DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 4. oktober 1996

Letnik XXII

ZAŠČITA MORSKEGA RIBIŠTVA
Predlog zakona o zaščiti morskega ribištva (ZZMR)
■ EPA 1616 - hitri postopek
dokapitalizacija sklada rs za razvoj
Predlog zakona o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj (ZDSR)
" EPA 1625 - hitri postopek
o POROŠTVU RS ZA OBVEZNOSTI SKLADA RS ZA RAZVOJ
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti sklada Republike Slovenije za razvoj (ZPOSR)
" EPA 1626 - hitri postopek
ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-c)
" EPA 1627 - hitri postopek
PREVZEM DOLOČENIH OBVEZNOSTI PODJETIJ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla
"a Sklad Republike Slovenije za razvoj (ZPOPSR-A)
■ EPA 1632 - hitri postopek
ČLANSTVO BANKE SLOVENIJE
Predlog zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP)
" EPA 1637 - hitri postopek
način glasovanja in ugotavljanje izida glasovanja
Predlog zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG)
• EPA 1633 - skrajšani postopek
dopolnitve poslovnika dz
Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D)
• EPA 1638 - skrajšani postopek
namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (ZNSGDT)
" EPA 785 - druga obravnava
Mednarodne listine
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS)
■EPA 1621 Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUV)
" EPA 1623Predlog akta o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij
Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ-A)
' EPA 1624 Predlog akta o nasledstvu glede protokola o imunitetah Banke za mednarodne poravnave, sklenjenega v Bruslju 30. julija 1936 (MAIBMP)
'EPA 1636-
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Predlog zakona o
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• EPA 1616 - hitri postopek
socialni zlom, kar neposredno ogroža nadaljni obstoj
tradicionalne ribiške dejavnosti.

Podpisani poslanci pošiljajo na podlagi 174., 175. in 201. člena
Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93, 80/
94 in 28/96) v obravnavo in sprejem po hitrem postopku

Ribiška dejavnost je poleg izjemnega prehrambeno
gospodarskega, tudi izrednega turističnega in strateškega
pomena, saj v skladu z načeli Pomorske resolucije predstavlja
pomemben in nenadomestljiv člen v pomorski usmeritvi
Republike Slovenije.

- PREDLOG ZAKONA O ZAŠČITI MORSKEGA RIBIŠTVA
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS
predlagajo, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem
postopku.

V skladu s prvim odstavkom 176. člen Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih delovnih teles sodelovali predlagatelji zakona:

Obrazložitev:
Zakon predlagajo v sprejem po hitrem postopku zaradi nujne
statusne in socialne zaščite morskih ribičev, ki jim zaradi
nerešenega vprašanja o določitvi morske meje med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško in s tem povezane omejene
možnosti opravljanja ribiške dejavnosti grozi ekonomski in
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programe, ki so pomenili prestruktiranje viška ribičev v nove
programe marikulture in druge programa preusmeritve ribičev v
druge dejavnosti s ciljem njihovega zmanjševanja. Od skupno
119 ribičev v letu 1992, ki so se ukvarjali z gospodarskim ribolovom
kot glavnim in edinim poklicem in 166 ribičev, ki jim je bilo ribištvo
dopolnilna dejavnost, je po zadnjem ažurnem stanju še 83
profesionalnih ribičev z celodnevno dejavnostjo.

- Roberta Battelli, i. r.
1. Ocena stanja:
Položaj morskega ribištva se je po osamosvojitvi Republike Slovenije
izjemno poslabšal, saj Je ostalo brez pretežnega dela skupnega
ribolovnega morja, ki je skoraj v celoti pripadlo Republiki Hrvaški.
Glede na siceršnje ribolovne kapacitete in številne ribiče, ki so do
osamosvojitve pretežno ribarili v skupnem jugoslovanskem morju
ni bilo mogoče pričakovati, da se bo ta dejavnost lahko brez
določene državne pomoči sama v kratkem času prilagodila novim
pogojem dela in pridobivanja dohodka. Ministrstvo za delo, družino
In socialne zadeve je v letu 1992 in 1993 vsem ribičem z večjimi
ribolovnimi sredstvi ter podjetju Delamaris refundiralo obveznost
plačila prispevkov, ministrstvo ta kmetijstvo pa je iz svojega
programa republiškega proračuna finančno podprlo vse dospele

Ribolovne možnosti v slovenskem morju so omejene in skromne
in ne omogočajo več običajnega zaslužka. To velja zlasti za vse
zasebne ribiče, ki imajo večja ribolovna sredstva za ulov
kvalitetnejše bele ribe (koče) in so v preteklih letih pretežno ribarili
v "jugoslovanskem morju". Za priznane vrste bele ribe je značilno,
da je v celotnem območju Jadranskega morjaže prišlo do prelova.
Zaradi varstva ribolovnih fondov pred prekomernim izkoriščanjem
in uporabo škodljivih ribolovnih tehnologij, so v sosednji Hrvaški z
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ribolov v slovenskem morju le na podlagi javnega razpisa. Zaradi
sorazmerno slabega socialnega položaja večine poklicnih ribičev
ko so ostali brez 90 % ribolovnega morja v katerem so do
osamosvojitve naše države opravljali gospodarski ribolov,
predlagamo, da se jim prispevki za socialne varstvo za obdobje
zadnjih 3 let izplačajo iz državnega proračuna.

novo zakonodajo pričeli predpisovati restriktivnejše režima
ribolova, prav tako pa tudi v Sloveniji za območje Tržaškega
zaliva vsako leto z izjemnimi dovoljenji predpišejo dopustni režim
ribolova, dovoljenja območja in tehnologijo. Izjema je mala plava
riba, sardela, pri kateri je mogoče ribolov še dvakrat do trikrat
povečati.
Zaradi teh strokovnih dejstev o razpoložljivem ribolovnem fondu
v celotnem Jadranskem morju, je Republika Slovenija podpisala
z Republiko Hrvaško meddržavno pogodbo, s katero dovoljuje
slovenskim ribičem proti primerni odškodnini ulov plave ribe v
območju hrvaškega morja. Ta pogodba je pomembna predvsem
za podjetje Delamaris, ki razpolaga z ribolovnimi kapacitetami za
tehnologijo ulova plave ribe in večji del te ribe predela v ribje
konzerve. Manj pa je ta ribolov ekonomsko zanimiv za zasebne
ribiče glede na sorazmerno zasićenost slovenskega trga s
ponudbo drobne plave ribe in njenim zmanjšanim in neurejenim
odkupom s strani predelovalnih podjetij, zato se je njihov položaj
močno poslabšal.

4. Ocena finančnih sredstev iz državnega
proračuna
Zakon ne bo imel bistvenih posledic za državni proračun. Glavno
obremenitev državnega proračuna predstavlja sofinanciranje
prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ogroženih
poklicnih ribičev s strani ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve od julija 1994 do decembra 1996. Sofinanciranje socialnih
prispevkov se v bistvu kompenzira s produktivno ohranitvijo delovnih
mest morskih ribičev.
Ocenjujemo, da bo predlagani zakon obremenil dohodkovno stran
proračuna RS za leto 1997 v višini 50.000.000,00 SIT.

2. Razlogi za sprejem zakona

Ocena temelji na podatkih, daje bilo potrebno za pokritje stroškov
za plačilo socialnih prispevkov poklicnih ribičev v obdobju od
1.7.1994 do 1.12.1995 potrebnih skupaj 21.752.187,50 višino
prispevkov za leto 1996 pa zaradi povečane prispevne stopnje
ocenjujemo na 29.000.000,00 SIT.

Glavni razlog za sprejem predlaganega zakona je izredno slabo in
neurejeno stanje v katerem se nahaja slovensko morsko ribištvo in
z njim posledično pravno nejasen status morskih ribičev.
Pred uveljavitvijo nove zakonodaje o gospodarskih družbah sta
status morskih ribičev določala zakona o morskem ribištvu, ki določa
strokovne pogoje in obrtni zakon, ki je določal poslovni status
ribičem. Nov obrtni zakon ribištva ne uvršča več med obrtne
dejavnosti, zato je nastala določena pravna praznina. Zakon o
gospodarskih družbah namreč v svojem tretjem odstavku 7. člena,
ki sicer določa "da se osebam, ki kot posamezniki ali skupina
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost, ni treba
registrirati kot družba ali kot podjetnik posameznik, če tega ne
želijo", ne navaja tudi ribiške dejavnosti. Glede na navedena pravna
dejstva so državni upravni organi zahtevali, da se morski ribiči
registrirajo kot podjetniki ali družbe, kar pa zaradi omejenih možnosti
za opravljanje gospodarskega ribolova v slovenskem ribolovnem
morju za ribiče ni sprejemljiva rešitev.

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona
Drugih negativnih posledic zakona nismo zaznali, menimo pa da
bo sprejem zakona pospešil pripravo osnovnega zakona o morskem
ribištvu, koncesijska delitev ribolovnih pravic preko javnih razpisov
pa bo Vladi omogočila dodatno uravnavati ulovne količine s stanjem
slovenskega ribolovnega morja in biološkega ravnotežje v njem.
Z uvedbo ribje borze, se bodo tudi uredile razmere na ribjem trgu
in preprečila nelojalna konkurenca, predvsem ribičev iz sosednjih
držav.
II. BESEDILO ČLENOV

Ministrstvo pristojno za kmetijstvo je sicer večkrat izrazilo mnenje,
da bi zgoraj navedeni člen zakona lahko smiselno veljal tudi za
morske ribiče in obljubljalo dokončno ureditev njihovega statusa v
novem ribiškem zakonu, ki pa je žal še vedno v pripravi.

1. člen
(1) Morsko ribištvo, določeno z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni
list SRS št. 25/76) se v skladu z načeli Pomorske resolucije
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 10/91) zaščiti tako, da se
ga opredeli kot posebno, pomorsko oziroma obmorsko kmetijsko
ali gospodarsko dejavnost, namenjeno predvsem osnovni
strateški preskrbi domačega prehrambenega trga s svežimi in
konzerviranimi morskimi ribami, raki, mehkužci in drugimi za
prehrano primernimi morskimi organizmi.

3. Cilji in načela zakona
Osnovni cilj, ki ga želimo s predlaganim zakonom doseči je
izenačitev statusa morskih ribičev s statusom oseb, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost. S predlaganim sistemom podeljevanja koncesij
za opravljanje gospodarskega ribolova v slovenskem ribolovem
morju, želimo uskladiti ulovne količine in število ribičev z biološko
sposobnostjo slovenskega ribolovnega morja.

(2) Morsko ribištvo se v smislu ohranjanja tradicionalna dejavnosti
ščiti kot pomemben element značilnega obmorskega utripa in z
njo povezane kvalitetne turistične ponudbe mest in krajev na
obalnem območju Republike Slovenije.

Po vzoru zaščitenih gorskih kmetij predlagamo tudi zaščito sicer
ogroženega tradicionalnega slovenskega ribištva tako, da se
sedanjim ribičem, ki opravljajo ribiško dejavnost kot edini ali glavni
poklic, ponudijo stalne in dedno prenosljive koncesije za izvajanje
gospodarskega ribolova v obliki družinskih ribiških kmetij. Ribiške
kmetije izvajajo gospodarski ribolov izključno v slovenskem
ribolovnem morju.

(3) Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z morskim ribištvom
oziroma s tradicionalno predelavo in konzerviranjem predvsem male
plave ribe, imajo na podlagi tega zakona in drugih posebnih zakonov
pravico do posebne državne zaščite v obliki finančne in socialne
pomoči ali v obliki posebnih ekonomskih, davčnih, statusnih,
socialnih in drugih ugodnosti.

Za opravljanje ribiških dejavnosti na podjetniški način se lahko
ustanovijo mala ribiška podjetja, ki jih lahko ustanovljajo le fizične
osebe, ki opravljajo ribiško dejavnost. Ribiška podjetja naj bi poleg
ribolova na podlagi redne ali izredne koncesije za ribolov v
ribolovnem morju izvajala gospodarski ribolov tudi izven
slovenskega morja. Ribiška podjetja lahko pridobijo koncesijo za
poročevalec, št. 37

2. člen
Gospodarski ribolov, ki se izvaja izključno v ribolovnem morju
Republike Slovenije, se zaradi zelo majhnega in ogroženega
ribolovnega morja ter s tem omejenih naravnih možnostih ribolova
4

predvsem belih rib, rakov in mehkužcev opredeljuje kot izginjajoča
in zato posebej zaščitena ribiška dejavnost, ki se ureja tako, da:

ribolova ter v skladu z dopustnimi največjimi možnimi količinami
ulova določi število možnih koncesij.

1
• se jo lahko izvaja le na podlagi posebnega, praviloma stalnega
ali večletnega dovoljenja (v nadaljnem besedilu: koncesija),

5. člen
(1) Koncesija, ki se podeli fizični osebi se izvaja zgolj v obliki
družinske ribiške kmetije kot stalna in dedno prenosljiva pravica,
namenjena predvsem ohranitvi tradicionalnega ribištva.

2. koncesija se podeljuje le omejenemu številu fizičnih in pravnih
osbe, ki ribiško dejavnost opravljajo v obliki družinske kmetije ali
malega ribiškega podjetja in le izjemoma v obliki večje gospodarske
ali zadružne dejavnosti,

(2) Družinska ribiška kmetija opravlja ribiško dejavnost izključno
le v ribolovnem morju RS.

3. s pridobitvijo koncesije pridobi fizična oseba tudi poseben zaščitni
status morskega ribiča, ki je s pravicami izenačen s statusom kmeta,
pravna oseba pa s pridobitvijo koncesije pridobi status osebe s
posebnimi ugodnostmi,

(3) Koncesija, ki se podeli pravni osebi za opravljanje ribiške
dejavnosti v ribolovnem morju Republike Slovenije, je lahko redna
ali izredna. Redna koncesija se praviloma podeli za daljše obdobje,
ki ne sme biti krajše od deset let, izredna koncesija, pa se podeli
za obdobje, ki je krajše kot deset let, običajno za posamezno
ribolovno sezono.

4. se usklajuje število koncesij in omejuje celotno količino ulova z
biološkimi sposobnostmi ribolovnega morja,

(4) Izredna koncesija, predvsem za posamezno ribolovno sezono,
se lahko podeli posamezni fizični osebi tudi, če ne izvaja koncesije
iz pravega odstavka tega člena, izpolnjuje pa ostale strokovne in
materialne pogoje razpisa.

5. se ohranja in ščiti predvsem tradicionalne načine gospodarskega
ribolova,
6- se usklajuje in omejuje uvoz tako svežih kakor konzerviranih rib
in drugih morskih živali z ustrezno državno zaščito domačega
ribištva in z njim povezane domače predelovalne dejavnosti, še
posebej konzerviranja male plave ribe,

6. člen

'

(1) Koncesija brez javnega razpisa ni prosto prenosljiva na druge
fizične osebe razen v okviru družinske ribiške kmetije na podlagi
dedne pravice na drugega družinskega člana, če upravni organ
potrdi, da družinski član izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
tretjega člena.

7. se pospešuje in organizira odkup svežih rib in drugih morskih
organizmov na posebni ribji borzi tako, da ima prednost pri odkupu
ulov iz slovenskega ribolovnega morja.
3. člen

(2) Kadar noben član družinske ribiške kmetije koncesije ne
prevzame, imetnik pa se upokoji ali trajno izgubi delovno sposobnost
oziroma umre ali pa drugače preneha opravljati ribiško dejavnost,
se koncesija najkasneje v 90 dneh vrne upravnemu organu.

(1) Fizične osebe lahko pridobijo koncesijo iz prve točke drugega
člena, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo poklic morskega ribiča ali drugo dokazilo o strokovni
usposabljenosti za gospodarski ribolov,
2. se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom kot edinim ali glavnim
poklicem,
3. so državljani Republike Slovenije,
4. da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča ali sodnika za prekrške
prepovedan ribolov,
5. imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v obmorskih občinah
Republike Slovenije,
6. so poslovno sposobne,
7. so lastniki ali deloma najemniki ustreznih ribolovnih sredstev.

7. člen
V primeru začasne izgube sposobnosti, kadar tudi noben drug
družinski član ni sposoben opravljati ribiške dejavnosti, imetnik
koncesije lahko začasno s posebno pogodbo za določeno obdobje,
ki ne sme biti daljše od enega leta, odda koncesijo v najem drugi
fizični osebi, ki sicer izpolnjuje pogoje za pridobitev koncesije.
Pogodba postane veljavna, ko jo najkasneje v osmih dneh po
prejemu potrdi upravni organ.
8. člen

(2) Pravna oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev koncesije, če:

(1) Kadar se ribiška dejavnost opravlja v okviru družinske ribiške
kmetije, lahko imetniku koncesije pri izvajanju gospodarskega
ribolova pomagajo vsi družinski člani, ki so'stvari več kot 15 let
imajo splošno zdravstveno in delovno sposobnost za opravljanje
ribiške dejavnosti.

1. je sodno registrirana za opravljanje gospodarskega ribolova,
2. ima v lasti ali delno v najemu ustrezna ribolovna sredstva,
3. večina njenih lastnikov in zaposlenih izpolnjuje prvih pet pogojev
iz prejšnjega odstavka,
4. njeni lastniki so le fizične osebe,
5. je poslovno solventna in nima blokiranega računa
6. ima finančna posojila zavarovana z ustreznimi hipotekami,
7. ima sedež v obmorskih občinah Republike Slovenije.

(2) Dejavnost ribiške kmetije se lahko dopolnjuje s predelavo
oziroma konzerviranjem lastnega ulova in z ribištvom dopolnjujočo
se ustrezno kmetijsko ter turistično dejavnostjo, ki se opravlja
predvsem z nuđenjem prevozniških in gostinskih uslug v okviru
ribiškega turizma kot posebne oblike kmečkega turizma.

4. člen

(3) Dopolnilna dejavnost ribiške kmetije se izvaja predvsem v
obdobju, ko je gospodarski ribolov prepovedan ali omejen.

(1) Koncesije podeljuje na podlagi javnega razpisa upravni organ
ministrstva pristojnega za ribištvo (v nadaljnem besedilu: upravni
organ). Upravni organ lahko podeli le omejeno število koncesij.

9. člen

(2) Javni razpis za podelitev koncesij se oblikuje v skladu z uredbo
Vlade, ki na podlagi strokovnih ugotovitev o biološki sposobnosti
ribolovnega morja podrobneje opredeli pogoje, vrste in načine

(1) V primeru sezonsko povečane ribiške dejavnosti lahko ribiška
kmetija začasno zaposli največ tri dodatne delavec - pomočnike
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oziroma največ pet pomočnikov pri ribolovu malih modrih rib z
mrežami plavaricami.

14. člen
(1) Pri prvem dodeljevanju koncesij upravni organ pristojen za
ribištvo v roku 45 dni po uveljavitvi zakona brez javnega razpisa
ponudi koncesije za opravljanje gospodarskega ribolova v obliki
družinskih ribiških kmetij vsem sedanjim imetnikom dovoljenj za
gospodarski ribolov, ki izvajajo gospodarski ribolov, kot edino ali
glavno dejavnost.

(2) Praviloma lahko posamezni pomočnik pri določeni ribiški kmetiji
dela največ štirideset delovnih dni v letu.
(3) Imetnik koncesije o dodatno zaposlenih delavcih takoj obvesti
upravni organ, tako da mu pošlje en izvod delovne pogodbe.
10. člen

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo koncesije tudi
tisti ribiči, ki so po letu 1992 del ribiške dejavnosti v soglasju z
upravnim organom pristojnim za ribištvo preusmerili v dopolnilno,
predvsem v turistično, prevozniško ali kmetijsko dejavnost.

(1) Malo ribiško podjetje lahko ustanoviojo ena ali več fizičnih oseb,
ki opravljajo ribiško dejavnost kot edini ali glavni poklic. Lastniki
ribiškega podjetja so lahko le fizična osebe.

(3) Do dokončne določitve meje na morju s sosednjo Republiko
Hrvaško ne glede na določila drugega odstavka tega člena se
koncesije ne izdajajo osebam, ki do uveljavitve zakona niso
opravljale ribiške dejavnosti kot edini ali glavni poklic.

(2) Pri opravljanju ribiške dejavnosti lahko sodelujejo le zaposleni
delavci podjetja.
(3) Ribiško podjetje lahko opravlja ribiško dejavnost tudi izven
ribolovnega morja Republika Slovenija.

15. člen
.
Zaradi omejenih možnosti ribolova v slovenskem ribolovnem morju
in zaradi neobstoja ustreznih mednarodnih pogodb za lov
predvsem belih rib, rakov in mehkužcev v tujih morjih, se poklicnim
ribičem oprosti plačilo obveznih prispevkov za osnovno
pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in porodniško varstvo
oziroma se sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost
ribičev za obdobje 1.7.1994 do 31.12.1996 zagotovi v proračunu
Republike Slovenije za leto 1997.

11. člen
(1) Ribiči s pridobitvijo koncesije za opravljanje gospodarskega
ribolova v ribolovnem morju Republike Slovenije pridobijo tudi
poseben zaščiten status morskega ribiča, ki jim omogoča
plačevanje nižjih prispevnih stopenj za obvezno starostno
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje (v nadaljnem
besedilu: PIZ).
(2) Prispevne stopnje iz gornjega odstavka so izenačene s
stopnjami, ki jih sicer plačujejo zavarovanci s statusom kmeta.

16. člen
Ribiči, ki izvajajo gospodarski ribolov z mrežami, ki jih ribiška plovila
vlečejo za seboj in pri tem plujejo na podlagi pomorskih predpisov,
imajo pravico do enakih olajšav pri nakupu dieselskega goriva kot
jih imajo poslovni subjekti razvrščeni v dejavnost Prometa,
skladiščenja in zvez, ki se jim davke od dieselskih goriv
obračunava po znižani davčni stopnji.

12. člen
Kadar je zaradi naravnih oziroma ekoloških nesreč gospodarski
ribolov prepovedan ali omejen za obdobje, ki bistveno presega
običajne vsekoletne sezonske ribolovne omejitve, se plačilo
prispevkov za PIZ, refundira iz sredstev državnega proračuna.

17. člen

13. člen

Najkasneje v šestih mesecih Vlada RS za namen grosistične
prodaje rib, rakov in mehkužcev ustanovi ribjo borzo, s sedežem
v Izoli in podružnicama v Kopru in Piranu.

(1) Ribiči imajo pri opravljanju gospodarskega ribolova v ribolovnem
morju pravico do nuđenja posebnega in takojšnjega varstva s strani
organov luških kapitanerij, pomorske policije in drugih državnih
organov pristojnih za zagotavljanja državne celovitosti in varnosti
ribolovnega morja Republike Slovenije.

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

(2) Pristojni organ pomorske policije v 90 dneh po uveljavitvi zakona
vzpostavi sistem zvez, ki omogočajo na zahtevo ogroženih ribičev
takojšnje nuđenje ustreznega varstva.
Prehodne in končne določbe

■
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slovenskem ribolovnem morju. S sistemom podeljevanja stalnih
rednih in izrednih koncesij za opravljanje ribolovne dejavnosti
želimo zaščititi obstoj slovenskega ribištva ob hkratni skrbi za
ohranitev biološkega ravnovesja in ribolovne sposobnosti
slovenskega ribolovnega morja. S prevzemom kmetijskih
zaščitnih mehanizmov želimo z uvajanjem družinske ribiške
kmetije ohraniti tradicionalno ribiško dejavnost kot pomembno
morsko in obmorsko dejavnost ob hkratni produktivni ohranitvi
ribiških delovnih mest.

Po osamosvojitvi naše države leta 1991 je prej skupno morje
zvezne države skoraj v celoti pripadlo sosednji Republiki Hrvaški.
Novonastale razmere so močno prizadele slovenske ribiče, saj so
poleg večjega dela tržišča izgubili tudi temelj svoje dejavnosti, to
je ribolovno morje, ki se je zmanjšalo praktično le na del tržaškega
zaliva, ki pripada naši državi. Glede na to dejstvo in na že znane
omejitve ribolova, ki so v tržaškem zalivu večkrat potrebne zaradi
ohranitve biološkega ravnovesja, so ribiči pri opravljanju svoje
dejavnosti močno omejeni, kar je povzročilo upad ulovnih količin, s
tem pa tudi zmanjšanje dohodka iz ribiške dejavnosti. Očitno
preveliko število ribičev se je v nekaj letih prepolovilo, preostalim
ribičem pa je država nekaj časa sofinancirala prispevke za
socialno varnost. Po spremembi obrtne zakonodaje ni bilo več
možno sofinancirati socialnih prispevkov ribičev, saj so pristojni
državni organi ugotovili, da ni več jasen poklicni in socialni status
morskih ribičev, ki so bili primorani opravljati svojo dejavnost v
obliki podjdtij, čeprav opravljajo dejavnost, ki je najbolj sorodna
kmetijski dejavnosti. S predlaganim statusom se zakonsko ureja
status morskih ribičev in se v pravicah izenačuje s pravicami
oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edino ali glavno
dejavnost. Obenem želimo s predlaganim zakonom postaviti tudi
temelje za podeljevanje ribolovnih koncesij, kot najpomembnejšega
pravnega instrumenta za uravnavanje ribolovne dejavnosti v

Ohranitev možnosti tudi za podjetniško iniciativo v ribištvu, je
posledica določenih možnosti, predvsem lova drobne plave ribe, ki
skupaj za možnostmi ribolova v mednarodnih vodah in ribolova v
tujih ribolovnih morjih predstavljajo določene osnove za opravljanje
gospodarskega ribolova na tržnih osnovah. Pomembno rešitev za
slovensko ribištvo predstavlja tudi vzpostavitev posebne ribje borze,
ki naj na ekonomsko primeren način uredi odkup svežih morskih
rib, rakov in mehkužcev. Ureditev odkupa ulovnih količin, ustrezna
zaščita domačega ribištva pred nelojalno tujo konkurenco,
doslednejši carinski nadzor in primerna vlaganja v marikulturo lahko
zagotovijo ustrezne razmere za ohranitev slovenskega morskega
ribištva in ohranitev socialne varnosti slovenskih ribičev, ob hkratnem
zagotavljanju biološke sposobnosti našega morja.

(
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Predlog zakona o

DOKAPITALIZACIJI

REPUBLIKE

SKLADA

SLOVENIJE

ZA

RAZVOJ

(ZDSR)
- EPA 1625 - hitri postopek
nesposobna samostojno servisirati svojih potreb po obratnih
sredstvih oziroma sredstvih za investicije na finančnem trgu.
Brez aktivne udeležbe države v teh procesih je ogroženih cca
6000 delovnih mest.

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOKAPITALIZACIJI SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ,

Brez finančne podpore v obliki dokapitalizacije Sklada Republike
Slovenije za razvoj bi lahko nastale nepopravljive posledice za
prestrukturiranje slovenskega gospodarstva.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na prvo izredno sejo Državnega zbora
Republike Slovenije.

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:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, saj
bodo v nasprotnem primeru nastopile huje posledice, predvsem
zaradi nezmožnosti prestrukturiranja podjetij, ki so v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj oziroma podjetij, ki še vedno
prehajajo v last Sklada Republike Slovenije za razvoj, ki se niso
mogla avtonomno privatizlrati. Večina teh podjetij je potrebna
temeljite prenove, saj so le-ta zaradi visoke zadolženosti

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

1996 so bili delno razvrednoteni tudi zaradi porasta plač in
učinka povečanih pravic po socialnem sporazumu za leto 1996.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Vlada želi podpreti predvsem nove razvojne spodbude v podjetjih,
ki imajo programe sposobne konkuriranja na trgu, podpreti
tehnološko prenovo podjetij in zagotoviti dodatno rast zaposlovanja.

Gospodarska gibanja v Republiki Sloveniji v letu 1996 narekujejo
potrebo po dodatnih ukrepih za izboljšanje pogojev gospodarjenja.
Nekatera podjetja so se uspela prilagoditi spremenjenim pogojem
gospodarjenja, prilagodila proizvodne programe, ustrezno povečala
produktivnost in zagotovila konkurenčen nastop na trgu. Precejšnje
število podjetij se še vedno spopada z različnimi težavami, ki so
tako programske, tržne, tehnološke, organizacijske kot finančne
narave. Stopnja samofinanciranja v gospodarstvu se pretežno
znižuje, v nekaterih dejavnostih pa se zaradi kopičenja izgub pojavlja
zelo resen problem podkapitaliziranosti. Zaostrena situacija na
finančnem trgu ustvarja pogoje, da je dostop do finančnih sredstev
v nekaterih primerih bistveno otežen, včasih celo onemogočen.
Ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije v mesecu juniju

Poleg tega pa želi ustvariti tudi pogoje za bolj učinkovito sanacijo
tistih gospodarskih družb, ki se nahajajo v težavah in katere je po
racionalni strokovni oceni smiselno sanirati in jim pomagati pri
izhodu iz težav. Zato predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev
Skladu Republike Slovenije za razvoj, ki bi s svojim strokovnim
potencialom, vplivom svojih organov upravljanja na smotrnost
odločitev in ob podpori Vlade Republike Slovenije lahko nastopal
kot nosilec predlaganih spodbud. S predlaganimi ukrepi želimo
tudi izboljšati finančno boniteto Sklada in zagotovitvi, da bi tudi
sam lahko izbiral na finančnem trgu dodatna sredstva za čimbolj
9
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Republike Slovenije za razvoj prav tako za namene financiranja
prestrukturiranja podjetij.

učinkovito izvajanje svoje vloge.
Sklad je v preteklih letih posloval z omejenimi finančnimi možnostmi.
Temu primerno je v dosedanjem poteku prestrukturiranja zasledoval
predvsem cilje kratkoročnega prestrukturiranja in hitre privatizacije.
Zaradi vrste razlogov se je pokazalo, da hitra privatizacija podjetij
v lasti Sklada ni možna, oziroma zaradi zakonskih določb prihaja
do privatizacij za certifikate in manj izplačane plače.

Druga polovica sredstev naj bi bila zagotovljena v podjetjih samih,
oziroma z zadolževanjem podjetij na finančnem trgu. Takšen načir
financiranja aktivnega prestrukturiranja podjetij bi moral zagotovit
potreben obseg sredstev za realizacijo tega projekta.

Na Sklad prihajajo tudi nova podjetja, ki se niso uspela avtonomno
privatizirati. Večina od teh podjetij je v slabem gospodarskem in
finančnem stanju in potrebna temeljite prenove. Zaradi visoke
zadolženosti teh podjetij, ni moč računati na takojšnje sodelovanje
bank in drugih finančnih institucij, zato se pred Sklad postavljajo
nove naloge, ki bodo zahtevale veliko finančno angažiranje Sklada
v teh podjetjih.

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Izdatki proračuna Republike Slovenije se bodo v letu 1996 povečali
za 3,5 milijarde SIT zaradi vplačila novih delnic Sklada Republike
Slovenije za razvoj.

Poleg tega so v vrsti Skladovih podjetij že potrebne tudi nove
investicije, saj je to pogoj, da podjetja tekmujejo na trgu. Možni sta
dve rešitvi: ali hitra prodaja za maksimalno dosegljivo ceno, ki pa
bo nižja od vrednosti določene po veljavnih standardih cenilcev, ali
pa postopna sanacija teh podjetij, zagotovitev sredstev za investicije
v obstoječe nove programe s strani Sklada ter postopno angažiranje
ostalih finančnih virov.

BESEDILO ČLENOV.
1. člen
Ta zakon določa dokapitalizacijo Sklada Republike Slovenije za
razvoj (v nadaljevanju: Sklad) in njeno realizacijo zaradi izvajanja
prestrukturiranja podjetij.

Ocenjujemo, da bo zaradi novih podjetij in usposobitve obstoječih
podjetij Sklad moral prenoviti približno 6000 delovnih mest. Izdatki
povezani s prenovo bodo na podlagi izkustvenih normativov znašali
4 milijone tolarjev za vsako delovno mesto, za kar bo potrebno
zagotoviti cca 20 milijard tolarjev v naslednjih dveh letih.
Predvidevamo, da bodo polovico predvidenega zneska prispevala
podjetja s svojim denarnim tokom in z zadolževanjem na finančnem
trgu, polovico zneska pa bo moral zagotoviti Sklad s svojim
finančnim angažiranjem v podjetjih.

2. člen
V letu 1996 Republika Slovenija vpiše in vplača delnice, ki se izdajo
zaradi povečanja osnovnega kapitala Sklada, v skupnem
emisijskem znesku 3.500,000.000,00 SIT, v skladu s sklepom
skupščine Sklada o povečanju osnovnega kapitala.
Znesek iz prejšnjega odstavka se zagotovi v proračunu Republike
Slovenije za leto 1996.

Sklad bo omenjena sredstva uporabil predvsem za zagotovitev
obratnih sredstev, deloma za financiranje investicij in le v izjemnih
primerih tudi za delno poplačevanja upnikov. Pri oceni samostojnosti
prestrukturiranja posameznih podjetij bo zasledoval profesionalna
in strokovna pravila.

3. člen
Sklad uporabi sredstva pridobljena z dokapitalizacijo po tem zakonu
za prestrukturiranje podjetij v lasti Sklada.
Sklad lahko sofinancira prestrukturiranje tudi drugih podjetij, ki
niso v njegovi lasti na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Sklad
po predhodnem v soglasju Vlade Republike Slovenije.

Z dokapitalizacijo bo Sklad ostal v celoti v lasti Republike Slovenije.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

4. člen

Temeljni cilji in načela zakona so v zagotovitvi finančnih pogojev
Sklada za namene prestrukturiranja nekaterih podjetij v lasti sklada
oz. podjetij, ki bodo morebiti še prešla na Sklad. Za te namene
zakon predvideva 3,5 milijarde SIT, kar bo po oceni predstavljalo
petino potrebnih sredstev za namene zagotavljanja obratnih
sredstev in deloma financiranje investicij. Drugo petino potrebnih
sredstev naj bi Republika Slovenija zagotovila s pomočjo poroštva
države za posojilo v višini 3 milijarde, ki naj bi ga najel Sklad

Sklad mora o porabi sredstev, pridobljenih z dokapitalizacijo po
tem zakonu poročati Vladi Republike Slovenije dvakrat letno.
'
5. člen

S predlaganim zakonom se osnovni kapital Sklada Republike
Slovenije za razvoj povečuje v skupnem emisijskem znesku 3,5
milijard SIT. Z namenom povečanja osnovnega kapitala Sklada,
Republika Slovenija vplača denarni znesek v višini 3,5 milijard SIT
In sicer pod pogoji in na način, kot ga predvideva sklep skupščine
Sklada o povečanju osnovnega kapitala. Znesek v višini 3,5
milijarde SIT, namenjen za dokapitalizacijo sklada se zagotovi v
proračunu Republike Slovenije za leto 1996.

Sredstva, pridobljena z dokapitalizacijo po tem zakonu, Sklad
uporabi za namene prestrukturiranja podjetij v lasti Sklada. Poleg
tega lahko Sklad ta sredstva nameni za sofinanciranje
prestrukturiranja tudi drugih podjetij, ki niso v njegovi lasti. Za
uporabo sredstev za sofinanciranje tudi drugih podjetij, ki niso v
njegovi lasti, mora Sklad objaviti ustrezen javni razpis in sicer ob
predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.

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

V skladu z zakonom, mora Sklad o porabi sredstev, pridobljenih z
dokapitalizacijo po tem zakonu poročati Vladi Republike Slovenije
dvakrat letno.

Z navedeno dokapitalizacijo Sklada, Republika Slovenija še naprej
ostaja edini lastnik delnic Sklada.
poročevalec, št. 37
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zadolženosti nesposobna samostojno servisirati svojih potreb
po obratnih sredstvih oziroma sredstvih za investicije na
finančnem trgu. Brez aktivne udeležbe države v teh procesih
je ogroženih ca 6000 delovnih mest.

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SKLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA RAZVOJ,

Brez podpore v obliki predvidenega poroštva Republike
Slovenije za obveznosti Sklada Republike Slovenije za razvoj,
bi lahko nastale nepopravljive posledice za prestrukturiranje
slovenskega gospodarstva.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na prvo izredno sejo Državnega zbora
Republike Slovenije.

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:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, saj
bodo v nasprotnem primeru nastopile hude posledice, predvsem
zaradi nezmožnosti prestrukturiranja podjetij, ki so v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj oziroma podjetij, ki še
vedno prehajajo v last Sklada Republike Slovenije za razvoj, ki
se niso mogla avtonomno privatizirati. Večina teh podjetij je
potrebna temeljite prenove, saj so le-ta zaradi visoke

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

1996 so bili delno razvrednoteni tudi zaradi porasta plač in učinka
povečanih pravic po socialnem sporazumu za leto 1996.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Vlada želi podpreti predvsem nove razvojne spodbude v podjetjih,
ki imajo programe sposobne konkuriranja na trgu, podpreti
tehnološko prenovo podjetij in zagotoviti dodatno rast zaposlovanja.

Gospodarska gibanja v Republiki Sloveniji v letu 1996 narekujejo
potrebo po dodatnih ukrepih za izboljšanje pogojev gospodarjenja.
Nekatera podjetja so se uspela prilagoditi spremenjenim pogojem
gospodarjenja, prilagodila proizvodne programe, ustrezno povečala
produktivnost in zagotovila konkurenčen nastop na trgu. Precejšnje
število podjetij se še vedno spopada z različnimi težavami, ki so
tako programske, tržne, tehnološke, organizacijske kot finančne
narave. Stopnja samofinanciranja v gospodarstvu se pretežno
znižuje, v nekaterih dejavnostih pa se zaradi kopičenja izgub pojavlja
zelo resen problem podkapitaliziranosti. Zaostrena situacija na
finančnem trgu ustvarja pogoje, da je dostop do finančnih sredstev
v nekaterih primerih bistveno otežen, včasih celo onemogočen.
Ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije v mesecu juniju

Poleg tega pa želi ustvariti tudi pogoje za bolj učinkovito sanacijo
tistih gospodarskih družb, ki se nahajajo v težavah in katere je po
racionalni strokovni oceni smiselno sanirati in jim pomagati pri
izhodu iz težav. Zato predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev
Skladu Republike Slovenije za razvoj, ki bi s svojim strokovnim
potencialnom, vplivom svojih organov upravljanja na smotrnost
odločitev in ob podpori Vlade Republike Slovenije lahko nastopal
kot nosilec predlaganih spodbud. S predlaganimi ukrepiželimo tudi
izboljšati finančno boniteto Sklada in zagotovitvi, da bi tudi sam
lahko izbiral na finančnem trgu dodatna sredstva za čimbolj
11
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učinkovito izvajanje svoje vloge.

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Sklad je v preteklih letih posloval z omejenimi finančnimi možnostmi.
Temu primerno je v dosedanjem poteku prestrukturiranja zasledoval
predvsem cilje kratkoročnega prestrukturiranja in hitre privatizacije.
Poleg svojih sredstev je Sklad lahko računal tudi na subvencije
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za kadrovsko
prestrukturiranje, ki so bila v preteklih letih porabljena v višini 6
milijard SIT. Zaradi vrste razlogov se je pokazalo, da hitra
privatizacija podjetij v lasti Sklada ni možna, oziroma zaradi
zakonskih določb prihaja do privatizacij za certifikate in manj
izplačane plače. Skladova sredstva so vezana v dolgoročnih in
kratkoročnih kreditih podjetij.

Poroštvene obveznosti za obveznosti Sklada bo morala Republika
Slovenija iz proračuna izpolniti le, če jih Sklad ob dospelosti ne bo
izpolnil sam.
V nasprotnem primeru pa se bo za znesek obveznosti Sklada, za
katere bo dala poroštvo država, povečal le skupni znesek
potencialnih obveznosti Republike Slovenije, ki se bo ob plačilu
obveznosti zopet zmanjševal.

Na Sklad prihajajo tudi nova podjetja, ki se niso uspela avtonomno
privatizirati. Večina od teh podjetij je v slabem gospodarskem in
finančnem stanju in potrebna temeljite prenove. Zaradi visoke
zadolženosti teh podjetij, ni moč računati na takojšnje sodelovanje
bank In drugih finančnih institucij, zato se pred Sklad postavljajo
nove naloge, ki bodo zahtevale veliko finančno angažiranje Sklada
v teh podjetjih.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sme Vlada Republiko Slovenije
odločati o dajanju poroštev Republike Slovenije za obveznosti
Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljevanju: Sklad).
S poroštvom iz prejšnjega odstavka se Republika Slovenija zaveže
na upnikov poziv plačati upniku znesek zapadlih in neporavnanih
obveznosti Sklada, za katera je dala poroštvo.

Poleg tega so v vrsti Skladovih podjetij že potrebne tudi nove
investicije, saj je to pogoj, da podjetja tekmujejo na trgu. Možni sta
dve rešitvi: ali hitra prodaja za maksimalno dosegljivo ceno, ki pa
bo nižja od vrednosti določene po veljavnih standardih cenilcev, ali
pa postopna sanacija teh podjetij, zagotovitev sredstev za investicije
v obstoječe nove programe s strani Sklada ter postopno angažiranje
ostalih finančnih virov.

2. člen
Poroštva iz prejšnjega člena se lahko dajo za obveznosti Sklada iz
posojilnih pogodb, izdanih vrednostnih papirjev in drugih poslov, ki
jih Sklad sklepa zaradi financiranja opravljanja svoje dejavnosti, če
obrestna mera in drugi stroški takšnega zadolževanja niso višji od
stroškov, ki bi jih v istem času pri enakem poslu plačala Republika
Slovenija, če bi se zadolžila sama.

Ocenjujemo, da bo zaradi novih podjetij in usposobitve obstoječih
podjetij Sklad moral prenoviti približno 6000 delovnih mest. Izdatki
povezani s prenovo bodo na podlagi izkustvenih normativov znašali
4 milijone tolarjev za vsako delovno mesto, za kar bo potrebno
zagotoviti cca 20 milijard tolarjev v naslednjih dveh letih.
Predvidevamo, da bodo polovico predvidenega zneska prispevala
podjetja s svojim denarnim tokom in z zadolževanjem na finančnem
trgu, polovico zneska pa bo moral zagotoviti Sklad s svojim
finančnim angažiranjem v podjetjih.

O dajanju poroštev iz prejšnjega člena odloča Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za gospodarske
dejavnosti, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije sklene poroštveno
pogodbo minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.

Sklad bo omenjena sredstva uporabil predvsem za zagotovitev
obratnih sredstev, deloma za financiranje investicij in le v izjemmih
primerih tudi za delno poplačevanja upnikov. Pri oceni samostojnosti
prestrukturiranja posameznih podjetij bo zasledoval profesionalna
in strokovna pravila.

Skupna višina glavnic obveznosti, za katere da Republika Slovenija poroštvo iz prejšnjega člena, v času sklenitve poroštvenih
pogodb ne sme presegati 3 milijarde SIT.
3. člen

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Republika Slovenija in Sklad se s posebno pogodbo dogovorita o
obveznosti obveščanja in drugih obveznostih Sklada v zvezi s
poroštvenimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi tega zakona.

Temeljni cilji in načela zakona je v zagotovitvi finančnih pogojev
Sklada za namene prestrukturiranja nekaterih podjetij v lasti Sklada
oz. podjetij, ki bodo morebiti še prešla na Sklad. Za te namene
zakon predvideva 3,5 milijarde SIT, kar bo po oceni predstavljalo
petino potrebnih sredstev za namene zagotavljanja obratnih
sredstev in deloma financiranje investicij. Drugo petino potrebnih
sredstev naj bi Republika Slovenija zagotovila s pomočjo poroštva
države za posojilo v višini 3 milijarde, ki naj bi ga najel Sklad
Republike Slovenije za razvoj prav tako za namene financiranja
prestrukturiranja podjetij.

Vsebino pogodbe iz prejšnjega odstavka odobri Vlada Republike
Slovenije po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance, pogodbo pa sklene minister, pristojen za gospodarske
dejavnosti.
Vlada Republike Slovenije lahko odloči, da se regresne terjatve, ki
jih do Sklada pridobi Republika Slovenija po izpolnitvi poroštvene
obveznosti, reprogramirajo ali zamenjajo za delnice Sklada
(konverzija terjatev v kapitalski delež).

Druga polovica sredstev naj bi bila zagotovljena v podjetjih samih,
oziroma z zadolževanjem podjetij na finančnem trgu. Takšen način
financiranja aktivnega prestrukturiranja podjetij bi moral zagotoviti
potreben obseg sredstev za realizacijo tega projekta.

poročevalec, št. 37
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4. člen

5. člen

Vlada Republike Slovenije mora spremljati izvajanje tega zakona.V
ta namen Sklad dvakrat letno poroča Vladi Republike Slovenije o
obsegu izdanih poroštev in o načinu porabe sredstev.

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

OBRAZLOŽITEV
Zakon določa skupno višino glavnic obveznosti, za katere
Republika Slovenija daje poroštvo. Le-ta v času sklenitve
poroštvenih pogodb ne sme presegati znesek 3 milijarde SIT.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Sklada
Republike Slovenije za razvoj določa pogoje, na podlagi katerih
lahko Vlada Republike Slovenije odloča o dajanju poroštev
Republike Slovenije za obveznosti Sklada. S poroštvom se
Republika Slovenija zaveže na upnikov poziv plačati upniku
znesek zapadlih ne neporavnanih obveznosti Sklada, za katera
je dala poroštvo.

Zakon posebej določa, da se Republika Slovenija in Sklad, s
posebno pogodbo dogovorita o obveznosti obveščanja ter dnigih
obveznostih sklada v zvezi s poroštvenimi pogodbami, sklenjenimi
na podlagi tega zakona. Pogodbo sklene minister, pristojen za
gospodarske dejavnosti ob predhodnem soglasju ministrstva
pristojnega za finance, vsebino pogodbe o obveznostih Sklada
pa odobri Vlada Republike Slovenije.

Republika Slovenija daje poroštva za obveznosti Sklada iz naslova
posojilnih pogodb in drugih poslov, ki jih Sklad sklepa zaradi
financiranja opravljanja svoje dejavnosti. Zakon posebej določa
pogoje, pod katerimi se Sklad lahko zadolžuje in za kar le-ta
pridobi poroštvo Republike Slovenije.

Zakon tudi določa, da Vlada Republike Slovenije lahko odloči, da
se regresne terjatve, ki jih do Sklada pridobi Republika Slovenija
po izpolnitvi poroštvene obveznosti, reprogramirajo ali zamenjajo
za delnice Sklada (koverzija terjatev v kapitalski delež).

O dajanju poroštev odloča Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za gospodarske dejavnosti, po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za finance. Na podlagi sklepa Vlade
o izdaji poroštva, minister, pristojen za gospodarske dejavnosti
sklene poroštveno pogodbo.

Zakon določa obveznost Sklada Republike Slovenije za razvoj,
da o obsegu izdanih poroštev in o načinu porabe sredstev dvakrat
letno poroča Vladi Republike Slovenije.

13
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN

FINANCIRANJE

IZVOZA

SLOVENIJE

(ZDZFI-C)
- EPA 1627 - hitri postopek
negativno vpliva na oživljanje gospodarstva.

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:

Zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut bi
izvoznikom omogočilo, da se razbremenijo tečaji rizikov, ki
nastajajo iz izvoznih poslov ter jim omogočilo bolj stabilno
načrtovanje prihodkov od izvoza. Na ta način se bodo njihovi
pogoji poslovanja približali pogojem njihovih konkurentov na
tujih trgih. Poleg zavarovanja pred nekomercialnimi in
srednjeročnimi komercialnimi riziki, ki jih Slovenska izvozna
družba že izvaja za račun države, pa bi uvedba predlaganega
ukrepa pomenila še dodaten instrument za spodbujanje izvoza.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE
IZVOZA SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na prvo izredno sejo Državnega zbora
Republike Slovenije.

Za uvedbo omenjenega zavarovanja v čimkrajšem času, kar
je v interesu tako izvoznikov kot države, je nujno takojšnje
oblikovanje posebnih varnostnih rezerv, ki predstavljajo nujen
predpogoj, da Slovenska izvozna družba oblikuje sistem in pravila
zavarovanja pred riziki sprememb vrednosti valut ter začne z
izvajanjem omenjenega zavarovanja.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku iz
naslednjih razlogov:
)

Spremembe realne vrednosti valut v sistemu drsečega tečaja
SIT predstavljajo za slovenske izvoznike rizike, ki so izven njihove
kontrole in močno ogrožajo rentabilnost njihovih poslov ter jim
zmanjšujejo konkurenčnost na tujih trgih, kar ima za posledico
zmanjševanje izvoza.

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:

Glede na makroekonomske projekcije do leta 2000 (5 % last
BDP) bo to rast BDP mogoče doseči le s povečanjem našega
izvoza na tuje trge, rast izvoza pa bi morala biti okrog 10 %
letno (Strategija ZEES 96), česar pa brez dodatnega
spodbujanja izvoza ne bo mogoče doseči (zaostajanje
letošnjega izvoza za lanskim je trenutno približno 3 %), kar

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.
vrednosti valut ter stroški zavarovanj pred temi riziki ogrožajo
rentabilnost njihovih poslov, zmanjšujejo njihovo konkurenčnost na
tujih trgih ter vplivajo na velikost mednarodne menjave.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Primerjalna analiza ustreznih pravil, poslovnih politik in aktivnosti
sorodnih finančnih institucij v svetu, ki se ukvarjajo z zavarovanjem
pred nekomercialnimi riziki, je pokazala, da velika večina teh
institucij, zlasti po spremembah mednarodnega monetarnega
sistema in prehodu na sistem drsečih deviznih tečajev, daje svojim

Spremembe realnih vrednosti valut pogodb oziroma plačil
predstavljajo za podjetja rizik, ki je izven njihove kontrole. Možnost
izgub zaradi neugodnih gibanj tečajev in sprememb realnih
15
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podjetjem možnost zavarovalnega pokritja pred riziki fluktuacije
valut.

na tečaj nacionalne valute; dolgoročnost; itd.) mora država
zagotavljati plačilo škod, če nastalih škod ni mogoče povrniti iz
oblikovanih posebnih varnostnih rezerv. Država zagotavlja izplačilo
škod iz naslova zavarovanj pred srednjeročnimi komercialnimi in
nekomercialnimi riziki, ter riziki sprememb vrednosti valut do z
vsakoletnim proračunom določene zgornje meje zavarovanj pred
omenjenimi riziki. Tako kot pri varnostnih rezervah za druge
nekomercialne rizike, Vlada tudi tu določi pogoje o uporabi in
vračanju teh sredstev.

Uvedba sistema zavarovanja slovenskih podjetij, zlasti izvoznega
gospodarstva in njihovega najbolj propulzivnoga dela, ki so "vlečni
konj" celotnega slovenskega gospodarstva, pred spremembami
vrednosti valut bo za njih predstavljala pomemben instrument, ki
bo vplival na stabilnost monetarnega okolja in jim zmanjšal rizike,
ki jih ovirajo pri večjem vključevanju v mednarodno menjavo. S tem,
da jim bo glede pogojev poslovanja, ki jih predstavlja monetarni
sistem, izenačil tuje trge z domačimi.

V spremembah in dopolnitvah zakona je, glede na omenjeno,
pristojnost Komisije za pospeševanje izvoza ustrezno razširjena
tudi na dajanje soglasja k oblikovanju zavarovalnih pogojev za
zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
V sistemu drsečega tečaja SIT so tudi slovenska podjetja, ki
sodelujejo v mednarodni menjavi, izpostavljena tečajnim in valutnim
rizikom, ki jih na domačem trgu pri poslovanju v nacionalni valuti
nimajo, kakor tudi rizikom povečanja cen inputov. Ob omejenih
možnostih prenašanja teh rizikov oz. zavarovanja pred omenjenimi
riziki, ki jih imajo sedaj na voljo slovenski izvozniki, bi s predlaganimi
spremembami in dopolnitvami zakona uvedena možnost
zavarovalnega pokritja za omenjene rizike zmanjšala negotovost
in velikost rizikov, ki jih imajo slovenska podjetja pri nastopu na
tujih trgih.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon bo imel z vidika stroškov uvajanja in izvajanja
predlaganih dopolnitev neposredne finančne posledice za proračun
RS v letu 1996 v višini začetnih posebnih varnostnih rezerv, in
sicer v višini 3,5 mlrd SIT.
Predlagana dopolnitev zavarovanja predstavlja, podobno kot tudi
pri drugih nekomercialnih zavarovanjih, potencialno obveznost za
posebne varnostne rezerve SID in posredno za državni proračun,
če posebne varnostne rezerve ne bi zadoščale za pokritje škod.

Ob tem bi jim zmanjšala stroške oziroma potencialne izgube, ki jih
imajo zaradi neugodnih gibanj tečajev ter jih pri ponudbi blaga in
storitev na tujih trgih glede pogojev poslovanja na tem področju
izenačila s konkurenco iz drugih razvitih držav.

11. BESEDILO ČLENOV

S spremembami in dopolnitvami zakona se dodatno k varnostnim
rezervam za pokrivanje srednjeročnih komercialnih in
nekomercialnih rizikov oblikuje posebne varnostne rezerve za
zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut.

1. člen
V Zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
(Uradni list RS, št. 32/92, 37/95 in 34/96) se za prvim odstavkom
12. člena doda nov drugi odstavek, ki se gjasi: "Za zavarovanje
pred riziki sprememb vrednosti valut se oblikujejo posebne
varnostne rezerve, ki se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz dela
dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja
pred temi riziki."

Te posebne varnostne rezerve se bodo prvenstveno uporabljale za
poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub iz omenjenih
zavarovalnih poslov, ki so specifični glede na naravo rizika, možnost
predvidenja nastopa škodnega dogodka (neugodnih gibanj tečajev),
velikosti škod ter instrumentov in cen zavarovanja, ki so na voljo
slovenskim podjetjem. Ker bo SID izvajala zavarovanje pred riziki
sprememb realne vrednosti valut, kot tudi zavarovanje pred drugimi
nekomercialnimi riziki, na račun države, mora država za te namene
zagotoviti začetna sredstva za oblikovanje posebnih varnostnih
rezerv v višini 3,5 mlrd SIT.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za
besedama "varnostnih rezerv" doda besedilo; "ter posebnih
varnostnih rezerv.
Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Sredstva za
oblikovanje posebnih varnostnih rezerv v višini 3 500 000 000 SIT
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 1996".

Sredstva omenjenih posebnih varnostnih rezerv se bodo po vplačilu
začetnih sredstev za oblikovanje posebnih varnostnih rezerv z
nuđenjem omenjenega kritja kasneje oblikovala iz zavarovalnih
premij in iz dela dobička, ki ga bo družba ustvarila s poslovanjem
na področju zavarovanja pred riziki sprememb vrednosti valut; pri
čemer bo SID pokrivala škode, ki bodo podjetjem nastale zaradi
neugodnih gibanj tečajev (v izvozu npr. ob apreciaciji domače valute
glede na njen garantiran tečaj), zaslužki podjetij iz nasprotnih gibanj
tečajev pa se bodo vplačevali v omenjene posebne varnostne
rezerve SID. Posebne varnostne rezerve za pokritje škod iz
zavarovanja pred spremembami vrednosti valut bodo prvenstveno
v funkciji zagotavljanja likvidnosti in nemotenega ter pravočasnega
izplačevanja morebitnih škod in s tega vidika v celoti, skladno s
sprejeto poslovno politiko Slovenske izvozne družbe, namenjena
spodbujanju izvoza v obliki kratkoročnega refinanciranja izvoznih
posojil s konkurenčno obrestno mero. Poslovno politiko in konkretne
pogoje zavarovanja SID vsako leto sprejema Nadzorni svet in
Komisija za pospeševanje izvoza ter jo obravnava Vlada in nekatera
parlamentarna telesa.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za
besedami "iz zavarovalnih poslov" doda besedilo: "pred
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki".
Za četrtim odstavkom, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega člena se
uporabljajo za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub
iz zavarovalnih poslov pred riziki sprememb vrednosti valut ter v
skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene."
Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane šesti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi: "če nastalih škod ni mogoče povrniti
iz varnostnih in posebnih varnostnih rezerv iz četrtega in petega
odstavka tega člena, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz
naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in
nekomercialnimi riziki ter riziki sprememb vrednosti valut Republika
Slovenija, na podlagi vsakoletnega sprejetega proračuna Republike
Slovenije."

Glede na naravo omenjenih rizikov (nekomercialni riziki - Izven
kontrole podjetij; država s svojimi politikami in instrumenti vpliva
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Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
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2. člen

srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in riziki
sprememb vrednosti valut ter

Prva alineja tretjega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se
glasi:

3. člen

" - oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred

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

OBRAZLOŽITEV
družbe namenjena pospeševanju izvoza v obliki kratkoročnega
refinanciranja izvoznih posojil s konkurenčno obrestno mero.
Poslovno politiko in konkretne pogoje zavarovanja SID vsako
leto sprejema Nadzorni svet in Komisija za pospeševanje izvoza
ter jo obravnava Vlada in nekatera parlamentarna telesa.

K 1. členu
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami k 12. členu Zakona,
se določbe o varnostnih rezervah za zavarovanje pred
srednjeročnimi komercialnimi in nekomercialnimi riziki dopolnijo,
s tem, da se na podoben način določa tudi način oblikovanja
posebnih varnostnih rezerv za zavarovanje pred riziki sprememb
vrednosti valut, s čimer se SID d.d. omogoča, da slovenska
podjetja zavaruje tudi pred temi riziki. Posebne varnostne rezerve
za pokritje škod iz zavarovanja pred spremembami vrednosti
valut bodo prvenstveno v funkciji zagotavljanja nemotenega in
pravočasnega izplačevanja morebitnih škod ter s tega vidika v
celoti, skladno s sprejeto poslovno politiko Slovenske izvozne

' K 2. členu
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami k 27. členu se glede
na novo uvedeno zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti
valut pristojnost Komisije za pospeševanje izvoza ustrezno
razširja tudi na dajanje soglasja k oblikovanju zavarovalnih pogojev
za omenjeno zavarovanje.

27. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA

Komisijo iz petega odstavka 5. člena tega zakona sestavljajo
predstavniki pristojnih ministrstev, Banke Slovenije in Gospodarske
zbornice Slovenije. Imenuje jo Vlada Republike Slovenije.

12. člen
Varnostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz dela
dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja
pred srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki.

Komisija odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zavarovanja in
izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena tega zakona.

Začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv zagotovi
družbi Republika Slovenija.

Komisija daje soglasje k:
- oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki ter

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov ter v skladu s
poslovno politiko družbe tudi za druge namene.

- limitom, do katerih se lahko zavaruje izvozne posle pred
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki po
posamezni državi.

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih rezerv iz
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz
naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in
nekomercialnimi riziki Republika Slovenija.

Komisija določa tudi pogoje in merila za regresiranje obresti za
izvozne kredite po drugem odstavku 8. člena tega zakona.

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz tega člena.

Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prevzemu jamstev
države za zadolževanje družbe, izdajanih garancij v tujino in izdanih
vrednostnih papirjev in jih predlaga ministru, pristojnemu za finance.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 PREVZEMU DOLOČENIH

OBVEZNOSTI PODJETIJ, KI SO

DRUŽRENI KAPITAL PRENESLA NA

SKLAD

REPURLIKE

RAZVOJ

SLOVENIJE

ZA

(ZPOPSR-A)

- EPA 1632 - hitri postopek

)

negativne finančne posledice, kar bo marsikatero podjetje
pripeljalo do začetka stečajnega postopka. Ob potrebni sanaciji
gospodarskega položaja podjetij iz p'odročja elektrogospodarstva in akutni problematiki terjatev elektrogospodarstva in relativno slabem položaju podjetij - dolžnikov,
ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije
za razvoj je nerealno pričakovati, da bodo podjetja iz sistema
elektrogospodarstva na drug način pripravljena pristopiti k
razrešitvi nastale situacije.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 24. septembra 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVZEMU DOLOČENIH OBVEZNOSTI
PODJETIJ, KI SO DRUŽBENI KAPITAL PRENESLA NA SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na prvo izredno sejo Državnega zbora
Republike Slovenije.

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:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem
postopku, ker bodo spori, ki potekajo pred pristojnimi sodišči
med podjetji v sistemu elektrogospodarstva Slovenije in
njihovimi dolžniki - podjetji, ki so družbeni kapital prenesla na
Sklad Republike Slovenije za razvoj v primeru, da do pobota iz
tega zakona ne bo prišlo čimprej, povzročili za podjetja velike

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.

■ \
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.
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Zaradi različne revalorizacije v pobot danih obveznosti in ker za
nekatere obveznosti potekajo pred pristojnimi sodišči spori, zaradi
česar za te obveznosti tečejo procesne obresti predlagamo, da
udeleženci v samem pobotu ne obračunavajo pripadkov in drugih
stroškov, temveč pobotajo obveznosti v višini, v kateri so nastale,
ter da umaknejo morebitne vložene tožbe.

1. OCENA STANJA
Državni zbor Republike Slovenije je januarja 1993 sprejel Zakon o
prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital
prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS št. 7/
93). Zakon določa, da Republika Slovenija prevzame obveznosti,
ki jih imajo podjetja, ki so družbeni kapital s pogodbo prenesla na
Sklad Republike Slovenije za razvoj do oseb v sistemu
Elektrogospodarstva Slovenije v znesku 4.211 mio SIT in do pravnih
oseb v sistemu železniškega gospodarstva Slovenije v znesku 221
mio SIT. Prevzete obveznosti pobota Republika Slovenija s svojimi
terjatvami, ki jih ima do pravnih oseb v sistemu Elektrogospodarstva
Slovenije inželezniškega gospodarstva Slovenije iz naslova regresne
pravice za plačane poroštvene obveznosti teh pravnih oseb.

/

Zaradi pravne kredibilnosti posameznih strank iz zakona
predlagamo, da vse pravne osebe elektrogospodarstva Slovenije,
ki imajo do Republike Slovenije obveznosti opredeljene v tem
zakonu na eni strani in vsa podjetja elektrogospodarstva Slovenije,
ki imajo terjatve do podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na
Sklad na drugi strani, prenesejo svoje obveznosti oziroma terjatve,
na ELES, pravne osebe iz sistema železniškega gospodarstva
Slovenije pa na Slovenske železnice d.d..
V zakonu opredeljen pobot temelji na obveznostih, nastalih na
podlagi različnih pravnih razmerij: na eni strani izhaja plačilo
obveznosti iz regresnega zahtevka za poroštvo dano za najem
bančnih posojil, na drugi strani pa je temelj obveznosti kupoprodajno
razmerje.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon je Državni zbor sprejel že v začetku leta 1993. Od tedaj do
danes so stranke, ki naj bi na podlagi zakona sodelovale pri njegovi
izvedbi in ministrstvo pristojno za finance, ki je po zakonu zadolženo
za naloge v zvezi z izvedbo pobota skušali izvesti naloge iz zakona,
to je zagotoviti sklenitev pogodb, s katerimi bi se medsebojno
pobotale v zakonu navedene obveznosti. S pomočjo dodatnih
usmeritev Vlade in dejavnostjo pogodbenih strank je bila razrešena
večina problemov, ki so se pojavili pri izvedbi zakona, nerešeno pa
je ostalo vprašanje plačila prometnega davka. Prometni davek je,
na podlagi veljavne zakonodaje s področja davkov, ob prejemu
plačila za blago (elektriko), dolžan plačati prodajalec (ELES in
podjetja za distribucijo električne energije). Kot plačilo se smatra
tudi pobot ali druga oblika nedenarne poravnave.

Zakon v 5. členu zavezuje Sklad Republike Slovenije za razvoj
(Sklad), da zagotovi sredstva za poravnavo dela prevzetih
obveznosti, ki jih ni mogoče pobotati s pobotom terjatev iz naslova
regresne pravice, vendar pa ta sredstva niso dodatna sredstva, ki
so potrebna za plačilo prometnega davka po zakonu o prometnem
davku.
Zaradi navedenega vsebuje predlog zakona določbo, ki določa, da
zagotavlja sredstva, ki jih ni mogoče pobotati na podlagi 4. člena
zakona namesto Sklada, Republika Slovenija.

Zakon sledi dvema namenoma in sicer:

S podobnimi težavami se srečujejo tudi podjetja v lasti Slovenskih
železarn, ki ponujajo, kot plačilo za svoje dolgove do ELES-a, le
temu v last elektroenergetske objekte s čimer naj bi se zaprla
obveznost do ELES-a, pri tem pa bi bil ELES dolžan za prodano
električno energijo poravnati prometni davek, kar zaradi slabe
likvidnostne situacije v ELES-u onemogoča izvedbo posla.

• podjetjem, ki so družbeni kapital s pogodbo prenesla na Sklad
Republike Slovenije za razvoj omogočiti nadaljevanje poslovanja
tako, da obveznosti teh podjetij prevzame Republika Slovenija in
- pravnim osebam v sistemu elektrogospodarstva Slovenije in
železniškega gospodarstva Slovenije z zapiranjem terjatev in
obveznosti omogočiti boljšo likvidnostno situacijo.

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA

2.1. Ker bi pravne osebe iz sistema elektrogospodarstva Slovenije
in železniškega gospodarstva Slovenije, kot udeleženci v pobotu,
zaradi svoje trenutne nelikvidnosti pred plačilom prometnega
davka izterjale od dolžnikov - podjetij v lasti Sklada za razvoj
zneske, ki bi jih nato plačale kot dajatev za plačilo prometnega
davka, bi bil ekonomski učinek pobota na ta način za sanacijo
podjetij neustrezen.

Zakon nima za proračun Republike Slovenije dolgoročnih finančnih
posledic, saj bo odliv sredstev iz proračuna v skupni višini do 1.377
mio SIT, ki je potreben za plačilo prometnega davka še isti dan v
isti višini vrnjen v državni proračun.
Brez predlaganih sprememb zakona, ni realno pričakovati poravnave
medsebojnih razmerij in s tem priliva v državni proračun iz naslova
plačila prometnega davka.

Plačilo davka od prometa proizvodov po 20% stopnji, kot je
veljala v času sprejetja zakona, predstavlja za ELES in za podjetja
za distribucijo električne energije precejšen likvidnostni odliv, zato
bi bila rešitev zakona na način, ki bi nalagal tem podjetjem dodatno
obveznost odliva likvidnostnih sredstev v nasprotju z namenom,
zaradi katerega je bil zakon sprejet.

5. BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen
V prvem odstavku 4. člena zakona o prevzemu določenih
obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad
Republike Slovenije za razvoj (Uradi list RS, št. 7/93) se na koncu
besedila pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:

2.2. Tako železniško gospodarstvo Slovenije, kot tudi
Elektrogospodarstvo Slovenije sta pravno formalno nedefinirana
pojma, zaradi česar so pri izvedbi zakona nastali dodatni zapleti,
ki jih je mogoče razrešiti na način, kot je predlagan v spremembi
zakona.

" del obveznosti, ki je po višini enak obveznosti podjetij iz naslova
plačila davka od prometa proizvodov pa poravna Republika
Slovenija v denarju."

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

2. člen

Spremembe in dopolnitve Zakona omogočajo izvedbo pobota tako,
da za posamezne udeležence ne nastanejo dodatne obveznosti
plačila ali neupravičena pridobitev koristi.
poročevalec, št. 37

Drugi odstavek 4. člena se briše in nadomesti z novim drugim in
tretjim odstavkom, ki se glasita:
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"Del obveznosti, ki je po višini enak obveznosti ElektroSlovenija p.o. iz naslova plačila davka od prometa
proizvodov, ki nastane pri poravnavi obveznosti Slovenskih
železarn d.d. Ljubljana do Elektro-Slovenija p.o. z odstopom
premoženja podjetij v lasti Slovenskih železarn d.d. Ljubljana
v višini 2.455,200.000 SIT ugotovljeno po stanju na dan 31.
12. 1992, poravna Republika Slovenija, v denarju."

"Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklene v imenu Republike
Slovenije minister pristojen za finance In sicer za terjatve
do pravnih oseb v sistemu elektrogospodarstva Slovenije z
Elektro-Slovenija p.o., za terjatve do pravnih oseb v sistemu
železniškega gospodarstva Slovenije pa s Slovenskimi
železnicami d.d. (v nadaljnjem besedilu: prevzemnika).
Pogodbe med prevzemnikoma in pravnimi osebami, od
katerih prevzemnika prevzameta obveznosti, ki jih imajo le
te do Republike Slovenije iz naslova plačanega poroštva so
priloga k pogodbam o pobotu."

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

3. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:
Obrazložitev
Ker so pogodbe med prevzemnikoma in pravnimi osebami, od
katerih prevzemnika prevzameta obveznosti, ki jih imajo le-te do
Republike Slovenije iz naslova plačanega poroštva temelj za izvedbo
zakona, v 2. odstavku predlagana rešitev nalaga sklenitev teh
pogodb pred sklenitvijo pogodb o pobotu.

1. člen
Pika na koncu prvega odstavka 4. člena se briše in doda se
besedilo, ki glasi:
",del obveznosti, ki je po višini enak obveznosti podjetij iz
naslova plačila davka od prometa proizvodov pa poravna
Republika Slovenija v denarju".

3. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:

Obrazložitev:

"Del obveznosti, ki je po višini enak obveznosti ElektroSlovenija, d.o.o. iz naslova plačila davka od prometa
proizvodov, ki nastane pri poravnavi obveznosti Slovenskih
železarn, d.d. Ljubljana, do Elektro-Slovenija, d.o.o. z
odstopom premoženja podjetij v lasti Slovenskih železarn, d.d.
Ljubljana v višini 2.455.200.000 SIT ugotovljeno po stanju na
dan 31. 12. 1992, poravna Republika Slovenija, v denarju".

Plačilo davka od prometa proizvodov predstavlja za ELES in za
podjetja za distribucijo električne energije precejšen likvidnostni
odliv, ki ga podjetja ob dejstvu, da gre le za knjigovodsko zapiranje
terjatev, ne bi prenesla. Predlagana rešitev predstavlja za proračun
Republike Slovenije le kratkoročni odliv sredstev v višini prometnega
davka, saj se bodo sredstva v obliki plačila prometnega davka še
isti dan in v isti višini vrnila v državni proračun.

Obrazložitev:

Brez predlaganih sprememb zakona ni realno pričakovati poravnave
medsebojnih razmerij in s tem priliva v državni proračun iz naslova
plačila prometnega davka.

S pogodbenimi težavami kot železniško gospodarstvo Slovenije in
elektrogospodarstvo Slovenije, se srečujejo tudi podjetja v lasti
Slovenskih železarn. Podjetja v lasti Slovenskih železarn ponujajo,
kot plačilo za svoje dolgove do ELES-a, le temu v last
elektroenergetske objekte, pri tem pa bi bil ELES dolžan za prodano
električno energijo poravnati prometni davek, kar pa zaradi slabe
likvidnostne situacije v ELES-u onemogoča izvedbo posla.

2. člen
Drugi odstavek 4. člena se briše in nadomesti z novim drugim in
tretjim odstavkom, ki se glasita:
"Pogodbe iz prešnjega odstavka sklene v imenu Republike
Slovenije minister pristojen za finance in sicer za terjatve do
pravnih oseb v sistemu elektrogospodarstva Slovenija z
Elektro-Slovenija, d.o.o., za terjatve do pravnih oseb v sistemu
železniškega gospodarstva Slovenije pa s Slovenskimi
železnicami d.d. (v nadaljevanju prevzemnika).

Republika Slovenija bo ELES-u poravnala v denarju del obeznosti,
ki je po višini enak obveznosti ELES iz naslova plačila davka od
prometa proizodov, isti znesek pa bo ELES>še isti dan, kot plačilo
prometnega davka vplačal v proračun.

Pogodba med prevzemnikoma in pravnimi osebami, od katerih
prevzemnika prevzameta obveznosti, ki jih imajo le-te do
Republike Slovenije iz naslova plačanega poroštva so priloga
k pogodbam o pobotu."

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

Obrazložitev:

Iz enakih razlogov, ki so navedeni kot razlogi za sprejem zakona
po hitrem postopku, je predlagana tudi veljavnost zakona naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Obrazložitev:

Tako železniško gospodarstvo Slovenije, kot tudi elektrogospodarstvo Slovenije sta pravno formalno nedefinirana pojma, zaradi česar
so pri izvedbi zakona nastali dodatni zapleti, kijih je mogoče razrešiti
na način, kot je predlagan v prvem odstavku tega člena.
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4. člen

Slovenije in železniškega gospodarstva Slovenije iz naslova
regresne pravice /a plačane obveznosti teh podjetij, ki jih je
poravnala Republika Slovenija kot porok.

Republika Slovenija poravna prevzete obveznosti tako, da jih pobota
s svojimi terjatvami do pravnih oseb v sistemu elektrogospodarstva

Naloge v zvezi z izvedbo pobota po prejšnjem odstavku opravi
ministrstvo, pristojno za finance.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

)

poročevalec, št. 37
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Predlog zakona o

ČLANSTVU

ZA

BANKE

MEDNARODNE

SLOVENIJE

V

BANKI

PORAVNAVE

(ZRSBNIP)
-EPA 1637-hitri postopek

naslednic nekdanje SFRJ in ker so nekatere centralne banke
že uredile svoje odnose z Banko za mednarodne poravnave,
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se na podlagi 201.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
predlog zakona sprejme po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 25. septembra 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ČLANSTVU BANKE SLOVENIJE V
BANKI ZA MEDNARODNE PORAVNAVE,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon na izredni seji, saj je zakon
nujna notranje pravna predpostavka za dokončno ureditev
nasledstva centralnih bank držav naslednic nekdanje SFRJ v
Banki za mednarodne poravnave in s tem članstva Banke
Slovenije v navedeni banki. Ker želi odbor direktorjev Banke za
mednarodne poravnave čim prej pripraviti ustrezen predlog za
skupščino Banke za mednarodne poravnave o predlagani
ureditvi razmerij s centralnimi bankami novo nastalih držav

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.
Vlada Republike Slovenije predlaga, da pri obravnavi
navedenega zakona sodeluje dr. France Arhar, guverner Banke
Slovenije.
pridobi članstvo v mednarodnih organizacijah le ob soglasju
Državnega zbora Republike Slovenije. Predlagani zakon je notranje
pravna ureditev članstva Banke Slovenije v BMP.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Ker Banka Slovenije pravno formalno nI predlagatelj Državemu
zboru Republike Slovenije za sprejem zakona o članstvu v
mednarodnih organizacijah, je Ministrstvo za finance Republike
Slovenije s predlagano pobudo dopolnilo gradivo Banke Slovenije
z dne 9.9.1996 poslano v Državni zbor Republike Slovenije. S to
pobudo Ministrstvo za finance Republike Slovenije daje pozitivno
mnenje na dopis Vlade Republike Slovenije z dne 19.9.1996, da
se Banka Slovenije včlani v BMP.

Po letu 1991 je Republika Slovenija uredila pravno nasledstvo po
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v Mednarodnem
denarnem skladu (IMF) in Svetovni banki (WB). Prav tako je
Republika Slovenija že uredila pravna razmerja s tujimi
komercialnimi upniki z zamenjavo dolga In urejuje razmerja z upniki
v okviru Pariškega kluba. Zaenkrat ostaja še tako neurejeno pravno
razmerje Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (v
nadaljevanju: BMP) (v angleškem jeziku: Bank for International
Settlements • BIS). Namen zakona o članstvu Banke Slovenije v
BMP je članstvo Banke Slovenije v tej mednarodni organizaciji.
Skladno z drugim odstavkom 6. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije št. 1/91) lahko Banka Slovenije

2. CILJ ČLANSTVA
Cilj članstva Banke Slovenije v BMP je, da Banka Slovenije
prevzame ustrezen del dobrolmetja centralne banke bivše SFRJ
pri BMP In prevzame del delnic, katerih Imetnik je bila centralna
banka nekdanje SFRJ v delniškem kapitalu BMP. S pravno ureditvijo
23
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nasledstva centralnih bank držav naslednic, nastalih na ozemlju
bivše SFRJ, v članstvu oziroma delničarstvu Narodne banke
Jugoslavije, se bo pravno uredilo članstvo oz. delničarstvo le-teh v
BMP in s tem tudi status Banke Slovenije v BMP. Nasledstvo
centralnih bank držav naslednic v BMP je bilo obravnavano na
aprilskem zasedanju Sveta direktorjev BMP.

2. člen
Banki Slovenije se dovoli udeležba na delniškem kapitalu Banke
za mednarodne poravnave v višini 1,310 delnic kapitala Banke za
mednarodne poravnave.
Banki Slovenije se dovoli članstvo v Banki za mednarodne
poravnave.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC SPREJEMA
ZAKONA

3. člen
Vlada Republike Slovenije določi podpisnika pisma, s katerim se
potrdi zakonitost članstva Banke Slovenije v Banki za mednarodne
poravnave v Republiki Sloveniji in veljavnost določil Protokola o
imunitetah Banke za mednarodne poravnave, podpisanega dne
30. julija 1936 v Bruslju.

Sprejem predlaganega zakona ne bo imel neposrednih posledic
za državni proračun.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

4. člen

S tem zakonom se urejajo vprašanja članstva Banke Slovenije v
Banki za mednarodne poravnave s sedežem v Baslu in nasledstva
Narodne Banke Jugoslavije v Banki za mednarodne poravnave.

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

OBRAZLOŽITEV
1.

Jugoslovanska emisija delniškega kapitala BMP predstavlja 8000
imenskih delnic na račun centralne banke nekdanje SFRJ, torej
na račun Narodne banke Jugoslavije. Upoštevajoč kvoto v
Mednarodnem denarnem skladu se s strani BMP predlaga Banki
Slovenije, da se tudi v pravnem nasledstvu v BMP upošteva
enako razmerje. Tako bi razmerja med Centralno Banko Bosne
in Hercegovine, Narodno banko Hrvaške, Narodno banko
Republike Makedonije, Narodno banko Zvezne republike
Jugoslavije (Srbije in Črne gore) in Banko Slovenije znašala: 13.20
: 28.20:5.40:36.52: 16.39 od 8000 delnic jugoslovanske emisije
v delniškem kapitalu BIS. Delnice bi se torej razdelile takole:
Centralna banka Bosne in Hercegovine - 1,060 delnic, Narodna
banka Hrvaške ■ 2,280 delnic, Narodna banka Republike
Makedonije ■ 430 delnic, Narodna banka Zvezne republike
Jugoslavije (Srbije in Črne gore) • 2.920 in Banka Slovenije 1,310 delnic.

Od ustanovitve na haški konferenci leta 1930 je Banka za
mednarodne poravnave (v nadaljevanju: BMP) bila banka
centralnih institucij in pomemben sedež srečanj bankirjev centralnih
bank. BMP je delniška družba. Namen delovanja BMP je
sodelovanje centralnih bank s ciljem skupnega obravnavanja
monetarnih in ekonomskih vprašanj ter poenostavitev
mednarodnega sodelovanja na drugih skupnih področjih centralnih
bank. BMP je mednarodna organizacija, ki deluje po načelih
mednarodnega javnega prava ob uporabi privilegijev in imunitet
potrebnih za njeno delovanje (gre za uporabo protokola o
imunitetah Banke za mednarodne poravnave, podpisanega v
Bruslju 30. junija 1936 in katerega pravno nasledstvo bo notificiral
Državni zbor Republike Slovenije istočasno ob obravnavi članstva
Banke Slovenije v BMP).
2.

BIS tudi predlaga, da se po enakem razmerju razdeli tudi druga
dobroimetja centralne banke nekdanje SFRJ v BMP. Guverner
Banke Slovenije bo v svojem pismu kot odgovor na pismo
generalnega direktorja BMP vzel na znanje tudi to dobroimetje, ki
je v pismu guvernerja Banke Slovenije z dne 5.7.1996 opredeljeno
v točki A) 1).

V zvezi z imetjem centralne banke nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju: SFRJ) pri BMP
in v zvezi z njeno udeležbo v delniškem kapitalu, je generalni
direktor BIS dne 5.7.1996 centralnim bankam novonastalih držav
naslednic nekdanje SFRJ predlagal dogovor glede razdelitve
imetja in delnic v enakem razmerju kot je bilo izvršeno po modelu
nasledstva imetja in obveznosti v Mednarodnem denarnem skladu
(MDS) iz decembra 1992. Sprejetje predlaganega ključa MDS bi
pomenilo soglasje k udeležbi v imetju nekdanje Narodne banke
Jugoslavije in pro rata udeležbo/nasledstvo v delniškem kapitalu
v lasti nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Za dogovor o
razdelitvi imetja in delnic v BMP bi tako bil sklenjen dvostranski
dogovor med BMP In centralno banko vsake države naslednice
nekdanje SFRJ, torej v Sloveniji Banke Slovenije in BMP.

poročevalec, št. 37

3.
Drugi odstavek 6. člena Zakona o Banki Slovenije dovoljuje, da
Banka Slovenije postane članica v mednarodnih organizacijah ob
soglasju Državnega zbora Republike Slovenije. S predlaganim
zakonom o članstvu Banke Slovenije v BMP bo ob sprejetju
zakona Državni zbor Republike Slovenije dovolil, da se Banka
Slovenije včlani v BMP In s tem nasledi centralno banko nekdanje
SFRJ v BMP.
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Predlog zakona o

NAČINU

GLASOVANJA

IN

0

UGOTAVLJANJU IZIDA GLASOVANJA NA

REFERENDUMU

0

VOLILNEM

SISTEMU

(ZNGUIG)
- EPA 1633 - skrajšani postopek
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92)
ter 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. I. RS št. 40/93,
80/94 in 28/96) vlaga podpisani poslanec

Odločba ustavnega sodišča št. U-l-201/96 z dne 14. 6. 1996
ne rešuje vseh vprašanj izvedbe referendumov o posameznih
konkurenčnih vprašanjih. Meni, da je sprejem predlaganega
zakona predvsem s tega vidika nujen.

- PREDLOG ZAKONA O NAČINU GLASOVANJA IN O
UGOTAVLJANJU IZIDA GLASOVANJA NA REFERENDUMU
O VOLILNEM SISTEMU
in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi III. odstavka
174. člena Poslovnika DZ RS.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ RS
sporoča, da bo pri obravnavi predloga zakona na sejah
delovnih teles in državnega zbora kot predlagatelj sodeloval

Na podlagi 204.a člena Poslovnika DZ RS predlaga, da predlog
zakona državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem

Tone Anderlič, I. r.
V obrazložitvi odločbe je Ustavno sodišče navedlo, da Državni
zbor lahko na podlagi pooblastila iz petega odstavka 90. člena
Ustave z dopolnitvijo ZRLI postavi tudi drugačen kriterij, vendar se
lahko ta kriterij uporabi za referendume, razpisane na zahtevo
Državnega sveta, skupine poslancev in volivcev, samo v primeru,
da ta zakonska določba stopi v veljavo pred dnem izvedbe
glasovanja.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-201/96 z dne 14. 6. 1996
odločilo, da zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) ni v
neskladju z ustavo, če se razlaga tako:

Glede na to odločbo Ustavnega sodišča je Državni zbor sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu In o
ljudski iniciativi (ZRLI-A, Uradni list RS, št. 38/96) s katerim je med
drugim dopolnil 19. in 46. člen zakona v smislu navedene odločbe
Ustavnega sodišča. V dopolnitvi 19. člena zakona je določil, da v
primeru, če je do sprejetja akta o razpisu referenduma vloženih
več zahtev za razpis predhodnega referenduma o vprašanjih, ki se
med seboj izključujejo, mora Državni zbor razpisati referendum o
vseh vloženih zahtevah na isti dan, in sicer v 30 dneh od vložitve
zadnje zahteve za razpis predhodnega referenduma. V dopolnitvi
46. člena zakona pa je določil, da se v primeru, če se glasuje o več
referendumskih vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, glasuje

- da se hkrati izvedejo referendumi o vseh vprašanjih, ki naj bodo
predmet referenduma, vsebovanih v vseh pobudah ali zahtevah za
razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z istim zakonom, če
so bile vložene do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega
referenduma, glede vseh pa so izpolnjeni pogoji iz 15. in 16. člena
zakona, In
- da je Državni zbor v primeru, če je sprejeta odločitev na dveh ali
več referendumih, vezan na izid tistega, ki je dobil največji odstotni
delež glasov "za" v celotnem številu volivcev, ki so glasovali na
posameznem referendumu.
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Državni zbor se je v prvi obravnavi predloga zakona odločil za
drugo varianto, v drugi obravnavi pa predloga zakona ni sprejel.
Tako bi glede načina glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja
na referendumu o volilnem sistemu, ki ga je Državni zbor že
razpisal, obveljala razlaga, ki jo je določilo Ustavno sodišče z
odločbo št. U-l-201 /96 z dne 14/6-1996.

na glasovnici, ki vsebuje vsa referendumska vprašanja, o katerih
se odloča na referendumu, in da volivec v takem primeru glasuje
tako, da obkroži zaporedno število pred vprašanjem, ki vsebuje
predlog, za katerega želi glasovati.
si • t
' jo >
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-266/96 z dne 31. 7j1996
ugotovilo, da dopolnjeni 19. člen ZRLI ni v neskladju z Ustavo,
razveljavilo pa je dopolnitve 46. člena ZRLI. V obrazložitvi je navedlo,
da bi položaj, ko je vloženih več zahtev s konkurenčnimi predlogi,
Državni zbor lahko uredil tudi tako, da se o vseh vprašanjih glasuje
na eni glasovnici, vendar bi bilo potrebno v tem primeru način
glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja urediti tako, da ne bi
povzročal izkrivljanja volje volivcev oziroma cepitve glasov; da bi
torej omogočil volivcu, da izrazi svojo voljo glede vsakega
konkurenčnega vprašanja posebej. Pri tem je Ustavno sodišče v
obrazložitvi svoje odločbe navedlo več možnosti:

Odločba Ustavnega sodišča ne rešuje vseh vprašanj izvedbe
referendumov o posameznih konkurenčnih vprašanjih. Zato bi
izvedba referendumov ob upoštevanju odločbe Ustavnega
sodišča povzročila velike težave volilnim organom, ki so pristojni
za izvedbo referendumov. Ob uporabi odločbe Ustavnega sodišča
bi bilo potrebno zaradi zagotovitve tajnosti glasovanja ter
ugotavljanja udeležbe in izida glasovanja za vsak referendum o
posameznem od konkurenčnih referendumskih vprašanj
zagotoviti posebno volišče, poseben volilni odbor, poseben volilni
imenik, posebno glasovnico in posebno volilno skrinjico. Pri tem
je treba upoštevati, da je v Sloveniji okrog 4.000 volišč in da bi
izvedba teh referendumov v skladu z odločbo Ustavnega sodišča
dejansko zahtevala okrog 12.000 volišč in okrog 65.000 članov
volilnih odborov. Če tudi bi se iz praktičnih razlogov Republiška
volilna komisija odločila za rešitev, da se vsi referendumi izvedejo
na istih voliščih, bi bilo treba vsaj podvojiti število članov volilnih
odborov, v vsakem primeru pa bi bilo potrebno zagotoviti za
vsako volišče tri volilne imenike, tri glasovnice in tri volilne skrinjice.

Z vidika možnosti doslednega ugotavljanja volje volivcev bi bilo
po obrazložitvi odločbe Ustavnega sodišča najustreznejše
glasovanje, pri katerem bi se lahko volivec opredelil "za" ali "proti"
pri vseh ponujenih predlogih. V primeru glasovanja za več
predlogov pa bi imel še možnost opredeliti se za vrstni red, v
katerem podpira te predloge. Tako ne bi prišlo do položaja, ko se
v primeru, da ni sprejeta odločitev, za katero je volivec glasoval,
njegov glas dejansko spremeni v glas podpore obstoječi zakonski
ureditvi. Če ni sprejet predlog, za katerega je volivec glasoval v
prvi vrsti, se njegov glas prenese na predlog, za katerega je
glasoval v drugi vrsti, in tako naprej.

V primeru, če bi se referendumi izvedli po omenjeni odločbi
Ustavnega sodišča, bi tudi lahko prišlo do situacije, ko bi največji
odstotek glasov "za" v celotnem številu volivcev, ki so glasovali na
posameznem referendumu, dobil predlog iz referendumskega
vprašanja, za katerega bi v absolutnem številu glasovalo manjše
število volivcev, kot jih je glasovalo za katerega od drugih predlogov,
vsebovanih v referendumskih vprašanjih. V tem primeru bi se lahko
volja manjšega števila volivcev uveljavila proti volji večjega števila
volivcev, ki bi glasovali aa drugačen predlog. Na primer: enega od
referendumov bi se lahko udeležilo 1,000.000 volivcev, od katerih
bi "za" glasovalo 800.000 volivcev, drugega referenduma pa bi se
udeležilo le 100.000 volivcev, od katerih bi "za" glasovalo 90.000
volivcev. Po odločbi Ustavnega sodišča bi bil izglasovan predlog, ki
je dobil največji odstotni delež glasov "za" v celotnem številu volivcev,
ki so glasovali na posameznem referendumu, v tem primeru torej
drugi predlog, ki je dobil 90 % glasov, čeprav je glasovalo "za" le
90.000 volivcev, in ne drugi predlog, ki je sicer dobil le 80 % glasov,
vendar je "za" glasovalo 800.000 volivcev.

Poleg takšne ureditve bi bila po obrazložitvi odločbe Ustavnega
sodišča ustavno dopustna tudi vsaka druga rešitev, ki ne bi
onemogočala možnosti odločanja volivcev o vsakem predlogu
posebej. Pri tem obrazložitev Ustavnega sodišča navaja rešitvi v
švicarski ustavi in bavarskem zakonu.
Rešitev v švicarski ustavi se nanaša samo na spremembo Ustave,
pri čemer upošteva samo dva konkurenčna predloga za spremembo
Ustave: ljudski predlog za spremembo Ustave in protipredlog zvezne
skupščine. Volivec se lahko opredeli za enega od obeh predlogov,
poleg tega pa ima možnost, da odgovori še na tretje vprašanje,
kateremu predlogu daje prednost v primeru, da bi oba predloga
dobila zadostno večino.
Po bavarskem zakonu volivec v primeru referenduma o več
konkurenčnih vprašanjih lahko glasuje le za en predlog. Pri ostalih
predlogih lahko glasuje proti ali se glasovanja vzdrži. Če več
predlogov dobi več glasov "za" kot "proti", je sprejet predlog, ki je
dobil največje število glasov.

Iz teh razlogov je potrebno, da Državni zbor sprejme zakon, ki bo
odpravil te nejasnosti in anomalije pri izvedbi in načinu ugotavljanja
izida glasovanja vsaj na že razpisanem referendumu o več
konkurenčnih vprašanjih o volilnem sistemu. Sicer pa bo za bodoče
primere takih referendumov potrebno to vprašanje urediti s
spremembami In dopolnitvami zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 7.8.1996
ob sprejemu Odloka o razpisu referenduma o volilnih sistemih
sprejel tudi sklep, naj Vlada Republike Slovenije najkasneje do
15.9.1996 pripravi spremembe Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, ki bodo razrešile vprašanje načina glasovanja In
ugotavljanja izida glasovanja v primeru, če se na referendumu hkrati
glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj
izključujejo.

2. Cilji In načela zakona
Po 90. členu Ustave Republike Slovenije je predlog na referendumu
sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali. To pomeni,
da je pri vsaki od prej navedenih možnosti glasovanja sprejet
predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Vlada Republike Slovenije je tak predlog zakona predložila. Državni
zbor je predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku na
51. Izredni seji dne 24. In 25/9-1996. Vlada je v svojem predlogu
zakona predlagala dve varianti načina glasovanja in ugotavljanja
Izida glasovanja o več konkurenčnih referendumskih vprašanjih, In
sicer: 1) prednostno (preferenčno) glasovanje o posameznih
referendumskih vprašanjih In ugotavljanje Izida glasovanja po
Harejevem sistemu enega prenosljivega glasu ter 2) način
glasovanja In ugotavljanja Izida glasovanja po bavarskem modelu,
po katerem volivec lahko glasuje samo za en konkurenčni
referendumski predlog, lahko pa glasuje tudi proti vsem predlogom.
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Glede na to, da se pri predhodnem zakonodajnem referendumu
lahko pojavi več kot dvoje konkurenčnih referendumskih vprašanj,
rešitev v švicarski ustavi ne pride v poštev, ker se nanaša samo na
dva konkurenčna predloga. Tako prideta v poštev samo prednostno
(preferenčno) glasovanje o posameznih predlogih Iz referendumskih
vprašanj In bavarski model, po katerem volivec v primeru več
konkurenčnih referendumskih vprašanj lahko glasuje "za" le za
en predlog, pri ostalih predlogih pa lahko glasuje "proti" ali se
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2. člen

glasovanja vzdrži ali pa lahko glasuje "proti" pri vseh
referendumskih vprašanjih.

O vseh referendumskih vprašanjih se glasuje z eno glasovnico.
Na glasovnici so referendumska vprašanja navedena po vrstnem
redu vložitve zahtev za razpis referenduma. Za vsakim
referendumskim vprašanjem sledita besedi "za" in "proti".
■
Volivec lahko glasuje samo za enega od predlogov, ki so
vsebovani v referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje tudi
proti vsem predlogom. Glasuje tako, da pri posameznem
referendumskem vprašanju obkroži besedo "za" ali besedo "proti".
Besedo "za" lahko obkroži samo pri enem referendumskem
vprašanju. Besedo "proti" lahko obkroži pri vseh referendumskih
vprašanjih, če pri nobenem ni obkrožil besede "za".

Državni zbor se je že v prvi obravnavi predloga zakona, ki ga je
predložila Vlada, opredelil za rešitev, ki izhaja iz bavarskega modela.
Zato predlagani zakon povzema to rešitev, s tem da se ta rešitev
omejuje samo na način glasovanja in ugotavljanje Izida glasovanja
na že razpisanem referendumu o volilnem sistemu. Po tej rešitvi
volivec lahko glasuje samo za enega od konkurenčnih predlogov,
ki so vsebovani v referendumskih vprašanjih, lahko pa glasuje
proti vsem predlogom. V skladu z 90. členom Ustave je izglasovan
predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
3. Finančne In druge posledice

3. člen

Sprejem tega zakona ne bo povzročil novih izdatkov za državni
proračun in občinske proračune. Prav tako sprejem tega zakona
ne bo povzročil materialnih in drugih posledic državljanom oziroma
volivcem.

Število volivcev, ki so glasovali "za", in število volivcev, ki so
glasovali "proti", se ugotovi pri vsakem referendumskem
vprašanju posebej. Ugotovi se tudi število volivcev, ki so glasovali
"proti" pri vseh referedumskih vprašanjih.
Če je volivec obkrožil besedo "za" pri več referendumskih
vprašanjih ali če je pri posameznem referendumskem vprašanju
obkrožil tako besedo "za" kot besedo "proti", se šteje, da se do
teh referendumskih vprašaj ni opredelil. Glasovnica je neveljavna,
če se volivec ni opredelil do nobenega od referendumskih
vprašanj.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Na referendumu o volilnem sistemu, razpisanem z odlokom
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/96, 51/96 - odločba US in
53/96), se glasuje in izid glasovanja ugotavlja na način, ki ga določa
ta zakon.

Izglasovan je predlog, za katerega je glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo glede načina
glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja na referendumu iz
prejšnjega odstavka določbe zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba US, 38/96 in
43/96 - odločba US).

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 7. 8. 1996
ob sprejemu Odloka o razpisu referenduma o volilnih sistemih
sprejel tudi sklep, naj Vlada Republike Slovenije najkasneje do
15.9. 1996 pripravi spremembe Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, ki bodo razrešile vprašanje načina glasovanja in
ugotavljanja izida glasovanja v primeru, če se na referendumu
hkrati glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj
izključujejo.

Odločba Ustavnega sodišča ne rešuje vseh vprašanj izvedbe
referendumov o posameznih konkurenčnih vprašanjih. Zato bi
izvedba referendumov ob upoštevanju odločbe Ustavnega
sodišča povzročila velike težave volilnim organom, ki so pristojni
za izvedbo referendumov. V primeru, če bi se referendumi izvedli
po omenjeni odločbi Ustavnega sodišča, bi tudi lahko prišlo do
situacije, ko bi največji odstotek glasov "za" v celotnem številu
volivcev, ki so glasovali na posameznem referendumu, dobil
predlog Iz referendumskega vprašanja, za katerega bi v
absolutnem številu glasovalo manjše število volivcev, kot jih je
glasovalo za katerega od drugih predlogov, vsebovanih v
referendumskih vprašanjih.

Vlada Republike Slovenije je tak predlog zakona predložila. Državni
zbor je predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku na
51. izredni seji dne 24. in 25/9-1996. Vlada je v svojem predlogu
zakona predlagala dve varianti načina glasovanja in ugotavljanja
izida glasovanja o več konkurenčnih referendumskih vprašanjih,
in sicer: 1) prednostno (preferenčno) glasovanje o posameznih
referendumskih vprašanjih in ugotavljanje izida glasovanja po
Harejevem sistemu enega prenosljivega glasu ter 2) način
glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja po bavarskem modelu,
po katerem volivec lahko glasuje samo za en konkurenčni
referendumski predlog, lahko pa glasuje tudi proti vsem predlogom.

Iz teh razlogov je potrebno, da Državni zbor sprejme zakon, ki bo
odpravil te nejasnosti in anomalije pri izvedbi in načinu ugotavljanja
izida glasovanja vsaj na že razpisanem referendumu o več
konkurenčnih vprašanjih o volilnem sistemu.
Državni zbor se je že v prvi obravnavi predloga zakona, ki ga je
predložila Vlada, opredelil za rešitev, ki izhaja iz bavarskega
modela. Zato predlagani zakon povzema to rešitev, s tem da se
ta rešitev omejuje samo na način glasovanja in ugotavljanje izida
glasovanja na že razpisanem referendumu o volilnem sistemu.
Po tej rešitvi volivec lahko glasuje samo za enega od konkurenčnih
predlogov, ki so vsebovani v referendumskih vprašanjih, lahko
pa glasuje proti vsem predlogom. V skladu z 90. členom Ustave
je izglasovan predlog, za katerega je glasovala večina volivcev,
ki so glasovali.

Državni zbor se je v prvi obravnavi predloga zakona odločil za
drugo varianto, v drugi obravnavi pa predloga zakona ni sprejel.
Tako bi glede načina glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja
na referendumu o volilnem sistemu, ki ga je Državni zbor že
razpisal, obveljala razlaga, ki jo je določilo Ustavno sodišče z
odločbo št. U-l-201/96 z dne 14/6-1996.

list RS, št. 40/93,80/94 in 28/96) se predlaga obravnava predloga
zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na
referendumu o volilnem sistemu po skrajšanem postopku, ker
gre v bistvu za začasno dopolnitev zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi za konkreten primer referenduma v zvezi z
odločbami Ustavnega sodišča, s katerimi je ugotovljeno, da
vprašanje načina glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja v
primeru več konkurenčnih referendumskih predlogov v
obstoječem zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi ni rešeno.

UTEMELJITEV ZA OBRAVNAVO PREDLOGA
ZAKONA O NAČINU GLASOVANJA IN O
UGOTAVLJANJU IZIDA GLASOVANJA NA
REFERENDUMU O VOLILNEM SISTEMU PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU
Skladno z 204. a členom poslovnika Državnega zbora (Uradni
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Predlog

DOPOLNITVE

ZDORA

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA

(PoDZ-D)

- EPA 1638 - skrajšani postopek

Poslanec Marijan Poljšak je dne 24. aprila 1996 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog spremembe
poslovnika Državnega zbora (PoDZ-?) - skrajšani
postopek - EPA 1458.
Ker postopek v zvezi s predlogom spremembe
poslovnika, ki ga je predložil poslanec Marijan Poljšak
še ni končan, je predsednik Državnega zbora na
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
dopolnitve poslovnika - skrajšani postopek - EPA
.1638, ki so ga dne 26. septembra 1996 predložili v
obravnavo člani Komisije za poslovnik.
dr. Ciril Ribičič, predsednik komisije
Miroslav Mozetič, član komisije,
Tone Anderlič, član komisije.
Janez Jančar, član komisije,
Zoran Thaler, član komisije,
Jadranka Šturm-Kocjan, članica komisije,
Ignac Polajnar, član komisije,
Miran Potrč, član komisije,
Franc Lipoglavšek, član komisije
Zmago Jelinčič, član komisije,
Anton Peršak, član komisije,
Žarko Pregelj, član komisije,
dr. Franc Zagožen, član komisije,
dr. Vladimir Topler, član komisije,
Vitodrag Pukl, član komisije,
Roberto Battelll, član komisije.

Komisija za poslovnik pošilja na podlagi tretje alinee 134. člena
in 175. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem
- PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA
ZBORA (PoDZ-D), skrajšani postopek,
ki ga je oblikovala in sprejela na 51. seji, dne 25.9.1996
Komisija za poslovnik predlaga državnemu zboru, da predlog
dopolnitve poslovnika državnega zbora obravnava in sprejema
po skrajšanem postopku, saj pomeni predlagana dopolnitev
le manj zahtevno dopolnitev poslovnika (prva alinea, prvega
odstavka 204. a člena poslovnika).
Komisija za poslovnik kot predlagatelj predloga določa na
podlagi 176. člena poslovnika kot svoje predstavnike člane
komisije in sicer:

Predsednik
dr. Ciril Ribičič, l.r.
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podpore do spreietia dnevnega reda seie. na kateri se bo
obravnavala zahteva Iz 19. člena zakona o referendumu in ljudski
iniciativi.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem dopolnitve
poslovnika

Komisija za poslovnik je predlagano besedilo delovne skupine
obravnavala na 51. seji in z dvotretjinsko večino prisotnih članov
sklenila, da ga predloži v obravnavo državnemu zboru.

Poslovnik državnega zbora, ki ga je državni zbor sprejel v letu 1993,
je imel določbe, ki so urejale predlagateljstvo in postopek obravnave
zahteve oziroma pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma
v državnem zboru. S sprejemom zakona o referendumu in ljudski
iniciativi (uradni list RS, št. 15/96), ki je podrobno in celovito uredil
vprašanja referenduma in ljudske iniciative, so v komisiji za poslovnik
ocenili, da poslovniške določbe pomenijo podvajanje določb zakona
in so sklenili, da predlagajo njihovo črtanje, razen nekaterih
temeljnih določb, ki so urejale postopek v državnem zboru v
zvezi z odločanjem o razpisu referenduma. Tako so ostale
določbe od 230. člena do 232. člena.

2.
Predlagatelj je predlagano dopolnitev ocenil kot mani zahtevno
dopolnitev poslovnika državnega zbora, saj predlagane rešitve ne
posegajo v materijo, ki jo mora, in jo tudi prvenstveno ureja poslovnik
(zakonodajni postopek, medsebojna razmerja med poslanci, med
državnim zborom in drugimi subjekti, ki poslujejo z državnim
zborom, itd.), zato je po mnenju predlagatelja predlagani skrajšani
postopek povsem utemeljen in nesporen.

S pojavi prvih zahtev za razpis referenduma pa se je v praksi
izvajanja zakonskih in poslovniških določb o referendumu pojavilo
vprašanje, do kdaj lahko sopodpisnik zahteve za razpis referenduma
umakne svoj podpis in s tem povzroči, da zahteva izgubi z ustavo
predpisano število podpisnikov. Odgovora na to vprašanje ni bilo
moč najti ne v zakonu, kot tudi ne v poslovniku. Zato se je komisija
za poslovnik odločila, da v poslovniku doda določbo, ki bo določala
dopustnost umika podpore poslanca pri zahtevi za razpis
referenduma in do kdaj ima poslanec to pravico.

3. Finančne posledice
Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne bo
zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna in ne
bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugi odstavkom 175.
člena poslovnika.
BESEDILO ČLENOV

Delovna skupina pri komisiji za poslovnik, ki ji predseduje dr. Igor
Kaučič, je po sklepu komisije obravnavala vprašanje in pripravila
mnenje. V mnenju je poudarila, da je po njihovem prepričanju
najprimerneje predmetno zadevo rešiti v poslovniku državnega
zbora in ne v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Glede
samega vprašanja je delovne skupina menila, da je umik dopusten
''do sprejema ugotovitvenega sklepa državnega zbora o razpisu
zakonodajnega referenduma, ki ga sprejme državni zbor na podlagi
19. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi". Člani komisije
za poslovnik so mnenje načelno podprli in hkrati delovni skupini
predlagali, da še enkrat razmisli o primernosti tako dolge možnosti
umika podpisa; menili so, da naj bo to ali (a) do sprejetja dnevnega
reda te seje, na kateri se bo obravnavala ta zadeva, (b) do trenutka,
ko je bila zadeva vložena v državnem zboru, (c) do trenutka, ko
predsednik državnega zbora ugotovi, da je vložena zadeva pravno
"perferktna". Delovna skupina je po tehtnem premisleku pripravila
besedilo dopolnitve poslovnika, v katero je vključila možnost umika

poročevalec, št. 37

1. člen
V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in
28/96) se za 232. členom doda 232. a člen, ki se glasi:
"232. a člen
Poslanec lahko umakne svojo podporo zahtevi za razpis
referenduma do sprejetja dnevnega reda seje, na kateri se bo
obravnavala zahteva za razpis referenduma.".
2. člen
Dopolnitev poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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referenduma. Ko predsedujoči seje državnega zbora da na
glasovanje predlog dnevnega reda v celoti mora namreč imeti
zahteva za razpis referenduma podporo tolikšnega števila
poslancev, kot to zahteva ustava Republike Slovenije. Po sprejetju
dnevnega reda seje državnega zbora pa možni umik(i) podpore
nima(jo) več pravnega učinka na zahtevo za razpis referenduma,
saj lahko po mnenju predlagatelja predloga dopolnitve poslovnika
zahtevo podpira (v skrajnem primeru) tudi le en sam poslanec.

Predlog dopolnitve poslovnika državnega zbora (PoDZ-D) vnaša
v poglavju, ki ureja zgolj proceduralna vprašanja obravnave
referenduma v državnem zboru, manjšo dopolnitev.
Predmetna dopolnitev določa, da lahko poslanec, ki je podpisal
zahtevo za razpis referenduma, podporo umakne. Število
podpisnikov zahteve se lahko glede na predlagano dopolnitev
poslovnika spreminja vse do sprejetja dnevnega reda seje
državnega zbora, na kateri se bo obravnavala zahteva za razpis

232. člen

BESEDILO POGLAVJA POSLOVNIKA, ZA
KATEREGA JE PREDLOŽENA DOPOLNITEV *

Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 230. člena in
zahtevo iz prejšnjega člena na dnevni red prve naslednje seje
državnega zbora.

"XI. REFERENDUM

233. člen
230. člen

Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena.

Predlog, da naj državni zbor na svojo pobudo razpiše zakonodajni
referendum ali posvetovalni referendum, lahko da vsak poslanec.
Pisni predlog, ki mora biti obrazložen, pošlje predsedniku
državnega zbora.

Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena.

O predlogu podata mnenje matično delovno telo in sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena.

234. člen

235. člen
236. člen

231. člen

Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena.
Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za
razpis referenduma o spremembi ustave se vloži pisno in mora
biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku državnega zbora.

237. člen
Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena.

Pred razpisom referenduma poda sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve mnenje o tem, ali zahteva za razpis referenduma
izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje.

238. člen
Ta člen je nadomeščen z besedilom 230., 231. in 232. člena."

* Prevzeto po Uradnem listu RS, št. 40/93, 80/94, in 28/96.
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Predlog zakona o

ZAGOTOVITVI

NAMENSKIH

SREDSTEV

ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA

REPUDLIKE

SLOVENIJE

PO

LETO

1009

(ZNSGDT)
- EPA 785 - druga obravnava
in hkrati umikajo predlog zakona, ki so ga vložili 16. septembra
1996.
Branko Jane, I. r.
Stane Frim, I. r.
Alojz Metelko, I. r.
Rafael Kužnik, I. r.

Podpisani poslanci pošiljajo nov
-PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA RS
PO LETU 1999

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

Poslanci Državnega zbora RS kot upravičeni predlagatelji na
podlagi 88. člena ustave RS, 19. člena zakona o poslancih
(Uradni list RS, št. 48/92), prvega odstavka 174. člena in 175.
člena ter 187. člena poslovnika Državnega zbora RS (Uradni
list RS, št. 40/93 in 80/94) ter stališč in sklepov 38. seje
Državnega zbora z dne 14. 3.1996 vlagajo v drugo obravnavo
in sprejem

Hkrati sporočajo, da bodo v skladu s prvim odstavkom 176. člena
poslovnika Državnega zbora na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
Branko Jane, I.
Stane Frim, I.
Alojz Metelko, I.
Rafael Kužnik, I.

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA
REPUBLIKE SLOVENIJE PO LETU 1999

r.
r.
r.
r.

Vlada Republike Slovenije lahko z letnim proračunom omeji obseg
sredstev na absolutni znesek.

BESEDILO ČLENOV.
1. člen

3. člen

Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev za
uresničitev izgradnje posameznih avtocestnih odsekov po letu 1999
iz nacionalnega programa izgradnje avtocest ter za plačilo
obveznosti iz najetih kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov v
obdobju 1994 - 1999 leta.

Sredstva, zagotovljena na način iz prejšnjega člena, zagotavljajo
delež Republike Slovenije v okviru celotnega programa financiranja
graditve avtocest in cest ustreznegastandarda v Republiki Sloveniji.
S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo
za: pripravo tehnične dokumentacije, pridobitev dovoljenj za
posege v prostor, odkupe zemljišč, plačila odškodnin in drugih
stroškov v zvezi s pripravo na gradnjo, gradnjo avtocest iz
prejšnjega odstavka in za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov
za gradnjo avtocestnih odsekov v obdobju 1994 - 1999 leta.

2. člen
V proračunu Republike Slovenije se od 1.1.2000 do 31.12. 2007
namensko zagotavljajo sredstva za graditev avtocest v znesku, ki
je enak 16 % drobnoprodajne cene na liter prodanih količin
motornih bencinov in dieselskih goriv.

Vlada Republike Slovenije lahko pri sprejemanju letnega proračuna
predlaga porabo do 10 % zbranih sredstev iz tega zakona za
sanacijo škod na magistralnih in regionalnih cestah.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od prometa
motornih bencinov in dieselskih goriv v višini 16 % drobnoprodajne
cene navedenih naftnih derivatov.
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4. člen

5. člen

Vlada Republike Slovenije poroča o Izdvajanju sredstev iz 2. člena
tega zakona In njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS
štirikrat letno.

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije,

Obrazložitev:
2. Predlagatelji smo dopolnili 2. člen zakona s tem, da se čas
zbiranja sredstev podaljša do 31. 12. 2007, kajti le na ta način je
možno izpolnjevati na novo uvedene obveznosti iz 1. člena.

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 14. 3. 1996
obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja RS po letu
1999 ter zadolžil predlagatelje da skupaj z vlado pripravi zakon za
drugo obravnavo, pri čemer naj upošteva stališča Državnega zbora.

3. Predlagatelji smo upoštevali sklep državnega zbora o
fleksibilnejšem načinu zbiranja sredstev, zato smo vnesli v zakon
možnost Vladi, da z letnim proračunom predlaga omejitev porabe
sredstev z abosiutnim zneskom.

Besedilo predloga zakona, ki so ga predlagatelji pripravili za drugo
branje v Državnem zboru, se razlikuje od besedila, predloženega
v prvo obravnavo, zlasti v naslednjem:

4. Stališče, da naj predlagatelji vgradijo v zakon določbo, ki bi
omogočala porabo 10 % zbranih sredstev za sanacijo škod na
magistralni in regionalni mreži smo upoštevali, tako da je dana
možnost vladi, da pri predlogu letnega proračuna predlaga do 10
% zbranih sredstev za sanacijo škod na magistralnih in regionalnih
cest.

1. Predlagatelji smo upoštevali stališče o dodatni namembnosti
uporabe zbranih sredstev, zato smo dopolnili 1. člen tako, da se
zbrana sredstva lahko uporabljajo tudi za odplačilo obveznosti iz
najetih kreditov za gradnjo avtocest od I. 1994 do 1999.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

0

TRGOVINSKEM

IN GOSPODARSKEM

SODELOVANJU

MED VLADO REPUDLIKE

SLOVENIJE

VLADO

IN

UKRAJINE

(RUKTGS)
- EPA 1621 Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO UKRAJINE,

- dr. Davorin KRAČUN, 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, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga uvrsti
na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1. člen

- v prepričanju, da je ta sporazum primerna in stabilna podlaga
za gospodarsko sodelovanje med državama,

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine,
podpisan 28. avgusta 1996 v Ljubljani.

- ob upoštevanju prakse in norm mednarodnega trga sporazumeli
o naslednjem:

2. člen

1. člen

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

Pogodbenici bosta podpirali in olajševali nadaljnji razvoj
gospodarskega sodelovanja med državama in bosta v skladu s
svojima nacionalnima zakonodajama in z določili tega sporazuma
omogočali različne oblike gospodarskih povezav med subjekti obeh
držav ter sporazumno premagovali morebitne ovire pri tem
sodelovanju.

* Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
SPORAZUM O TRGOVINSKEM IN
GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO UKRAJINE

2. člen
Pogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo z največjimi
ugodnostmi za proizvode in storitve, ki izvirajo z njunega območja,
in sicer glede carine in drugih dajatev z enakim učinkom, ki se
plačujejo pri uvozu in izvozu, glede načina njihovega plačevanja
ter glede vseh predpisov in formalnosti v zvezi z uvozom in
izvozom.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ukrajine (v nadaljnjem besedilu:
pogodbenici) sta se
- z namenom, da razvijata in krepita dolgoročno trgovinsko in
gospodarsko sodelovanje na podlagi enakopravnosti in
obojestranske koristi,
35
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Prejšnji odstavek se ne nanaša na:

8. člen

a) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica odobri ali jih je
odobrila kateri izmed sosednjih držav, da bi olajšala maloobmejni
promet in trgovino;

Pogodbenici si bosta v skladu z mednarodnimi sporazumi in svojima
nacionalnima zakonodajama pomagali pri organiziranju sejmov,
specializiranih razstav in promocijskih akcij.

b) ugodnosti, ki sta jih pogodbenici priznali ali jih bosta priznali
tretjim državam na podlagi udeležbe v carinski uniji in /ali na prostem
trgovinskem območju in /ali v regionalnih integracijskih sporazumih.

Pogodbenici se strinjata, da bosta oprostili plačila carine in drugih
dajatev v skladu z njunima notranjima zakonodajama, uvoz
naslednjega:

3. člen

a) reklamno gradivo, brezplačni vzorci iz druge pogodbenice in
predmeti, ki se dobijo v drugi pogodbenici na tekmovanjih, razstavah
in drugih prireditvah;

Pogodbenici si bosta v skladu s svojimi pooblastili prizadevali za
zagotovitev čim bolj stabilnih pogojev za razvoj trgovinske menjave
in drugih oblik gospodarskega sodelovanja med državama, pri
čemer bosta še posebej spodbujali sodelovanje na gospodarskem,
industrijskem, tehničnem in znanstveno-tehnološkem področju.

b) blago in oprema za sejme in razstave, ki ni namenjeno za prodajo.
9. člen
Za uresničevanje ciljev tega sporazuma ustanovita pogodbenici
mešano komisijo iz predstavnikov državnih institucij in
gospodarskih subjektov obeh pogodbenic. Komisija se bo
sestajala po potrebi izmenoma v eni od pogodbenic.

4. člen
Pogodbenici bosta z vidika razvoja trgovinskega in gospodarskega
sodelovanja podpirali medsebojno izmenjavo informacij, zlasti
glede svoje zakonodajne ureditve in programov z gospodarskega
področja ter drugih informacij v skupnem interesu.

Mešana komisija določi način svojega delovanja.

5. člen

10. člen

Vsa plačila med pogodbenicama se bodo opravljala v prosto
konvertibilni valuti v skladu s predpisi, ki veljajo v obeh
pogodbenicah in ob upoštevanju cen in veljavnih pogojev na
mednarodnem trgu.

Ta sporazum je sklenjen za eno leto in se vsekokrat podaljšuje še
za eno leto, če ga ena od obeh pogodbenic pisno po diplomatski
poti ne odpove tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti.
Spremembe ali prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne bo
vplivalo na izpolnitev pogodb, sklenjenih med gospodarskimi
subjekti obeh držav med njegovo veljavnostjo.

Obračuni v okviru tega sporazuma se lahko opravijo na kakršen
koli v mednarodni bančni praksi uveljavljen način na podlagi
dogovora med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti ob
upoštevanju pravne ureditve pogodbenic.

11. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave not, s katerima se
pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi svojih ustavnopravnih
in zakonodajnih zahtev za njegovo uveljavitev.

6. člen
Medsebojna menjava blaga in opravljanje storitev bosta potekala
po pogodbah, sklenjenih med gospodarskimi subjekti pogodbenic,
ki lahko opravljajo zunanjetrgovinsko dejavnost po veljavnih
predpisih v ustrezni državi pogodbenici.

Sklenjeno v Ljubljani, dne 28. avgusta 1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi je odločilno
angleško besedilo.

7. člen

3. člen

Vsaka od pogodbenic se zavezuje, da ne bo izvažala nobenega
blaga drugi pogodbenici po dumpinških ali subvencioniranih cenah
na način, ki vpliva na domačo proizvodnjo druge pogodbenice.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj.

V vseh primerih se bosta pogodbenici ravnali v skladu s Splošnim
sporazumom o carinah in trgovini (GATT 1994).

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

\
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OBRAZLOŽITEV
Pogodbenici bosta z vidika razvoja trgovinskega in gospodarskega
sodelovanja podpirali medsebojno izmenjavo informacij.

Dne 28. avgusta 1996 je bil v Ljubljani podpisan Sporazum o
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Ukrajine. Za Republiko Slovenijo je Sporazum
podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj, gospod Janko
Deželak, za Ukrajino pa pooblaščeni in izredni veleposlanik
Ukrajine v Republiki Sloveniji, gospod Dmitro Tkach.

Vsa plačila med pogodbenicama se bodo opravljala v prosto
konvertibilni valuti v skladu s predpisi, ki veljajo v obeh
pogodbenicah in ob upoštevanju cen in veljavnih pogojev na
mednarodnem trgu. Obračuni v okviru tega sporazuma pa se
lahko opravijo na kakršen koli v mednarodni bančni praksi
uveljavljen način na podlagi dogovora med zainteresiranimi
gospodarskimi subjekti ob upoštevanju pravne ureditve
pogodbenic.

1. Razlogi
Z navedenim sporazumom se na podoben način, kot je predvideno
v sporazumih o gospodarskem sodelovanju Republike Slovenije
z nekaterimi drugimi državami, in predvsem upoštevajoč interese
slovenskega gospodarstva, zagotovija podlaga za gospodarsko
in trgovinsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino.
Ustvarjajo se razmere za vzpostavitev stabilnih obojestransko
koristnih gospodarskih stikov med subjekti obeh držav ter za
dodatno spodbujanje njunih medsebojnih gospodarskih stikov.

Medsebojna menjava blaga in opravljanje storitev bosta potekala
po pogodbah, sklenjenih med gospodarskimi subjekti pogodbenci,
ki lahko opravljajo zunanjetrgovinsko dejavnost po veljavnih
predpisih v ustrezni državi pogodbenici.
Pogodbenici si boste pomagali pri organiziranju sejmov in razstav
in oprostili plačila carine blago za te sejme ter reklamno gradivo in
vzorce, ki niso namenjeni prodaji.

Za Slovenijo je posebej pomembno, da je v sporazum vključeno
določilo, ki vsebuje klavzulo največjih ugodnosti (MFN), ki je
Ukrajina, ki še ni članica G ATT AVTO, trenutno ne priznava za
uvoz blaga s poreklom iz Slovenije.

Sporazum predvideva ustanovitev Skupne komisije, ki bo skrbela
za uresničevanje ciljev tega Sporazuma. Sestavljali jo bodo
predstavniki državnih institucij in gospodarskih subjektov obeli
pogodbenic.

Pravni okvir v obliki sporazuma o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju pomeni osnovo za konkurenčnejši nastop slovenskih
gospodarskih subjektov na ukrajinskem trgu in razširitev vseh
oblik gospodarskega in trgovinskega sodelovanja.

3. Začetek veljavnosti

Sporazum predstavlja podlago za obstoječe gospodarsko in
trgovinsko sodelovanje kot tudi za nadaljnji razvoj vseh oblik
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ukrajino.

Sporazum začne veljati z dnem izmenjave not, s katerima vse
pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi svojih
ustavnopravnih in zakonodajnih zahtev za njegovo uveljavitev.

Blagovna menjava med Rupubliko Slovenijo in Ukrajino je v
porastu. V letu 1994 se je močno povečal izvoz. Rast menjave se
je nadaljevala v letu 1995. Tako se je izvoz povečal za 18.3 %,
uvoz pa za 46.4 % glede na enako obdobje v letu 1994. Ukrajina
je s tem postala tako po izvozu kot tudi po uvozu drugi
najpomembnejši slovenski zunanjetrgovinski partner med
državami bivše Sovjetske zveze (za Rusko federacijo in pred
Belorusijo).

Glede na to, da Ukrajina ne priznava statusa največjih ugodnosti
za uvoz blaga slovenskega porekla v Ukrajino, je interes
slovenskega gospodarstva, da se Sporazum čimprej ratificira s
strani Državnega zbora Republike Slovenije.
4. Ratifikacija in vplivna domačo zakonodajo
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
' zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

2. Bistveni elementi

Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.

Glede na to, da Ukrajina ne priznava statusa največjih ugodnosti
za uvoz blaga slovenskega porekla v Ukrajino, predvideva
sporazuma medsebojno priznavanje klavzule največje ugodnosti
za proizvode in storitve, ki jih pogodbenici izvažate iz njunega
območja glede carine in drugih dajatev z enakim učinkom, katere
se plačujejo pri izvozu in uvozu med pogodbenicama.

5. Potrebna finančna sredstva
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov deia slovenskih predstavnikov na
srečanjih Skupne komisije, do katerih bo prihajalo po potrebi
izmenoma v eni izmed pogodbenic. Predlagamo, da se ta sredstva
zagotovijo iz proračunskih sredstev minstrstev, katerih
predstavniki so člani Skupne komisije.

V Sporazum je vključena tudi klavzula o prepovedi izvoza po
dumpinških in subvencioniranih cenah na način, ki vpliva na
lokalno proizvodnjo druge pogodbenice.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0

UKINITVI

VIZUMOV MED VLADO REPURLIKE

SLOVENIJE

REPURLIKE

IN

VLADO

ITALIJANSKE

(RITUV)

EPA 1623 Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
UKINITVI VIZUMOV MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Milan JAZBEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga uvrsti
na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1. člen

1. Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino ali drug
enakovreden veljaven dokument, ki ga italijanske oblasti priznajo
kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje
Italijanske republike pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom
opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece. To
bivanje je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Italiji.

Ratificira se Sporazum o ukinitvi vizumov med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Italijanske republike, sklenjen z izmenjavo pisem
v Rimu dne 3. septembra 1996.
2. člen

2. Italijanski državljani, ki imajo veljavno potno listino ali drug
enakovreden veljaven dokument, ki ga slovenske oblasti priznajo
kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje
Republike Slovenije pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom
opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece. To bivanje
je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Sloveniji.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem ter italijanskem jeziku in
slovenskem prevodu glasi:

Rim, dne 3. septembra 1996

Njegova Ekselenca
gospod Lamberto Dini
Minister za zunanje zadeve
Italijanske republike
RIM

Ekscelenca,
čast mi je v imenu svoje vlade predlagati Vladi Italijanske republike
sklenitev sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike
Slovenijein Vlado Italijanske republike pod naslednjimi pogoji:
39
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Rim, dne 3. septembra 1996

3. Slovenskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli
vstop na italijansko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih
dokumentov:

Ekscelenca,

• vir.
čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 3. septembra 1996,
ki se glasi:

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico;
f) pomorsko knjižico.

"Ekscelenca,
čast mi je v imenu svoje vlade predlagati Vladi Italijanske republike
sklenitev sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Italijanske republike pod naslednjimi pogoji:

4. Italijanskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli
vstop na slovensko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih
dokumentov:

1. Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino aii drug
enakovreden veljaven dokument, ki ga italijanske oblasti priznajo
kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje
Italijanske republike pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom
opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece. To bivanje
je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Italiji.

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico;
f) osebno izkaznico za državne uslužbence;
g) pomorsko knjižico. ,

2. Italijanski državljani, ki imajo veljavno potno listino ali drug
enakovreden veljaven dokument, ki ga slovenske oblasti priznajo
kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje
Republike Slovenije pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom
opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece.To bivanje
je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Sloveniji.

5. Če ena od obeh strani po začetku veljavnosti tega sporazuma
uvede nov dokument, obvesti o tem po diplomatski poti drugo stran
in priloži njegov vzorec, obvestilo pa začne učinkovati po tridesetih
dneh od potrditve sprejema druge strani.

3. Slovenskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli
vstop na italijansko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih
dokumentov:

6. Ta sporazum ne oprošča državljanov vsake od obeh strani
obveznosti, da med bivanjem na ozemlju druge strani spoštujejo
tam veljavne zakone in druge predpise.

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico;
f) pomorsko knjižico.

7. Pristojni organi ene ali druge strani si pridržujejo pravico, da
nezaželenim osebam odrečejo vstop in jim prepovedo bivanje.
8. Ta sporazum ne vpliva na določbe sporazuma o medsebojni
ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza
z dne 29. marca 1993 in sporazuma o prevzemu oseb na državni
meji z dne 3. septembra 1996.

4. Italijanskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli
vstop na slovensko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih
dokumentov:

9. Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti, iz zdravstvenih
razlogov ali iz drugih utemeljenih razlogov začasno v celoti ali
delno preneha uporabljti predhodne določbe. O prenehanju uporabe
in njegovem preklicu je treba takoj obvestiti drugo stran po
diplomatski poti.

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico,
f) osebno izkaznico za državne uslužbence;
g) pomorsko knjižico.

10. Ta sporazum začne veljati z vzajemnim obvestilom o opravljenem
postopku notranje pravne odobritve.
11. Ta sporazum se lahko odpove s predhodnim devetdesetdnevnim
pisnim obvestilom po diplomatski poti.

5. Če ena od obeh strani po začetku veljavnosti tega sporazuma
uvede nov dokument, obvesti o tem po diplomatski poti drugo stran
in priloži njegov vzorec, obvestilo pa začne učinkovati po tridesetih
dneh od potrditve sprejema druge strani.

Če se italijanska Vlada strinja s tem predlogom, bosta to pismo in
odgovor Vaše Ekscelence sestavljala Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o ukinitvi vizumov.
Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najglobjega
spoštovanja.

6. Ta sporazum ne oprošča državljanov vsake od obeh strani
obveznosti, da med bivanjem na ozemljju druge strani spoštujejo
tam veljavne zakone in druge predpise.

dr. Davorin Kračun l.r.

7. Pristojni organi obeh strani si pridržujejo pravico, da nezaželenim
osebam odrečejo vstop in jim prepovedo bivanje.
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da pismo Vaše Ekscelence in ta odgovor sestavljata Sporazum
med Vlado Italijanske republikein Vlado Republike Slovenije o
ukinitvi vizumov.

8. Ta sporazum ne vpliva na določbe sporazuma o medsebojni
ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza
z dne 29. marca 1993 in sporazuma o prevzemu oseb na državni
meji z dne 3. septembra 1996.

Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega
najglobjega spoštovanja.

9. Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti, iz zdravstvenih
razlogov ali iz drugih utemeljenih razlogov začasno v celoti ali delno
preneha uporabljati predhodne določbe. O prenehanju uporabe in
njegovem preklicu je treba takoj obvestiti drugo stran po diplomatski
poti.

Lamberto Dinl l.r.
Njegova Ekscelenca
gospod Davorin Kračun
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
LJUBLJANA

10. Ta sporazum začne veljati z vzajemnim obvestilom o
opravljenem postopku notranjepravne odobritve.
11 .Ta sporazum se lahko odpove s predhodnim devetdesetdnevnim
pisnim obvestilom po diplomatski poti.

3. člen

Če se italijanska Vlada strinja s tem predlogom, bosta to pismo in
odgovor Vaše Ekscelence sestavljala Sporazum med Vlado
Republiko Slovenije in Vlado Italijanske republike o ukinitvi vizumov.

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije.

Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najglobjega
spoštovanja.

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

Čast mi je sporočiti, Vaša Ekscelenca, da se Vlada Italijanske
republike strinja z vsebino zgornjega pisma, prav tako se strinja,

OBRAZLOŽITEV
obvestilom po diplomatski poti. Njegovo izvajanje je mogoče iz
razlogov javnega reda ali varnosti tudi začasno prenehati
uporabljati - delno ali v celoti, kar mora biti takoj sporočeno dnjgi
strani.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o ukinitvi vizumov je bil sklenjen z izmenjavo pisem
med ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije, g. dr.
Davorinom Kračunom in ministrom za zunanje zadeve Republike
Italije, g. Lambertom Dinijem, dne 3. septembra 1996 v Rimu.

Sporazum začne veljati z vzajemnim obvestilom o opravljenem
ratifikacijskem postopku.

Sporazum omogoča vstop in bivanje državljanom ene države na
ozemlju druge države pogodbenice brez vizumov do 3 mesecev,
pod pogojem da tam ne bivajo z namenom opravljanja dela.

Sporazum vsebuje še druge določbe, ki so običajne za tovrstne
sporazuma.

Državljani ene ali druge države pogodbenice lahko vstopijo na
ozemlje druge države poggdbenice z naslednjimi veljavnimi
dokumenti: potni list, diplomatski potni list, službeni potni list,
skupinski potni list, osebno izkaznico in pomorsko knjižico.
Italijanski državni uslužbenci pa lahko vstopijo v Slovenijo tudi z
osebno izkaznico za državne uslužbence.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe ali izdaje novih
predpisov, niti dodatnega angažiranja proračunskih sredstev.

Sporazum se lahko odpove s predhodnim 90-dnevnim pisnim
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Predlog akta o

DOPOLNITVI

AKTA

0

NASLEDSTVA GLEDE

UNESCO,

NOTIFIKACIJI

KONVENCIJ

MEDNARODNIH

VEČSTRANSKIH POGODR O ZRAČNEM

PROMETU,

KONVENCIJ

ORGANIZACIJE DELA,

MEDNARODNE

MEDNARODNE

KONVENCIJ

POMORSKE

ORGANIZACIJE,

CARINSKIH

IN NEKATERIH DRUGIH

VEČSTRANSKIH

KONVENCIJ

MEDNARODNIH

POGODR

(MKUNZ-A)

- EPA 1624 Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:

člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se uvrsti na
izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

- PREDLOGA AKTA O DOPOLNITVI AKTA O NOTIFIKACIJI
NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ UNESCO, MEDNARODNIH VEČSTRANSKIH POGODB O ZRAČNEM
PROMETU, KONVENCIJ MEDNARODNE ORGANIZACIJE
DELA, KONVENCIJ MEDNARODNE POMORSKE
ORGANIZACIJE, CARINSKIH KONVENCIJ IN NEKATERIH
DRUGIH MEDNARODNIH VEČSTRANSKIH POGODB,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeva;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
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UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu,
konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij Mednarodne
pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih
mednarodnih večstranskih pogodb (Uradni list Republike Slovenije
- Mednarodne pogodbe, št. 15/92) se dopolni tako, da se:

AKT O DOPOLNITVI AKTA O NOTIFIKACIJI
NASLEDSTVA
glede konvencij UNESCO, mednarodnih
večstranskih pogodb o zračnem prometu,
konvencij Mednarodne organizacije dela,
konvencij Mednarodne pomorske organizacije,
carinskih konvencij in nekaterih drugih
mednarodnih večstranskih pogodb

v točki C. Konvencije Mednarodne organizacije dela, doda pod novo
zaporedno številko 66: Konvencija št. 162 o varnosti pri uporabi
azbesta, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe
št. 4/89.
i
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije glede konvencij

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je 21. oktobra 1992 sprejela Akt o
notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih
večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne
organizacije dela, konvencij Mednarodne pomorske organizacije,
carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih
pogodb (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe,
št. 15/92). Z njim je Republika Slovenija pod točko C prevzela tudi
konvencije Mednarodne organizacije dela, pri čemer je bila
izpuščena Konvencija št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta.

delo podala t.i. splošno izjavo o nasledstvu, t.j. izjavo, da se
zavezuje za nadaljnje izvajanje vseh konvencij te organizacije, ki
so ob pridobitvi neodvisnosti Slovenije veljale za nekdanjo SFRJ,
pa Mednarodna organizacija dela Konvencijo št. 162 o varnosti
pri uporabi azbesta pravilno upošteva v seznamu konvencij, ki
zavezujejo R Slovenijo k izvajanju in R Slovenijo navaja v seznamu
držav, ki so navedeno konvencijo ratificirale.

Skupščina SFRJ je na seji Zbora republik in pokrajin dne 3.
februarja 1989 In na seji Zveznega zbora dne 15. marca 1989
sprejela zakon o ratifikaciji Konvencije št. 162 o varnosti pri uporabi
azbesta in jo objavila v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe
št. 4/89, pri čemer je ta konvencija zanjo stopila v veljavo.

Glede na navedeno predlagamo, da se Akt o notifikaciji nasledstva
Republike Slovenije glede konvencij UNESCO, mednarodnih
večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne
organizacije dela, konvencij Mednarodne pomorske organizacije,
carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih
pogodb (Uradni list Republike Slovenije • Mednarodne pogodbe,
št. 15/92), dopolni tako, da se v točki C. Konvencije Mednarodne
organizacije dela, doda pod novo zaporedno številko 66:
Konvencija št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta.

Kljub temu, da je Vlada R Slovenije seznam konvencij, ki so veljale
za nekdanjo SFRJ usklajevala z Mednarodnim uradom za delo,
je bila Konvencija št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta pomotoma
izpuščena. Glede na to, da je vlada pri Mednarodnem uradu za

I
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Predlog akta o

NASLEDSTVU

GLEDE

PROTOKOLA

0

IMUNITETAH DANKE ZA MEDNARODNE

PORAVNAVE, SKLENJENEGA V DRUSLJU

30.

JULIJA

1030

(MAIDMP)

- EPA 1636 Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republik^ Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 25. septembra 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU GLEDE PROTOKOLA
O IMUNITETAH BANKE ZA MEDNARODNE PORAVNAVE,
SKLENJENEGA V BRUSLJU 30. JULIJA 1936,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga uvrsti
na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede
Protokola o imunitetah Banke za mednarodne poravnave,
sklenjenega v Bruslju, 30. julija 1936 in objavljenega v Dodatku
Službenega lista FLRJ štev. 2/57.

AKTO NASLEDSTVU
glede Protokola o imunitetah Banke za mednarodne
poravnave, sklenjenega v Bruslju, 30. julija 1936
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV:
Protokol o imunitetah Banke za mednarodne poravnave je bil
sklenjen v Bruslju 1936 leta. Nekdanja Jugoslavija je bila
pogodbenica protokola in je zanjo začel veljati 18. septembra
1936 leta, skupaj z izjavo o odrekanju od postopka ratifikacije.
Protokol je bil objavljen šele 21. januarja 1957 v Dodatku
Službenega lista FLRJ štev. 2/57.

Izhajajoč iz 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, mora
pred notifikacijo nasledstva pri depozitarju Državni zbor Republike
Slovenije sprejeti akt o nasledstvu glede Protokola o imunitetah
Banke za mednarodne poravnave. Glede na to, da je gradivo Banke
Slovenije v zvezi z ureditvijo nasledstvenega vprašanja pri Banki
za mednarodne poravnave v Baslu, katerega sestavni del je tudi
navedeni protokol, na dnevnem redu zasedanja Državnega zbora
Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga
nasledstvo glede tega protokola.

V okviru urejanja nasledstvenega vprašanja držav naslednic bivše
SFRJ pri Banki za mednarodne poravnave v Baslu, se pojavlja
potreba po ureditvi vprašanja nasledstva Republike Slovenije gledenavedenega protokola.
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