družba - rezident države pogodbenice
- izplačala rezidentu druge države pogodbenice, se lahko
obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici.
2 Dividende iz prvega odstavka tega člena se lahko obdavčijo
tudi v državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, v skladu z zakoni te države, vendar če je
prejemnik dejanski uporabnik dividend, tako odmerjeni davek
ne sme presegati 10 odstotkov bruto zneska dividend.

4. če je običajno, da se v državi pogodbenici dobiček, ki se
pripisuje stalni poslovni enoti, ugotovi na podlagi razdelitve
celotnega dobička podjetja na njegove različne dele, nobeno
določilo iz drugega odstavka tega člena ne preprečuje tej
državi pogodbenici, da s tako dbičajno razdeltvijo ugotovi
dobiček, ki se obdavčuje. Sprejeti način razdelitve mora biti
tak, da je rezultat v skladu z načeli tega člena.

Pristojni organi držav pogodbenic določijo način uporabe
take omejitve z medsebojnim dogovorom.
Določila tega odstavka ne vplivajo na obdavčevanje dobičkov
družbe, iz katerih se dividende izplačujejo.

5- Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo
kupuje dobrine ali blago za podjetje.
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3. Izraz »dividende«, kot je uporabljen v tem členu, označuje
dobiček iz delnic, delnic ustanoviteljev, rudniških delnic ali
drugih pravic, ki niso terjatve, udeležene pa so v dobičku, ter
dobiček iz drugih pravic družbe, ki je po zakonih države
pogodbenice, katere rezident je družba, ki dobiček deli,
davčno izenačen z dobičkom iz delnic.

primeru se preveč plačani znesek obdavči v skladu z zakoni
vsake države pogodbenice, pri tem pa se upoštevajo druge
določbe te konvencije.
12. člen
AVTORSKA PLAČILA

4. Določila prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, če uporabnik dividend, ki je rezident države
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, prek stalne poslovne
enote v tej državi ali če opravlja v tej drugi državi samostojne
osebne dejavnosti iz stalne baze v njej, pravica, na podlagi
katere se dividende izplačujejo, pa je povezana s stalno
poslovno enoto ali stalno bazo. 4/ tem primeru se po potrebi
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena te konvencije.

1. Avtorska plačila, ki nastanejo v državi pogodbenici in se
izplačajo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko
obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici.
2. Avtorska plačila iz prvega odstavka tega člena se lahko
obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, v
skladu z njenimi zakoni, vendar tako odmerjeni davek ne sme
presegati 10% bruto zneska avtorskih plačil, če je prejemnik
dejanski uporabnik teh avtorskih plačil.

5. Če družba, ki je rezident države pogodbenice, doseže
dobiček ali dohodek v drugi državi pogodbenici, ne sme ta
druga država uvesti davka na dividende, ki jih izplačuje
družba rezidentu prve države, razen če so te dividende izplačane rezidentu te druge države ali če je pravica, na podlagi
katere se izplačujejo dividende, neposredno povezana s
stalno poslovno enoto ali stalno bazo, ki je v tej drugi državi,
in ne obdavčiti nerazdeljenega dobička družbe z davkom na
nerazdeljeni dobiček, celo če izplačane dividende oziroma
nerazdeljeni dobiček v celoti ali delno sestoji iz dobička ali
dohodka, doseženega v tej drugi državi.

3. Izraz »avtorska plačila«, kot je uporabljen v tem členu,
pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo ali za pravico
do uporabe avtorske pravice na književnem, umetniškem ali
znanstvenem delu, med drugim na kinematografskih filmih
ter filmih ali trakovih za televizijo in radio, ter za uporabo ali
za pravico do uporabe patenta, know-howa, zaščitnega
znaka, skice ali modela, načrta, računalniških programov,
tajne formule ali postopka ali za uporabo ali za pravico do
uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali
za obvestila o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

11. člen
OBRESTI

4. Določila prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, če dejanski uporabnik avtorskih plačil - rezident
države pogodbenice - posluje v drugi državi pogodbenici, v
kateri nastanejo avtorska plačila, prek stalne poslovne enote v
njej ali če opravlja v tej drugi državi samostojne osebne
storitve iz stalne baze v njej, pravica ali premoženje, na
podlagi katerega se plačujejo avtorska plačila, pa je neposredno povezana s stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V
takem primeru se po potrebi uporabljajo določbe 7. ali 14.
člena te konvencije.

1. Obresti, ki so nastale v državi pogodbenici in so bile
izplačane rezidentu druge države pogodbenice, se lahko
obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici.
2. Obresti iz prvega odstavka tega člena se lahko obdavčijo
tudi v državi pogodbenici, v kateri so nastale, v skladu z
njenimi zakoni, vendar če je prejemnik dejanski uporabnik
obresti, tako odmerjeni davek ne sme presegati 10 odstotkov
bruto zneska obresti. Pristojni organi držav pogodbenic se
medsebojno dogovorijo o načinu uporabe te omejitve.

5. Šteje se, da nastanejo avtorska plačila v državi pogodbenici, če je plačnik sama država, njena upravna ozemeljska
enota, lokalna skupnost ali rezident te države. Če ima oseba,
ki plačuje avtorska plačila, ne glede na to ali je rezident
države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno poslovno
enoto ali stalno bazo, na katero se nanaša obveznost plačila
avtorskih plačil, ta avtorska plačila nastanejo v državi pogodbenici, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza.

3. Izraz »obresti«, kot je uporabljen v tem členu, označuje
dohodek od vseh vrst terjatev, ne glede na to ali so zavarovane s hipoteko in ali se na njihovi podlagi pridobi pravica do
udeležbe v dobičku dolžnika, zlasti pa dohodek iz državnih
vrednostnih papirjev in dohodek iz obveznic ali obligacij, med
drugim tudi premije in nagrade, ki spadajo k takim vrednostnim papirjem, obveznicam ali obligacijam. Kazni za zamudo v
plačilu se ne štejejo za obresti po tem členu.

6. Če zaradi posebnega razmerja med plačnikom in dejanskim
uporabnikom ali med njima in kom drugim znesek avtorskih
plačil ob upoštevanju uporabe, pravice ali informacije, za
katero so bila plačana, presega znesek, ki bi bil dogovorjen
med plačnikom in dejanskim uporabnikom, če takega razmerja ne bi bilo, se določila tega člena uporabljajo samo za
tako dogovorjeni znesek. V tem primeru se več plačani zneski
obdavčijo v skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri
tem pa se upoštevajo druge določbe te konvencije.

4. Določila prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, če dejanski uporabnik obresti - rezident države
pogodbenice - posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri so
nastale obresti, prek stalne poslovne enote v tej državi pogodbenici ali če opravlja v tej drugi državi samostojne osebne
dejavnosti iz stalne baze v njej, terjatev, za katero se plačujejo
obresti, pa je neposredno povezana s to stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takem primeru se po potrebi uporabljajo določila 7. ali 14. člena te konvencije.

13. člen
DOHODKI OD ODSVOJITVE PREMOŽENJA

5. Šteje se, da nastanejo obresti v državi pogodbenici, če je
plačnik sama država, upravna ozemeljska enota, njen lokalni
organ ali rezident te države. Če ima oseba, ki plača obresti, ne
glede na to ali je rezident države pogodbenice, v državi
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, na katero
se nanaša zadolžitev, za katero se plačajo obresti, te obresti
pa bremenijo zadevno stalno poslovno enoto ali stalno bazo,
se šteje, da nastanejo obresti v državi pogodbenici, v kateri je
stalna poslovna enota ali stalna baza.

1. Dohodki rezidenta države pogodbenice od odsvojitve
nepremičnine, navedene v 6. členu te konvencije, ki je v drugi
državi pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugi državi
pogodbenici.
2. Dohodki od odsvojitve premičnine, ki je del premoženja,
namenjenega za poslovanje stalne poslovne enote, ki jo ima
podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali
od premičnine, ki pripadfi stalni bazi, ki jo uporablja rezident
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih dejavnosti, med drugim tudi dohodki
od odsvojitve te stalne poslovne enote (same ali skupaj z
vsem podjetjem) ali stalne baze, se lahko obdavčijo v tej drugi
državi.

6. Če zaradi posebnega razmerja med plačnikom in dejanskim
uporabnikom ali med njima in kom drugim znesek obresti ob
upoštevanju terjatve, za katero se te obresti plačujejo, presega znesek, ki bi bil dogovorjen med plačnikom in dejanskim
uporabnikom, če takega razmerja ne bi bilo, se določila tega
člena uporabljajo samo za tako dogovorjeni znesek. V tem
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3. Dohodki od odsvojitve ladij ali letal, ki jih podjetje države
pogodbenice uporablja v mednarodnem prometu ali od premičnine, potrebne za delovanje takih ladij in letal, se obdavčijo le v državi pogodbenici, v kateri je podjetje rezident.

jalec - gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali
kot glasbenik ali športnik - z osebnimi dejavnostmi v tem
statusu, opravljenimi v drugi državi pogodbenici, obdavči v tej
drugi državi.

4. Dohodki od odsvojitve premoženja, razen premoženja,
navedenega v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena,
se obdavčijo le v državi pogodbenici, katere rezident je oseba,
ki je odsvojila premoženje.

2. Če dohodka iz osebnih dejavnosti izvajalca ali športnika v
tem statusu ne dobi osebno izvajalec ali športnik, temveč
druga oseba, se sme ta dohodek ne glede na določbe 7., 14. in
15. člena te konvencije obdavčiti v državi pogodbenici, v
kateri izvajalec ali športnik opravlja te dejavnosti.

14. člen
SAMOSTOJNE OSEBNE DEJAVNOSTI

3. Ne glede na predhodne določbe tega člena se dohodek,
ustvarjen z osebnimi dejavnostmi izvajalca ali športnika v tem
statusu, oprosti davka v državi pogodbenici, v kateri se te
dejavnosti opravljajo, če se opravljajo po programu kulturnega sodelovanja in obiska, ki ga v celoti financira druga
država pogodbenica ali upravna ozemeljska enota ali lokalni
organ. Omenjena pobuda se da na podlagi dokumenta pristojnega upravnega organa druge države pogodbenice, ki
potrdi, da so bili izpolnjeni vsi potrebni pogoji.

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice iz poklicnih dejavnosti ali drugih samostojnih dejavnosti se obdavči samo v tej
državi, razen če:
a) nima za opravljanje dejavnosti stalne baze, ki jo redno
uporablja v drugi državi pogodbenici. V tem primeru se sme v
tej drugi državi pogodbenici obdavčiti samo del dohodka, ki
se pripisuje tej stalni bazi;

18. člen
POKOJNINE

b) ne prebiva v drugi državi pogodbenici nepretrgoma ali s
prekinitvami skupaj 183 dni ali dlje v zadevnem koledarskem
letu. V tem primeru se sme v tej drugi državi pogodbenici
obdavčiti samo del dohodka, ki ga ustvari iz dejavnosti, opravljenimi v tej drugi državi pogodbenici.

Pokojnine in drugi podobni prejemki, izplačani rezidentu
države pogodbenice na podlagi prejšnje zaposlitve, se obdavčijo samo v tej državi.

2. Izraz »poklicne dejavnosti« vsebuje predvsem samostojne
znanstvene, književne, umetniške, izobraževalne ali prosvetne dejavnosti ter samostojne dejavnosti zdravnikov,
odvetnikov, inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij.

19. člen
DRŽAVNE SLUŽBE

I
1.
a) Prejemki, razen pokojnin, ki jih fizični osebi izplačuje vlada
države pogodbenice, njena upravna ozemeljska enota ali
lokalni organ za delo, ki ga je opravil za to državo, enoto ali za
ta organ, se obdavčijo le v tej državi.

15. člen
NESAMOSTOJNE OSEBNE DEJAVNOSTI
1- V skladu z določili 16., 18., 19., 20. in 21. člena te konvencije
se plače in drugi podobni prejemki rezidenta države pogodbenice iz zaposlitve obdavčijo samo v tej državi pogodbenici,
fazen če rezident ni zaposlen v drugi državi pogodbenici. Če
je zaposlen v drugi državi pogodbenici, se lahko taki prejemki
obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici.

b) Vendar pa se ti prejemki obdavčijo le v drugi državi pogodbenici, če se delo opravi v tej državi in je prejemnik rezident te
države, ki:
(i) je državljan te države; ali
(ii) ni postal rezident te države le zato, da bi opravil to delo.

2. Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se prejemki rezidenta države pogodbenice iz zaposlitve v drugi
državi pogodbenici obdavčijo samo v prvi državi pogodbenici:

2.
'»
a) Vsaka pokojnina, ki jo s sredstvi ali iz sredstev, ki jih je
ustvarila, izplača država pogodbenica, njena upravna ozemeljska enota ali njen lokalni organ, fizični osebi za delo, ki
ga je opravila za to državo, enoto ali organ, se obdavči le v tej
državi;

a
) če je prejemnik prebival v drugi državi pogodbenici nepretrgoma ali s prekinitvami skupaj manj kot 183 dni v zadevnem
koledarskem letu in
b) če je prejemke izplačeval delodajalec, ki ni rezident druge
države pogodbenice, ali kdo v njegovem imenu in
<•) če prejemki ne bremenijo stalne poslovne enote ali stalne
baze, ki jo ima delodajalec v tej drugi državi pogodbenici.

b) Vendar pa se taka pokojnina obdavči le v drugi državi
pogodbenici, če je fizična oseba rezident in državljan te
države.
3. Določila 15., 16. in 18. člena se uporabljajo za plačilo za
delo, opravljeno v zvezi s posli države pogodbenice, njene
upravne enote ali lokalnega organa.

3

- Ne glede na prejšnja določila tega člena se lahko prejemki
razidenta države pogodbenice iz zaposlitve na ladji ali letalu v
[Mednarodnem prometu obdavčijo v državi pogodbenici,
katere rezident je podjetje, ki ustvarja dobiček z upravljanjem
ladje ali letala.

20. člen
PROFESORJI, UČITELJI IN RAZISKOVALCI

16. člen
PLAČILA DIREKTORJEM

Ne glede na določila 15. člena je učitelj, profesor ali raziskovalec, ki obišče drugo državo pogodbenico za čas, ki ni daljši
od dveh let z namenom, da bo poučeval ali opravljal raziskovalno delo na univerzi, višji šoli, šoli ali drugi izobraževalni ali
raziskovalni ustanovi v tej državi, in ki je rezident druge
države pogodbenice ali je bil njen rezident tik pred takim
obiskom, oproščen davka v prvi državi.

pačila direktorjem in drugi podobni prejemki rezidentov
države
pogodbenice kot članov upravnega odbora družbe, ki
j,ee rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v
J drugi državi pogodbenici.
17. člen
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI

Določila prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za
dohodek od raziskovalnega dela in za dohodek od poučevanja, če se ta dela ne opravljajo v javnem interesu, temveč
predvsem v osebnem interesu ene ali več oseb.

6 9 ecle na
doh
' ki gadoločila
14. in 15.države
člena te
konvencije se
onodek,
ustvari rezident
pogodbenice
kotlahko
izva-
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21. člen
ŠTUDENTI ALI PRIPRAVNIKI

odbitkom, ki se pripisuje, odvisno od primera, dohodku ali
premoženju, ki se sme obdavčiti v Rusiji.

Sredstva, ki jih dobi za preživljanje, izobraževanje ali usposabljanje študent ali pripravnik, ki je neposredno pred odhodom v državo pogodbenico bil ali je rezident druge države
pogodbenice in ki prebiva v prvi državi pogodbenici samo
zaradi izobraževanja ali usposabljanja, se ne obdavčijo v tej
državi, če ta plačila izhajajo iz virov zunaj te države.

Rusija se bo izogibala dvojnemu obdavčevanju na naslednji
način:
Će rezident Rusije ustvari dohodek v Sloveniji ali ima v lasti
premoženje v Sloveniji, ki se v skladu z določili te konvencije i
lahko obdavči v Sloveniji, se lahko znesek davka od tega
dohodka ali premoženja, ki ga je treba plačati v Sloveniji,
vračuna v davek, zaračunan v Rusiji. Tako vračunani znesek
pa ne sme presegati zneska davka od tega dohodka ali pre- J
moženja v Rusiji, izračunanega v skladu z njenimi davčnimi
zakoni in predpisi.

22. člen
DRUGI DOHODKI
1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki se ne
obravnavajo v prejšnjih členih te konvencije, se ne glede na
to, kje so nastali, obdavčijo samo v tej državi pogodbenici.

2. Če je v skladu s katerim koli določilom te konvencije
dohodek, ki ga ustvari, ali premoženje, ki ga ima rezident
države pogodbenice, oproščen davka v tej državi pogodbenici, lahko ta država pri obračunavanju davka od preostalega
dohodka ali premoženja zadevnega rezidenta vseeno upošteva davka oproščeni dohodek ali premoženje.

2. Določila prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za
dohodek, razen za dohodek od nepremičnine, opredeljene v
drugem odstavku 6. člena, če njegov prejemnik, ki je rezident
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek
stalne poslovne enote v njej ali če opravlja v tej drugi državi
pogodbenici samostojne osebne dejavnosti iz stalne baze v
njej, pravica ali premoženje, na podlagi katerega se plača
dohodek, pa je neposredno povezana s stalno poslovno enoto
ali stalno bazo. V takem primeru se po potrebi uporabljajo
določila 7. ali 14. člena.

25. člen
ENAKA OBRAVNAVA
1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici
ne plačujejo davkov oziroma nimajo v zvezi z njimi nobenih
obveznosti, ki bi bile drugačne ali večje od davkov in obveznosti v zvezi z njimi, ki veljajo ali lahko veljajo za državljane
druge države pogodbenice v enakih pogojih.

23. člen
PREMOŽENJE

2. Osebe brez državljanstva, ki so rezidenti ene izmed držav
pogodbenic, niso obdavčene ne v eni ne v drugi državi pogodbenici in nimajo nobene davčne obveznosti, ki bi bila drugačna ali večje od davkov in obveznosti v zvezi z njimi, ki
veljajo ali lahko veljajo za državljane druge države pogodbenice v enakih pogojih.

1. Premoženje, ki sestoji iz nepremičnine, navedene v 6.
členu te konvencije, ki je v lasti rezidenta države pogodbenice
in je v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi
državi.
2. Premoženje, ki sestoji iz premičnin, ki so del poslovnega
premoženja, namenjenega za poslovanje stalne poslovne
enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v drugi državi
pogodbenici, ali iz premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki jo
uporablja rezident države pogodbenice v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih dejavnosti, se
lahko obdavči v tej drugi državi.

3. Stalna poslovna enota, ki jo ima podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti v tej drugi državi '
obdavčena manj ugodno kot podjetje te druge države pogodbenice, ki opravlja enake dejavnosti. Ta določba ne pomeni, j
da mora država pogodbenica rezidentom druge države
pogodbenice odobriti zaradi osebnega statusa ali družinskih
obveznosti take osebne davčne oprostitve, olajšave in
odbitke, kot jih odobrava svojim rezidentom.

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje in letala, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu in premičnine, potrebne za
delovanje takih ladij ter letal, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je obdavčljiv dobiček podjetja v skladu z 8.
členom te konvencije.

4. Obresti, avtorska plačila in druga izplačila, ki jih podjetje
države pogodbenice plača rezidentu druge države pogodbenice, se pri ugotavljanju obdavčljivih dohodkov tega podjetja
odbijajo pod enakimi pogoji, kot da bi bili izplačani rezidentu
prve omenjene države pogodbenice, razen v primerih iz 9
člena, šestega odstavka 11. člena in šestega odstavka 12.
člena. Tudi dolgovi podjetja države pogodbenice rezidentu,
druge države pogodbenice se pri ugotavljanju obdavčljivega
premoženja tega podjetja odbijajo pod enakimi pogoi, kot da
bi bili dogovorjeni z rezidentom prve omenjene države pogodbenice.

4. Vse drugo premoženje rezidenta države pogodbenice se
obdavči samo v tej državi pogodbenici.
24. člen
METODA ZA ODPRAVLJANJE DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA

5. Podjetja države pogodbenice, katerih premoženje ima y
celoti ali delno v posesti ali pod nadzorom posredno ali
neposredno eden ali več rezidentov druge države pogodbe;
niče, v prvi omenjeni državi nimajo nobene davčne ali
podobne obveznosti, ki bi bila drugačna ali večja od davkov ie
obveznosti v zvezi z njimi, ki veljajo ali lahko veljajo za druga
podobna podjetja prve države pogodbenice.

1.
Slovenija se bo izogibala dvojnemu obdavčevanju na naslednji način:
Će rezident države pogodbenice ustvari dohodek ali ima v
lasti premoženje, ki se sme po tej konvenciji obdavčiti v Rusiji,
Slovenija odobri:

6. Določila tega člena se uporabljajo za davke vsake vrste i"
oblike.

a) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta - znesek,
ki je enak davku od dohodka, ki je plačan v Rusiji;

26. člen
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVARJANJA

b) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta znesek, ki je enak davku od premoženja, ki je plačan v Rusiji.

1. Če kakšna oseba meni, da ukrepi ene ali obeh drža''
pogodbenic vplivajo ali bodo vplivali na to, da ne bo obda"'a
čena v skladu s to konvencijo, se Ihako ne glede na pravn

Ta odbitek v nobenem primeru ne sme biti večji od dela davka
od dohodka ali davka od premoženja, ki je bil obračunan pred
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sredstva, predvidena v notranjih zakonih teh držav, obrne s to
zadevo na pristojni organ države pogodbenice, katere rezident je. To mora storiti v treh letih po prvem obvestilu o
ukrepu, katerega posledica je obdavčenje, ki ni v skladu z
določili te konvencije.

c) da dajeta obvestila, ki bi razkrila kakšno trgovinsko,
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali
trgovinski postopek ali obvestilo, razkritje katerega bi bilo v
nasprotju z javno politiko (javnim redom).
28. člen
ČLANI DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH
PREDSTAVNIŠTEV

2. Če pristojni organ meni, da je ugovor utemeljen, sam pa ne
more najti zadovoljive rešitve, si prizadeva rešiti zadevo s
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države
pogodbenice, z namenom preprečiti obdavčevanje, ki ni v
skladu s to konvencijo. Doseženi dogovor se uresniči ne
glede na časovne omejitve v notranjih zakonih držav pogodbenic.

Ta konvencija ne vpliva na davčne ugodnosti članov diplomatskih ali konzularnih predstavništev, določenih s splošnimi
pravili mednarodnega prava ali s posebnimi sporazumi.
29. člen
UVELJAVITEV

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim dogovorom odpraviti težave ali nejasnosti, ki nastanejo
pri razlagi ali uporabi te konvencije. Lahko se tudi posvetujeta, z namenom, preprečiti dvojno obdavčevanje v primerih,
ki niso predpisani s to konvencijo.

Državi pogodbenici se bosta obvestili o izpolnitvi postopka, ki
je po njunih zakonih potreben za uveljavitev te konvencije. Ta
konvencija začne veljati trideset dni po datumu izmenjave
diplomatskih obvestil, njegove določbe pa se uporabljajo za
davke od dohodka in od premoženja za vsako davčno leto, ki
se začne 1. januarja ali po 1. januarju koledarskega leta, ki
sledi letu, v katerem sta bili izmenjani diplomatski obvestili.

^.Pristojna organa držav pogodbenic lahko med seboj neposredno komunicirata, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih odstavkov. Če je to potrebno za dosego dogovora, se
lahko pristojna organa sestaneta in ustno izmenjata mnenja.

30. člen
PRENEHANJE VEUAVNOSTI

27. člen
IZMENJAVA OBVESTIL

.Ta konvencija velja nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica pa lahko najpozneje 30. junija v koledarskem letu, ki se
začne po petih letih od njegove uveljavitve, po diplomatski
poti pošlje drugi državi pogodbenici pisno obvestilo o prenehanju veljavnosti konvencije. V takem primeru konvencija
neha veljati glede davkov od dohodka in od premoženja za
vsako davčno leto, ki se začne 1. januarja ali po 1. januarju
koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo o prenehanju veljavnosti.

Pristojna organa držav pogodbenic izmenjujeta obvestila,
Potrebna za uresničevanje določil te konvencije in notranjih
zakonov držav pogodbenic glede davkov, vključenih v to
konvencijo, če obdavčevanje po teh zakonih ni v nasprotju s
'o konvencijo in za preprečevanje utaje davkov. Vsako obvestilo, ki ga prejme država pogodbenica se šteje za tajno in se
sme razkriti samo osebam ali organom (med drugim sodiščem in upravnim organom), ki so pristojni za odmero ali
Pobiranje davkov, zajetih v to konvencijo, za njihovo izterjavo
ali
pregon v zvezi z njimi, ali za odločanje o prizivih v zvezi z
n
jimi. Te osebe ali organi uporabljajo obvestila samo za te
namene. Obvestila lahko razkrijejo v javnem sodnem
Postopku ali v sodnih odločbah.

Sestavljeno v Ljubljani, 29. 9. 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. V primeru razlik med besedili se
uporablja angleško besedilo.

2
r

Določil prvega odstavka tega člena se nikakor ne more
azlagati kot obveznost pristojnih organov držav pogodbenic:

3. člen

a) da izvedeta upravne ukrepe v nasprotju z zakoni ali
u
Pravno prakso zadevne ali druge države pogodbenice;

Za izvajanje konvencije skrbi Nljnistrstvo za finance.

b) da dajeta obvestila, ki jih ni mogoče dobiti po zakonih ali v
°bičajnem upravnem postopku te ali druge države pogodbenice;

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

4. člen

OBRAZLOŽITEV
- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju v
skladu z mednarodnim pravom;
- izmenjavo specifičnih davčnih informacij o davčnih zavezancih med pogodbenicama, ki se nanašajo na izvajanje te
konvencije.

'•Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
deracije o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in
Premoženja
je bila podpisana dne 29. septembra 1995 v Ljub1
lani.
Fe

^ Konvencija vsebuje:

3. Zaradi Šklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški
oziroma finančne obveznosti.

T. odpravo dvojnega obdavčenja dohodkov in premoženja
laičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in
^Jske federacije;
c~ razdelitev pravic obdavčenja med državama pogodbenisrrig-

4. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo
in zanjo ne bo imela posledic.

73

poročevalec, št. 26

BELEŽKE

'

• v. r .

A >s"

V■

>'

"*«• "
"■'
<<c\ ■ •.*'

:

••-i: O ■ «}' '. ■
v.. .. •,■ : .'i .

■ . -

•

■
'
;

y,it-i,MVi
■

'

iH;te

"i

'•

; , .-V Vr. < . vt

■
•• ■ '
... V
'V.
... 'si'l'.K. ti
;,i $.

■.

■

, "■
7

'

f

< > >• '-i ■

.t..-

.

;n:
■

, ■ 5. '•
i .,.s'.- -V,/. ■■ ....... ,.;

. • •v».w.
.
|■ i
S'
.. ; ■ ■ ■ •■ 1 "i
;
•
'

■

: ■ ■ :'iv
1

:

'•i

~ f

t-.-.: ........ i....:,'
f.
'• ■ i3s-'.

.

' ' '

'

.
1

~J ifi

l'.<' 'f

"ii :: 'atf&fc'

- ■

(

, -•

V. ,

■ ;'.t .'

■

• •

<
t

'
. . v;; i i"'<■ ■ '-.i

'

'*

tfc

. m

jji

i'.'."' ":'v '

'

'
-:'7

*,;

.

•• -

'

■
.

'"'-i'

■

j:
vV

< ' ;!,

.
,. ,,..r . . (...
' '• ' ' '{V

,.

•-

.... ,

18»; .

*',<?.,r,

.

• i -"ie,;. ■ . ■.

. :
'

1:

.

■

>v ■

.

■ "
.•!

: ;.\Vr.. v.'. ; . .

poročevalec, št. 26

■■T"' :i' • tft-O- ■

J

;■ . ,

'• >■-' "
.■ yrvc

' i, T.V.

74

...
■'

■!>?.<
y.\

■ f.

!
■

.• -■

<

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
REPUBLIKO

KONVENCIJE

SLOVENIJO

KONFEDERACIJO
VARNOSTI

0

IN

MED
ŠVICARSKO

SOCIALNI

(DCHSV)

- EPA 1489

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:

Vlada Republike Slovenije je na 198. seji dne 16. maja 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

1.člen

b) »pravni predpisi«
>»
zakoni, uredbe in izvršilni predpisi držav pogodbenic,
navedeni v 2. členu;

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti, podpisana v Bernu 10.
aprila 1996.

c) »ozemlje«
za Švico ozemlje Švicarske konfederacije,
za Slovenijo ozemlje Republike Slovenije;

2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:

d) »državljani«
za Švico osebe s švicarskim državljanstvom,
za Slovenijo osebe z državljanstvom Republike Slovenije;

KONVENCIJA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO
KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI

e) »družinski člani in pokojnikovi družinski člani«
družinski člani in pokojnikovi družinski člani, če imajo pravice
po državljanih držav pogodbenic, beguncih
ali osebah brez državljanstva;

Vlada Republike Slovenije in Švicarski zvezni svet, sta se v
želji, da uredita odnose med državama na področju socialne
varnosti, dogovorila za sklenitev naslednje konvencije:

f) »zavarovalna doba«
čas plačevanja prispevkov, čas opravljanja pridobitne dejavnosti ali čas bivanja v državi kot tudi z njimi izenačena
obdobja, ki so v pravnih predpisih, po katerih so bila dopolnjena, določena ali priznana kot zavarovalna doba;

PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE

g) »stalno prebivališče«
v smislu švicarskega civilnega zakonika načelno kraj, v katerem se oseba zadržuje z namenom stalnega bivanja;

I.člen
1

- V tej konvenciji pomenijo izrazi:

v smislu slovenskih pravnih predpisov kraj, v katerem se
oseba naseli z namenom, da tam stalno živi;

|)
»Švica«
Sv
icarska konfederacija,
"Slovenija«
°epublika Slovenija;

h) »bivati«
začasno prebivati;
75
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i) »kraj bivanja«
kraj, kjer neka oseba začasno prebiva;

jem tretjega dela za vse osebe ne glede na njihovo državljanstvo.

j) »pristojni organ«
za Švico
Zvezni urad za socialno zavarovanje;
za Slovenijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve glede točk i) in
iii) črke b) prvega odstavka 2. člena in Ministrstvo za zdravstvo glede točke ii) črke b) prvega odstavka 2. člena;

4. člen
1. Če s to konvencijo ni drugače določeno, so državljani ene
države pogodbenice kot tudi njihovi družinski člani in družinski člani teh pokojnih državljanov glede svojih pravic in
obveznosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice
izenačeni z državljani te države pogodbenice oziroma z njihovimi družinskimi člani in družinskimi člani pokojnega državljana.

k) »nosilec«
zavod ali organ, ki je pristojen za izvajanje pravnih predpisov
iz 2. člena;

2. Načelo enakega obravnavanja iz prvega odstavka ne velja
za švicarske pravne predpise o:

1) »begunci«
begunci v smislu Konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola
z dne 31. januarja 1967 o pravnem položaju beguncev;

a) prostovoljenem starostnem, družinskem in invalidskem
zavarovanju švicarskih državljanov, ki bivajo v tujini;

m) »osebe brez državljanstva«
osebe brez državljanstva v smislu Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.

b) starostnem, družinskem in invalidskem zavarovanju švicarskih državljanov, ki v tujini opravljajo delo za švicarsko konfederacijo ali za ustanove, ki jih določi Zvezni svet;

2. Drugi izrazi iz te konvencije imajo pomen, kot jim ga
določajo pravni predpisi, ki se uporabljajo.

c) dajatvah socialnega varstva za švicarske državljane v tujini.
5. člen

2. člen

1. Razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se osebam po črkah a) in b) 3. člena, ki imajo pravico do
dajatev na podlagi pravnih predpisov iz 2. člena, te dajatve
izplačujejo v polnem obsegu in brez kakršnih koli omejitev
toliko časa, dokler bivajo na ozemlju ene od držav pogodbenic.

1. Če v njej ni drugače določeno, se ta konvencija nanaša:
a) v Švici
i) na zvezno zakonodajo o starostnem in družinskem zavarovanju;
ii) na zvezno zakonodajo o invalidskem zavarovanju;
iii) na zvezno zakonodajo o zavarovanju za nesreče pri delu in
druge nesreče ter poklicne bolezni;
iv) na zvezno zakonodajo o družinskih dodatkih;
v) v primerih po 3. členu ter 1. poglavju tretjega dela in po
četrtem in petem delu na zvezno zakonodajo o zdravstvenem
zavarovanju;

2. Redne pokojnine iz švicarskega invalidskega zavarovanja
za zavarovance z manj kot 50-odstotno invalidnostjo ter
izredne pokojnine in dodatki za pomoč in postrežbo iz švicarskega starostnega, družinskega in invalidskega zavarovanja
se izplačujejo samo, če ima zavarovanec v Švici stalno prebivališče.

b) v Sloveniji

3. Dodatek za pomoč in postrežbo, varstveni dodatek ter
nadomestila delovnim invalidom po slovenskih pravnih predpisih se izplačujejo samo osebam, ki imajo stalno prebivališče
v Sloveniji.

i) na pravne predpise o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
ii) na pravne predpise o zdravstvenem zavarovanju;
iii) na pravne predpise o otroških dodatkih.

4. Denarne dajatve po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ki so navedeni v 2. členu, se državljanom druge države
pogodbenice, ki bivajo v tretji državi, kot tudi njihovim družinskim članom in družinskim članom pokojnega državljana
izplačujejo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot lastnim državljanom oziroma njihovim družinskim članom in
pokojnikovim družinskim članom, ki bivajo v tej tretji državi.

2. Ta konvencija se uporablja tudi za vse zakone in uredbe, ki
kodificirajo, spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise,
navedene v prvem odstavku.
3. Poleg tega se konvencija nanaša na zakone in uredbe:
a) ki razširjajo obstoječa področja zavarovanja na nove kategorije oseb, vendar le če država pogodbenica, ki spreminja
svoje pravne predpise, v šestih mesecih po uradni objavi
omenjenih odredb ne obvesti pristojnega organa druge
države pogodbenice o nasprotnem;

5. Dodatki za skupno gospodinjstvo po švicarskih pravnih
predpisih o družinskih dodatkih se slovenskim državljanom
priznavajo samo, dokler upravičenec s svojo družino biva v
Švici.

b) ki uvajajo novo področje socialne varnosti, vendar le če se
državi pogodbenici tako dogovorita.

UPORABA PRAVNIH PREDPISOV

DRUGI DEL

3. člen

6. člen

a) za državljane držav pogodbenic kot tudi za njihove družinske člane in družinske člane pokojnega državljana;

Če v 7. - 10. členu ni drugače določeno, veljajo za obvezno
zavarovanje oseb, ki so zaposlene ali opravljajo pridobitno
dejavnost, pravni predpisi države pogodbenice, na katere
ozemlju se zaposlitev ali pridobitna dejavnost opravlja.

Ta konvencija velja:

b) za begunce in osebe brez državljanstva ter za njihove
družinske člane in pokojnikove družinske člane, če te osebe
bivajo na ozemlju ene od držav pogodbenic; pravica do uporabe ugodnejših notranjepravnih predpisov ostaja pridržana;

7. člen
1. Za delojemalce podjetja s sedežem na ozemlju ene države
pogodbenice, ki so začasno poslani na delo na ozemlje druge
države pogodbenice, veljajo v prvih 24. mesecih, potem ko jih
je podjetje poslalo na delo, pravni predpisi države pogodbenice, na ozemlju katere ima podjetje svoj sedež. Če se delo na

c) v zvezi s prvim do četrtim odstavkom 7. člena, tretjim in
četrtim odstavkom 8. člena, drugim odstavkom 9. člena, členi
10-12, prvim odstavkom 17. člena, 18. členom ter 3. poglavporočevalec, št. 26
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ozemlju druge države pogodbenice podaljša čez ta rok, se
lahko pristojni organi držav pogodbenic dogovorijo, da bodo
za določen čas še naprej veljali pravni predpisi prve države
pogodbenice.

11. člen
1. Če za osebe iz 7., 8. in 10. člena med opravljanjem pridobitne dejavnosti v eni državi pogodbenici še naprej veljajo
pravni predpisi druge države pogodbenice, velja to tudi za
zakonce in otroke, ki z navedenimi osebami bivajo na ozemlju
prve države pogodbenice, če le-ti sami tam ne opravljajo
pridobitne dejavnosti.

2. Za delojemalce prevozniškega podjetja s sedežem na
ozemlju ene države pogodbenice, ki opravljajo delo na ozemlju obeh držav pogodbenic, veljajo pravni predpisi tiste
države, v kateri ima podjetje svoj sedež, kot če bi delojemalci
opravljali delo samo v tej državi. Če pa imajo take osebe
stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice ali
so tam stalno zaposlene pri podružnici ali stalnem predstavništvu omenjenega podjetja, zanje veljajo pravni predpisi te
države pogodbenice.

2. Če po prvem odstavku za zakonce in otroke veljajo švicarski pravni predpisi, so te osebe zavarovane v starostnem,
družinskem in invalidskem zavarovanju.
TRETJI DEL
POSEBNE DOLOČBE

3' Drugi odstavek smiselno velja za posadke letal podjetij za
letalski promet iz držav pogodbenic.

1. POGLAVJE
BOLEZEN IN MATERINSTVO

4

- Za zaposlene v javni upravi, poslane iz ene države pogodbenice v drugo, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, iz
katere so bili poslani.

12. člen
1. Če se oseba, ki prenese svoj kraj bivanja ali svojo pridobitno dejavnost iz Slovenije v Švico, v treh mesecih po izstopu
iz slovenskega zdravstvenega zavarovanja zavaruje pri kateri
od švicarskih zavarovalnic za dnevno nadomestilo, se ji za
pridobitev pravice do te dajatve prizna zavarovalna doba,
dopolnjena v slovenskem zdravstvenem zavarovanju.

5. Državljani države pogodbenice, ki so člani posadke morske
'adje, ki plove pod zastavo ene države pogodbenice, so zavarovani po pravnih predpisih te države pogodbenice.
t
8. člen
J- Za državljane države pogodbenice, ki jih ta država pošlje
kot člane diplomatskega ali konzularnega predstavništva na
ozemlje druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi
prve države pogodbenice.

2. Glede dnevnega nadomestila v primeru materinstva se
zavarovalna doba po prvem odstavku upošteva samo, če je
bila zavarovanka tri mesece zavarovana pri kateri od švicarskih zavarovalnic.

2

- Državljani ene države pogodbenice, ki so na ozemlju druge
države pogodbenice zaposleni pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu prve države pogodbenice, so zavarovani
P? pravnih predpisih druge države pogodbenice. V treh mesecih od začetka zaposlitve se lahko odločijo za uporabo pravnih predpisov prve države pogodbenice.

2. POGLAVJE
INVALIDSKO, STAROSTNO IN DRUŽINSKO ZAVAROVANJE
A. UPORABA ŠVICARSKIH PRAVNIH PREDPISOV
13. člen

3

- Drugi odstavek se smiselno uporablja za:

1. Slovenski državljani, za katere je neposredno pred nastopom invalidnosti veljala obveznost plačevanja prispevkov v
švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, so
deležni rehabilitacijskih ukrepov, dokler bivajo v Švici. Smiselno se uporablja črka a) 14. člena.

®) državljane tretjih držav, ki so zaposleni pri diplomatskem ali
Konzularnem predstavništvu ene države pogodbenice na
Remiju druge države pogodbenice;
o) državljane ene od držav pogodbenic in državljane tretjih
dKfžav, ki so na ozemlju druge države pogodbenice zaposleni
°t osebje državljanov prve države pogodbenice, navedenih v
Prvem in drugem odstavku tega člena.

2. Slovenski državljani, za kater'4 ob nastopu invalidnosti ne
velja obveznost plačevanja prispevkov v švicarsko starostno,
družinsko in invalidsko zavarovanje, so pa tam zavarovani, so
deležni rehabilitacijskih ukrepov, dokler imajo stalno prebivališče v Švici, če so neposredno pred nastopom invalidnosti
najmanj eno leto neprekinjeno bivali v Švici. Mladoletni otroci
imajo pravico do takih ukrepov tudi, če imajo v Švici stalno
prebivališče in so bili tam rojeni kot invalidi ali so po rojstvu
tam neprekinjeno bivali.

če diplomatsko ali konzularno predstavništvo ene države
Pogodbenice
na ozemlju druge države pogodbenice zapou
®' ie osebe, ki so zavarovane po pravnih predpisih te države
P°9odbenice, mora izpolnjevati obveznosti, ki jih na splošno
^8 delodajalec po pravnih predpisih te države pogodbenice,
tnako velja za državljane iz prvega in drugega odstavka, ki
8ke osebe zaposlujejo kot svoje lastno osebje.

3. V Švici živeči slovenski državljani, ki zapustijo Švico za čas,
ki ni daljši od treh mesecev, s tem ne prekinejo trajanja
svojega stalnega prebivanja v Švici v smislu drugega odstavka.

?• Določbe prvega do četrtega odstavka ne veljajo za častne
°nzule konzularnih predstavništev in njihove uslužbence.
9. člen

4. Otroci, ki so bili v Sloveniji rojeni kot invalidi in katerih mati
je pred rojstvom skupno največ dva meseca bivala v Sloveniji,
so izenačeni z invalidnimi otroki, rojenimi v Švici. V primeru
prirojene okvare prevzame švicarsko invalidsko zavarovanje
stroške, ki so v Sloveniji nastali prve tri mesece po rojstvu
takih otrok, in sicer v enakem obsegu, kot bi jih krilo, če bi jih
moralo priznati v Švici. Prvi in drugi stavek veljata smiselno za
otroke, ki so bili rojeni kot invalidi zunaj ozemlja držav pogodbenic; švicarsko invalidsko zavarovanje prevzame tam nastale
stroške samo, če je treba ukrepe zaradi stanja otroka izvesti
takoj.

^•Državljani ene države pogodbenice, ki so na ozemlju druge
"ave pogodbenice zaposleni pri diplomatskem ali konzularem predstavništvu neke tretje države in v tej državi ali v svoji
")8tični
državi niso zavarovani, se zavarujejo po pravnih predP's,h druge države pogodbenice.
j*'

Pf

vi odstavek glede švicarskega starostnega, družinskega
'nvalidskega zavarovanja smiselno velja za zakonce in
e ose 3
bi\j°^
' ' navedenih
v prvemžeodstavku,
skupaj z njimi
»ajo v Švici,
če niso zavarovani
po njenihkinotranjepravnih
Pr
edpisih.

14. člen

10. člen

Za pridobitev pravice do dajatev po švicarskih pravnih predpisih o invalidskem zavarovanju se štejejo kot zavarovanci v
smislu teh pravnih predpisov tudi:

pristojni
organi držav pogodbenic se lahko dogovorijo o
IB
mah prj uporabi 6. in 8. člena.
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več kot tri mesece. V izjemnih primerih se lahko trimesečni
rok tudi podaljša. Nasprotno pa se časi, ko so bili v Švici živeči
slovenski državljani oproščeni zavarovanja v Švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, ne vračunavajo v
čas bivanja v Švici.

a) slovenski državljani, ki morajo zaradi nesreče ali bolezni
opustiti pridobitno dejavnost v Švici, njihova invalidnost pa je
ugotovljena v tej državi, in sicer za obdobje enega leta od
trenutka prekinitve dela zaradi invalidnosti dalje; prispevke v
starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje morajo plačevati še naprej, kot če bi imeli stalno prebivališče v Švici;
b) slovenski državljani, ki so po prenehanju opravljanja svoje
pridobitne dejavnosti deležni rehabilitacijskih ukrepov švicarskega invalidskega zavarovanja; zanje velja obveznost plačevanja prispevkov v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje;

3. Vračila prispevkov v švicarsko starostno in družinsko zavarovanje, ki so bila opravljena pred uveljavitvijo te konvencije,
kot tudi enkratne odpravine v skladu z drugim do petim
odstavkom 15. člena niso ovira za odobritev izrednih pokojnin
po prvem odstavku; v teh primerih se vrnjeni zneski ali že
izplačane odpravnine poračunavajo pri pokojninah, ki jih je
treba priznati.

c) slovenski državljani, za katere se ne uporabljata črki a) in b)
in ki so v trenutku nastopa zavarovanega primera

B. UPORABA SLOVENSKIH PRAVNIH PREDPISOV
17. člen

aa) zavarovani v slovenskem pokojninskem in invalidskem
zavarovanju; ali

1. Če oseba ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravic iz
slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja samo
na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenskih pravnih predpisih, se za izpolnitev teh pogojev zavarovalna doba,
dopolnjena v švicarskem zavarovanju, in slovenska zavarovalna doba seštejeta, če se ne prekrivata.

bb) zavarovani v obveznem zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji; ali
cc) prejemajo pokojnino zaradi invalidnosti ali starosti po
slovenskih pravnih predpisih ali so do nje upravičeni.
15. člen

2. Če oseba iz črke a) ali b) 3. člena tudi z uporabo prvega
odstavka ne izpolni pogojev za dajatev, upošteva slovenski
nosilec tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretji državi, s
katero je Slovenija sklenila konvencijo o socialni varnosti, ki
predvideva seštevanje zavarovalnih dob.

1. Slovenski državljani in po njihovi smrti njihovi družinski
člani imajo pod enakimi pogoji kot švicarski državljani in po
njihovi smrti njihovi družinski člani pravico do redne pokojnine in dodatkov za pomoč in postrežbo iz švicarskega starostnega in družinskega zavarovanja, če v drugem do četrtem
odstavku ni določeno drugače.

18. člen
1. Če ima oseba po slovenskih pravnih predpisih pravico do
pokojnine le ob uporabi 17. člena, se pokojnina odmeri na ta
način:

2. Če imajo slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi
družinski člani, ki ne živijo v Švici, pravico do redne delne
pokojnine, ki znaša največ 10 odstotkov ustrezne polne redne
pokojnine, se jim namesto delne pokojnine prizna enkratna
odpravnina v višini gotovinske vrednosti pokojnine. Če slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi družinski člani, ki
so prejemali takšno delno pokojnino, dokončno zapustijo
Švico, se jim prav tako prizna ustrezna odpravnina, in sicer v
višini gotovinske vrednosti pokojnine v trenutku odhoda iz
Švice.

a) slovenski nosilec najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi jo moral izplačevati, če bi moral vso zavarovalno
dobo, ki se šteje po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, upoštevati za izračun pokojnine po slovenskih pravnih
predpisih;
b) na podlagi tega zneska slovenski nosilec določi znesek, ki
ga je dolžan izplačati v sorazmerju med dolžino zavarovalne
dobe, ki jo upošteva po svojih pravnih predpisih, in skupno
zavarovalno dobo.

3. Če znaša redna delna pokojnina več kot 10 odstotkov,
vendar največ 20 odstotkov ustrezne redne polne pokojnine,
lahko slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi družinski
člani, ki ne bivajo v Švici ali Švico za stalno zapustijo, izbirajo
med nakazovanjem pokojnine ali enkratno odpravnino. Med
tema dvema možnostma je treba izbrati v teku postopka za
določitev pravice do pokojnine, če se upravičenec do pokojnine ob nastanku zavarovanega primera zadržuje zunaj Švice,
ali pa ob zapustitvi države, če je upravičenec že prejemal
pokojnino v Švici.

2. Ob uporabi črke a) prvega odstavka se pri določitvi osnove
za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.
3. Če pri uporabi črke b) prvega odstavka skupna zavarovalna doba, ki se upošteva po pravnih predpisih obeh držav
pogodbenic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je
po slovenskih pravnih predpisih določena za odmero zneska
dajatve, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju
med zavarovalno dobo, ki se upošteva po slovenskih pravnih
predpisih, in omenjeno najdaljšo možno skupno zavarovalno
dobo.

4. Potem ko je švicarsko zavarovanje izplačalo odpravnino, ni
več mogoče uveljavljati nobenih pravic iz tega zavarovanja na
podlagi do takrat plačanih prispevkov.

19. člen

5. Določbe drugega do četrtega odstavka se smiselno uporabljajo za redne pokojnine švicarskega invalidskega zavarovanja, če je upravičenec do pokojnine dopolnil 55. leto starosti in v njegovem primeru ponovno preverjanje pogojev za
priznanje invalidnosti ni več predvideno.

Ne glede na uporabo določb drugega do petega odstavka 15.
člena slovenski nosilec pri uporabi določb 17. in 18. člena
upošteva zavarovalno dobo, dopolnjeno po švicarskih pravnih predpisih.

16. člen
3. POGLAVJE
ZAVAROVANJE ZA PRIMER NESREČ IN POKLICNIH
BOLEZNI

1. Slovenski državljani imajo pod enakimi pogoji kot švicarski
državljani pravico do izrednih pokojnin iz švicarskega starostnega, družinskega in invalidskega zavarovanja, če so neposredno pred vložitvijo zahtevka za starostno pokojnino vsaj
polnih deset let neprekinjeno bivali v Švici, v primeru zahtevka za družinsko, invalidsko ali starostno pokojnino, ki
nadomesti eno teh pokojnin, pa najmanj polnih pet let.

20. člen
1. Osebe, ki so zavarovane po pravnih predpisih ene držav«
pogodbenice in na ozemlju druge države pogodbenice doži'
vijo nesrečo pri delu ali dobijo poklicno bolezen, lahko od
nosilca v kraju bivanja zahtevajo vse potrebne storitve.

2. Bivanje v Švici v smislu prvega odstavka velja za neprekinjeno, če upravičenec v koledarskem letu ni zapustil Švice za
poročevalec, št. 26
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2. Će imajo osebe po pravnih predpisih ene države pgoodbenice pravico do storitev zaradi nesreče pri delu ali poklicne
bolezni, so teh storitev deležne tudi, £e med zdravljenjem
prenesejo svoj kraj bivanja na ozemlje druge države pogodbenice. Za takšno spremembo kraja bivanja je treba predhodno
pridobiti soglasje nosilca, ki je dolžan plačati storitev;
soglasje se izda, če temu ne nasprotujejo zdravstveni razlogi
in oseba odide k svojcem.

države pogodbenice še naprej dolžan plačevati dajatve po
svojih pravnih predpisih, vendar brez upoštevanja poslabšanja; pristojni nosilec druge države pogodbenice tej osebi
prizna dodatek, katerega višina se določi po pravnih predpisih te države in je enaka razliki med zneskom, ki ga je treba
plačati po poslabšanju, in zneskom, ki bi ga bilo treba plačati
po poslabšanju, in zneskom, ki bi ga bilo treba plačati, če bi
bolezen pred poslabšanjem nastopila na njegovem ozemlju.

3. Storitve, do katerih imajo pravico osebe iz prvega in drugega odstavka, se priznajo po pravnih predpisih, ki veljajo za
nosilca, pristojnega v kraju bivanja.

4. POGLAVJE
DRUŽINSKI DODATKI

4. Razen v posebno nujnih primerih se proteze in drugi tehnični pripomočki ter druge storitve večje vrednosti nudijo le,
če s tem predhodno soglaša nosilec, ki je dolžan plačati
storitev.

27. člen
%
Državljani držav pogodbenic imajo pravico do otroških dodatkov po pravnih predpisih iz 2. člena, in sicer ne glede na kraj
bivanja svojih otrok.

21. člen
1. Denarne dajatve, do katerih imajo pravico osebe po pravnih predpisih ene države pogodbenice, lahko na zahtevo
nosilca, ki je dolžan plačati dajatve, plača tudi nosilec druge
države pogodbenice, ki nudi pomoč, in sicer po pravnih
predpisih, ki veljajo za nosilca prve države pogodbenic#.

ČETRTI DEL
DOLOČBE O IZVAJANJU KONVENCIJE

2. Nosilec, ki je dolžan plačati dajatve, mora v svoji zahtevi
navesti znesek kot tudi trajanje dajatev, do katerih je zavarovanec upravičen.

28. člen
Pristojni organi;

22. člen

a) se dogovorijo o določbah, potrebnih za izvajanje te konvencije;
b) določijo organe za zvezo za lažje sodelovanje med nosilci
držav pogodbenic;
c) se med seboj obveščajo o vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje te konvencije;
d) se med seboj obveščajo o vseh spremembah svojih pravnih predpisov.

Nosilec, ki je dolžan zagotoviti plačilo, povrne nosilcu, ki je
opravil storitve in dajatve iz 20. in21. člena, za to porabljeni
znesek, razen administrativnih stroškov. Pristojni organi se
lahko dogovorijo za drugačen postopek.
23. člen
pe pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da
is pri odmeri stopnje nezmožnosti za delo kot posledice
nesreče pri delu ali poklicne bolezni v smislu teh pravnih
Predpisov treba upoštevati nesreče pri delu ali poklicne
bolezni,
ki so nastale že prej, velja to tudi za nesreče pri delu
a,
i poklicne bolezni, ki so nastale že prej, a so zanje veljali
Pravni predpisi druge države pogodbenice, in sicer tako, kot
bi zanje veljali pravni predpisi prve države pogodbenice.

29. člen
1. Pri izvajanju te konvencije si organi, sodišča in nosilci
držav pogodbenic pomagajo, kot če bi šlo za uporabo njihovih lastnih pravnih predpisov. Ta pomoč je, razen stroškov v
gotovini, brezplačna.
>p
2. Prvi stavek prvega odstavka velja tudi za zdravniške preglede. Stroške pregledov, potne stroške, stroške nastanitve
zaradi preiskav ter druge stroške v gotovini (izgubljeni zaslužek, dnevnice in podobno), razen poštnih stroškov, povrne
organ, ki je to zahteval. Stroški se ne povrnejo, če je zdravniški pregled v interesu pristojnih nosilcev obeh držav pogodbenic.

24. člen
smislu švicarskih pravnih predpisov se 20.-23. člen uporabijo tudi za nesreče, ki niso nesreče pri delu.
25. člen
je v primeru poklicne bolezni treba zagotoviti dajatve po
Pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, se dajatve odolio le po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, na
Katere
ozemlju je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki
la
nko povzroči takšno poklicno bolezen.

30. člen
1. V pravnih predpisih ene države pogodbenice predvidena
oprostitev ali znižanje kolkovin in taks za spise in listine, ki jih
je treba predložiti pri uporabi teh pravnih predpisov, velja tudi
za ustrezne spise in listine, ki jih je treba predložiti po pravnih
predpisih druge države pogodbenice.

26. člen

2. Organi in nosilci držav pogodbenic se odpovedujejo diplomatski in konzularni overovitvi spisov in listin, ki se predložijo
pri uporabi te konvencije.

^ delojemalci, ki so prejemali ali prejemajo dajatev za
Pokjicno bolezen po pravnih predpisih ene od držav pogodv primeru poslabšanja te poklicne bolezni zaradi
Poklicne bolezni iste vrste, vložijo zahtevo za dajatev po
Pravnih predpisih druge države pogodbenice, velja naslednje:

31. člen

če delojemalec na ozemlju druge države pogodbenice ni
jPravljal poklicne dejavnosti, ki bi lahko povzročila ali poslabbeniP0k"cno bolezen, je pristojni nosilec prve države pogodsvo!k6 dolžan še naprej in v svoje breme priznavati dajatve po
°|ih pravnih predpisih ob upoštevanju poslabšanja;

Prošnje, izjave in pravna sredstva, ki jih je treba v skladu s
pravnimi predpisi ene države pogodbenice v določenem roku
vložiti pri upravnem organu, sodišču ali nosilcu te države
pogodbenice, veljajo kot pravnočasno vloženi, če so bili v tem
roku vloženi pri ustreznem organu, ustreznem sodišču ali
ustreznem nosilcu druge države pogodbenice. V takih primerih organ predloženi spis označi z datumom prejema in ga
posreduje pristojnemu organu druge države pogodbenice.

o' er6e i® delojemalec tako poklicno dejavnost opravljal na
niju druge države pogodbenice, je pristojni nosilec prve
79
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32. člen

2. Če na ta način v šestih mesecih ni mogoče najti rešitve, se
spor predloži arbitražnemu sodišču; njegovo sestavo in način
dela bosta sporazumno določili vladi držav pogodbenic. Arbitražno sodišče odloča v smislu in duhu te konvencije. Njegove
odločitve so zavezujoče.

1. Če je nosilec ene države pogodbenice neutemeljeno izplačal denarno dajatev, se lahko neutemeljeno izplačani znesek
odtegne v njegovo dobro od poznejšega izplačila ustrezne
dajatve po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
2. Če je nosilec ene države pogodbenice izplačal v zvezi s
pravico do neke dajatve po pravnih predpisih druge države
pogodbenice akontacijo, se izplačani znesek odtegne v dobro
tega nosilca od kasnejšega plačila dajatve.

PETI DEL

3. Če je nosilec socialne pomoči ene države pogodbenice
priznal socialno pomoč za obdobja, za katero ima oseba
pravico do dajatev po pravnih predpisih druge države pogodbenice, pristojni nosilec te države pogodbenice na prošnjo in
za račun nosilca socialne pomoči zadrži zaostale zneske, ki
so plačljivi za isto obdobje, in sicer do višine izplačanih
dajatev socialne pomoči, kot če bi šlo za dajatev nosilca
socialne pomoči druge države pogodbenice.
33. člen

1. Ta konvencija velja tudi za zavarovane primere, ki so
nastopili pred njeno uveljavitvijo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen

2. Odločbe, sprejete pred uveljavitvijo te konvencije, niso
ovira za njeno uporabo.
3. O pravicah oseb, ki jim je bila pokojnina zavrnjena ali
.odmerjena pred uveljavitvijo te konvencije, se na njihovo
zahtevo ponovno odloča v skladu s to konvencijo. Ponovna
obravnava se lahko opravi tudi po uradni dolžnosti, vendar se
s tem upravičencu ne smejo zmanjšati pridobljene pravice.

1. Če ima oseba, ki je po pravnih predpisih ene države pogodbenice upravičena do dajatev za škodo, nastalo na ozemlju
druge države pogodbenice, po njenih pravnih predpisih pravico do povračila škode proti tretjemu, preide odškodninski
zahtevek na nosilca prve države pogodbenice, zavezanega za
plačilo odškodnine po zanj veljavnih pravnih predpisih; druga
država pogodbenica prizna ta prehod.

4. Na podlagi te konvencije ni možno uveljavljati pravic do
dajatev za čas pred njeno uveljavitvijo.
5. Za ugotavljanje pravic do dajatev po tej konvenciji se
upoštevajo tudi zavarovalne dobe, ki so bile dopolnjene pred
njeno uveljavitvijo.
6. Za vse pravice, ki izhajajo iz te konvencije, začnejo teči
zastaralni roki, predvideni s pravnimi predpisi držav pogodbenic, najprej z uveljavitijo te konvencije.

2. Če imata ob uporabi prvega odstavka odškodninski zahtevek zaradi dajatev za isti škodni primer nosilca obeh držav
pogodbenic, nastopata kot solidarna upnika. V medsebojnem
odnosu sta nosilca dolžna opraviti poravnavo v sorazmernih
deležih do dajatev, ki jih morata plačati.

7. Ta konvencija ne velja za pravice, ki so bile poplačane z
odpravnino ali z vračilom prispevkov.

34. člen

8. Črka c) 14. člena velja tudi za državljane drugih držav, ki so
bile nekoč republike Socialistične federativne republike Jugoslavije.
9.Za osebe, ki so z opravljanjem poklicne dejavnosti začele
pred uveljavitvijo te konvencije, začne rok treh mesecev iz
drugega stavka drugega odstavka 8. člena teči z uveljavitvijo
te konvencije.
39. člen

1. Nosilci, ki po tej konvenciji izplačujejo dajatve, ta izplačila
opravljajo z oprostilnim učinkom v svoji valuti.
2. Če mora nosilec ene države pogodbenice plačati zneske
nosilcu druge države pogodbenice, morajo biti izplačila
opravljena v valuti druge države pogodbenice.
3. Če katera od držav pogodbenic sprejme predpise o omejitvah deviznega prometa, bosta državi pogodbenici takoj sporazumno sprejeli ukrepe za zagotovitev plačila zneskov, ki si
jih dolgujeta po tej konvenciji.

Z uveljavitvijo te konvencije preneha v odnosih med Švico in
Republike Slovenijo veljati Konvencija med Švicarsko konfederacijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o socialnem zavarovanju z dne 8. junija 1962 v besedilu dodatne
konvencije z dne 9. julija 1982.

35. člen

40. člen

Državljani ene države pogodbenice, ki bivajo na ozemlju
druge države pogodbenice, imajo neomejeno možnost prostovoljnega zavarovanja za primer invalidsnosti, starosti in
smrti po pravnih predpisiv svoje matične države, zlasti še
glede plačevanja prispevkov v to zavarovanje kot tudi prejemanja pokojnin, do katerih imajo pravico na tej podlagi.

1. Ta konvencija je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti z
odpovednim rokom šest mesecev pred pretekom koledarskega leta.
2. Če konvencija prenaha veljati zaradi odpovedi, veljajo
njene določbe še naprej za pravice, pridobljene do takrat'
Pravice, ki so v postopku uveljavljanja na podlagi njenih
določb, bodo urejene z dogovorom.

36. člen
1. Organi, sodišča in nosilci ene države pogodbenice ne
smejo zavrniti obravnavanja prošenj in upoštevanja drugih
spisov, ker so sestavljeni v enem od uradnih jezikov druge
države pogodbenice ali v angleškem jeziku.

41. člen

2. Pri izvajanju te konvencije se organi, sodišča in nosilci
držav pogodbenic sporazumevajo med seboj in z udeleženimi
osebami ali njihovimi predstavniki neposredno v svojih uradnih jezikih ali v angleškem jeziku.

Vladi držav pogodbenic se pisno obvestila o dokončanji
postopka, ki je z zakonodajo in ustavo predpisan za uveljavi'
tev te konvencije; konvencija začne veljati prvega dne drU'
gega meseca, ki sledi mesecu prejema zadnjega obvestila.

37. člen

V potrditev tega sta pooblaščenca držav pogodbenic podp''
sala to konvencijo in jo opremila s svojima pečatoma.

1. Vse težave pri izvajanju te konvencije sporazumno rešujejo
pristojni organi držav pogodbenic.

Sestavljeno v Bernu, dne 10. IV. 1996 v dveh izvodih v sloveP'
skem in nemškem jeziku; obe besedili sta enako obvezujoč'-
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3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.

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

Dne 10. aprila 1996 je bila v Bernu sklenjena Konvencija med
Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni
varnosti. Za Republiko Slovenijo je konvencijo podpisala
državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Nataša Belopavlovič, za Švicarsko konfederacijo pa
jo je podpisala poddirektorica Zveznega urada za socialno
zavarovanje, Maria Verena Brombacher.

skih ukrepov dokler bivajo v Švici. Podobne pravice pa so
zagotovljene tudi njihovim otrokom in drugim družinskim
članom. Osebe, ki so zavarovane po predpisih ene države
pogodbenice in doživijo nesrečo pri delu ali zbolijo za
poklicno boleznijo na ozemlju druge države pogodbenice,
lahko v tej državi zahtevajq vse potrebne zdravstvene storitve.
To je še posebej pomembno za takoimenovane detaširane
delavce.

Z uveljavitvijo te konvencije bo med državama prenehala
veljati konvencija o socialnem zavarovanju med SFRJ in Švicarsko kofederacijo iz I. 1962 v besedilu dodatne konvencije
izl. 1982.

Zaradi drugačnega sistema zdravstvenega zavarovanja v Švici
v konvencijo ni bilo mogoče vključiti zdravstvenih storitev za
državljane Republike Slovenije, ki se le začasno mudijo v
Švici. To pomeni, da bodo naši zavarovanci tudi v primeru
nuđenja nujne medicinske pomoči v Švici še naprej morali
kriti stroške zdravstvenih storitev, ki jih bodo šele po vrnitvi v
domovino lahko refundirali pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Konvencija zagotavlja tudi družinske dodatke otrokom naših
državljanov ne glede na kraj otrokovega bivanja, vendar pa je
treba poudariti, da so družinski dodatki v Švici na federalnem
nivoju omejeni le na ožjo skupino zaposlenih, saj se pravice
do teh prejemkov večinoma urejajo na ravni kantonov.
Posebno poglavje konvencije je namenjeno njenemu izvajanju tako glede pravne pomoči, ki si jo medsebojno nudijo
pristojni organi obeh držav, kot glede načina, ki naj bi zavarovancem čimbolj olajšal uveljavljanje pravic.

Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti v načelu ne širi pravic, ki jih je nudila
jugoslovansko-švicarska konvencija, vendar je z ustreznimi
spremembami in dopolnitvami ob upoštevanju evropskih
norm rešila nekaj doslej nezadovoljivo rešenih vprašanj. Z
novo konvencijo se urejajo pravice slovenskih državljanov,
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Hkrati sklenitev konvencije
pomeni tudi zagotovilo, da so državljani ene države v času, ko
delajo na ozemlju druge države pogodbenice, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani oziroma izključuje možnost,
da bi prišlo do dvojnega zavarovanja in bi torej morali dvakrat
plačevati prispevke za obvezno zavarovanje.
Najpomembnejši del konvencije se nanaša na pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma po švicarskih predpisih na invalidsko, starostno in družinsko zavarovanje ter na zavarovanje za primer nesreč in poklicnih bolezni.
Tako imajo slovenski državljani in po njihovi smrti družinski
člani na enak način kot švicarski državljani zagotovljeno pravico do redne oziroma družinske pokojnine. Izredne pokojnine pa jim pripadajo le v primeru, če so neposredno pred
vložitvijo zahtevka vsaj deset let bivali v Švici. Določeni so tudi
primeri, ko lahko oseba namesto redne delne pokojnine uveljavi pravico do enkratne odpravnine v višini gotovinske vrednosti pokojnine. Naši državljani, ki so pred nastopom invalidnosti plačevali obvezne prispevke v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, so deležni vseh rehabilitacij-

Pogodbenici sklepata konvencijo za nedoločen čas z možnostjo odpovedi po diplomatski poti ter z odpovednim rokom
6 mesecev pred pretekom koledarskega leta. Formalnopravno
bo konvencija začela veljati prvega dne drugega meseca, ki
bo sledil mesecu prejema zadnjega pisnega obvestila vlad
držav pogodbenic, da je dokončan postopek, ki je z zakonodajo in ustavo predpisan za uveljavitev te konvencije.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih
zadevah konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo ne bo zahtevala
spreminjanja veljavnih oziroma sprejemanja novih predpisov.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPURLIKO

VLADO

MALTE

0

SLOVENIJE

IN

SODELOVANJU

IZOBRAŽEVANJU,
ZNANOSTI

MED

KULTURI

V

IN

(RMLIKZ)

- EPA 1490

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

Vlada Republike je na 198. seji dne 16. maja 1996 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O
SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Janez DULAR, minister za kulturo, _
- Tanja OREL^ ŠTURM, vodja sektorja za koordinacijo
mednarodnega prosvetnega, kulturnega in znanstvenega
sodelovanja Ministrstva za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

V te namene podpirata izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov, univerzitetnih profesorjev, učiteljev, študentov in pripravnikov.
2. člen

1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
»lado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Ljubljani dne 20. marca 1996.
2. člen

Pogodbenici v skladu z možnostmi dodeljujeta štipendije za
študij in specializacije.

Porazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:

3. člen

s

Pogodbenici se obveščata o možnostih za študij jezika druge
pogodbenice in v ta namen izmenjavata lektorje in študente.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O
SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN
ZNANOSTI

4. člen

ad

Y! a Republike Slovenije in Vlada Malte, v nadaljnjem besea Pogodbenici, sta se: v želji, da bi krepili prijateljske
nose med državama ter spodbujali in razvijali sodelovanje v
°braževanju, kulturi in znanosti, v prepričanju, da bo tako
"delovanje
prispevalo k boljšemu medsebojnemu razumeva'u in krepitvi odnosov na različnih ravneh, odločeni, da
sort^tu'e,a na'e'a Helsinške listine Konference o varnosti in
"delovanju
v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunaj8
deklaracije Sveta Evrope, dogovorili o naslednjem:

Pogodbenici proučita možnosti za medsebojno priznavanje in
enakovrednost spričeval, potrdil, visokošolskih diplom in akademskih naslovov.
5. člen
Za boljše poznavanje obeh narodov in njihovega življenjskega
stila, tradicije in kulture pogodbenici spodbujata seznanjanje
s kulturo in umetnostjo ter druge oblike kulturnih stikov.

I.člen

Spodbujata izmenjavo informacij o življenju, zgodovini in
kulturi obeh držav.

P°9odbenici spodbujata in razvijata neposredno sodelovanje
I ®»ke v izobraževanju, kulturi in znanosti med posamezniki
"stanovami.

Spodbujata tudi stike med muzejskimi strokovnjaki, umetniki
in glasbeniki.
83
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6. člen

sestaja vsaka tri leta. Ti sestanki potekajo na predlog ene od
pogodbenic. O kraju in času sestanka se pogodbenici dogovorita po diplomatski poti.

Pogodbenici spodbujata dejavnosti v izobraževanju, kulturi in
znanosti v okviru evropskih večstranskih povezav.

11. člen

7. člen

Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi odobritvi v skladu z zakonodajo obeh držav, po diplomatski poti.

Pogodbenici spodbujata sodelovanje v športu, posebno z
izmenjavo športnikov in trenerjev in s sodelovanjem na športnih prireditvah in tekmah, ki jih bo organizirala druga pogodbenica.

Ta sporazum velja za dobo pet let. Nato se samodejno obnavlja za nadaljnja petletna obdobja, razen če ga ena od pogodbenic šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja
pisno ne odpove po diplomatski poti.

Pogodbenici spodbujata stike med mladinskimi organizacijami z namenom, da bi poglobili medsebojno razumevanje
med narodoma.

Ob prekinitvi sporazuma ta člen določa, da vsi programi
izmenjav in sporazumi ali projekti, ki so bili sklenjeni na
podlagi tega sporazuma in so še odprti, ostanejo v veljavi,
dokler niso dokončani.

8. člen
Sodelovanje pri znanstvenem raziskovanju in tehnologiji se
bo urejalo posebej.

Sestavljeno v Ljubljani dne 20. marca 1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.
3. člen

9. člen
Vsaka pogodbenica v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na
njenem ozemlju, drugi pogodbenici z njenim soglasjem
dodeli vse možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb ter
za uvoz gradiva in opreme, potrebne za izmenjave v skladu s
tem sporazumom.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in Ministrstvo za zunanje zadeve.

10. člen

4. člen

Predstavniki pogodbenic imajo sestanke z namenom priprave
periodičnih programov in pregleda izvajanja tega sporazuma.
V ta namen pogodbenici oblikujeta mešano komisijo, ki se

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za kulturo Republike Slovenije, g. Janez Dular in podpredsednik Vlade in zunanji minister Malte, g. Guido de Marco, dne 20. 3. 1996 v Ljubljani.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnh odnosov na področju
izobraževanja, kulture in znanosti med obema državama.
Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov
Republike Slovenije z Malto.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slovenijo in Malto. Podrobnejši medsebojni odnosi se bodo urejali
na podlagi ustreznih programov, sporazumov in protokolov
med obema državama in državnimi organi ter drugimi subjekti
obeh držav.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področjih izobraževanja, kulture in znanosti.
Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za
izvedbo v okviru letnih programov dogovorjenih aktivnosti se
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih
ministrstev.

Opomba uredništva
3. in 4. člen predloga zakona sta bila pomotoma že objavljena
v Poročevalcu št. 22, dne 13. junija 1996.
Za napako se opravičujemo.
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Predlog za sprejem

OBVEZNE

RAZLAGE

ČLENA ZAKONA
PORAVNAVI,

0

1.

ODSTAVKA

131.

PRISILNI

STEČAJU

IN

LIKVIDACIJI

(ORZPPSL)
- EPA 1484

Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.
I. RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanec vlaga

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 209. člena
Poslovnika Državnega zbora RS.

PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE (1)
ODSTAVKA 131. ČLENA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI

Predlagatelj sporoča, da bo v skladu s prvim odstavkom
176. člena Poslovnika sodeloval na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles.
Janez Jug, I. r.

Razlog za obvezno razlago

BESEDILO OBVEZNE RAZLAGE

Ni jasno, ali ima carinarnica oziroma carinski deklarant kot
Zastopnik
prejemnika blaga, prednostno pravico do poplačila,
Kl
je osnova za ločitveno pravico po (1) 131. členu Zakona o
Prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, na blagu, ki je pod
carinskim nadzorom.

Ločitveno pravico po odstavku (1) 131. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93), ima tudi:
1. carinarnic oziroma
2. carinski deklarant, ki je po določbah zakona carinski dolžnik, in sicer na blagu, ki je pod carinskim nadzorom.

OBRAZLOŽITEV
8
Primer lahko vzamemo postopek uvoza zaradi izvoza in
jasnega uvoza kot dva od carinskih postopkov z ekonomom učinkom. V obeh primerih se uvozi blago, ki ga je
,r
*bno po določenem roku ponovno izvoziti ali dokončno
l°ziti
ob plačilu carinskih dajatev, do tedaj pa je blago pod
Srir
>skim nadzorom.

deklarant vložil carinsko deklaracijo, če predpostavljamo, da
zakon določa solidarno odgovornost zastopnika in zastopanega.
V primeru a) zahteva carinarnica plačilo carinskih dajatev od
carinskega deklaranta, ki je istočasno prejemnik blaga.

^.carinski deklarant ne izvozi oziroma dokončno uvozi blaga
ir°mg pridobljenih proizvodov v predpisanem roku, carin' °rgan ustrezno ukrepa, to je, sprejme katere koli potrebne
Pe po 57 6lenu
01
tu!r
odvzame blago inCarinskega
ga proda. zakona. Med drugim, lahko

V primeru b) zahteva carinarnica plačilo carinskih dajatev od
carinskega deklaranta, to je, zastopnika prejemnika blaga, ali
od prejemnika blaga.
Po 85. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št.
29/78, 39/85, 57/89) pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu in
za račun zastopane osebe (direktno zastopanje) obvezuje
neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stran. Iz tega
izhaja, da je v primeru, ko je carinski deklarant direktni
zastopnik prejemnika, carinski dolžnik prejemnik blaga.
V primeru direktnega zastopanja zahteva carinarnica plačilo
carinskih dajatev od prejemnika blaga.

Qtl

9ovornost za plačilo carinskega dolga

3 odst
<laiinik
l
avku 143. člena Carinskega zakona je carinski
za carinski dolg:

bj ®ar'"sW deklarant,
rant pr.'meru
indirektnega zastopanja, to je, ko carinski deklaPreio
■ car,nsko
v svojem
in katere
za račun
ivmnika,
carinskideklaracijo
deklarant In
oseba, imenu
v Imenu
je

Carinski organ praviloma zahteva zavarovanje plačila carinskega dolga. Po 7. členu Uredbe o instrumetnih in postopku
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zavarovanja plačila carinskega dolga (Ur. I. RS, št. 56/95) da
zavarovanje lahko carinski dolžnik ali »oseba, ki lahko
postane carinski dolžnik«. Domnevamo, da to pomeni, da
oseba, ki da zavarovanje, s tem postane carinski dolžnik. V
primeru, ko da zavarovanje carinski deklarant kot zastopnik
prejemnika blaga, postane s tem carinski dolžnik.

Ločitveno pravico ima:
1. CARINSKI ORGAN
a) če je carinski deklarant tudi prejemnik blaga,
ali
b) če je carinski deklarant uvozil blago v imenu in za račun
prejemnika blaga (direktno zastopanje)
ali
c) če je carinski deklarant uvozil blago v svojem imenu in za
račun prejemnika blaga (indirektno zastopanje), pa se je
carinski organ odločil uveljavljati odgovornost za plačilo
carinskega dolga od prejemnika blaga;

V primeru, ko da zavarovanje zastopnik prejemnika blaga,
zahteva carinarnica plačilo carinskih dajatev od zastopnika
prejemnika blaga, ki pa ima regresivno pravico po 784. členu
ZOR, to je, pravico, da mu prejemnik blaga stroške povrne.
Stečajni postopek prejemnika blaga

2. ZASTOPNIK PREJEMNIKA BLAGA
a) če je carinski deklarant uvozil blago v svojem imenu in za
račun prejemnika blaga (indirektno zastopanje), pa se je
carinski organ odločil uveljavljati odgovornost za plačilo
carinskega dolga od zastopnika prejemnika blaga
b) v primeru, ko je dal instrument zavarovanja carinskega
dolga carinski deklarant kot direktni ali indirektni zastopnik
prejemnika blaga.

Postavlja se vprašanje plačila carinskega dolga za uvoženo
blago v primeru, ko gre prejemnik blaga v stečaj.
Menim, da gre za ločitveno pravico na blagu, ki ga je carinski
deklarant uvozil oziroma na proizvodih, ki so bili pridobljeni iz
tega blaga, v primerih, ko je blago oziroma pridobljeni proizvodi v skladu s carinskimi predpisi še pod carinskim nadzorom.

v zadnjih dveh mesecih pred dnem začetka stečajnega
postopka, nehajo veljati.

BESEDILO ČLENA, ZA KATEREGA SE
SPREJME OBVEZNA RAZLAGA
131. člen

I

(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni postopek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega
zakona.

(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice).

(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena z
izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, se
izvršba nadaljuje na podlagi sklepa stečajnega senata iz četrtega odstavka 143. člena tega zakona.

(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem

D
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Predlog za sprejem

OBVEZNE
17.

RAZLAGE

ČLENA

REPUBLIKE

ZAKONA

3.
0

IN

4.

ODSTAVKA

VLADI

SLOVENIJE

(0RZVRS17)

- EPA 1553

Na podlagi 208. člena Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanec predlaga

ki jo pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 209. člena
Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika državnega
zbora, bo na sejah državnega zbora sodeloval podpisani
poslanec

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 3. IN 4. ODSTAVKA 17.
ČLENA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (Ur. I.
RS 4/93 in Ur. I. RS 23/96)

Vitodrag Pukl, I. r.

a ek 17 člena zakona 0 vladi RS se
uJj)
k, °.dSltudi
^ v primeru
'
uporabljata
razrešitve posameznegasmiselno
ali več
ministrov in sicer tako:

da bo res začasno prevzel sam ali ga poveril drugemu ministru. V kolikor nov minister ni imenovan oziroma predsednik
vlade ali drug minister ne prevzame resorja v treh mesecih
državni zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in
ministrom prenehala.

- da mora predsednik vlade v roku deset dni po razrešitvi
ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor,

OBRAZLOŽITEV
V primeru, da državni zbor razreši ministra je potrebno spoštovati enak rok kot ga določa zakon v 17. členu v primeru
nastopa nove vlade. V nasprotnem primeru ima predsednik
vlade možnost neomejeno dolgo ne predlagati novega ministra, kar v praksi pomeni, da razrešen minister skladno z 115
členom ustave neomejeno dolgo opravlja naloge ministra. To

pa gotovo ni namen interpelacije in razrešitve ministra. Minister je razrešen takrat kadar njegovo delovanje ni skladno s
politično voljo večine v državnem zboru, kar pomeni, da ne
sme biti dovoljeno, da po razrešitvi opravlja naloge ministra
neomejeno.
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Poročilo o

IZVAJANJU

NACIONALNEGA

RAZISKOVALNEGA
SREDSTVI

IZ

SLOVENIJE

V

PROGRAMA

PRORAČUNA
LETU

S

REPUBLIKE

1995

Vlada Republike Slovenije je na 200. seji dne 30. maja 1996
sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Andrej UMEK, minister za znanost in tehnologijo,
— Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

IL0 0
WAr??5?
DAJANJU
NACIONALNEGA
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
S SREDSTVI
IZ PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1995,

ki ga pošilja v obravnavo.

nih zmogljivosti ter povezovanje gospodarskih in akademsko
raziskovalnih institucij
»P
Za doseganje navedenih usmeritev je oblikovana vrsta izvedbenih ciljev in instrumentov v naslednjih programskih sklopih:
• raziskave
• spoODujanje tehnološkega razvoja
• podiplomsko raziskovalno usposabljanje
• informacijska in raziskovalna infrastruktura
• mednarodna dejavnost na področju znanosti in tehnologije
• investicije na področju znanosti in tehnologije

Uvod
Na podlagi določb Nacionalnega raziskovalnega programa
(UL RS, št. 8/95) je Ministrstvo za znanost in tehnologijo v
sodelovanju
z drugimi ministrstvi pripravilo predlog poročila
0
izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa, financirala
s sredstvi iz državnega proračuna v letu 1995. Sprejela
9a je Vlada RS na svoji seji 30. 5. 1996. Skrajšano inačico
Poročila pošilja v obravnavo Državnemu zboru RS.
p
C|°drobno

faktografsko letno poročilo je objavljeno v publika]i Ministrstva za znanost in tehnologijo Znanost & Tehnologa, junij 1996.

Politika v gornjih sestavinah temelji tudi na Tehnološki politiki
Vlade RS (sprejeta na 119. seji Vlade RS 15. 12. 1994, objavljena v publikaciji MZT Znanost & Tehnologija, št. 2/95) in
zajema Program spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije
do leta 2000 (dokument MZT, objavljen v Znanost & Tehnologija, št. 2/95), ki vsebuje naslednje usmeritve:

Poročilo prikazuje dejavnosti, ki so jih usmerjala in financirala
jJ*o Ministrstvo za znanost in tehnologijo kot tudi druga
^'nistrstva v okviru svojih proračunov v letu 1995. Okvirno
®'no politiko na področju raziskovanja in (tehnološkega)
azvoja za leto 1995 je določila Vlada RS s sklepom o znan"Oni in tehnološki politiki, sprejetim marca 1995.

• tehnološko razvojne spodbude gospodarstvu
• nabava raziskovalne opreme za laboratorije in razvojne
oddelke
• delovanje infrastrukturnih centrov
• izgradnja raziskovalnega komunikacijskega in informacijskega omrežja za prenos znanja.
Predstavitev programskih dejavnosti

C

"H znanstvene In tehnološke politike v letu 1995

Dc!h'U 1995 'e Ministrstv0 za znanost in tehnologijo izvajalo in
ljevP'ral° Predvsem dejavnosti za doseganje naslednjih cle mec
*a?Zdra*evan
lnarodno primerljive kakovosti raziskav in
,er '
zr*'
izpopolnitev
sistema pregleda nad raziskovalnimi
m
% °gljivostmi in dosežki
P^ečanje angažiranja raziskovalnih zmogljivosti za raz)ne
Potrebe gospodarstva in družbenega razvoja
%
b Podbuditev povpraševanja po znanju za razvoj in spod• k akovostna
kZa prenosin znanja
količinska okrepitev raziskovalnih in razvoj-

Raziskave
V okviru programskega sklopa Raziskave so v letu 1995 potekale temeljne in uporabne raziskave, skupaj 865 projektov,
končalo se jih je 561 in začelo 187. Od vseh projektov je 598
temeljnih in 267 uporabnih. MZT je zanje skupno namenil
4.988 mio SIT.
89
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Razporeditev temeljnih raziskav po področjih
št. projektov

sredstva v mio SIT

delež

naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
humanistika

153
166
33
93
58
95

1.148
1.274
188
456
298
507

29,7%
32.9 %
4.8 %
11,8 %
7.7 %
■13,1 %

skupaj

598

3.870

100.0 %

področje

To so pretežno triletni projekti, potekajo praviloma na znanstvenih inštitutih in na univerzah. S tem programom se zagotavljajo znanstvena kakovost in aktualnost disciplin ter

predpo stavke za univerzitetno izobraževanje in prenos znanja v uporabo in iz sveta. V tem letu se jih je začelo 121 in
končalo 392.

Razporeditev uporabnih raziskav po področjih
področje

št. projektov

sredstva v mio SIT

naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
humanistika

14
115
46
44
36
12

68
538
188
158
134
31

skupaj

267

To so pretežno dvo- in triletni projekti, ki potekajo praviloma
na inštitutih in univerzah in jih MZT sofinancira povprečno
okoli 75-odstotno. Pomenijo vez med temeljnimi znanji oz.
spoznanji in usmerjenostjo v razvojne in druge problematike
uporabnikov. V tem letu se jih je začelo 66, končalo se jih je
169.
Ostalih okvirno 25 % vrednosti projektov financirajo druga
ministrstva, gospodarske družbe in drugi.
Spodbujanje tehnološkega razvoja
Programski sklop spodbujanja tehnološkega razvoja zajema

•

1.118

delež
6.0
48.2
16.9
14,1
12.0
2.8

%
%
%
%
%
%

100,0 %

programe raziskovalno-razvojnih projektov, ciljnih raziskff
valnih programov, izumiteljskih projektov, subvencije pla'
doktorjev znanosti, ki se prezaposlijo v uporabniške organizff1
cije, ter programe subvencij tehnološkim centrom in parkofl
Programi potekajo pretežno na področju tehniških in delom'
tudi biotehniških ved.
V okviru programa spodbujanja tehnološkega razvoja je pote;
kalo zadnje leto programa razvojno-raziskovalnih nalog,J*!
jih v vrednosti 50% sofinancira MZT. Teh projektov je bilo 13«
v skupni vrednosti 615 mio SIT.

Razporeditev razvojnih raziskav po področjih
področje

sredstva v mio SIT

naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje

19
496
53
15
31

skupaj

615

delež
3.1
80.7
8,6
2,5
5,1

%
%
%
%
ct
jO

100.0 %
A

• 50-odstotno subvencioniranje obrestne mere gospodarskim družbam za posojila, najeta za dvig tehnološke ravni
proizvodnje, za 2 podjetji
• subvencioniranje 30 izumiteljskih projektov
• subvencioniranje plač 10 doktorjem znanosti, ki so se
prezaposlili v uporabniške organizacije

Program subvencij, kjer so prejemniki praviloma gospodarske družbe, ki najemajo raziskovalne skupine akademskih
raziskovalnih organizacij, zajema
• subvencioniranje razvojno-raziskovalne faze razvojnih
projektov (predkonkurenčnih in za enega naročnika, domačih
in v mednarodnem sodelovanju), skupaj 135, od tega je bilo
74 projektov sprejetih v letu 1995
Sredstva za razvojne projekte

program

sredstva v mio SIT

program subvencij
subvencije izumiteljem
projekti EUREKA
projekti COPERNICUS

661,2
36,0
55,0
4,4

skupaj

756,6

delež,
87,4
4,7
7,3
0,6

%
%
%
%

100,0 %

Razporeditev sredstev po panogah v letu 1995

panoga

delež od sredstev MZT

predelovalne dejavnosti
- električna in optična oprema
- stroji in naprave
- tekstil
- kemija
- kovine in izdelki

63 %

rudarstvo
- energenti
- rude

13 %

poslovne storitve

11 %

29.0
11.0
6.5
5.8
5.5

%
%
%
%
%

7,0 %
6,0 %

kmetijstvo, gozdarstvo

7 %

drugo
o

6 %

c

"lni raziskovalni programi (CRP)
'etu 1995 so bili oblikovani naslednji novi ciljni raziskovalni
°grami:

Skupaj s CRP, oblikovanimi že leto pred tem, jih je bilo 17.
(So)financirali so se projekti 6 CRP na podlagi razpisov iz leta
1994 in leta 1995, skupno 66 projektov v skupni višini 125 mio
SIT. Sodelujoča ministrstva so za izvajanje teh CRP v letu
1995 namenila skupaj 140 mio SIT.

Pr

J država, civilna družba, politika
znanost
o znanosti
T
urizem
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Sredstva MZT po CRP v letu 1995
CRP

sredstva v mio SIT

Varstvo okolja
Gozd
Zemlja
Kulturni prostori
Strategija razvoja
Varstvo pred nesrečami
skupaj

delež

19.6
12.7
57.8
15,2
13.9
5,7

15,7
10,2
46,2
12,2
11.1
4,6

125,2

%
%
%
%
%
%

100,0 %

Sredstva drugih ministrstev za projekte CRP
sredstva

ministrstvo

19.6
80.8
9.7
9,5
7,2
12.7
0,9

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za obrambo
SAZU'
Vladne službe*

140.7

skupaj

delež
14.0
57.4
6.9
6.8
5.1
9.1
0.7

%
/O
o*
/O
C7
/O
%
%
%

100.0 %

Razen tega je v letu 1995 potekalo subvencioniranje 37 tehnc11
loških centrov in 2 tehnoloških parkov, v skupni višini 106 ml
SIT.

* omenjeni Instituciji sta neposredni porabnici proračunskih sredstev
tako kot ministrstva
Razmer|a med programi raziskav In razvo|a

Zbirni prikaz raziskovalnih in razvojnih projektov v leni 1995
sredstva v mio SIT

delež

3.870

57,2 %

I. svobodne raziskave
(100 % subvencionirane, t. i. temeljne)
II. usmerjene raziskave (sofinancirane)
- uporabne"
- ciljni raziskovalni programi
- projekti tehnološkega razvoja in centrov'

2.899

skupaj

6.769

42,8 %
16,5 %
3.9 %
22.4 %
100.0 %

K točki II je na ravni nacionalnega prikaza javnih sreds'^
treba dodati še sredstva tehnološko razvojnega sklada °
čeprav so namenjena prvenstveno sofinanciranju preno®
razvojnih dosežkov v proizvodnjo in trženje. Njihov vir *
kupnine v procesu lastninjenja prejšnje družbene lastn'Jp
podjetij. Tehnološko razvojni sklad RS o svojem delu poro
neposredno Državnemu zboru RS.

Opombi: * pri tem programu znaia sofinanciranje iz drugih, deloma
tudi proračunskih virov okoli 250 mio SIT
•* pri teh programih znaša sofinanciranje Iz drugih, praviloma neproračunskih virov okoli 950 mlo SIT. Ta sredstva niso zajeta v zgornjem
prikazu.

poročevalec, št. 26

1.117
266
1.516
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drugih pomoči za določene stroške študija Slovenski znanstveni fundaciji, Zvezi organizacij za tehnično kulturo pa
koncesijo za program Gibanje znanost mladini

Podiplomsko raziskovalno usposabljanje
Podiplomsko raziskovalno usposabljanje, ki ga je v letu 1995
finančno podpiral MZT, poteka v obliki naslednjih programov:

V letu 1995 je bilo v program mladih raziskovalcev skupaj
vključenih 1272 oseb. Od tega je popolnoma novo zajetih 194,
137 s končanim magisterijem pa jih je takoj nadaljevalo usposabljanje na doktorski stopnji. Magistriralo je skupaj 228
mladih raziskovalcev in doktorat doseglo 121.

• mladi raziskovalci, zaposleni za določen čas, vpeti v delo
raziskovalnih skupin in vpisani na podiplomski študij
• štipendije z dodatkom za stroške pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja
• pokrivanje stroškov šolnine
• sofinanciranje izvajalcev podiplomskih študijskih programov, ki jih Svet za znanost in tehnologijo RS oceni kot
prednostne z vidika kadrovskih ciljev NRP

Od vseh, ki so v letu 1995 dokončali program, jih je 657 ostalo
v akademskih organizacijah, 890 ali 58 % pa jih je prešlo v
gospodarske in druge organizacije. Primeri (začasne, praviloma kratkotrajne) brezposelnosti, odhodov v tujino ipd. po
oceni ne presegajo 6 % generacije mladih raziskovalcev, ki so
v letu 1995 zaključili študij*.

V letu 1995 so bile uvedene naslednje novosti:
• MZT pogodbeno odobri inštitutom in univerzama financiranje delovnih mest za mlade raziskovalce, ki jih inštituti in
univerzi izberejo prek lastnih javnih razpisov in potemtakem
izbora kandidatov ne opravlja več ministrstvo s pomočjo
ekspertov neposredno
• mladi raziskovalci, ki v pogodbenem roku dosežejo magisterij, lahko brez vmesnega razpisa, če tako želijo, vstopijo v
doktorski študij
• pri štipendijah v višini 60.000 SIT mesečno je uveden dodatek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje oz. varstvo
• za štirikrat so narasla sredstva, namenjena za sofinanciranje izvajalcev podiplomskega študija
• septembra je MZT podelil koncesijo za program štipendij in

Štipendije oziroma finančno pomoč za določene stroške študija je prejemalo 78 oseb.
MZT je sofinanciral 34 podiplomskih študijskih programov
osemnajstim izvajalskim organizacijam. Ob splošni zahtevi,
da programi omogočajo znanstveno usposabljanje, so bili pri
izbiri upoštevani predvsem naslednji kriteriji:
• mednarodna udeležba
• sodelovanje fakultet z inštituti
• ustrezanje večjemu številu v razpisu podanih t. i. prednostnih kriterijev

Sredstva za usposabljanje kadrov
program

sredstva v mio SIT

mladi raziskovalci
podiplomski programi
podiplomsko štipendiranje
Gibanje Znanost mladini

2.849
81
147
it

skupaj

3.090

delež
92.0
2.5
4.8
0,7

%
C/
/O
cr
/C
%

100.0 /O

Sredstva za mlade raziskovalce po vrstah prejemnikov
prejemnik

sredstva v mio SIT

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
javni raziskovalni zavodi
gospodarske družbe
druai

1.304.7
247.3
642,5
192.0
453.1

skupaj

2.840,0

delež
46.0
8.7
22,6
6.8
15,9

%
%
%
%
%

100,0 %
postavljena pa nova v Postojni, Kamniku, Velenju, Ravnah na
Koroškem, na Ptuju in v Ljubljani. S tem je bilo pridobljenih 79
novih sinhronih priključkov, tako da jih je skupaj že 157. V
osrednjih vozliščih omrežnih skupin Telekoma je bilo instaliranih dodatnih 72 klicnih modemov in je zato uporabnikom na
voljo skupaj 152 telefonskih linij za asinhroni pristop do
ARNES-a, Interneta in COBISS-a prek enotne telefonske
številke 9744.

'"formacijska In raziskovalna Infrastruktura
ARNES
^v letu 1995 se je povečala prepustnost mednarodne povezave
EuropaNet za dvakrat, vzpostavljena pa je bila tudi vzporedna povezava v evropsko hrbtenico akademskega komunikacij skega omrežja prek Ebonet-a na Dunaju. Razširjena so
'a obstoječa vozlišča v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju,
pr
' anu, Kopru, Novi Gorici, Novem mestu in v Murski Soboti,

Nakup opreme za priključitev na ARNES / Internet je MZT
93
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sofinanciral 39 raziskovalnim organizacijam, od tega 8 raziskovalno-razvojnim oddelkom v gospodarskih družbah.

Knjižnice in specializirani informacijski centri
MZT je financiral nakup opreme NUK-u, Univerzitetni knjižnici Maribor in Centralni tehniški knjižnici, knjižnicam inštitutov pa pokrilo stroške članarine v sistemu COBISS. Financiral
je dejavnost 11 specializiranih informacijskih centrov za
glavne stroke ter 2 evropskih dokumentacijskih centrov. Sredstva za koordinirano nabavo tuje znanstvene in strokovne
literature je prejemalo 65 knjižnic.

IZUM / COBISS
V letu 1995 sta se povečevali splošna dostopnost in uporaba
COBISS-a kot skupne osnove knjižničnega informacijskega
sistema v Sloveniji. Število vključenih knjižnic je poraslo od
90 konec leta 1994 na 145. Med njimi so tudi šolske knjižnice
in knjižnice razvojnih oddelkov v gospodarstvu. Tudi s
pomočjo novo razvitega vmesnika COBISS/OPAC za osebne
računalnike se storitev COBISS poslužuje med 30.000 in
40.000 uporabnikov.

Domači tisk in znanstveni sestanki
Sofinancirane so bile 107 slovenske znanstvene ali strokovne
revije, odobreno je bilo sofinanciranje 39 domačih znanstvenih monografij ter sofinanciranje 4 mladinskih (razvojno oz.
strokovno poljudno naravnanih) revij.

IZUM je v letu 1995 obogatil ponudbo storitev s podatkovno
zbirko SVVETSCAN, ki omogoča vpogled v vsebino 14.000
tekoče izdanih znanstvenih in strokovnih revij, ter s podatkovno zbirko INFORS kot vodičem po informacijskih virih po
Sloveniji.

Sofinanciranih je bilo tudi 150 znanstvenih sestankov, praviloma v Sloveniji z mednarodno udeležbo, in odobrena so bila
sredstva za sofinanciranje 38 zbornikov s teh sestankov.

Sredstva MZT za programe informiranja in komuniciranja
program

sredstva v mio SIT

ARNES
IZUM / COBISS
informacijski centri
tuja znanstvena literatura
domači znanstveni tisk
znanstveni sestanki
informacijska in komunikacijska oprema

200,0
192,0
83,7
257,4
209,9
73,7
91,1

skupaj

1.107,8

Raziskovalna oprema

delež
18,0
17,0
7,5
23,0
19,0
6,5
8,0

%
%
%
%
%
%
%

100.0 %

MZT je januarja 1995 izplačal zadnji obrok za nakup superračunalniškega paketa Convex. Trije računalniki so inštalirani
in delujejo na IJS in na Univerzi v Mariboru.

MZT je v letu 1995 sofinanciral nakupe srednje in velike
raziskovalne opreme na podlagi ocenjenih vlog na razpis iz
leta 1994 (t. i. paket Vili). Oprema nizke cenovne vrednosti se
sicer plačuje v okviru amortizacije in materialnih stroškov v
stroškovniku raziskovalnih projektov.

V tem letu je bil zaključen tudi nakup raziskovalne opreme za
NMR spektroskopijo za posodobitev centra za jedrsko magnetno resonanco visoke ločjivosti na Kemijskem inštitutu in
Univerzi v Ljubljani.

MZT povprečno sofinancira okoli dve tretjini nabavne vrednosti opreme, skupno je bilo v letu 1995 temu namenjenih 487
mio SIT.
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Razporeditev sredstev MZT za raziskovalno opremo med organizacije

organizacija

sredstva v mio SIT

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Institut Jožef Štefan
Kemijski inštitut
IKMT
ZAG - ZRMK
IKM
Inštitut za biologijo
ZRC SAZU
~
IGGG
drugi

139,3
58,1
101.0
70,4
15,9
8,7
8,3
5,1
3,8
3.0
74,2

skupaj
Convex

487,8
29,8

delež
28,6 %
11,9%
20,7 %
14,4 %
3,3 % (
1,8 % *
1,7 %
1,0%
0.8 %
0.6 %
15,2 %
100,0 %

Navajamo posamične postavke raziskovalne opreme, sofinancirane s sredstvi MZT z zneskom
nad 8 mio SIT:

sredstva v mio SIT

oprema
NMR spektrometer
X-ray (vir rentgenskih žarkov)
rentgenski praškovni difraktometer
proteinski sekvenator
oprema za medicinske pline
elektronski vrstični mikroskop
grafična delovna postaja z opremo
krožni dikroizni spektrometer
računalnik Silicon Graphics Power Challenge

35,8
27,1
15,1
13,4
9.0
8,7
8.4
8.4
8.1

j^aviioma
MZT sofinancira nabavo raziskovalne opreme med
00
in 70 odstotki nabavne vrednosti.

zavodih in na univerzah ter so na voljo raziskovalcem in
razvojnikom tudi iz drugih organizacij.

'n*trumentalni centri in zbirke

V letu 1995 je MZT sofinanciral izvajanje programov dejavnosti ter stroške delovanja osmih instrumentalnih centrov in
dvajsetih zbirk v skupni višini 159 mio SIT.

J'e centri in zbirke so oblike infrastrukturnih raziskovalnih
ntrov. Organizirani so praviloma v javnih raziskovalnih

95
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Razporeditev sredstev MZT med organizacije

organizacija
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Institut Jožef Štefan
Kemijski inštitut
ZRC SAZU
drugi inštituti
skupaj

sredstva v mio SIT

delež

14,0
19,3
92,0
16,5
14,0
3,4

8,8
12,0
57,8
10,3
8,8
2,3

159,3

%
%
%
%
%
%

100.0 %

Mednarodna dejavnost

1995 temeljilo na nadaljevanju programov iz preteklih let in
uveljavljalo politiko institucionalnega urejanja sodelovanja z
najbolj pomembnimi partnerji na dvostranski in večstranski
ravni.

Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje je v letu
Programi Evropske zveze
Sodelovanje v evropskih skupnih programih
program
ACE
TEMPUS
PECO
COPERNICUS
3. okvirni program
COST
"
EUREKA
skupaj projektov

število projektov
9
37
58
38
30
64
16
252

Pri delu programov in projektov so slovenske raziskovalne
skupine oz. raziskovalci za sodelovanje iz virov Evropske
zveze prejeli sredstva v skupni višini okoli 3,1 mio ECU.
Decembra 1994 je Slovenija dobila privoljenje, da lahko sodeluje tudi v programih 4. okvirnega programa Evropske zveze.

Slovenske organizacije so v letu 1995 sodelovale na razpisi'
„ za programe ACE, TEMPUS in 4. okvirni program. Doslej sf
znani rezultati za program TEMPUS, kjer je Slovenija dobila1
novih projektov, 61 štipendij in 2 komplementarna prograf '
pomoči univerzama.

Dvostransko sodelovanje
Sodelovanje je potekalo s skupaj 54 državami, zajelo pa je 184 projektov. Najpomembnejši
partnerji so bili:

država
Nemčija
Francija
ZDA
Velika Britanija
Madžarska
Avstrija
Makedonija
Rusija
Avstralija
poročevalec, št. 26

število projektov
47
38
28
27
17
14
6
5
2
96

i;

venske nacionalne komisije za UNESCO, sodelovanje v
sistemu OZN, delo v Srednjeevropski pobudi in v DS Alpe-Jadran.
Skupaj je bilo temu programu namenjenih 268 mio SIT iz
proračuna ministrstva.

Ocenjujemo, da je korist zaradi pridobivanja znanja precej
ečja od slovenskih vlaganj v dvostranske projekte.
Večina sodelovanja se odvija v okviru meddržavnih sporazumov o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije: 11 že
sklenjenim sta se v letu 1995 pridružila £e sporazuma s Češko
ter Bosno in Hercegovino. Krovni meddržavni sporazumi o
sodelovanju v znanosti, kulturi in izobraževanju pa so bili
Podpisani s 17 državami, tako da smo imeli meddržavne
sporazume s skupaj 30 državami.
Sofinanciranje sodelovanja znanstvenikov
Ministrstvo je v letu 1995 sofinanciralo 1050 delovnih obiskov
slovenskih znanstvenikov v tujini in 870 obiskov tujih znanstvenikov v Sloveniji.
y

Ustanoviteljske obveznosti
MZT je v letu 1995 plačal ustanoviteljske obveznosti države 28
inštitutom, med njimi jih ima 14 status javnega raziskovalnega
zavoda, drugi pa status javnega zavoda oz. zavoda s pravico
javnosti ali njegove organizacijske enote, ter obema univerzama v obliki t. i. rektorskoga sklada. Ta sredstva so namenjena plačilu stroškov upravljanja in vodenja organizacij,
zagotavljanja osnovnih delovnih razmer in za razvojne sklade
organizacij.

V okvir mednarodnega sodelovanja spadajo Se delovanje SloSredstva za ustanoviteljske obveznosti

sredstva v mio SIT

zavod

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Kemijski inštitut
Inštitut za biologijo
Institut Jožef Štefan
Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko
Kmetijski inštitut Slovenije
Gozdarski inštitut Slovenije
Inštitut za novejšo zgodovino
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Inštitut za kriminologijo
Urbanistični inštitut Slovenije
Inštitut za geografijo
Inštitut za narodnostna vprašanja
Inštitut za delo
Ekonomski inštitut
Pedagoški inštitut
Inštitut za družbene vede FDV
Znanstveno raziskovalni center SAZU
Inštitut za hidravlične raziskave
Zavod za gradbeništvo ZRMK
Znanstveno raziskovalno središče Koper
Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni dejavnosti

37,7
195.8
47.4
728,2
6,7
3,0
53,3
37,0
25,6
65,6
32,6
29,2
15,0
10,2
26,6 9,2
24.5
5,4
8.6
14.0
27.0
202.8
16.6
20,5
6.7
5.0
1.714.5

skupaj
•nvesticije
Univerzitetno knjižnico v Ljubljani, za njeno izgradnjo je
sprejet zakon o izgradnji iz leta 1994, so v letu 1995 potekala
Popravljalna dela za izgradnjo osrednje oz. nove zgradbe in
®'a za prenovo zgradbe NUK. Tej investiciji je bilo namenje"'h 300 mio SIT.
Biološko središče Ljubljana je bilo v letu 1995 porabljenih
97

delež
2,2 %
11.4 %
2.8 %
42.5 %
0.4 %
0.2 %
3,1 %
2.2 %
1,5 %
3,8 %
1,9 %
1,7 %
0,9 %
0,6 %
1.6 %
0.5 %
1,4 %
0,3 %
0.5
0.8
1.6
11.8
1,0
1.2
0.4
0.3

7o
%
%
%
%
%
%
%

100.0 %

100 mio SIT za zaključna gradbena in obrtniška dela v glavni
stavbi središča. S tem ostane nedokončana samo še vhodna
stavba, namenjena raziskovalni dejavnosti.
Za Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani je
bilo porabljenih 37 mio SIT za dela pri dokumentacij in za
druge priprave na gradnjo doma v letu 1996.
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Sredstva drugih ministrstev za raziskave in razvoj v letu 1995
ministrstvo

sredstva v mio SIT

Urad predsednika Vlade RS
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za zdravstvo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za obrambo

1,9
25,0
98,4
240,0
2 5
149.4
108.5
6,8
3,0
25,0
49,7
105,5
146,0

skupaj

962,0
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih sestankov (UL RS, št. 5/95)
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (UL RS, št. Si
95)
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranj«;
znanstvenih monografij (UL RS, št. 5/95)
• Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora MZT ni
področju raziskovalne dejavnosti (UL RS, št. 55/95)
• Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov zs
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijski
opreme (UL RS, št. 62/95)
• Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov
dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (UL RS, št
62/95)
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranj*
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (UL RS, št
62/95)

Slaba polovica navedenega zneska je bila namenjena sofinanciranju projektov, ki jih je financiral tudi MZT, večja polovica
pa samostojnemu financiranju projektov drugih ministrstev.
Skupaj je državni proračun za raziskovalne namene v letu
1995 namenil 15.052 mio SIT, od tega Ministrstvo za znanost
in tehnologijo 14.090 mio SIT in druga ministrstva 962 mio SIT
ali 7,5 % vseh temu namenjenih sredstev.
Predstavitev sistemskih delavnosti
V letu 1995 so bili na pobudo MZT in na vladni predlog v
Državnem zboru sprejeti naslednji zakoni:
• Zakon o ustanovah (UL RS, št. 60/95)
• Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (UL RS,
št. 21/95)
• Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (UL RS, št. 45/95)

Na predlog MZT je Vlada RS sprejela ustanovitvene akte z'
naslednje Javne raziskovalne zavode:
I
• Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in ra?
vojni dejavnosti (UL RS, št. 23/95)
• Inštitut za geografijo (UL RS, št. 26/95)
• Pedagoški inštitut (UL RS, št. 26/95)

V raznih fazah vladne in parlamentarne procedure je bilo še 6
predlogov zakonov, in sicer:
• predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju
znanosti in tehnologije
• predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
• predlog zakona o priznanju RS za kakovost
• predlog zakona o podržavljenju sredstev, ki jih ima v uporabi Mednarodni center za podjetja v družbeni lastnini v
deželah v razvoju
• predlog zakona o genski tehnologiji
• predlog zakona o knjižnično informacijskem sistemu (pripravlja ga MZT skupaj z Ministrstvom za kulturo)

Prvi inštitut je nov, druga dva sta se preoblikovala iz že dolfl'
obstoječih.
Na predlog MZT je Vlada RS dala soglasja Institutu Jože(
Štefan za soustanoviteljstvo inštituta Erico Velenje in FaWj
tete za znanosti o okolju v Novi Gorici, skupaj z Ministrstvo^
za zdravstvo pa je Vladi predlagal še soglasje za oblikovani'
Raziskovalnega inštituta v bolnici Valdoltra.

Vlada RS je na predlog MZT sprejela:

Vlada je dala soglasja tudi na več statutov in programov dejj
in razvoja inštitutov v letu 1995. Novost je bilo sogla5'
ZRMK-ju za preoblikovanje v gospodarsko družbo, koraK
bodoči odprodaji sedaj državne lastnine.

• Sklep o financiranju delovnih mest mladih raziskovalcev
(UL RS, št. 64/95) in v sopredlagateljstvu z Ministrstvom za
šolstvo in šport še
• Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (UL RS, št.
18/95)

Oblikovana je bila regijska izpostava oz. enota ZRC SAZ^
Tolminu, odvijale so se aktivnosti za oblikovanje podob''
enote pri ZRC SAZU na Ruju in Inštitutu za narodnost''
vprašanja v Lendavi.

V letu 1995 je MZT v Uradnem listu RS objavilo:
• Pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti (UL RS, št. 21/95)
poročevalec, št. 26

V letu 1995 so bile ažurirane evidence za (javne) razi*"'
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valne zavode, katerih pretežna dejavnost je raziskovanje, tor
za raziskovalne oz. razvojne skupine v gospodarskih družbah.
Imenovana je bila komisija za nadzor nad imenovanji v znanstvene nazive v inštitutih. Potekalo je potrjevanje izvolitev v
nazive v tistih zavodih, ki so v letu 1995 prejemali sredstva za
institucijsko financiranje na podlagi ustanoviteljskih obveznosti države.

dejavnosti, podiplomskega izobraževanja, prenosa znanja v
uporabo in raziskovalne infrastrukture.
Povečanje uporabe znanja za razvoj v letu 1995 bi lahko
ocenili kot pozitivno širjenje mreže institucij za prenos znanja,
(centri, parki, informacijsko omrežje), dalje prve realizacije v
politiki regionalizacije, uvedbo ciljnih raziskovalnih programov na področju tehnološkega razvoja, utrjevanje organiziranih stikov med raziskovalnimi zavodi in uporabniškimi organizacijami, začetek rednega delovanja Tehnološko razvojnega
sklada Slovenije. Žal pa se sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov, zlasti za programe v okviru t. i. programa
tehnološkega razvoja in prestrukturiranja do leta 2000, niso
povečala skladno s porastom kakovostnega povpraševanja
po njih. Analiza stvarnih dosežkov razvojnih projektov poteka
in bodo njeni rezultati na voljo jeseni 1996.

V letu 1995 so potekale konference na področjih naravoslovja, tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja in humanistike in množica manjših oziroma ožje organiziranih srečanj
znanstvene ponudbe in uporabniškega povpraševanja storitev. Največji del so inštituti in univerze opravljali v neposrednih poslovnih stikih z gospodarskimi in drugimi naročniki
raziskovalnih, razvojnih in drugih strokovnih storitev.
MZT je izvajal ali podpiral promocijske aktivnosti: Teden
slovenske znanosti, Festival znanosti, udeležbo na tujih tehnološko komercialnih sejmih, podelitev državnih nagrad za
raziskovalne dosežke in priznanj ambasador znanosti.

Glede oblikovanja številčno'močnega raziskovalnega in razvojnega kadrovskega jedra je mogoče presoditi, da programi
podiplomskega usposabljanja dajejo zadosti kadrov za prvo
jedro, premalo pa za doseganje zadosti številčnega drugega
jedra. V ta namen bo treba povečati spodbude zlasti gospodarskim organizacijam, da bodo krepile svoje razvojne zmogljivosti z zaposlovanjem mladih strokovnjakov in reaktiviranjem izkušenih, ki so odšli iz razvojne funkcije, podpreti
povečanje pretoka kadrov iz akademskih organizacij v uporabniške, tudi z nastajanjem novih podjetij, ter financirati
programe krajšega podiplomskega funkcionalnega usposabljanja že zaposlenih inženirjev in drugih strokovnjakov.

Ocena z vidika uresničevanja NRP
Leto 1995 je bilo prvo leto uradnega izvajanja nacionalnega
raziskovalnega programa, ki ga je sprejel Državni zbor RS
januarja lani (UL RS, št. 8/95). Uresničevanje njegovih usmeritev ocenjujemo z vidika doseganja (dolgoročnih in srednjeročnih) ciljev NRP in z vidika gibanja proračunskih sredstev
oz. skladnosti razporeditve proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost (predvsem sredstev MZT) med glavne programske sklope s tovrstnimi določili NRP.

Slovenija razpolaga z lastnimi znanstvenimi kadri v vseh
temeljnih disciplinah, vendar pogosto s podkritičnim številom
in ponekod s prenizko (raziskovalno) kakovostjo. Prvemu se,
vsaj statistično in za celoto disciplin, že iz demografskih
razlogov ni mogoče povsem izogniti. Izvajanje evalvacije raziskovalcev in njihovih organizacij po strožji in zahtevnejši
metodologiji, oblikovanje in izvajanje programov razvoja ved
oz. strok ter povečanje nabave raziskovalne opreme in tuje
znanstvene in strokovne literature pa so v letu 1995 pozitivno
vplivala na doseganje navedenega cilja.

Dolgoročni cilji NRP so naslednji:
• povečanje uporabe znanj za razvoj
• številčno močno raziskovalno in razvojno strokovno jedro
• pokrivanje vseh temeljnih disciplin za izobraževanje In
prenos znanja.
Srednjeročni cilji v NRP so zapisani po sklopih raziskovalne
Razmerja sredstev

Gibanje in razporeditev sredstev za glavne programske sklope (zaokroženo)
programski sklopi
- raziskave in razvoj
- usposabljanje mladih raziskovalcev
- infrastruktura (brez naložb v zgradbe)

leto 1994

leto 1995

60 %
25 %
15 %

67 %
19 %
14%

63 %
23 %
14 %

• prvo leto uvajanja ciljnih raziskovalnih programov, pri
čemer je trajala procedura od pobude za CRP do odobritve
projektov in začetka njihovega financiranja povprečno vsaj
pol leta
• prvo, preskusno leto izvajanja programa pospešenega razvoja na področjih biologije in biotehnike
• prvo leto širjenja seznama prejemnikov ustanoviteljskih
sredstev, pri čemer se je prvič sistematično izvajala evalvacija
kakovosti inštitutov in prvič uporabljala nova metodologija
izračunavanja teh sredstev, ki bo tako financiranje na univerzi
dopuščala šele v letu 1996
• po opredelitvi predkonkurenčne projekte naroča več predvsem gospodarskih uporabnikov skupaj. Ocenjujemo, da so
vzroki tako nizkemu številu po eni strani majhnost in heterogenost gospodarstva, po drugi pa odsotnost siceršnjega strateško razvojnega odločanja panog in drugih gospodarskih
skupin, kar bi bil normalen okvir tudi za povezovanje pri
skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih
• višina deleža sredstev za t. i. projektno financiranje je bila
posledica nizkih zgoraj obrazloženih deležev in dejstva, da je
zakon o raziskovalni dejavnosti iz leta 1991 uvedel projekte
kot osnovni način financiranja raziskovalne dejavnosti.

Ugotavljamo,
da se letne realizacije politike na področju znan
°sti in tehnologije približujejo razmerjem, okvirno določenim v NRP.
^RP pri tem predvideva naslednjo okvirno razporeditev sredstev v okviru postavke raziskave in razvoj:
• do 10 % te postavke za ciljne raziskovalne programe
• do 5 % za programe pospešenega razvoja strok
• do 25 % financiranju ustanoviteljskih obveznosti
• do 10 % predkonkurenčnim projektom
najmanj 50 % za projektno financiranje
v

NRP

letu 1995 so bili doseženi naslednji deleži:

• 2,8 % za ciljne raziskovalne programe
0.5 % za program pospešenega razvoja
20 % za ustanoviteljske obveznosti
% za predkonkurenčne programe
% 0.3
76
.4 % za projektno financiranje
Razlogi za odmike od okvirnih napotil NRP v letu 1995 so:
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Delež sredstev za raziskave, razvoj in kadre po vedah v primerjavi z NRP

vede
naravoslovje
tehnika
biotehnika
medicina
družboslovje
'humanistika

delež v NRP
20
44
11
10
8
7

delež v 1994

%
%
%
%
%
%

19
46
10
10
7
7

Gibanja so v grobem skladna z določili NRP. Vendar je bilo
leto 1995 prvo leto uradnega izvajanja NRP in gre za obstoječe stanje. Ugotavljanje trendov bo dejansko steklo šele z
letom 1996.
Velika odstopanja od določil NRP pa so prisotna pri skupnem
obsegu proračunskih sredstev in pri njihovem me'dletnem
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%
%
%
%
%
%

delež v 1995
21
43
9
10
8
8

%
%
%
%
%
%

gibanju. NRP predvideva, resda v okviru t. i. proračunskih
možnosti, desetodstotni letni realni porast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj, dejansko pa so sredstva proračuna
MZT za leto 1995 v primerjavi z letom 1994 realno padla za 7
%. druga proračunska sredstva za iste namene (sredstva
drugih resorjev) pa so po oceni približno enaka.
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Skupno poročilo o

DELU

DRŽAVNIH

TOŽILSTEV

ZA

LETO

1995
skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 1995.

državno tožilstvo
REPUBLIKE SLOVENIJE

Anton Drobnič
generalni državni tožilec

Državno tožilstvo Republike Slovenije pošilja v prijogi

Javno tožilstvo Republike Slovenije se je po novem zakonu
spremenilo v Državno tožilstvo Republike lovenije. Višja javna
tožilstva so se po novem zakonu spremenila v višja državna
tožilstva.

1

- DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV
b Splošno
) Nekateri problemi v zvezi z delom
®) Pregon storilcev kaznivih dejanj
d
) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku
®) Delo višjih državnih tožilstev
') Sodelovanje z drugimi organi
9) Izobraževanje
P' Materialne, kadrovske in prostorske razmere
') Informatizacija

Namesto osmih temeljnih javnih tožilstev je bilo z novim
zakonom ustanovljenih 11 okrožnih državnih tožilstev.
Dosedanji javni tožilci in namestniki so po novem zakonu
državni tožilci s trajnim mandatom, imenuje jih Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, ki mora
pridobiti mnenje personalne komisije pri Državnem tožilstvu
Republike Slovenije.

' POSTOPKI V ZVEZI Z OŠKODOVANJEM DRUŽBENEGA
PREMOŽENJA ZARADI NEDOVOLJENEGA LASTNINJENJA
fGOSPODARSKI PRESTOPKI
J- umori
ROPI IN ROPARSKE TATVINE
» NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN PROMET MAMIL TER
"Mogočanje uživanja mamil
^•zanemarjanje mladoletnih oseb in surovo ravnanje
® delo državnih tožilstev v kazenskih zadevah
»"'JAVLJENIH MLADOLETNIH OSEB
"t ^ELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU
£ pjonske podlage
10' odatki o reševanju zadev
- tabele

Po novem zakonu je sedaj 16 državnih tožilstev, od tega 11
okrožnih, ki imajo tudi zunanje oddelke, 4 višja in Državno
tožilstvo Republike Slovenije.
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani je reorganizacija
povzročila največje težave, ker pokriva skupaj s svojimi zunanjimi oddelki 9 okrajnih in 1 okrožno sodišče. Zaradi delitve
stvarne pristojnosti med okrajno in okrožne sodiššče so zunanji oddelki odstopili zadeve iz okrožne pristojnosti na sedež
tožilstva, kjer so se morali z zadevami na novo seznanjati.
Določene težave je povzročil tudi prenos zadev zvezi z ustanovitvijo treh novih okrožnih državnih tožilstev in sicer na
Ptuju, v Slovenj Gradcu in v Krškem.
Pri vseh državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji je bilo 31.12.
1996 zaposlenih 141 funkcionarjev. Od 184 sistemiziranih
funkcionarskih mest je bilo tako lani ob koncu leta zasedenih
77% mest oziroma ni bilo zasedenih 43 sistemiziranih mest
tožilcev in pomočnikov. V letu 1995 so bili skoraj vsi prejšnji
namestniki javnih tožilcev imenovani v državne tožilce s
trajno funkcijo.

°ELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV
s

Ploino

v

^° ' Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS št. 63/94) je
ion!1 veljati 28. oktobra 1994, uporabljati pa se je začel s 1.1.
m« ® *ern datumom je začela veljati tudi nova kazenska
"teriaina
in procesna zakonodaja, ki skupaj z zakonom o
ay
d , nem tožilstvu tvori osnovno normativno podlago za delo
Q avnih tožilstev in tožilcev na področju kazenskega prem«1?'
med ^ovi zakon je prinesel nekaj organizacijskih sprememb,
ostalim tudi:

Okrožna državna tožilstva poročajo, da obstoječa zasedenost
s tožilci in pomočniki ne zadošča za povečano obremenjenost, ki jo je povzročilo uveljavljanje načela kontradiktornosti,
ro je obvezna navzočnost tožilcev na vseh zaslišanjih obdolženca in na vseh glavnih obravnavah. Zaenkrat so kadrovske
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težave na sodiščih prece) večje kot na tožilstvih. Ko pa bodo
začela sodišča pospešeno reševati kazenske zadeve, tožilstva
ne bodo mogla več izpolnjevati svojih obveznosti.

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 10.214
polnoletnih oseb, so državna tožilstva v letu 1995 obravnavala
ovadbe s skupaj 32.923 polnoletnimi storilci, v letu 1994 pa s
27.552 storilci. To pomeni, da je bilo v letu 1995 obravnavanih
za 5371 ali 19,5% več prijavljenih polnoletnih storilcev kot v
letu 1994.

Vsa okrožna državna tožilstva v poročilih opozarjajo na povečano količino tožilskega dela zaradi spremenjene kazenske
zakonodaje, kompleksnejših oblik storitev kaznivih dejanj in s
tem v zvezi težjega dokazovanja, povečane kontradiktornosti,
slabšega odzivanja vabljenih na naroke sodišč in podobno.

Po proučitvi ovadb, zbranih obvestil, podatkov in zapisnikov
so bile završene ovadbe za 5.064 oseb, kar predstavlja 23,2%
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. ^
V letu 1994 so bile zavržene ovadbe zoper 4.466 polnoletnih
oseb, kar je predstavljalo 16,0% ovadenih.

Pripad se je nekoliko povečal, verjetno tudi zaradi tega, ker se
nekatera dokaj pogosta kazniva dejanja preganjajo na predlog oškodovanca, do leta 1995 pa so se na zasebno tožbo.
Upad na področju gospodarskih prestopkov je pripisati predvsem dekriminaciji nekaterih gospodarskih prestopkov, ki so
sedaj postali prekrški.

Zoper 822 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi čl. 14 KZ
RS, ker so bila prijavljena dejanja majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih sploh ni bilo.

b) Nekateri problemi v zvezi z delom
Spremenjena kazensko procesna zakonodaja je povzročila,
da so se morala okrožna državna tožilstva v minulem letu
prilagajati novemu načinu dela tako v predkazenskem
postopku, kakor v kazenskem postopku na prvi stopnji. Polnejša uveljavitev načela kontradiktornosti je namreč zahtevala od tožilcev povečano udeležbo v vseh fazah kazenskega
postopka in aktivnejšo vlogo pri procesnih dejanjih, kar je ob
dani zasedbi predstavljalo izjemno delovno obremenitev.
Državni tožilci so bili z udeležbami na obravnavah in v preiskavi angažirani tudi do 4 dni na teden.

Ob koncu leta 1995 so ostale nerešene ovadbe glede 12.884
oseb, kar je za 4.518 oseb več kot v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu pri državnih tožilstvih zoper 5.655
oseb in pri drugih organih zoper 7.229 oseb.
Kazenski postopek so v letu 1995 državna tožilstva sprožila
zoper 11.230 oseb in sicer zoper 7.169 oseb z vložitvijo obtožnega predloga, zoper 224 oseb z vložitvijo neposredne obtožnice in zoper 3837 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske prei- j
skave pri preiskovalnih sodnikih okrožnih sodišč. Državna
tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali
pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom
posamezna preiskovalna dejanja zoper 5.933 oseb.

Glede na to je vprašljiva smotrnost doslednega uveljavljanja
načela kontradiktornosti že v fazi preiskave, saj bi verjetno
zadostovalo, če bi dosledno uveljavljali to načelo le na glavni
obravnavi, kar poznajo tudi nekatere druge pravne ureditve v
svetu.

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 1.477
oseb, zoper 572 oseb pa so državna tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta
so ostale nerešene preiskave glede 7.573 oseb.

Posebej opozarjamo tudi na to, da dejansko v praksi ni
nobene razlike med rednim in skrajšanim postopkom. Praksa
je pokazala, da gre v bistvu za enaka postopka, saj vse
kavtele, ki veljajo v postopku pred okrožnim sodiščem, zaradi
neustrezne ureditve veljajo tudi v postopku pred okrajnimi
sodišči.

V letu 1995 je bilo obtoženih 8870 oseb, kar je v primerjavi z
letom 1994, ko je bilo obtoženih 9.710 oseb, za 840 ali 8.7%
manj obtoženih polnoletnih oseb.
V letu 1995 so se državni tožilci udeležili 19.410 glavnih >
obravnav in zaslišanj obdolžencev v preiskavi, kar je za 7422
več kot leto poprej.

Novi ZKP pa je povzročil povečanje dela državnih tožilcev
zaradi ponovne uveljavitve instituta predloga za kazenski pregon. Številne zadeve, ki so jih prej preganjali oškodovanci na
zasebno tožbo, so dodatno obremenile državne tožilce, npr.
lahke telesne poškodbe, grdo ravnanje, ogrožanje varnosti.

Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s
sodbami o 3.620 osebah, kar je za 2.885 oseb ali 44,4% manj
kakor leta 1994, ko je bila izrečena sodba glede 6.505 obtoženih oseb.

Institut odložitve pregona se še ni uveljavil, saj ga tožilstva le
redko uporabljajo, pa tudi učinkovitost je dokaj spremenljiva.
Deloma je to pripisati dejstvu, da gre za povsem nov institut v
kazenskem postopku, ki je normativno še nedodelan, poleg
tega pa tudi temu, da tako kot vsaka novost še ni v celoti
sprejet pri državnih tožilcih. Le na zunanji enoti na Vrhniki je
bilo tožilstvo zelo aktivno in tudi uspešno pri izpolnjevanju
naloženih obveznosti obdolžencu, zaradi česar v teh primerih
ni bilo subsidiarnih pregonov. Ta primer kaže, da bo za
razbremenitev sodišč koristno, če se bodo tožilstva pogosteje
posluževala možnosti odložitve pregona.
Državni tožilci menijo, da bi bilo mogoče večino problemov v
zvezi z delom rešiti z zagotovitvijo zadostnega števila kadrov
ter ustreznih prostorov za delo in s spremembami nedorečene
kazensko procesne zakonodaje. Zato tudi podpirajo predlagano novelo zakona o kazenskem postopku.
c) Pregon storilcev kaznivih de|an|
V letu 1995 so okrožna državna tožilstva, ki so v Republiki
Sloveniji stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj,
pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 21.872
polnoletnih, 4.332 mladoletnih in 17.618 neznanih storilcev
kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 1994, ko je bilo ovadenih
19.418 polnoletnih, 3.836 mladoletnih in 19.792 neznanih storilcev kaznivih dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih
storilcev kaznivih dejanj povečalo za 2.454 ali 12,6%, mladoletnih za 496 ali 12,9% in neznanih storilcev zmanjšalo za
2.174 ali 11%.
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V letu 1995 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 2.993
oseb, oproščenih obtožb je bilo 254 oseb in za 368 oseb je bila
izdana zavrnilna sodba, ker je državno tožilstvo obtožbo umaknilo.
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Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložil*
478 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni 275. Upoštevaj«
obsodilne in oprostilne sodbe so državna tožilstva napadal«
vsako 7. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 38%. Primerjav«
uspešnosti tožilskih pritožb in pritožb obrambe kaže, da im«
tožilstvo relativno visok odstotek uspešnih pritožb, ko s«
pritožuje le zoper odločbo o kazni, medtem ko se obramb«1
bolj nekritično pritožuje, kadar uveljavlja le ta pritožben
razlog. Višja državna tožilstva so ocenila, da so tožilske pn'
tožbe bistveno kvalitetnejše od pritožb obrambe, saj je bil"
moč opaziti, da nekatere pritožbe obrambe niti ne razlikuje)"
posameznih pritožbenih razlogov in se večinoma pritožuje)"
iz »vseh pritožbenih razlogov«, ki pa jih ne konkretizirajo.
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Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku proučil' £
1275 zadev in o njih izdelala pisna mnenja. Tako je ViSIJ
državno tožilstvo v Celju proučilo 121 zadev, v Kopru 145,' *«
Ljubljani 652 in v Mariboru 248. Funkcionarji z višjih državn^ »i
tožilstev so se udeležili 612 sej v navzočnosti strank in 30 5
nejavne seje pritožbenih senatov. Višja državna tožilstva
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije podala tudi nek* '
pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.
102

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu
tožilo na 90 zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih, prekrSkovnih, civilnih in upravnih zadevah. V preteklem letu je
obravnavalo skupno 666 kazenskih ter 1262 civilnih in upravnih zadev. Poleg tega je usmerjalo delo nižjih državnih tožilstev, dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse
1
ter pomoč pri reševanju konkretnih zadev.
d) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem
Postopku
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1995 prejelo v
kazenskih zadevah 96 pobud za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti. Skupaj z nerešenimi predlogi iz prejšnjih let je
obravnavalo 162 pobud in na njihovi podlagi vložilo 35 zahtev
*a varstvo zakonitosti. Državno tožilstvo Republike Slovenije
le 71 pobud zavrnilo, ker je ocenilo, da niso podani zakonski
ali drugi pogoji za vložitev zahtev, 2 pobudi pa sta bili rešeni
na drug način. Ob koncu leta 1995 je ostalo nerešenih še 54
Pobud, večinoma zato, ker Državno tožilstvo Republike Slove| nije še ni prejelo spisov, za katere je zaprosilo pri okrožnih ali
okrajnih sodiščih. Največ pobud za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti, prejetih v letu 1995, so podali obsojenci, njihovi
o'iiji sorodniki in zagovorniki in sicer 85,11 predlogov pa so
oala dcžavna tožilstva. Od zahtev, vloženih v letu 1995, jih je
No 28 vloženih zaradi obsodb, izrečenih v povojnem
obdobju, po takrat veljavnih zakonih in sicer po zakonu o
zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in
9°spodarske sabotaže; zakonu o kaznivih dejanjih zoper
splošno ljudsko premoženje; zakonu o kaznivih dejanjih
zoper ljudstvo in državo itd. Zaradi obsodb iz novejšega
°bdobja, zaradi kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov
Po sedaj veljavnih zakonih je bilo vloženih 7 zahtev. S 35
zahtevami, vloženimi v letu 1995, je bilo zajetih 72 oseb. Do
12.1995 je Vrhovno sodišče RS ugodilo 6 vloženim zahtevam za varstvo zakonitosti za 11 oseb, zavrnilo 1 zahtevo, o 28
Vl
°ženih zahtevah pa še ni odločilo.
^rhovno sodišče Republike Slovenije pa je do 31. 12. 1995
določilo
še o zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih v
Pfejšnjih letih, in sicer je ugodilo 46 zahtevam za varstvo
skonitosti za 138 oseb, nobene zahteve ni zavrnilo kot
sutemljene, o 3 vloženih zahtevah v prejšnjih letih pa še ni
°<iločiio.
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obveščanju oškodovancev, če je zavržena ovadba zoper neznanega storilca, o predhodnem vprašanju, o prevajanju iz
tujine odstopljenih spisov, o kaznivih dejanjih goljufije s prodajo ponarejenih dovolilnic za mednarodni cestni promet, o
kaznivem dejanju davčne zatajitve, o steku kaznivih dejanj
ponarejanja listin in zlorabe uradnega položaja, o vrnitvi predmetov (ukradenih avtomobilov) in drugih.
Evidentiranih je tudi nekaj nadzorstvenih pritožb. Nadzorstvene pritožbe v veliki večini vložijo prizadete osebe, ki prava
niso vešče, zato so pogosto težko razumljive, zlasti tiste, ki
smiselno ugovarjajo tožilski odločitvi. Sicer pa večina pritožb
očita tožilstvom zavlačevanje ali nepopolno odločitev;
neredko zato, ker o odločitvi tožilstva, da kazenskega
postopka ne bo sprožilo, vložniki niso bili obveščeni. V teh
primerih smo okrožnim tožilstom predlagali, da pospešijo
rešitev vlog in o tem obvestijo pritožnike.
Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku tudi v letu
1995 spremljala delo nižjih tožilstev in nepravilnosti evidentirala v evidenčnih listih. Poročilo o teh nepravilnostih so
poslali vsem nižjim tožilstvom na svojih območjih. V njih so
ugotavljali pomanjkljivosti in opozarjali na napake, storjene
do izdaje prvostopenjske odločbe ter na napake v pritožbah.
Večina napak do izdaje odločbe na prvi stopnji se je nanašala
na nepravilno pravno opredelitev in na napake v dispozitivu
obtožbe. Največ napak v pritožbah je bilo pri uveljavljanju
pritožbenih razlogov, ko se v pritožbi zaradi sankcije
posredno uveljavlja tudi nepopolna ali zmotna ugotovitev
dejanskega stanja. V nekaterih primerih se kot obteževalna
okoliščina v pritožbi zaradi sankcije uveljavlja, da je obdolženec še v drugih kazenskih postopkih. V manjšem številu
primerov je izostala pritožba tožilstva, večinoma zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, le izjemoma zaradi
prenizke sankcije.
f) Sodelovanje z drugimi organi
Vsa okrožna državna tožilstva dobro sodelujejo z lokalno
policijo in kriminalistično službo v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in storilcev, vendar imajo pripombe na kakovost
ovadb. Zaradi velikega števila zahtev za dopolnitev ovadb in
predlogov za preiskovalna dejanja, bi bilo potrebno usmerjanje organov odkrivanja organizirati na drugačen način, ki bo
hitrejši in bolj učinkovit. Uspeh sodelovanja je seveda boljši,
če se to odvija v konkretni zadev,i pred sestavitvijo ovadbe,
vendar v nekaterih težjih gospodarskih zadevah takega predhodnega sodelovanja ni bilo.
Pomembno novo pristojnost so dobila državna tožilstva v
zvezi s predlogom preiskovalnemu sodniku, da odredi
posebne ukrepe iz 150. člena ZKP. V Kopru so zaznali kar
veliko število teh ukrepov in so s tem v zvezi že oblikovali
določena stališča in usmeritve, ki so bile kasneje neformalno
verificirane na posvetu v organizaciji ministrstva za notranje
zadeve v Gotenici. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi
Gorici pa ugotavljajo, da so ti posebni ukrepi tako, kakor so
zaenkrat zastavljeni, v veliki meri nedorečeni. Tako se jim
zastavljajo vprašanja protipravnosti nekaterih od predvidenih
dejanj, načina izvajanja odrejenih metod in sredstev, izostanka določb o sprotni uporabi pridobljenih rezultatov, opredelitvi razlogov za podaljšanje že odrejenih urepov in možnosti njihove končne uporabe. Tu je varovanje osumljenčevih
pravic in svoboščin lahko v izrazitem nasprotju z interesi
morebitnega nadaljnjega raziskovanja zadeve. O tej temi so
se okrožni državni tožilci v Novi Gorici pogovarjali tudi na
posebnem posvetu z delavci UNZ.
Sodelovanje s sodišči vsa državna tožilstva ocenjujejo kot
korektno ali dobro.
g) Izobraževanje
Državni tožilci so se udeležili več izobraževalnih seminarjev,
predvsem v zvezi z uveljavitvijo nove kazenske zakonodaje in
reorganizacijo državnega tožilstva oz. pravosodja. V Celovcu
so se na tradicionalnem strokovnem in prijateljskem srečanju
sestali z avstrijskimi državnimi tožilci.
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V tem kontekstu je potrebno omeniti tudi vprašanje strokovne
usposobljenosti tožilcev pri zbiranju dokazov, zlasti pri težjih
kaznivih dejanjih. Dejstvo je, da postaja kriminaliteta zapletena in težko dokazljiva, tako da samo osnovna pravna izobrazba ne zadošča več za hitro in uspešno ugotavljanje načinov izvršitve kaznivih dejanj. Poglobljeno poznavanje drugih
ved je zato zelo pomembno zlasti zaradi pravilnega usmerjanja predkazenskih postopkov. Zato menimo, da je osebno
izobraževanje tožilskega kadra na nekaterih specialnih
področjih kot so npr. ekonomsko-gospodarsko poslovanje ter
spoznavanje novih dosežkov na drugih področjih od medicine do psihologije, ekonomike in finančnega poslovanja,
nujno.

ki nadomeščajo pisalne stroje in omogočajo dostop do
pravne prakse.
POSTOPKI V ZVEZI Z OŠKODOVANJEM DRUŽBENEGA
PREMOŽENJA ZARADI NEDOVOLJENEGA LASTNINJENJA
Uvodoma je treba pojasniti, da do danes nimamo strokovno
določenih kriterijev, ki bi opredeljevali tista kazniva dejanja, ki
pomenijo oškodovanje družbenega premoženja zaradi nedovoljenega lastninjenja. Gre za razloček od množice drugih
kaznivih dejanj, storjenih posredno ali neposredno na škodo
družbenega premoženja. Ker tovrstnega kriminala za sedaj ni
mogoče količinsko opredeliti, so malo vredne tudi ocene o
razširjenosti in škodljivosti le-tega. To težavo je ugotovila tudi
Vlada Republike Slovenije, ki je na seji 4. 4. 1996 priporočila
Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, »da sprejme kriterije za opredelitev zadev, ki sodijo v sklop dejanj, ki se nanašajo na oškodovanje družbenega premoženja zaradi nedovoljenega lastninjenja.« Dokler natančnih razmejitev ni, so
podatki in ocene organov odkrivanja (organi za notranje
zadeve, Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje), državnih tožilcev in sodišč o razširjenosti tega kriminala
različne, čeprav naj bi se nanašale na isto problematiko.

h) Materialne, kadrovske in prostorske razmere
Materialni pogoji, razen prostorskih razmer, so se precej
izboljšali. Ministrstvo za pravosodje je pokazalo več razumevanja za potrebe državnih tožilstev kot prej. Pridobila so novo
pisarniško opremo, zlasti so se tehnično posodobila in
dodatno opremila z računalniki, telefaksi, mobiteli, telefoni in
avtomobili. Tožilstva ne poročajo o problemih s financiranjem.
Največja težava okrožnih državnih tožilstev v obravnavanem
obdobju je pomanjkanje poslovnih prostorov, kar ovira zaposlovanje novih državnih tožilcev in pomočnikov. Iz tabele št. 7
je razvidna razlika med številom sistemiziranih in zasedenih
mest okrožnih državnih tožilcev in pomočnikov. Polne zasedenosti ni bilo mogoče doseči med drugim tudi zaradi tega,
ker tožilstva nimajo prostorov. Že ob sedanji zasedenosti sta v
enem prostoru pogosto po dva državna tožilca. Ob zagotovitvi
ustreznih delovnih prostorov bi se zaradi tega prav gotovo
izboljšali rezultati tožilskega dela. O največji prostorski stiski
so v letu 1995 poročala okrožna državna tožilstva v Murski
Soboti, Celju, Ljubljani in Novi Gorici.

Kljub tej metodološki težavi je mogoče podati nekaj splošnih
ugotovitev. Število ovadb zaradi kaznivih dejanj v zvezi z
oškodovanjem družbenega premoženja pri lastninskem preoblikovanju podjetij je v letu 1995 glede na prejšnja leta močno
upadlo, iz česar je mogoče sklepati, da je bila glavnina storil-;
cev teh kaznivih dejanj ovadena že poprej. Tako zadeve iz
preteklih let kot tiste, ki so prispele na državna tožilstva v letu
1995, se sedaj večinoma nahajajo v dopolnitvah pri organih za
notranje zadeve ali v preiskavi pri preiskovalnih sodnikih
okrožnih sodišč.
Počasnost, ki se pogosto omenja v zvezi z reševanjem teh
zadev, ima več vzrokov. Prvi je že v fazi odkrivanja. V času, ko
so revizorji opravljali revidiranje podjetij, bi moralo biti vzpostavljeno tesno sodelovanje med Agencijo za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, organi za notranje zadeve in držav-,
nimi tožilci. To velja za čas, ko so revizorji ugotovili sum, da
gre za oškodovanje družbene lastnine. Vendar tega sodelovanja ni bilo, saj je Agencija za plačilni promet, nadziranje in
informiranje pošiljala revizijska poročila skupaj z ovadbami
neposredno državnim tožilcem. Vse te ovadbe so državni
tožilci morali nato poslati organom za notranje zadeve, da jil>
dopolnijo, saj ovadbam niso bili priloženi niti listinski dokazi,
niti ni bila dovolj zanesljivo ugotovljena odgovornost posameznih ovajenih oseb. Ob upoštevanju dejstva, da je biH
večina tovrstnih kaznivih dejanj storjenih v letih 1990-1993.
nova kazenska zakonodaja pa predpisuje milejše kazni za te
kazniva dejanja, je treba pričakovati, da bo v nekaterih prim?
rih prišlo do relativnega zastaranja pregona. V drugih prim?
rih bo pregon glede na to, da gre za težje dokazljiva kazniv'
dejanja, z dokaznega vidika, neučinkovit. Predvsem je prego"
za kazniva dejanja, storjena pred več leti, neučinkovit z vidik'
pričakovanih strogih kazenskih sankcij.

i) informatizacija
Konec leta 1994 je Delovna skupina za informatizacijo pri.
Državnem tožilstvu Republike Slovenije pripravila načrt informatizacije državnih tožilstev za leto 1995. V okviru projektov,
ki jih delno financira Ministrstvo za pravosodje, delno Center
vlade za informatiko, se je povečala kvaliteta informacij kot
tudi opremljenost z informacijsko tehnologijo.
Trije najpomembnejši vpisniki na državnih tožilstvih (Kt, Ktn
in Ktm) so računalniško vodeni na vseh državnih tožilstvih. V
letu 1995 so bile zaradi spremembe zakonodaje potrebne
spremembe računalniških programov, izvedeni so bili tudi
seminarji za vpisničarke.
Na Državnem tožilstvu Republike Slovenije je bila zgrajena
računalniška mreža. S tem je bil izpolnjen prvi pogoj za
nastavitev centralnih zbirk podatkov, ki smo jih doslej zbirali
ročno, za elektronsko pošto in nadzor nad računalniki. S
priklopom mreže na IBM računalnik na CVI bodo imeli vrhovni
in višji državni tožilci dostop do baze podatkov s pravno
prakso.

Kljub opisanim pomanjkljivostim v fazi odkrivanja ter zapi«teni pravni in dejanski problematiki, so državni tožilci veliko
večino primerov obravnavali sproti in do konca leta 199°
vložili obtožbe zoper 43 oseb, od katerih jih je bilo nekaj n'
sodiščih prve stopnje že obravnavanih.

Izdelan je bil računalniški program za preprečevanje hkratnega vodenja postopkov zoper isto osebo pri različnih tožilstvih.
Z nakupom programa WP 5.1 +, izvedbo seminarjev in instalacijo programov smo dosegli poenotenje na področju uporabe
urejevalnikov besedil.

GOSPODARSKI PRESTOPKI
Število ovadb, prejetih v letu 1995, je nekoliko manjše kot*
prejšnjih letih. Upad števila kršitev, ki pomenijo gospodars*'
prestopek, po naši oceni sploh ni posledica večje disciplin
poslovnih subjektov (za gospodarski prestopek odgovarjat'
pravna in njena odgovorna oseba), marveč dejstva, da i'
zakonodajalec v nekaterih zakonih dosedanje gospodarsK'
prestopke prekvalificiral v prekrške. To se je npr. zgodilo P[
zakonu o standardizaciji, zakonu o gostinstvu, zakonu o var
stvu rastlin in zakonu o prevozih v cestnem prometu. Zara^£
tega je bilo potrebno tudi ustaviti postopke pred sodi5
zaradi kršitev teh zakonov in predlagati postopek o prekršK^
če ni prišlo že do zastaranja, saj je zastaralni rok v postopku®

Na Državnem tožilstvu RS smo izdelali računalniški program
za vodenje Tu vpisnika, ki so ga do konca leta 1995 začela
uporabljati vsa tožilstva.
Za potrebe računovodstev smo kupili računalniške programe
za vodenje glavne knjige, osnovnih sredstev in plač.
Z letom 1995 so državna tožilstva bogatejša za 46 računalnikov s tiskalniki in razpolagajo s skupno 115 računalniki. V
stroiepisnice in pisarne tožilcev so bili nameščeni računalniki,
poročevalec, št. 26
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prekršku bistveno krajši od onega, ki velja za pregon storilcev
gospodarskih prestopkov.

tožilstev poročajo, da je zaradi odprave razloga vznemirjanja
javnosti večkrat podana situacija, ko storilci ostajajo p6 dejanju na prostosti, kar povzroča v javnosti vznemirjenje in
nelagodje, zlasti pri svojcih žrtev in bližnjih sosedih obdolženca. Pri tem še posebej opozarjajo na primer, ko je storilec
pred vhodom v stanovanjsko stolpnico s pištolo ustrelil v tla
poleg treh fantov, ki so se igrali pred blokom. Nato je pištolo
usmeril proti enemu od fantov in ga ustrelil v predel trebuha,
nato pa tudi v drugega fanta, ki ga je tudi zadel v trebuh. Obe
dejanji sta ostali pri poskusu. V tem primeru pripor ni bil
odrejen. Dejanje je vznemirilo starše otrok, ki sta bila hudo
poškodovana. Starši niso mogli razumeti, da pripor ni bil
odrejen. Pripornega razloga vznemirjenosti občanov po
zakonu namreč ni več.

Najpogostejše so kršitve, ki jih je Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje.ugotovila pri pregledu finančnega
poslovanja pravnih oseb in se nanašajo na gospodarske prestopke po zakonu o računovodstvu ter zakonu o gospodarskih družbah. To pomeni, da pravne osebe v poslovnih knjigah ne zagotavljajo predpisanih podatkov, knjižijo v poslovne
knjige na podlagi nepravilne in neverodostojne dokumentacije ter nepravilno izkazujejo bilanco stanja in bilanco
uspeha.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je vložilo večje
število ovadb zaradi dejanj nelojalne konkurence po zakonu o
varstvu konkurence. Najbolj pogosti primeri se nanašajo na
pridobivanje kupcev blaga ali uporabnikov storitev z dajanjem
ali obljubljanjem nagrad, ki po vrednosti občutneje presegajo
vrednost blaga ali storitve, s katero si kupec pridobi možnost
nagrade. Dejanja nelojalne konkurence so bila ugotovljena
tudi pri razprodajah blaga. Ugotavljamo, da so trgovci pogosto v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji prodajali na
razprodajah blago na način, s katerim so zavajali kupce glede
cen.

Pri obravnavi teh kaznivih dejanj pride že v fazi preiskave do
angažiranja izvedenca psihiatrične stroke, ki ugotavlja prištevnost storilca. Ta okoliščina vpliva tudi na trajanje kazenskega postopka. Prav tako na trajanje postopka vpliva okoliščina, ali je bil storilec v priporu ali ne.
ROPI IN ROPARSKE TATVINE
Zaradi ropov po členu 213 in roparskih tatvin po členu 214 KZ
je bilo v minulem letu ovadenih 176 polnoletnih oseb, kar je 12
oseb manj kot v letu 1994. Tožilstva so zahtevala preiskavo
zoper 68 oseb, zoper 49 oseb so bile vložene obtožnice, zoper
26 oseb pa je bila že izdana obsodilna sodba. Ovadba je bila
zavržena zoper 13 oseb.

Med pogostimi kršitvami so še kršitve zakona o zdravstveni
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe. Poleg higiensko oporečnih živil zaradi pretočenih rokov uporabe se je
znatno povečalo število živil, ki so bila prodajana higiensko
oporečna zaradi okuženosti z zajedalci ali bolezenskimi klicami. V nekaterih primerih je zaužitje teh živil povzročilo
potrošnikom resne zdravstvene težave. Končno je precej tudi
kršitev zakona o trgovini, saj inšpektorji ugotavljajo, da
trgovci pogosto ne opravljajo trgovske dejavnosti na predpisan način.

Navedeni podatki se pretežno nanašajo na kazniva dejanja
ropa, saj so v primerjavi z ropi kazniva dejanja roparske
tatvine redka.
Vsa dejanja so storili moški storilci, zaskrbljujoče pa je, da je
bilo z njimi povezanih precej mladoletnh oseb. Skoraj v polovici primerov sta kazniva dejanja izvršila dva ali več storilcev.
Za to vrsto kaznivih dejanj je značilno, da so praviloma storjena v skupinah. Poprečna starost storilcev ne presega 40 let,
izobrazbena struktura pa kaže, da gre za storilce z nedokončano ali dokončano osemletko.

Državni tožilci so ovadbe zaradi gospodarskih prestopkov
obravnavali sproti in je sedaj večina teh zadev zaradi vloženega obtožnega predloga na pristojnih okrožnih sodiščih.
UMORI
V letu 1995 so zaradi kaznivih dejanj umorov po členih 127 in
128 KZ okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 88
oseb, kar je enako število, kot v predhodnem letu. Po proučitvi so ovadbe zoper 4 osebe zavrgla, zahtevala 37 preiskav in
upoštevaje zadeve iz prejšnjih let, vložila 33 obtožnic. Do
konca leta je bilo v teh zadevah izrečenih 20 obsodilnih sodb,
tožilstva pa so nanje vložila 12 pritožb.

Najpogosteje storilci izkoristijo naključna srečanja z oškodovanci, ki ne pričakujejo napada. V nekaterih primerih so bili
storilci oboroženi. Pri izvršitvi kaznivega dejanja ropa so
storilci uporabljali strelno orožje ali nož. Pridobljena vrednost
variira od majhne vrednosti do zneska 3.840.270,00 SIT, ko je
šlo za rop banke.

Storilci kaznivih dejanj so, razen v 5 primerih, moški, katerih
starost ne presega 50 let. Po izobrazbeni strukturi so na
spodnjem delu lestvice, saj imajo v pretežnem delu le dokončano osemletko. Okrožna državna tožilstva pri obravnavanju
teh kaznivih dejanj niso ugotovila, da bi bila storjena v sostorilstvu ali z drugimi oblikami udeležbe.

Žrtve dejanj so večinoma moški. V nekaj primerih so žrtve tudi
ženske, ki so jih storilci oropali v lastnem stanovanju. V večini
primerov dejanja niso bila vnaprej organizirana, ideja se je
porodila zaradi specifičnih okoliščin. V nekaj primerih so
storilci dejanje storili po tem, ko so v lokalu ali na drugem
javnem mestu opazovali žrtev. Bolj zaskrbljujoči so primeri,
ko gre za rope, ki so organizirani vnaprej in ki so izvršeni na
škodo pošt ali menjalnic.

Analiza motivov za ta huda kazniva dejanja pokaže, da gre
najpogosteje za posledico dolgotrajnih sporov med bližnjimi
Sorodniki. Večinoma obstaja določen odnos med storilcem in
žrtvijo, pri čemer gre za zelo širok razpon od sorodstvenih
y®zl. znanstev, sosedskih odnosov, do sodelavcev. Kaznivo
oejanje
umora ali poskusa tega dejanja je pogosto povezano z
a,
koholom. V posameznih primerih so bila dejanja storjena
fned
gostilniškim prepirom ali prepirom med vinjenimi ose0a
nii, ki pripeljejo do pretepa in do umora.

Kazni za kaznivo dejanje ropa se gibljejo v razponu od 10
mesecev do 4 let.
Višje sodišče v Ljubljani je zavzelo dvoje pravnih stališč o tem,
kdaj gre za poskus kaznivega dejanja, kdaj pa je kaznivo
dejanje še v fazi pripravljalnih dejanj, ki pri kaznivem dejanju
ropa predstavljajo samostojno kaznivo dejanje dogovora za
kaznivo dejanje po čl. 298 KZ. V drugem primeru je šlo za
pravno stališče, da pri kaznivem dejanju ropa ni možna konstrukcija nadaljevanega kaznivega dejanja, ki se lahko uporabi le, kadar ne gre za osebna kazniva dejanja. Ker je kaznivo
dejanje ropa sestavljeno iz prisiljenja in iz tatvine v primeru,
če je kaznivo dejanje storjeno proti več oškodovancem, ni
možna opredelitev kot nadaljevano kaznivo dejanje.

^niori so večinoma storjeni s krivdno obliko eventualnega
naklepa. Kot sredstvo za storitev kaznivih dejanj je bila naj®čkrat uporabljena pištola, sicer pa nož, sekira in kladivo. V
?nem
primeru je šlo za utopitev, v enem pa za brutalne udarce
n
orce s čevljem v glavo.

v

Radijsko odmevna je bila kazenska ovadba, ko je obdolženec,
kozi okno osebnega avtomobila s pištolo ustrelil svojo prijaeijico. prav v zvezj 2 omenjenim primerom, ko pri obdolžencu
'bil podan noben od predpisanih pripornih razlogov, se je
Postavilo vprašanje ustreznosti ureditve pripora. Iz okrožnih

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN OMOGOČANJE
UŽIVANJA MAMIL
Obseg dela državnih tožilstev v zvezi s storilci s kaznivimi
dejanji, katerih predmet so mamila, se v zadnjem obdobju iz
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leta v leto povečuje. Število prijavljenih oseb za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196.
členu KZ, in za kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil
po 197. členu KZ se je v letu 1995, ko je bilo državnim
tožilstvom prijavljenih 471 oseb, v primerjavi z letom 1994
povečalo, od 336, za 134 oseb ali skoraj za 40%.
Ob gojenju indijske konoplje na vseh območjih Slovenije in
proizvodnji marihuane iz nje se razvija v vse večjem obsegu
trgovina s heroinom, kokainom in drugimi mamili. S to trgovino, ki ni več le tranzit, se iz leta v leto povečuje število
zasvojencev z mamili. Le-ti pa zato, da bi prišli do denarja za
mamila, pridobivajo vedno večje število novih, zlasti mlajših
oseb in jih zavajajo k uživanju mamil ali k njihovi proizvodnji.

bami in so vložila 15 pritožb. Za učinkovitejše delo pravosodnih organov na tem področju pa bi biio nujno povečati napore
za to, da se omogoči hitrejše reševanje pripadlih zadev.
ZANEMARJANJE MLADOLETNIH OSEB IN SUROVO
RAVNANJE PO 201. ČLENU KZ
V letu 1995 so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 120
oseb zaradi suma, da so storile kaznivo dejanje zanemarjanja
mladoletne osebe in surovega ravnanja. Kljub večji osveščenosti javnosti in strokovnih služb, da je nujno prijavljati vse
primere trpinčenja otrok, upravičeno sklepamo, da je temno
polje znatno večje in da državnim tožilstvom niso prijavljeni
vsi primeri zanemarjanja in surovega ravnanja z mladoletniki.
Običajno se ta dejanja izvršujejo v najožjem krogu družine za
zaprtimi vrati stanovanj in jih je zelo težko odkrivati. Velika
publiciteta v zvezi s tragično usodo otroka v Velenju je povzročila, da so bili prijavljeni kot kaznivo dejanje tudi takšni
primeri, ki nimajo znakov kaznivih dejanj ali imajo znake
kakšnega drugega kaznivega dejanja, npr. telesne poškodbe
ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Od navidezno nedolžnih poskusov posameznikov s kajenjem
»trave«, manj nevarne marihuane ter norčevanja v radijski
oddaji na Primorskem pred leti iz tistih, ki so odkrivali prve
manjše nasade konoplje ob morju, smo danes prišli do tega,
da se že po njivah goji konoplja. Prav tako se število odvisnikov od mamil tako širi, da pomeni zelo resen problem. Pod
videzom obujanja tradicij se pojavljajo celo predlogi, da bi
začeli na večjih površinah načrtno gojiti konopljo in da bi jo
črtali iz seznama mamil. Takšni predlogi nikakor niso v skladu
z napori in prizadevanji državnih tožilstev, da bi z doslednim
kazenskim pregonom vseh prijavljenih storilcev kaznivih
dejanj proizvodnje in prometa z mamili prispevala k zajezitvi
tega družbenega zla.

Zato so državna tožilstva, ker dejanja niso imela znakov kaznivega dejanja po 201. členu KZ ali dejanja, prijavljenim osebam, niso bila dokazana, zoper 13 prijavljenih oseb ovadbe
zavrgla.
Na podlagi ovadb so državna tožilstva brez predhodnega
postopka, vložila obtožne predloge zoper 25 oseb. Preiskovalna dejanja so bila predlagana zoper 49 oseb in po opravljenih preiskovalnih dejanjih je bila vložena obtožba zoper 4
osebe. Skupno število obtoženih oseb za kaznivo dejanje po
201. členu KZ je 29. Nekatere ovadbe, ki so prispele na
državna tožilstva konec leta 1995 so ostale še nerešene pri
državnih tožilstvih ali pri sodiščih, ki opravljajo posamezna
preiskovalna dejanja.

Podatki o delu državnih tožilstev na tem področju kažejo, da
so državna tožilstva, na podlagi prijav, ki jih za kazniva dejanja proizvodnje, prometa in omogočanja uživanja mamil vlagajo izključno organi za notranje zadeve, začela kazenski
pregon v letu 1995, ne le zoper tiste, ki so gojili konopljo in
pridelovali marihuano, temveč tudi zoper mednarodno povezane in organizirane trgovce, ki so bili vpleteni v nakupe in
prodajo po več kilogramov heroina. V teh primerih so organi
za notranje zadeve potrebovali odredbe preiskovalnih sodnikov za uporabo posebnih sredstev in metod iz 150. člena ZKP,
največkrat prisluškovanja telefonskim pogovorom, ter so se
zato obračali na državne tožilce, ki so izdajo odredbe za
takšne posege predlagali preiskovalnim sodnikom. Kljub
nekaterim pomislekom o skladnosti določb ZKP, ki omogočajo uporabo posebnih sredstev in metod, in sproženemu
ustavnemu sporu pred Ustavnim sodiščem o vprašanju skladnosti določb 150. do 155. člena ZKP z Ustavo, so taki ukrepi
nujni in bi bilo nemogoče začeti kazenski pregon tako nevarnih storilcev kaznivih dejanj, kakor so trgovci z mamili, če jih
tožilci ne bi predlagali. Pri tem tožilci skrbno proučijo vsako
pobudo za odreditev posebnih sredstev in metod ter izdajo
odredbe pri preiskovalnih sodnikih predlagajo dosledno v
skladu z zakonom o kazenskem postopku.

Kazenski postopek je bil v letu 1995 končan z obsodilno
sodbo le za 4 osebe. Zoper odločbo o izrečeni kazenski
sankciji se je tožilstvo pritožilo glede 2 oseb. Podatek, da je bil
med 120 ovadenimi osebami v roku 1 leta končan postopek z
obsodilno sodbo le zoper 4 osebe kaže predvsem na to, da bi
v zakonu o kazenskem postopku morale biti dane večje možnosti za hitrejši postopek, kakor ga imamo sedaj.

Vse prijavljene osebe niso storile najhujših oblik teh kaznivih
dejanj. Po statističnih podatkih državnih tožilstev so bile
nekatere ovadbe vložene za dejanja, ki nimajo znakov kaznivega dejanja po 196. ali 197. členu KZ. V teh primerih so
državna tožilstva ovadbe zavrgla. Tako so bile v letu 1995
zavržene ovadbe zoper 47 oseb. Obtožbe so bile na podlagi
ovadbe vložene zoper 11 oseb.

Po vloženih ovadbah roditelji kontinuirano dalj časa puščajo
otroke brez nadzora, opuščajo skrb za redno in pravilno
prehrano ter opuščajo celo dolžnost priskrbeti hudo bolnemu
otroku zdravniško pomoč. Pri kaznivih dejanjih, ki so pravno
opredeljena po 2. odstavku 201. člena KZ, pa se, po ovadbah
in obtožbah, navajajo najrazličnejše oblike surovega ravnanja
z otroci, kot so pretepanje, ki presega vse meje, kaznovanje
otrok, da ne smejo spati ali se jim odteguje hrana. Za telesne
kazni se uporablja klofutanje, lasanje, vlečenje za ušesa,
pretepanje s palico, tuširanje z mrzlo vodo pozimi in zapiranje
na odprt balkon. Gre za primere, ki kažejo na največjo možno
nebogljenost otrok s katerimi surovo ravna bodisi en roditelj,
v nekaterih primerih pa tudi oba.

Preiskava je bila zahtevana zoper 170 oseb. Po opravljeni
preiskavi je bila obtožba vložena zoper 110 oseb. Tako je bila
v letu 1995 vložena neposredna obtožba in obtožba po preiskavi zoper 121 oseb za kazniva dejanja zlorabe drog.

Za preprečevanje teh kaznivih dejanj bi bilo težiti za tem, da bi
o vseh nesoglasjih in prepirih v družinah, ter zaznavi deviantnega vedenja enega izmed staršev bila takoj opozorjena socialna služba in bi v takih družinah takoj ukrepala zlasti z
izvedenim upravnim postopkom za odvzem otrok.

Na podlagi vloženih obtožb so sodišča izrekla sodbo 61 obtoženim osebam, med temi iih je bilo 60 obsojenih, 1 oseba pa je
bila obtožbe oproščena. Čeprav se je število končanih kazenskih postopkov pred sodišči v primerjavi z letom 1994 v letu
1995 znatno povečalo, od 18 končanih postopkov v letu 1994
na 61, so ostale številne ovadbe in preiskave nerešene zaradi
izredno velikega pripada dela s tega področja in ga niti
državna tožilstva niti sodišča ne morejo hitro opraviti.

DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV V KAZENSKIH ZADEVAH
PRIJAVLJENIH MLADOLETNIH OSEB
Na delo državnih tožilstev v kazenskih zadevah mladoletnih
oseb je odločilno vplivalo uveljavljanje novih kazensko-pravnih predpisov tako kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku kakor tudi organizacijskih predpisov o državnem tožilstvu in sodstvu. Ustanovitev treh novih okrožnih
državnih tožilstev v Krškem, na Ruju in v Slovenj Gradcu je za
ta tožilstva pomenila, da so dobila v mladoletniških zadevah

V primerjavi s tujino so kazenske sankcije za kazniva dejanja,
katerih predmet so droge, znatno nižje. Državna tožilstva so
se zavzemala za strožjo kaznovalno politiko s svojimi pritožporočevalec, št. 26
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Pristojnosti, ki so jih v prejšnjem obdobju imele le enote na
sedežih temeljnih javnih tožilstev. Lotiti so se morala specifičnega in strokovno izredno zahtevnega dela z ovadbami in
kazenskim postopkom proti mladoletnikom. Obseg dela se je
Pri teh treh okrožnih državnih tožilstvih še dodatno povečal,
ker so, ob rednem pripadu zadev, dobila v delo večje število
nerešenih ovadb in spisov, ki so jih iz njihove siceršnje krajevne pristojnosti v letu 1994 obravnavale enote na sedežih
bivših temeljnih javnih tožilstev. Med ovadbami, ki so jih ta tri
okrožna državna tožilstva prejela v letu 1995, je skoraj pologa takšnih, ki so jih prejšnja temeljna javna tožilstva odstoPjia novim okrožnim državnim tožilstvom. Zato je v statističnih podatkih, v priloženi tabeli 5, videti precejšen porast
števila ovadenih oseb od leta 1994, ko je bilo prijavljenih 3836
"Mladoletnikov, na 4332 v letu 1995.

DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU
a) Zakonske podlage
V obdobju poročanja se podlage za ukrepanje državnega
tožilstva na obravnavanem področju z uveljavitvijo novega
zakona o državnem tožilstvu niso bivstveno spremenile. V
civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih je
državni tožilec upravičen vlagati procesne akte in druga
pravna sredstva, če tako določa zakon (tretji odstavek 2. člena
v zvezi z 9. členom zakona o državnem tožilstvu). Taka pooblastila so opredeljena v procesnih zakonih, ki se uporabljajo
na podlagi prvega odstavka 4. člena, ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS1/91-I). - na primer za
vlaganje zahteve za varstvo zaKonitosti kot izrednega pravnega sredstva v pravdnih in drugih zadevah - primerjaj določila čl. 401-408. zakona o pravdnem postopku, čl. 14 zakona
o izvršilnem postopku, čl. 37 zakona o nepravdnem postopku,
čl. 163 zakona o dedovanju, čl. 21 zakona o upravnem sporu
- in drugih procesnih aktov - na primer tožba po drugem
odstavku 36. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, tožba zaradi ničnosti pogodbe po drugem
odstavku 109. člena zakona o obligacijskih razmerjih, intervencija »sui generis« po 205. členu zakona o pravdnem
postopku, tožba v upravnem sporu po četrtem odstavku 2.
člena v zvezi z drugim odstavkom 24. člena zakona o upravnih
sporih, predlog za razglasitev pogrešancev za mrtve in za
dokazovanje smrti po drugem odstavku 83. in 94. členu
zakona o nepravdnem postopku, izredna pravna sredstva po
zakonu o upravnem postopku - čl. 262, drugi odstavek čl. 264
in čl. 268. Bodoče normativne rešitve v materialnih in procesnih zakonih s civilnega področja in drugih, posebej tudi z
upravnega in upravno sodnega področja (zakoni so že dalj
časa v različnih fazah parlamentarne procedure) bodo morale
na novo opredeliti vlogo državnega tožilca v teh postopkih,
zlasti tudi vprašanje (javnega) interesa kot podlage za njegovo ukrepanje in razmejitvi vloge tožilstva kot stranke in (ali)
državnega organa. Predlagane zakonske rešitve ohranjajo
institut zahteve za varstvo zakonitosti kot izrednega pravnega
sredstva, opuščajo pa možnost intervencije državnega tožilca
kot aktivno legitimiranega subjekta za vložitev tožbe v pravdnem postopku zaradi ničnosti pogodb po drugem odstavku
109. člena zakona o obligacijskih razmerjih in v upravnem
sporu kadar je z upravnim aktom kršen zakon v korist posameznika (fizične ali pravne osebe)'«- primerjaj četrti odstavek
2. člena dosedanjega zakona o upravnih sporih.

Sprememba materialne in procesne kazenske zakonodaje je
Pomembno vplivala na način reševanja ovadb proti mladoletnikom. Uvedba predlagalnih deliktov In znižanje v kazenskem
zakonu
zagroženih kazni za kazniva dejanja so povzročila, da
s
o državna tožilstva v letu 1995 zavrgla veliko več ovadb proti
[n adoletnikom, in sicer kar 690, kakor pa v letu 1994, ko so
one zavržene ovadbe proti 339 mladoletnikom. Le z upoštevanem objektivnih okoliščin, ki jih predstavljajo organizacijski
zakoni s področja pravosodja in kazenska zakonodaja, je
Mogoče razumeti nekatera navidezna neskladja v številčnem
Prikazu dela okrožnih državnih tožilstev v zadevah mladoletnikov. če je število ovadenih mladoletnikov v letu 1995 večje
od leta 1994, bi bilo normalno pričakovati, da bo proti sorazmerno več mladoletnikom zahtevana uvedba pripravljalnega
Postopka pri sodnikih za mladoletnike sodišč. Primerjava
Podatkov
med letom 1994 in 1995 pa kaže, da je bilo v letu
'995 zahtevanih za 301 osebo manj pripravljalnih postopkov
*akor v letu 1994, ko so bili pripravljalni postopki zahtevani
Proti 2736 mladoletnikom. Glede na to, da se je obremenitev
za državne tožilce z uveljavitvijo novega zakona o kazenskem
Postopku, ki je predpisal obvezno udeležbo državnih tožilcev
^'zaslišanju osumljenca v preiskavi in na glavnih obravna®n v skrajšanem postopku izredno povečala, je razumljiv
'Cer zaskrbljujoč podatek, da državni tožilci ne morejo
r*Urno rešiti vseh pripadlih zadev, tudi če so tako nujne in
Prednostne
kakor so zadeve mladoletnikov. V letu 1995 je bil
P et)|og za izrek sankcij vložen le za 692 mladoletnikov. To je
polovica tistega števila predlogov za izrek sankcij,
Kor so jih tožilstva vložila v letu 1994, ko je bilo takih
san
* podanih za 1298 mladoletnikov. Reorganizacija
SQ 'fe se pozna tudi pri številu mladoletnikov, ki so jim
izre
izro*
kla kazenske sankcije. V letu 1995 je bila sankcija
nj "ena 413 mladoletnikom, v letu 1994 pa kar 797 mladolet*?*.. To je daleč najnižje število mladoletnikom izrečenih
kcij v zadnjih petih letih.

Med novimi pooblastili za ukrepanje državnega tožilstva na
področju obravnavane problematike pa omenjamo pooblastilo za vložitev predloga za ugotovitev in vpis smrti v knjgo
umrlih po čl. 18 v zvezi z drugim odstavkom čl. 19.b zakona o
matičnih knjigah (Ur. list RS 16/74 - 28/95) in na podlagi 3. in
4. odstavka čl. 1. zakona o začasnem, delnem zadržanju
vračanja premoženja (Ur. list RS št. 74/95). Oba v letu 1995
sprejeta predpisa predstavljata s svojimi pooblastili za ukrepanje državnega tožilstva dodatno širitev delovnih področij
državnega tožilstva, ki je v letu 1995 zaradi spremenjene
kazensko procesne zakonodaje že sicer delovalo v zaostrenih
razmerah (primerjaj točki 1.a in b. poročila).

sankl-13 me'ado
'etn'k'> ki so jim sodišča v letu 1995 izrekla
odd -3 ' ' b''a kazen mladoletniškega zapora izrečena 3
mu?' v prevzgojni dom 8 in oddaja v vzgojni zavod 23
cjoletnikom. Ti mladoletniki, ki so jim bile izrečene institunja k- so sankc
soodmev
storili nekatera
huda katerih
kaznivase,
dejali'k'
imela'je,
velik
v javnostizelo
in zaradi
na
z ele rnen, govori o naraščanju mladoletniške kriminalitete
šteV|i
i nasilja. Upoštevaje predloge za izrek sankcij se je
d6, '° kaznivih dejanj mladoletnikov, ki so storili kazniva
bilo ?'? z°Per življenje in telo, v primerjavi z letom 1994, ko je
Števil
kaznivih dejanj 105, povečalo v letu 1995 na 184.
87| p kvalificiranih ropov v skupini se je povečalo od 12 na
0bno
kazni °u
kakor prejšnjih letih je predmet napada pri
tuj. 'V|'1 dejanjih, ki jih izvršujejo mladoletniki najpogosteje
rernožen
tatvin v
i°- Mladoletniki so storili 2935 kaznivih dejanj
moto; ®''kih
tatvin in poškodovanja tuje stvari ter odvzemov
y
npr
ozil. Drugih kaznivih dejanj je razmeroma malo
vih d kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa, 22 kazniPr
°izv h"'n e20per
spolno nedotakljivost, 24 kaznivih dejanj
n
®kate ' ln Prometa ter omogočanja uživanja mamil in še
3424 uk Skupaj se mladoletnikom po ovadbah pripisuje
* aznivih dejanj.

B) PODATKI O REŠEVANJU ZADEV
Vsa državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 1995
obravnavala 1143 civilnih zadev. V prejšnjih letih ugotavljana
tendenca večanja števila novih zadev (v letu 1993 in 1994 je
pripad teh zadev porastel za skoraj polovico) se je ustalila.
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je vložilo 2 tožbi zaradi
ugotovitve ničnosti prodajnih pogodb, o katerih v letu poročanja sodišče še ni odločalo, prav tako pa tožilstvo tudi ni
prejelo nobene odločitve po tožbah, ki so bile vložene v
prejšnjih letih (1994 - 16 zadev, 1993 - 10 zadev), niti niso bili
razpisani naroki. Uveljaljana pravna problematika obravnavanih zadev dodatno osvetljuje nekatere vidike »nezakonitega
lastninjenja«, zlasti na področju prehoda nepremičnin iz družbene v zasebno lastninsko sfero. Revizijski pregled poslova107
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postopka za ugotovitev in vpis smrti v matično knjigo umrlih
oseb, ki so izgubile življenje med drugo svetovno vojno ali
neposredno po njej pa doslej še niso bile vpisane v matično
knjigo umrlih, izposlovali vzorčno upravno odločbo, na podlagi zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja pa v prvih dveh mesecih po uveljavitvi zakona obravnavali
61 denacionalizacijskih upravnih zadev in ukrepali s pravnimi
sredstvi po zakonu o upravnem postopku v 13 zadevah. V
zvezi s to problematiko smo o naših ugotovitvah in pravnih
stališčih v posebnem poročilu seznanili Ministrstvo za pravosodje, Vlado RS in Državni zbor. Zaradi zaostrene kadrovska
problematike na okrožnih državnih tožilstvih in ocene o
potrebnosti enotnega obravnavanja se na podlagi odredbe
Generalnega državnega tožilca po 56. in 66. členu zakona o
državnem tožilstvu te zadeve obravnavajo na Državnem tožilstvu RS.

nja držasvnega tožilstva v teh zadevah je pokazal, da ]e
vloženih, a nerešenih tudi 5 zadev, ki zadevajo problematiko
lastninske pravice pravnih oseb, ki so ustanovljene po domačem pravu s 100% tujim deležem (čl. 68 Ustave RS).
Državno tožilstvo RS je poleg 1020 revizij v pravdnih zadevah
po prvem odstavku 390. člena zakona o pravdnem postopku,
odločalo o 169 pobudah za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in to izredno pravno sredstvo vložilo v 19 zadevah s
področij stanovanjskih razmerij, gospodarskih sporov, Stečajne problematike, izvršilnega postopka, dedovanja in vračanja premoženja po zakonu o denacionalizaciji. Na podlagi
pooblastil po zakonu o upravnem postopku ter zakonu o
upravnih sporih je Državno tožilstvo RS obravnavalo 31 zadev
in vložilo 5 zahtev za varstvo zakonitosti proti sodbam upravnega senata Vrhovnega sodiSča RS v zadevah po zakonu o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zakonu o vodah,
zaradi varstva z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic in po
zakonu o industrijski lastnini.

Vrhovno sodišče RS je v letu 1995 odločilo o 11 zahtevah z«
varstvo zakonitosti, od tega v dveh zadevah vloženih v
obdobju poročanja in v 9 zadevah iz prejšnjih obdobij. O 25
vloženih zahtevah (15 iz leta 1995,10 iz prejšnjih obdobij) p«
sodišče do 31. 12. 1995 še ni odločilo.

V zvezi z v točki a) omenjenimi novimi pooblastili po zakonu o
matičnih knjigah smo v zvezi z več sto pobudami za sprožitev

Statistične tabele za leto 1995
tabela št. 1
leto
1990

OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ
neznani
storilci
17.449

mladoletni
storilci
2.914

polnoletni
storilo
18.678

naknadno odkriti prej
neznani storilci
598

1991

18.298

2.915

20.456

571

1992

22.122

4.824

24.582

1.089

1993

20.374

4.136

21.589

1.073

1994

19.418

3.836

19.792

610

1995

21.872

4.332

17.618

1.177

tabela št. 2

OVADENI STORILCI

okrožno državno tožilstvo . •
> s
%
sAv<'
* f A
Celje
Koper
Kranj I
Krško
Ljubljana S

,
8

Maribor 1
Murska Sobota JI
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Skupaj
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'
illliilllllllllli

ovadeni storilci
polnoletni
'
3144
2467
1623
892
6067
2910
1318
718
965
943
825
2X872

108

ovadeni
mladoletniki
482
333
289
125
1668
542
132
150
154
150
307
.
4332

tabela št. 3

POSTOPEK PROTI POLNOLETNIM STORILCEM
(od ovadbe do obtožbe po osebah)

ODT
ovadbe
illllli v
delu
lllllli

zavržene
ovadbe

....
Celje

4634

v : :•.•••: :•
801

Koper

3002

Kranj

zah. za
preiskavo
•

odstopi
od
pregona

obtožnica po
preiskavi

neposredne
obtožnice

obtož+
m
pred«
logi

ovadbe v
delu pri
drugih
organih
1181

število
udeležb
držav,
tol na
naroku
3584

225

374

1535

622

202

608

1265

15

266

149

235

227

461

72

1911

2877

1606

6622

113

185

10

885

385

1612

1859

199

25

82

5

489

6

461

1489

117

28

82

12

257 .

489.

193

482

105

197

52

1185

495

579

48

170

33

823

2385

263

307

32

79

3

Krško

1156

140

162

2

24

i-jub^jana

9559

1151

926

136

Manbor

5062

1066

646

Murska
Sobota
Nova
Gorica
Novo
jnesto
Ptuj

1723

219

1320

191

Slovenj
Gradec
SKUPAJ

nerešene
ovadbe
pri tožil*
tvu
494

1

816

1481

376

165

38

83

11

362

154

234

1168

1473

318

182

40

69

4

219

185

524

189

1128

44

72

5

45

7

150

489

201

656

32923

5064

3837

572

1477 . - : 224

7169

5655

7229

19410

tabela št. 4

okrožno
državno
tožilstvo

QB$QDILNE IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE
DRŽAVNIH TOŽILSTEV
(po osebah, brez zavrnilnih sodb)
obsodilne
sodbe

oprostilne
sodbe

%
obsodilnih
sodb
93

vse
pritožbe
ODT

pritožbe
zaradi
kazni

napadena vsaka
sodba

25

21

v 1994
17

v 1995
15

94

21

11

9

16

7

98

43

15

14

8

72

5

94

12

9

/

6

Ljubljana

649

93

88

162

103

3

5

Maribor

347

29

92

42

34

14

9

Murska Sobota

269

12

96

25

11

10

11

Nova Gorica

198

23

90

64

20

5

4

Novo mesto

216

22

91

43

34

9

6

41

9

82

13

7

/

4

218

10

95

28

10

/

8

2998

254

92

478

275

8

7

Celje

343

23

Koper

322

21

Kranj

323

Krško

Ptuj
Slovenj Gradec
SKUPAJ:

109

poročevalec, št. 26

tabela št. 5
leto

POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM

ovadbe v
đelu

število mladoletnikov glede
katerih so bile
ovadbe
zavržene
384
244
452
537
339
690

uveden
pripravljalni postopek

ustavljen
pripravljalni postopek

vložen
predlog za
izrek
sankcije

2512
2409
4004
3057
2736
2435

739
568
873
1055
962
778

1553
1392
1774
1761
1298
692

1990
1991
1992
1993
1994
1995

3159
3081
5169
4690
4594
5664

tabela št. 6

PREGLED DELA VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILSTEV
V PRITOŽBENEM POSTOPKU

višje
državno
tožilstvo

sprejeti predmeti v proučitev

izrečene
sankcije
.■
v.
1109
1032
1184
1138
797
413

udeležba na sejah
javnih

kazniva
dejanja

gospodarki
prestopki

■
Celje

106

15

Koper

141

4

46

0

Ljubljana

595

57

250

123

Maribor

238

10

149

18

Skupaj

1080

86

471

141

tabela št. 7

ustavljen
postopek po
senatu
za mladoletnike
476
445
356
771
818
699

kazniva
dejanja
26

gospodarski
prestopki
0

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA • ZASEDENOST V LETU
1995

okrožno državno
tožilstvo
Cel|e
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Skupaj

skupaj državni tožilci
na dan 31.12.1995
sistemizirano zasedeno
18
15
13
8
12
11
4
4
45
36
21
17
9
6
9
7
9
6
5
4
4
2
149
116

število vseh
opravljenih dni
3184
1513
1677
573
8964
3583
1435
3184
1541
839
551
25183

pomočniki
sistemizirano zaseden o
4
2
3
1
7
3
2
4
2
2
1
29

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

.
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Letno poročilo o

DELU

SODNIKOV

REPUDLIŠKEGA
ZA

LETO

ZA

PREKRŠKE

SENATA ZA

PREKRŠKE

1995

za prekrške za leto 1995, in prosi za čimprejšnjo obravnavo in sprejem.
Judita VERBOLE
Predsednica

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE
Republiški senat za prekrške pošilja v prilogi Letno poročilo o delu Sodnikov za prekrške in Republiškega senata

za postopek o prekršku opravljajo pravosodno funkcijo. V
skladu z ugotovitvami v odločbi ustavnega sodišča, št. U-1117/93-28, z dne 2. 2. 1995, je sodnike za prekrške treba šteti
za del sodne oblasti, tako na podlagi 23. člena ustave, kot tudi
z vidika vrste sankcij, ki jih izrekajo (zaporna kazen, varstveni
ukrepi). Pri nobenem opredeljevanju njihovega statusa jih ni
dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno oblast.
»P
2. Organizacija, kadri ter materialni pogoji dela

I. PRISTOJNOST, ORGANIZACIJA IN KADRI
1. Pristojnost
V letu 1995 so sodniki za prekrške prve stopnje, na podlagi
zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev,
delovali kot samostojni državni organi z imenom sodnik za
prekrške in s pristojnostmi, ki jih imajo sodniki za prekrške po
zakonu o prekrških. Na tem zakonu temelji tudi organizacija
in pristojnosti Republiškega senata za prekrške v Ljubljani.

V letu 1995 je na območju Republike Slovenije delovalo 133
sodnikov za prekrške, en strokovni sodelavec ter 235 administrativnih delavcev na 55. sedežih Sodnikov za prekrške prve
stopnje. Na Republiškem senatu za prekrške v Ljubljani je bilo
v tem času zasedenih 15 sodniških mest in 9 mest administrativno tehničnih delavcev. Ob koncu poročevalske dobe je bilo
vseh sistemiziranih sodniških mest 167, 12 strokovnih sodelavcev in 262 administrativno tehničnih delavcev.

Sodniki za prekrške so stvarno pristojni po zakonu o prekrških, da vodijo zoper storilca prekrškov postopek o prekršku
na prvi stopnji, medtem ko je Republiški senat za prekrške v
Ljubljani pristojen za vodenje postopka o prekrških na drugi
stopnji. Od 25. 6. 1991 dalje na podlagi 4. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) pri svojem odločanju do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije, le smiselno uporabljajo kot republiške predpise tiste
bivše zvezne predpise, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob
uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno. Republiški senat za prekrške v Ljubljani je pristojen
tudi za odločanje o izredni omilitvi kazni, za reševanje sporov
0
krajevni pristojnosti med sodniki za prekrške prve stopnje
ter za opravljanje drugih zadev, kot so sprejemanje načelnih
stališč
in načelnih pravnih mnenj, ki so pomembna za enotno
u
Porabo predpisov na področju prekrškov, ter daje organom
a
* postopek o prekrških na prvi stopnji strokovno pomoč ter v
ta
namen pregleduje njihovo delo. Na podlagi 1. odstavka 4.
C|
ena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 2.
odstavka 14. člena zakona o carinski službi in 2. odstavka 89.
ciena zakona o deviznem poslovanju pa je v pristojnosti
Republiškega senata za prekrške v Ljubljani tudi reševanje
psrinskih, deviznih prekrškov in prekrškov v letalskem prometu v pritožbenem postopku od leta 1991 dalje.
Po

IN

V skladu z izraženimi pričakovanji v zadnjem poročilu o delu,
so s prenosom pristojnosti volitev sodnikov za prekrške iz
nekdanjih občin na Državni zbor, Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Ministrstvo za pravosodje,
odpadli dotedanji zapleti in so volitve sodnikov za prekrške
nemoteno potekale. Znatno se je, predvsem v primerjavi s
preteklimi leti, povečala tudi sistemizacija sodniških in tudi
drugih potrebnih delovnih mest. Tako je tudi ob koncu poročevalske dobe od 19. nezasedenih, na novo sistemiziranih
sodniških mest že večinoma popolnjenih, oziroma so kandidacijski postopki v teku.
Tudi na področju materialnih in prostorskih pogojev dela
ugotavljamo, da je z enotnim financiranjem vseh sodnikov za
prekrške iz državnega proračuna odpravljeno dosedanje
neenakomerno zagotavljanje sredstev po posameznih občinah in da so sredstva za plače in druge prejemke ter za
opravljanje dežurne službe kot tudi za materialne in druge
stroške ustrezneje zagotovljena ter so odpravljeni zastoji in
omejitve pri plačevanju nenehne pripravljenosti in dežurstva
za obravnavanje nujnih primerov izven rednega delovnega
časa in ob dela prostih dnevih.

.določbi 2. odstavka 258. člena zakona o prekrških organi
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rešene v skrajšanem postopku, medtem ko naj bi sodnik
Republiškega senata mesečno rešil približno 30 zadev o prekršku.

Zaradi odpravljanja kritičnih razmer, ki so nastale s povečanjem pripada zadev v zadnjih obdobjih in s tem v zvezi tudi
nerešenih zadev o prekrških, smo kot enega izmed kratkoročnih ukrepov predlagali plačevanje dodatnega dela pri reševanju zaostankov na področju prekrškov v zvezi s prometnimi
nezgodami, finančnimi in davčnimi kršitvami in nekaterimi
drugimi, vendar zaenkrat ta predlog še ni bil uresničen.

Primeroma navajamo okvirne podatke glede obremenjenosti
z delom, ki najbolj izstopajo, in sicer:
- pri Sodniku za prekrške v Ljubljani, kjer je pri lanskoletnem
pripadu 64.000 zadev, ostalo nerešenih 33.527 zadev, je 20
sodnikov za prekrške skupaj z nerešenimi zadevami iz leta
1994 reševalo več kot 80.000 kaznovalnih predlogov;

Tudi glede prostorskih pogojev dela se ti še nadalje izboljšujejo, saj so se poleg tistih, ki so se preselili v nove prostore že
v letu 1994 (Kočevje, Kamnik, Ljutomer, Slovenj Gradec) v
preteklem letu prostorski pogoji uredili še v Dravogradu,
Murski soboti, Ptuju, urejajo pa se še v Celju, Brežicah in
Ormožu. Najbolj izstopajoče pa so prostorske omejitve pri
tistih z največjim obsegom dela (Maribor, Ljubljana) in pri
Republiškem senatu za prekrške, kjer pripad zadev najbolj
narašča.

- pri Sodniku za prekrške v Mariboru je v preteklem letu 10
sodnikov za prekrške ob novem pripadu 23.000 zadev skupaj
obravnavalo 35.000 zadev, nerešenih je ostalo cca 16.000
zadev;
- pri Sodniku za prekrške v Domžalah, kjer so sistemizirana
le tri sodniška mesta, po obsegu pripada pa so že nekaj časa
na tretjem ali četrtem mestu za Ljubljano, Mariborom in
Novim mestom, so lani obravnavali skupno z 9.880 pripadlimi
zadevami več kot 16.000 predlogov, nerešenih jih je ostalo
8.600, kar glede na številčnost kadra zahteva čas reševanja
dveh let;

Napredek je bil dosežen tudi pri razvoju računalniško vodenega poslovanja ter pri modernizaciji strojne opreme, s katero
razpolagajo že vsi sodniki za prekrške. Predvidevamo še
nadaljnjo izboljšanje na tem področju glede na enotno načrtovanje modernizacije opreme in informatizacije ter posodabljanja poslovanja v okviru Ministrstva za pravosodje in centra
Vlade za informatiko.

- pri Sodniku za prekrške v Kamniku je en sam sodnik ob
novem pripadu 4231 zadev, skupaj s prenesenimi nerešenimi
zadevami, reševal več kot 6.000 zadev o prekrških.

II. DELO SODNIKOV ZA PREKRŠKE
1. Pripad zadev o prekrških

Čeprav so sodniki za prekrške prve stopnje lani rešili 247.543
zadev o prekrških (v letu 1994 jih je bilo rešenih cca 235.000)
in sicer 76.654 v rednem postopku in 90.465 v skrajšanem
postopku, je bil v 47.801 primerih postopek o prekršku ustavljen zaradi zastaranja pregona. Delež odločb, izdanih v skrajšanem postopku, je bil v primerjavi s preteklim obdobjem
(94.465 v letu 1994) kljub povečanemu skupnemu številu
rešenih zadev manjši, kar kaže na večjo kvaliteto reševanja in
povečan obseg zahtevnejših zadev. Število ustavitev
postopka zaradi zastaranja pa je naraslo, predvsem v že prej
omenjenih organih, kjer je pripad največji. Nedavne kadrovske okrepitve se v poročevalskem obdobju še niso mogle tako
odraziti pri reševanju zadev, kot je to opaziti v tem letu.

V letu 1995 so sodniki za prekrške prve stopnje prejeli v
reševanje 280.502 zadevi o prekršku (v letu 1994 jih je bilo
259.999, leta 1993 pa 270.005). Ob koncu leta je bilo rešenih
247.543 kaznovalnih predlogov. Med prejetimi prednjačijo
zadeve s področja varnosti cestnega prometa (204.524), sledijo jim kršitve zoper javni red in mir (31.414), davčnih predpisov (9856), s področja nadzorstva tržne inšpekcije (5227),
Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (2038)
in drugih.
Iz preteklega obdobja je ostalo nerešenih 171.572 zadev,
skupno z novo pripadlimi je bilo torej v obravnavi cca 420.000
zadev o prekrških, od katerih je ostalo na koncu poročevalne
dobe nerešenih 205.055, kar predstavlja celotni pripad, npr. iz
leta 1992.
Carinska uprava Republike Slovenije je v letu 1995 prejela v
reševanje 5.336 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1994 jih
je bilo 5.472), iz preteklega leta pa je ostalo v reševanju še
2.073 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 3.093 zadev.

Z ustreznimi kadrovskimi rešitvami so bili odpravljeni tudi
nekateri negativni pojavi dolgoletnih, v javnosti odmevnih
skaljenih medsebojnih odnosov (Murska Sobota), kjer zdaj
reševanje zadev o prekrških pospešeno in nemoteno poteka.
Posamezni primeri obravnavanja pretežno enostavnejših
zadev in opustitev zahtevnejših je delno posledica nepreglednosti zaradi preobsežnega pripada in le v izjemnih primerih
ne dovolj prizadevnega dela. Praviloma pa je zaslediti odgovorno, prizadevno in strokovno kvalitetno delo, pri čemer ne
gre prezreti uspešnih prizadevanj predstojnikov organov za
izboljšanje organizacije poslovanja in pogojev dela ter ažurno
in strokovno kvalitetno reševanje zadev o prekrških.

Republiški devizni inšpektorat je v letu 1995 prejel v reševanje
811 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1994 jih je bilo 613),
iz preteklega leta pa je ostalo v reševanju še 788 zadev. Ob
koncu leta je bilo rešenih 841 zadev.
Komisija za prekrške v zračni plovbi je v letu 1994 prejela 17
zadev prekrškov na prvi stopnji, iz preteklega leta pa je ostalo
nerešenih še 26 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 16 zadev.

Poleg različnih vzrokov, ki privedejo do zamude pri reševanju
in do zastaranja in so bili pogosto podrobneje obravnavani v
poročilih iz preteklih let, kot so kadrovski, materialni pogoji,
vročanje, problemi zagotavljanja navzočnosti v postopkih,
veliko število tujcev v postopku, pa je poglavitni razlog neobvladljiv obseg pripadlih zadev.

Republiški senat za prekrške je v letu 1995 prejel v reševanje
8.306 zadev prekrškov na drugi stopnji (v letu 1993 jih je bilo
5.223 in 6.625 v letu 1994), iz prejšnjega leta pa je ostalo v
reševanju 4.594 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 6.327
zadev.

Menimo, da je z vidika pravne države, varstva človekovih
pravic ter družbene discipline še posebej negativno, da prihaja do zastaranja postopkov v nekaterih pomembnejših
zadevah, kjer gre za težje oblike in hujše posledice protipravnega ravnanja, kot so kršitve s področja gospodarstva, davkov, varstva okolja, avtorskih pravic, standardizacije, meril, ;
trgovine, obrti in v tistih zadevah s področja cestnega prometa, kjer je prišlo do prometne nezgode, in da v teh primerih
zastaranja ni mogoče tolerirati, vendar ga v obstoječih razmerah tudi ni možno v celoti preprečiti.

Iz navedenih statističnih podatkov izhaja ugotovitev, da število kaznovalnih predlogov in pritožb neobvladljivo narašča,
zaradi česar prihaja do zastojev pri reševanju zadev. Glede na
okvirne normative za delo sodnikov za prekrške iz leta 1976, ki
so sicer potrebni korekcije, vendar še lahko služijo kot izhodiščno merilo za ugotavljanje potrebnega obsega sodnikovega dela v rednem delovnem času in tako tudi za preračun
zaostankov v mesecih, predstavlja obseg nerešenih zadev na
prvi in drugi stopnji približno enoletni zaostanek reševanja.

Organi za notranje zadeve, inšpekcijske službe, Agencija za
plačilni promet in drugi predlagatelji vlagajo vedno več predlogov za uvedbo postopka o prekršku. Tako so policijske
postaje vložile skupno 245.670 (v letu 1994 jih je bilo 227.588)

Sodnik za prekrške prve stopnje naj bi mesečno rešil 90 zadev
v rednem postopku, pri čemer štejejo za eno zadevo tudi štiri
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predlogov za uvedbo postopka o prekršku, javna tožilstva
338, inšpekcijski organi 20.158, drugi republiški organi
10.994, organi, ki izvajajo javna pooblastila, 2.481 in ostali
predlagatelji v manjšem obsegu.

3. ZAPROSILA ZA PRAVNO POMOČ IN OSTALO DELO
V preteklem letu so sodniki za prekrške prejeli skoraj 45.000
zaprosil za pravno pomoč, kar je bistveno povečanje v primerjavi z letom 1994, ko jih je bilo 28.281. Tudi na tem področju
pričakujemo ureditev razmer s sprejetjem novega zakona o
prekrških z novo organizacijo bodočih sodišč za prekrške, ko
bo odpadlo, pogosto že zdaj nepotrebno pošiljanje zaprosil
za pravno pomoč - zaslišanje, od enega sodnika za prekrške
iz nekdanjih občin k drugemu, na območju bodoče krajevne
pristojnosti istega sodišča za prekrške. Pričakujemo tudi ureditev mednarodne pravne pomoči na področju prekrškov.

Sodniki za prekrške pa lahko ustrezno opravljajo svojo funkcijo le, če zakonodajalec ob tem, ko predpisuje nove pristojnosti na področju prekrškov, nove in strožje kazenske
določbe skoraj v vseh predpisih, ki jih na novo sprejema
(obrtni zakon, zakon o trgovini, zakon o video dejavnosti,
zakon o standardizaciji, zakon o gostinstvu, zakon o meroslovju predvidevajo najmanj 1.000.000,00 SIT kazni), poskrbi
(
udi za možnost izvajanja sprejetih odločitev.

Sodniki za prekrške so reševali tudi predloge drugih sodnikov
za prekrške v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, zaprosila
sodišč in drugih pravosodnih organov v zvezi z evidencami o
pravnomočno kaznovanih storilcih prekrškov. Izdajali so tudi
predloge preiskovalnim sodnikom za odredbe o hišnih preiskavah ter izdali 25.517 odločb o spremembi denarne kazni v
zapor, od katerih je bilo dejansko izvršenih le cca 15 odstotkov, medtem ko so v vseh ostalih primerih pravnomočno
kaznovani storilci prekrškov po izdaji take odločbe denarno
kazen plačali.

Ta problem ni nov, zlasti pa je stanje zaskrbljujoče v zadnjem
obdobju. Republiški senat za prekrške in sodniki za prekrške
Prve stopnje so nanj že opozarjali in dajali pobude in predloge
za selekcijo pri vlaganju predlogov za uvedbo postopka o
Prekršku, dekriminacijo na področju prekrškov in prenos
nekaterih prekrškov v organski mandat. Podpiramo tudi stališče predlagatelja zakona o prekrških o nujnosti ustanovitve
ustrezne medresorske skupine ali druge organizacijske
oblike, ki bi bila zadolžena za pregled kazenskih določb v
Posameznih predpisih in smo pripravljeni po potrebi tudi
sodelovati.

V poročevalskem obdobju so se sodniki za prekrške z
ustrezno rešitvijo posredovanja podatkov organov za notranje
zadeve o škodnih primerih v prometnih nezgodah, razbremenili opravljanja storitev za zavarovalnice v več desettisočih
primerih, saj te podatke sedaj posredujejo sodniki za prekrške
v zmanjšanem obsegu.

2 rešitvami v novem zakonu o prekrških, ki daje večje možnosti za predpisovanje in izrekanje kazni za enostavnejše prekrške na kraju samem, bo znaten del postopkov pred sodniki za
Prekrške odpadel.
Državni zbor Republike Slovenije je pri obravnavi predloga
zakona o varnosti cestnega prometa med drugimi podprl tudi
tiste pripombe in mnenja Republiškega senata za prekrške,
katerih uveljavitev bi pomenila omejitev vlaganja predlogov
sodnikom za prekrške zaradi kršitev, ki nimajo neposrednega
vpliva na varnost prometa in jih lahko ugotavljajo in kaznujejo
nadzorni organi na kraju samem, enako kot v drugih evropskih državah, ob zagotovilu sodnega varstva.

4. KAZNOVALNA POLITIKA IN IZVRŠITEV KAZNI
Sodniki za prekrške so v postopku izrekali praviloma denarne
kazni in sicer 136.800 pravnomočno kaznovanim fizičnim
osebam, 4.242 pravnim osebam in 4.352 odgovornim osebam.
Kazen zapora je bila pravnomočno izrečena le v 165. primerih,
11.208 pravnomočno kaznovanim mladoletnikom pa je bilo
izrečenih nekaj več kot 8.000 vzgojnih ukrepov.
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- Obravnavanje nujnih primerov

Sodniki za prekrške so izrekli tudi 27.806 varstvenih ukrepov,
od tega 25.275 varstvenih ukrepov prepovedi vožnje motornega vozila, 1.853 varstvenih ukrepov odvzema predmetov in
609 varstvenih ukrepov odstranitve tujca iz države.

Zakon o prekrških v 226. členu zavezuje sodnike za prekrške,
da zagotovijo dežurstva za obravnavanje primerov iz 107. in
'09. člena tega zakona. Gre za primere ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, ko uradne osebe organov za notranje
zadeve brez odlašanja privedejo k sodniku za prekrške
»stega,
ki so ga zalotili pri prekršku, če ta nima stalnega
b|
vališča, in še v nekaterih drugih primerih. V praksi gre
Predvsem
za tuje državljane, ki storijo prekršek. Teh pa je bilo
v
Preteklem letu že 10.494. Prevladujejo kršitve po zakonu o
nadzoru državne meje, zakonu o tujcih, zakonu o orožju,
Podpisov o varnosti cestnega prometa in drugih.
številnost nujnih primerov je zahtevala uvedbo stalne pripravnosti in dežurstva pri vseh sodnikih za prekrške. Zaradi
nenehnih privedb, blizu 1000 mesečno v Republiki Sloveniji,
sodniki za prekrške, predvsem v obmejnih občinah, kjer
opravlja funkcijo le eden ali dva sodnika (n.pr. Brežice, Ilirska
"'strica, Sežana, Dravograd, Črnomelj-Metlika in še nekateri
^ru9i), drugega dela skoraj ne morejo opravljati, kar tudi
negativno vpliva na tekoče reševanje rednega pripada zadev,
^avedene razmere se že izboljšujejo, terjajo pa še nadaljnje
Povečanje kadrovske zasedbe, saj je nesprejemljivo, da na
omočju ob državni meji, še zlasti z Republiko Hrvatsko,
Pravlja funkcijo en sam sodnik za prekrške.

Na podlagi reševanja pritožbenih zadev, instruktažnih pregledov in drugih podatkov Republiški senat za prekrške ugotavlja, da je bila kaznovalna politika glede na predpisane kazni in
individualizacijo kazni ter z vidika generalne in specialne
prevencije, v okviru obstoječe zakonodaje, primerna. S spremembo zakonodaje na področju prekrškov pričakujemo tudi
odpravo nereda, ki ga je povzročil način valorizacije in določanja kazni na področju prekrškov v zadnjih letih.
Po statističnih podatkih, s katerimi razpolagamo, so bile plačane in izterjane denarne kazni v 121.517 primerih, medtem
ko je v izterjavi skoraj 83.000 zadev, neuspešna pa je bila
izterjava v približno 30.000 primerih. Zelo podobne so številke
in razmerja v primerih, ko gre za plačilo oziroma izterjavo
stroškov postopka o prekršku. Sodniki za prekrške so tudi v
svojih poročilih navedli, da je vse več prošej za obročno
odplačevanje denarni kazni, zaradi vse večjega števila nezaposlenih oziroma posameznikov z nizkimi osebnimi prejemki
ter da se je prav zaradi tega plačilna disciplina zelo poslabšala. Prav tako tudi navajajo, da se je poslabšala plačilna
disciplina pri tistih, ki opravljajo obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost, ki s svojimi zmanjšanimi zaslužki ne morejo
plačati visokih denarnih kazni.

^ zvezi s prekrški po 1. točki 79. člena zakona o tujcih je pri
ki-*®!Ve odstranitvi tujcev po dokončanem postopku zaznati
®'t zakona o tujcih in mednarodnih konvencij. Tako gre za
ačanje tujcev kljub zadržkom iz 33. člena zakona o tujcih in
ju 0na23 vračanje mladoletnikov, v nasprotju z določbami 30.
istega zakona.
g re
j6|P ^°di čez mejo so povezani tudi prekrški v zvezi z orožonovr|
zem oroi
o opazarjamo na dvojnost postopkov pri odvsko~
ia po zakonu o nadzoru državne meje in po Carinern
zakonu.

5. POSAMEZNA PODROČJA PREKRŠKOV
V izogib ponavljanju in preobsežnosti poročila ne bomo
podrobneje obravnavali problematike s posameznih področij,
kot so varnost cestnega prometa, javnega reda in miru, javne
varnosti, gospodarstva in varstva okolja, delovnih razmerij,
finančnih predpisov in obrambe. Kar zadeva delež kršitev s
področja varnosti cestneaa prometa v primerjavi z ostalimi
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prekrški, se struktura ni bistveno spremenila. Problematiko s
tega področja smo podrobneje obdelali v že prej omenjenih
predlogih in mnenjih v zvezi z obravnavo novega zakona o
varnosti cestnega prometa, o čemer smo podrobneje seznanili tudi Ministrstvo za notranje zadeve ter Državni zbor.

inšpekcijske službe in državno tožilstvo, Agencija za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, pritožbe oškodovancev
kot predlagateljev pa so le posamične. Večini pritožb predlagateljev je bilo ugodeno, s tem da so bile prvostopne odločbe
razveljavljene oziroma spremenjene z izrekom strožje sankcije.

V zadnjem obdobju narašča število prekrškov s področja
gospodarskih dejavnosti, kar je verjetno pripisati temu, da so
zaživeli pred časom sprejeti predpisi, ki so gospodarsko
področje povsem na novo uredili, tudi glede subjektov, ki se
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Med temi, kar zadeva
postopek o prekršku, prevladujejo samostojni podjetniki, ki
ne upoštevajo posebnih predpisov v zvezi z dejavnostjo, ki jo
opravljajo (npr. trgovska, gostinska in druge). Pogosto opuščajo vodenje ustreznih evidenc, ne spoštujejo minimalnih
tehničnih pogojev glede prostora in opreme, ne spoštujejo
določb o označevanju cen, označevanju firme in še nekaterih
drugih predpisov. Z novo zakonodajo s tega področja so se
sodniki za prekrške še dodatno seznanili na posebnem strokovnem seminarju, ki ga je izvedel v preteklem letu Republiški
senat za prekrške v sodelovanju s predavateljem iz Pravne
fakultete v Ljubljani in Ministrstvom za pravosodje.

3. Pritožbe v carinskih In deviznih zadevah
V preteklem letu je pripadlo 395 pritožb v carinskih zadevah (v
letu 1994 jih je bilo 397). Rešenih je bilo 398 navedenih zadev.
Razmerje med potrjenimi, spremenjenimi in razveljavljenimi
pritožbenimi zadevami carinskih prekrškov, ne odstopa od
razmerja v ostalih zadevah. Glede na daljšo zastaralno dobo
ter v zvezi s preobremenitvijo sodnikov za prekrške Republi'
škega senata za prekrške se doba reševanja v carinskih zade
vah daljša, v manjšem številu zadev pa je prišlo tudi do
zastaranja pregona. V bodoče je mogoče pričakovati pove
čano število zastaranih zadev v primerih, ko ne gre za odvzem
predmetov večje vrednosti oziroma relativno pomembneje
zadeve. Več pritožb predlagateljev postopka bi v teh zadeva"
omogočilo pritožbenemu organu izvajanje ostrejše kaznfr
valne politike v primerih, ko so v postopku na prvi stopnji
izrečene kazni neprimerno nizke.

Na nekatera nova odprta vprašanja s posameznih področij
prekrškov smo že opozorili v tem poročilu, posebej pa še
poudarjamo problem hrambe in prodaje odvzetih predmetov
v postopku o prekršku. Gre za večje količine zaseženih
potrošnih predmetov, motorna vozila, opremo gostinskih in
trgovinskih lokalov, igralnih avtomatov, kar zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov in kadra, ki bi se s tem ukvarjal,
predstavlja dodatno obremenitev, posebej za sodnike v organih z manjšo kadrovsko zasedbo. Republiška uprava za javne
prihodke zaradi pomanjkanja kadrov odklanja prodajo odvzetih predmetov, do uveljavitve novega zakona o prekrških, ko
bo ta problem z organizacijskimi spremembami v večjih specializiranih sodiščih lažje reševati, poskušamo poiskati
začasne rešitve, npr. s prodajo preko carinskih služb.

H kvalitetnejšemu, hitrejšemu reševanju zadev o carinski'
prekrških bi pripomoglo tudi dosledno spoštovanje določt
105. člena zakona o prekrških pri oblikovanju kaznovalni
predlogov za carinske prekrške, kar velja še zlasti za pomanjkanje opisa dejanja v predlogih za uvedbo postopka o prek'
šku. Do težav prihaja posebej pri ugotavljanju objektivi
identitete carinskih prekrškov v predlogu za uvedbo postopki
o prekršku in v odločbi o carinskem prekršku, kar je pogos1
razlog za razveljavitev prvostopenjskih odločb o carinski'
prekrških.
V preteklem letu je pripad zadev s področja deviznih pretf
škov upadel, saj je bilo vloženih le 44 pritožb s tega področji]
kar pomeni bistveno zmanjšanje v primerjavi z letom 1994, k'
je bila v obravnavanju 101 zadeva. Verjetno gre za vpl^
spremenjenih pogojev glede iznašanja domače in tuje valut'r
Glede na večjo vsoto denarja, ki ga smejo državljani P
prehodu državne meje iznašati iz države, so prekrški nedovo
Ijenega iznosa domače valute, ki so bili prej najpogosteje
bistveno upadli. V porastu pa so prekrški glede opustiti
poročanja domačih pravnih oseb o poslovnih dogodkih j
tujini. Kaznovalni predlogi v teh primerih so včasih presploS"
glede navajanja podatkov o sklenjenem poslu s tujim partne'
jem, predvsem o njegovi vrednosti, kar otežuje pravilno ocen'
teže kršitve.

III. REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE
1. OBSEG PRIPADA IN REŠEVANJA ZADEV
Iz statističnih podatkov izhaja, da se je obseg pripada zadev v
primerjavi z letom 1994 ponovno izjemno povečal, enako kot
je takrat narasel v primerjavi z letom 1993. Od leta 1991, ko je
bilo prejetih cca. 3.700 pritožbenih zadev, se je pripad več kot
podvojil, številčno pa je kadrovska zasedba ostala nespremenjena, z izjemo dodatne zaposlitve enega sodnika v letu 1994.
Zato se je v letu 1995 ob razumevanju Državnega zbora,
njegove Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve
ter Ministrstva za pravosodje, sistemizacija sodnikov za prekrške in administrativnih delavcev povečala, dejansko pa so se
novi kadri zaposlili šele v letu 1996.

4. Ostalo delo Republiškega senata za prekrške
Prejete so bile 3 zahteve za izredno omilitev kazni, ki so bi'
zavrnjene. Nadalje je bilo prejetih 99 zahtev za sodno varstvo
od katerih je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrni"
55, zavrglo 23, 4 zahtevam pa je ugodilo. Republiški državi*
tožilec je vložil 17 zahtev za varstvo zakonitosti, od katerih ij
večina v zvezi s preteklimi postopki o prekrških, ki so i'
navajali upravni organi.

V lanskem letu je Republiški senat za prekrške v Ljubljani
potrdil 3484 prvostopnih odločb o prekrških (v prejšnjem
poročevalskem obdobju jih je bilo 2731), razveljavil 1058,
spremenil 1330 prvostopnih odločb o prekršku. Večje število
odločb je bilo treba spremeniti in razveljaviti, da bi prvostopni
sodniki za prekrške ugotovili okoliščine, ki jih terja določilo
39. člena zakona o prekrških. Del razveljavljenih in spremenjenih pritožbenih zadev pa je tudi zaradi prvostopnih odločb
o carinskih in deviznih prekrških. Ob upoštevanju tega lahko
rečemo, da se kvaliteta reševanja prvostopnih zadev o prekrških ni poslabšala ter je še nadalje dobra, kar izkazuje tudi
večji obseg potrjenih prvostopnih odločb. Opažamo tudi
izboljšanje kvalitete reševanja prvostopnih zadev o prekrških
glede carinskih in deviznih prekrškov.

Izdanih je bilo 53 odločb v zvezi z izločitvijo prvostopfj
sodnikov, rešenih 6 sporov v zvezi s krajevno pristojnostjo,j
nadzorstvenih pritožb in 2 pritožbi v zvezi z odložitvijo izvr?
tve kazni zapora.
Poleg reševanja pritožbenih zadev so sodniki Republiške#
senata za prekrške sodelovali na strokovnih posvetih, obli1*'r
vali mnenja k zakonom in drugim predpisom, pri čemer fl
poudariti predvsem sodelovanje pri predlogu zakona o pre"
ških. Zelo intenzivno pa je tudi sodelovanje pri postop'
obravnavanja predloga zakona o varnosti cestnega prom0,
kjer skušamo s pripombami in predlogi, ki so bili do zj
pretežno upoštevani, vplivati na sprejem posameznih rešit*
Oblikovana in izdelana so bila tudi številna pravna mnenj'1
pojasnila, opravljena dva instruktažna pregleda ter sestan"
J

2. PRITOŽBE PREDLAGATELJEV
Predlagatelji postopka o prekršku so v lanskem letu vložili 712
pritožb zoper orvostopne odločbe (v letu 1994 jih je bilo 595).
Daleč prevladujejo pritožbe organov za notranje zadeve v
smeri zaostritve kaznovalne politike, predvsem na področju
varnosti cestnega prometa v zvezi z izrekanjem varstvenega
ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila. Sledijo jim
poročevalec, št. 26
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predstavniki predlagateljev v zvezi s tolmačenjem nekaterih
predpisov.

/ se v bodoče glede na enoletni relativni, oziroma dveletni
absolutni zastaralni rok večine prekrškov, ustavitvam postopkov zaradi zastaranja v večjem obsegu ne bo mogoče izogniti.

Opravljenih je bilo 8 rednih in 4 izredne seje ter več sej
delovnih skupin ter delovnih posvetov s predstojniki prvostopnih organov. Pripravljen in izveden je bil izobraževalni
seminar za sodnike za prekrške o novih predpisih s področja
gospodarskih dejavnosti, o čemer je bilo pripravljeno tudi
obsežno pisno gradivo. Prav tako smo sodelovali pri dajanju
pojasnil s področja prekrškov tako prvostopnim sodnikom za
prekrške, kot predlagateljem ter ostalim organom in organizacijam. Sodelovali smo pri razreševanju problematike v zvezi z
nekaterimi inšpekcijskimi službami, Uradom za preprečevanje pranja denarja ter s pristojnimi ministrstvi, pravosodnimi
organi in drugimi. Uspešno je bilo tudi sodelovanje glede
oblikovanja mnenj v zvezi s številnimi izvolitvami sodnikov za
prekrške ter pri prizadevanjih za izboljšanje materialnih, prostorskih in drugih pogojev dela ter za povečanje kadrovske
zasedbe.

Obremenjenost s pripadom zadev o prekrških se iz leta v leto
povečuje in ob vedno večjem obsegu rešenih zadev, delno
okrepljeni kadrovski zasedbi, ki jo v organih z največjim
obsegom dela kritično omejujejo prostorski pogoji (npr.
Republiški senat za prekrške, Sodnik za prekrške v Ljubljani,
Mariboru), se veča tudi obseg zaostankov nerešenih zadev in
zastaranj. S tem se izničuje delo nadzornih organov za izvajanje predpisov, sodniško delo, postavlja pa se tudi vprašanje
kredibilnosti pravne države v primerih, ki zadevajo najširše
sloje prebivalstva, kar narekuje neodložljive sistemske spremembe.
Sprejem novega zakona o prekrških bo z uskladitvijo z
odločbo Ustavnega sodišča in mednarodnimi pakti glede uvrstitve sodnikov za prekrške v sodno oblast prispeval k razrešitvi nekaterih temeljnih vprašanj, ki izvirajo iz sedanje razdrobljene organizacije s številčno majhnimi samostojnimi organi.
S predvidenimi poenostavitvami postopka o prekršku in drugimi rešitvami, ki bodo dajale večjo možnost za predpisovanje
in izrekanje kazni za enostavnejše prekrške nadzornim organom, bo znaten del postopkov pred sodniki za prekrške odpadel, poudarek pa bo na hitrejšem reševanju težjih in pomembnejših zadev o prekrških.

IV. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI
Ob obravnavanju statističnih podatkov o delu sodnikov za
prekrške za leto 1995, ko je 133 sodnikov za prekrške prve
stopnje reševalo preko 280.000 prejetih novih zadev, ponovno
ugotavljamo, da pripad zadev o prekrških neobvladljivo
narašča. Čeprav je bilo rešenih več kot 247.000 kaznovalnih
predlogov, pa je ostalo ob koncu poročevalne dobe nerešenih
nekaj več kot 205.000 zadev o prekrških, kar predstavlja
skoraj celoletni pripad in je bilo skoraj 49.000 ustavitev
postopka zaradi zastaranja pregona.

Med pripadlimi zadevami o prekrških prevladujejo kršitve s
področja varnosti cestnega prometa, ki je pretežno urejeno z
jugoslovanskim zakonom iz leta 1980, in ni prilagojen
bistveno spremenjenim razmeram v cestnem prometu. V
povezavi z veljavnim zakonom o prekrških iz leta 1983, ki sicer
temelji na sodobnih spoznanjih v kaznovalnem pravu in zagotavljanju večje stopnje pravnega varstva človeka, vendar ni
usklajen s spremembami v družbi, je v posledici privedel do
prekomernega obravnavanja zadev o prekrških pri sodnikih
za prekrške.

Se bolj očitno je v primerjavi s preteklimi leti povečanje
Pritožbenih zadev na Republiškem senatu za prekrške v Ljub•lani (v letu 1994 cca 6.600 zadev, v letu 1995 pa že 8.306
Pritožbenih zadev, do 1. 6.1996 pa je pripadlo že več kot 5.000
zadev, kar je skoraj celoletni pripad v letu 1993). Čeprav je
število rešenih pritožbenih zadev v primerjavi s preteklim
letom izjemno naraslo (od 5.240 na 6.330), pa je ostalo na
koncu leta 1995 nerešenih že 6.570 pritožbenih zadev o prekrških.

S spremembo zakonodaje na področju varnosti cestnega
prometa, ki je glede na izjemno zgostitev prometa in slabe
razmere glede varnosti nujna, bo s strožjim doslednim kaznovanjem pri sodniku za prekrške ob uvedbi točkovnega
sistema le za tista protipravna ravnanja v cestnem prometu, ki
povzročajo največ prometnih ne?god (npr. neprimerna hitrost
vožnje, alkohol, izsiljevanje prednosti), odpadel številčno
obsežen del zadev o prekrških. Te bodo tako kot v ostalih
evropskih državah obravnavali in kaznovali policisti neposredno, z možnostjo sodnega varstva.

Razmere na področju prekrškov so se od 1. 1. 1995 dalje s
Prenosom pristojnosti, kar zadeva sodnike za prekrške od
nekdanjih občinskih skupščin na državo (Državni zbor, komika državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, Odbor državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance), bistveno izboljšali, tako glede kadrovske
zasedbe, volitev v sodniško funkcijo, zagotavljanja sredstev in
Pogojev dela. Tudi če bi se kadrovska zasedba sodnikov za
Prekrške podvojila, kolikor bi bilo potrebno za obravnavanje
*eč kot 450.000 primerov letno na prvi stopnji oziroma več kot
000 primerov na drugi stopnji, kar ni realno niti izvedljivo,

Predloženo poročilo temelji na statističnih podatkih, ki so jih
posredovali vsi organi za vodenje postopka o prekršku,
zbrane podatke pa je obdelalo Ministrstvo za pravosodje
Republike Slovenije v Statističnem poročilu o prekrških za
leto 1995, opr. štev. 053-14/95-11.
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STATISTIČNO POROČILO O ZADEVAH PREKRŠKOV V POSTOPKU
NA PRVI STOPNJI ZA LETO 1995
;

'

■

• '•

f

r, v .

Vir: P/l
DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA ZAČETKU POR.DOBE
ŠTEVILO PREJETIH ZADEV
ŠTEVILO REŠENIH ZADEV
Zavrnitev predloga, zavrženje
Postopek ustavljen
od tega zaradi zastaranja pregona

Izdana odločba o kaznovanju
od tega:
v skrajšanem postopku
v rednem postopku
Izrečen VU brez izreka kazni
Zadeva rešena na drug način
ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA KONCU POR. DOBE
TRAJANJE POSTOPKA
i
■ do 3 mesece
- nad 3 do 6 mesecev
• nad 6 mesecev do 1 leta
• nad 1 leto
število odločb o kaznovanju izvršenih pred pravnomočnostjo
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STATISTIČNO POROČILO O ZADEVAH PREKRŠKOV V POSTOPKU
NA PRVI STOPNJI ZA LETO 1995

Vir: P/t
KOMISIJA ZA PREKRŠKE V ZRAČNI PLOVBI

ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA ZAČETKU POR.DOBE
ŠTEVILO PREJETIH ZADEV
ŠTEVILO REŠENIH ZADEV
Zavrnitev predloga, zavrženje
Postopek ustavljen
cd toga zaradi zastaranja pregona

Izdana odločba o kaznovanju
od tega:
v skrajšanem postopku
v rednem postopku
Izrečen VU brez izreka kazni
Zadeva rešena na drug način
ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA KONCU POR. DOBE
TRAJANJE POSTOPKA
- do 3 mesece
- nad 3 do 6 mesecev
- nad 6 mesecev do 1 leta
- nad 1 leto
število odločb o kaznovanju izvršenih pred pravnomočnostjo
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