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DOLOČANJE PLAC IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (ZZDODP)
- EPA 51 -II - hitri postopek

3

VLADA RS
Predlog zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B)
- EPA 47-II - skrajšani postopek

7

ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE MINISTRSTEV
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (ZODPM-A)
- EPA 48-II - skrajšani postopek

9

DRŽAVNI SVET
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDSve-A)
-EPA 49-II - skrajšani postopek

13

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C)
- EPA 50-II - skrajšani postopek

1 5

RATIFIKACIJA
Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih mobilnih in letalskih
radionavigacijskih storitvah (MOSSPLR)
- EPA 1565 POPRAVKI
- predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi
- EPA 1051 - predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije
-EPA 1090- predloga zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko
konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
- EPA 1582 - predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Argentine
- EPA 1093 POROČILO
- Poročilo o delu Sklada RS za sukcesijo v letu 1996
IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
- Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja obstoja predloga zakona, ki po končani
drugi obravnavi ne vsebuje naslova ali nekaterih členov
- Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi zaprosila Odbora za znanost, tehnologijo in razvoj
za razlago drugega odstavka 168. člena poslovnika
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področja gospodarskih dejavnosti. Z dnem, ko take kategorije
ni več, tudi ni mogoče več uporabljati kategorije "povprečne
plače v gospodarstvu", zato je potrebno z zakonom določiti
novo osnovo, ki se bo namesto dosedanje, uporabljala v
prehodnem obdobju do spremembe zakonov, kolektivnih
pogodb in drugih predpisov.

Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 13. marca 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI DOLOČITVI OSNOVE
ZA DOLOČANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ
DELOVNEGA RAZMERJA,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku, ker so izpolnjeni pogoji, saj gre za zakon, ki ga je
potrebno sprejeti zaradi uskladitve z drugimi predpisi s
predlogom, da se uvrsti na 3. sejo Državnega zbora Republike
Slovenije dne 25. marca 1997.

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:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Meta STOKA DEBEVEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

S 1. januarjem 1997 se je izteklo obdobje razvrščanja pravnih
oseb v skladu z Odlokom o enotni klasifikaciji dejavnosti, na
podlagi katerega smo poznali kategorijo pravnih oseb s

pridobljenih podatkov o plačah pri pravnih osebah, razvrščenih v
skladu z Odlokom o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list.
SFRJ št.34/76). S 1.1.1997 se je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti ( Uradni list RS št.34/94, 3/95,33/95 in 15/
96) izteklo prehodno obdobje, v katerem se je za statistične in
analitske namene še uporabljala enotna klasifikacija dejavnosti.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V zakonih, drugih predpisih in v kolektivnih pogodbah je kot
osnova za določanje plač oziroma drugih pravic iz delovnega
razmerja določena povprečna plača v gospodarstvu Republike
Slovenije, ki jo ugotavlja in objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.V kolektivnih pogodbah in nekaterih predpisih se
povprečna plača v gospodarstvu uporablja kot osnova za
določanje pravice do regresa za letni dopust ali kot zgornja meja
za regres za letni dopust, kot kriterij za določanje jubilejnih nagrad,
odpravnin ob upokojitvi, solidarnostne pomoči regresa za
prehrano in dnevnic. V zakonu o poslancih pa se povprečna
plača v gospodarstvu uporablja za določanje plač.

Od 1.1.1997 se v te namene uporablja standardna klasifikacija
dejavnosti, ki ne omogoča več grupiranja zajetih podatkov na
raven gospodarstva. Novi princip razvrščanja dejavnosti, ki je
prilagojen evropskim standardom, enote deli na tržne in netržne.
Na tej podlagi združevanje dejavnosti na raven, ki bi ustrezala
dosedanjemu pojmu gospodarstva ni več mogoče. Zato Statistični
urad RS v letu 1997 ne bo več objavljal posebnih podatkov za
gospodarstvo in negospodarstvo.
Glede na navedeno spremembo v načinu uradnega zajemanja
podatkov o plačah, ki ne zagotavlja več podatka o povprečni

Podatek o povprečni plači v gospodarstvu je ugotovljen na podlagi
3
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plača v preteklem tromesečju v gospodarstvu Republike Slovenije,
se s tem zakonom začasno določi nova osnova za izračunavanje
teh prejemkov.

plači v gospodarstvu republike, je potrebno v času do spremembe
zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov začasno določiti
osnovo za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja.

Za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja po
predpisih iz prejšnjega odstavka, se kot nova osnova uporablja
podatek Statističnega Urada Republike Slovenije o povprečni
plači v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za obdobje oktober december 1996.

2.TEMELJNE REŠITVE
Z zakonom je predlagano, da se za določanje plač in drugih
prejemkov v prehodnem obdobju, kot osnova uporablja podatek
o povprečni plači v gospodarstvu za obdobje oktober - december
1996, ugotovljen na podlagi obdelave podatkov po enotni
klasifikaciji dejavnosti. Plače in drugi prejemki se določijo na podlagi
osnove in v odstotku od osnove, ki je bila določena za izračun
izplačil za mesec februar 1997.

2. člen
V primerih, ko so bile v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami
ali drugimi predpisi plače in drugi prejemki določeni v odstotku od
osnove, se pri izplačilih plač in drugih prejemkov od uveljavitve
tega zakona dalje, upoštevajo odstotki, ki so bili določeni za izplačila
v mesecu februarju.
3. člen

Osnova se usklajuje na način , kot je določen za plače v zakonu
o izvajanju socialnega sporazuma oziroma v socialnem
sporazumu. Prva uskladitev naj bi se opravila pri izplačilih plač in
drugih prejemkov za mesec januar 1998.

Osnova izračunana v skladu z drugim odstavkom 1. člena se
usklajuje na način, ki je za usklajevanje izhodiščnih plač določen
s socialnim sporazumom in zakonom o njegovem izvajanju.

3. OCENA FINANČNIH UČINKOV

Prva uskladitev osnove se opravi pri izplačilu plač oziroma
prejemkov za januar 1998.

Sprejem zakona ne bo povzročil povečanja obsega sredstev za
plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

4. člen
II. BESEDILO ČLENOV

Višino osnove ugotovi minister, pristojen za delo in jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen

5.člen

Do spremembe zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov,
v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja določena povprečna plača ali povprečna

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

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom je za prehodno obdobje določena osnova
za izračun plač in drugih prejemkov iz dela na podlagi zakonov,
kolektivnih pogodb in drugih predpisov, v katerih je kot osnova za
izračun ali izplačilo določen podatek o povprečni plači ali povprečni
plači preteklega tromesečja v gospodarstvu Republike Slovenije.
Predlagana osnova se bo uporabljala do sprejema ustreznih
sprememb navedenih dokumentov.

kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti kot v pogodbah
za posamezne dejavnosti negospodarstva. Ob tem je potrebno
pojasniti, da regres za prehrano praviloma ni namenjen za
neposredno izplačilo delavcem, pač pa za financiranje organizirane
prehrane med delom. Glede na to minimalna razlika, ki lahko
nastane kot posledica tega zakona po našem mnenju ne more
bistveno vplivati na to pravico.

Zakon določa, da se kot osnova za določanje plač in drugih
prejemkov v navedenih zakonih in predpisih uporablja podatek o
povprečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje
oktober- december 1996 in sicer v odstotku, ki je bil določen za
izračun plač in prejemkov za mesec februar 1997.

Regres za letni dopust je sicer v splošni kolektivni pogodbi za
gospodarstvo in v pogodbah gospodarskih dejavnosti vezan na
podatek o povprečni plači v gospodarstvu, vendar je ne glede na
takšna določila kolektivnih pogodb za izplačilo regresa za letni
dopust za leto 1996 veljala določba socialnega sporazuma, da se
regres izplača v nominalno določeni višini 102.000 SIT. Kot izjema
pa je v podjetjih, ki jim rezultati to dopuščajo mogoče izplačati
regres v višini povprečne plače v gospodarstvu v preteklih treh
mesecih. V okviru Ekonomsko - socialnega sveta pravkar poteka
dogovarjanje o skupnem predlogu podpisnikov socialnega
sporazuma, da bi se veljavno določilo sporazuma za leto 1996 do
sprejema socialnega sporazuma za leto 1997 uporabljalo tudi za
morebitna izplačila regresa za leto 1997. To pomeni, da predlagana
sprememba osnove na višino tega regresa ne bi vplivala. Prav
tako predlagana sprememba osnove ne vpliva na višino regresa
za letni dopust v negospodarskih dejavnostih, saj je le ta določen
v višini dvakratne izhodiščne plače po kolektivni pogodbi za
negospodarstvo.

Na višino plač v gospodarstvu so bili v skladu z zakonom dosedaj
vezani poslanci, na njihove plače pa tudi vrsta funkcionarjev,
katerih status in pravice so urejene s posebnimi zakoni. Za plače
po zakonu o poslancih to pomeni prehod od doslej veljavne osnove,
to je od povprečne mesečne plače na novo osnovo, in sicer na
povprečno plačo zadnjega tromesečja.
Na plače ostalih zaposlenih v Republiki Sloveniji se ta zakon ne
nanaša, saj njihova osnova ni vezana na podatke o povprečni
plači v gospodarstvu. Opozoriti pa moramo na določbe kolektivnih
pogodb v zvezi z regresom za prehrano, regresom za letni dopust
in v nekaterih primerih tudi na določbe v zvezi z dnevnicami.
Regres za prehrano med delom je opredeljen v odstotku od
povprečne mesečne plače v gospodarstvu tako v splošni
poročevalec, št. 4

V kolektivnih pogodbah negospodarstva je v odstotku povprečne
4

plače v gospodarstvu določena tudi višina dnevnic na službeni
poti, zato bo potrebno zakon upoštevati tudi na tem področju.

osnovo za izračun in s tem možnost za izplačilo teh prejemkov
tudi v času do spremembe kolektivnih pogodb.

Ne glede na vse navedeno pa je treba povdariti, da določitev
nove osnove z zakonom tudi v primerih, ko sicer gre za prejemke,
dogovorjene s kolektivno pogodbo, ne pomeni poseganja države
v avtonomne pravice podpisnikov kolektivnih pogodb. Gre namreč
za začasno rešitev, ki naj v času do sprememb kolektivnih pogodb,
ki bodo zagotovile novo osnovo za določanje teh pravic, zagotovi

Tako določena nova osnova se usklajuje na način, kot je določen
za usklajevanje izhodiščnih plač z zakonom o izvajanju socialnega
sporazuma za leto 1996. Uskladitev pa se prvič opravi pri izplačilu
plač in drugih prejemkov za januar 1998.
Višino osnove za določanje plač in drugih prejemkov ugotovi
minister, pristojen za delo in jo objavi v Uradnem listu RS.

5
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Obenem se določa, da so v vladi tudi ministri brez resorja.
Vlada Republike Slovenije meni, da je s tem mandatarju za
sestavo vlade dana možnost bolj operativnega dela, zlasti
glede racionalnosti in nujnosti vodenja ter razvoja področij, ki
niso v delovnem področju drugih ministrstev. Gre dejansko
za bolj usklajevalne in pospeševalne naloge, ki niso hkrati
upravne in oblastne naloge izvršilne oblasti.

Vlada Republike Slovenije je na 2. seji dne 6. marca 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VLADI
REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku, ker gre le za manj zahtevno spremembo zakona.
Gre namreč le za izločitev pristojnosti že obstoječega delovnega
področja iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti ter za
prenos tega področja v novo Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem in s tem za imenovanje novega ministra, ki bo skrbel
izključno za razvoj teh dejavnosti. Vlada Republike Slovenije
poudarja, da so te naloge upravne in pospeševalne naloge
uprave in jih zato ne more opravtjati minister brez resorja.

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 bo kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodeloval:
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve

Kar zadeva določbe, da so v vladi tudi ministri brez resorja, brez
navajanja števila teh ministrov, predlagatelj zakona meni, da naj
bi bila s to določbo mandatarju za sestavo vlade dana možnost
bolj operativnega dela glede racionalnosti in nujnosti vodenja in
razvoja področij, ki niso v delovnem področju drugih ministrstev.
Gre dejansko za bolj usklajevalne in pospeševalne naloge
izvršilne oblasti, ki niso hkrati upravne in oblastne naloge izvršilne
oblasti.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Po volitvah poslancev v Državni zbor leta 1996 je, v skladu z
Ustavo, Vladi Republike Slovenije prenehal mandat, zato je
mandatar za sestavo Vlade Republike Slovenije dolžan predložiti
Državnemu zboru v imenovanje ministre v novo vlado. Zakon o
Vladi Republike Slovenije določa, za katera delovna področja se
imenujejo ministri. Že v prejšnji sestavi Vlade se je pokazala nujnost
posebne skrbi za razvoj malega gospodarstva, turizma ter
gostinstva in obrti kot podpodročja dejavnosti, predvsem zaradi
razvojnih ciljev in približevanja slovenskega malega gospodarstva
zahtevam držav ES. Slednje je posebej poudarjeno v Strategiji
razvoja malega gospodarstva, ki jo je Vlada Republike Slovenije
sprejela julija 1996 in jo posredovala državnemu zboru v sprejem.
Poudariti je treba, da sta za ta delovna področja v ureditvi vlade
pred letom 1993 skrbela dva ministra.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagana novela zakona bo imela za finančno posledico
zagotovitev dodatnih sredstev za plačo ministra in državnih
sekretarjev, delavci, ki že sedaj opravljajo obravnavano področje
dela, pa naj bi v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev nadaljevali delo v
novem ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

II. BESEDILO ČLENOV

Cilj predlagane novele zakona je, da se v novi vladi z imenovanjem
ministra, pristojnega za malo gospodarstvo in turizem ter
gostinstvo in obrt, zagotovi samostojen položaj in s tem uspešnejši
razvoj teh dejavnosti. Predlagana rešitev bo tudi nedvomno, vsaj
delno, razbremenila izjemno široko področje dela sedanjega
ministra, pristojnega za gospodarstvo.

l.člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
7
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- okolja in prostora,
- prometa in zvez,
- šolstva in športa,
- zdravstva,
- znanosti in tehnologije.

" Vlado sestavljajo predsednik, podpredsednik in ministri.
V vlado se imenujejo ministri za področja:
-

financ,
notranjih zadev,
zunanjih zadev,
pravosodja,
obrambe,
dela, družine in socialnih zadev,
ekonomskih odnosov in razvoja,
gospodarskih dejavnosti,
kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
malega gospodarstva in turizma,
kulture,

V vlado se lahko imenujejo tudi ministri brez resorja.
Ce podpredsednik vlade ni imenovan, opravlja funkcijo
podpredsednika vlade minister, ki ga določi predsednik vlade."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Pred uveljavitvijo Zakona o Vladi Republike Slovenije, so se
področja malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti,
kot podpodročja dela, opravljala v samostojnih ministrstvih.

Zato predlagatelj zakona meni, da je treba ob oblikovanju nove
vlade po volitvah poslancev v Državni zbor leta 1996, tudi z
imenovanjem ministra, poudariti zahtevnost, nujnost in
odgovornost za samostojen razvoj teh področjih.

Prenos teh dejavnosti v delovno področje ministra za gospodarske
dejavnosti, ki je pristojen še za druga zahtevna področja
gospodarskih dejavnosti, ni bil najbolj racionalen. Nagel razvoj
malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti in zlasti
približevanje ES, narekujeta izločitev teh področij iz sicer
obsežnega področja dela ministra za gospodarstvo in zlasti skrb
in odgovornost enega ministra izključno za ta področja.

Sodelovanje ministrov brez resorja v vladi naj bi poudarilo razvojno
in pospeševalno vlogo vlade, gre dejansko za takšne naloge
izvršilne oblasti, ki niso hkrati upravne in oblastne naloge izvršilne
oblasti.

- kulturo,
- notranje zadeve,
- obrambo,
- okolje in prostor,
- pravosodje,
- promet in zveze,
- šolstvo in šport,
- zdravstvo,
- znanost in tehnologijo,
- zunanje zadeve.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA
8. člen
Vlado sestavljajo predsednik in ministri.
V vladi so ministri za:
-

delo, družino in socialne zadeve,
ekonomske odnose in razvoj,
finance,
gospodarske dejavnosti,
kmetijstvo in gozdarstvo,

poročevalec, št. 4

V vladi so lahko tudi največ trije ministri brez resorja.
Funkcijo podpredsednika opravlja minister, ki ga določi predsednik
vlade.
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ki bo skrbelo izključno za razvoj malega gospodarstva, turizma
ter gostinstva in obrti. Vlada Republike Slovenije poudarja, da so
te naloge, upravne in pospeševalne naloge uprave in jih ne more
opravljati minister brez resorja.

Vlada Republike Slovenije je na 2. seji dne 6. marca 1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
MINISTRSTEV,

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 bo
kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodeloval:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenijje po skrajšanem postopku,
ker gre le za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.
Gre namreč za izločitev pristojnosti že obstoječega delovnega
področja iz ministrstva za gospodarske dejavnosti v ministrstvo,

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve

1994 in 1995, sprejema kot izhodišče, da bo svetovno gospodarstvo naraščalo z 2-3% stopnjo rasti in evropsko
gospodarstvo 3-4%. Vlada je kot strateški cilj sprejela, da bo
Slovenija polagoma ujela razvitejše države, in sicer, da bo hitrejšo
rast dosegla s povečano konkurenčnostjo, ki jo bo dosegla s
stabilizacijo makroekonomskih pogojev, z graditvijo ustrezne
ekonomske in socialne strukture in z razvojem faktorjev
gospodarskega razvoja. Ob tem je poseben poudarek dan kvaliteti
delovne sile, hitrejšemu tehnološkemu napredku in rasti
podjetništva. Pospeševanje konkurenčnosti je zato naloga vseh
subjektov gospodarskega in družbenega življenja: podjetij,
poslovnežev in države.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) so področja turizma, malega
gospodarstva ter gostinstva in obrti bila v pristojnosti posebnih
ministrstev. Ob reorganizaciji delovnih področij ministrstev leta
1994 so navedena področja določena kot pristojnosti enega
ministrstva, in sicer Ministrstva za gospodarstvo. To ministrstvo
ima, poleg dejavnosti, ki se opravlja v ministrstvu, še osem organov
v sestavi: en urad, tri direkcije, eno agencijo in tri inšpektorate.
Zato se navedena rešitev ni izkazala kot najbolj racionalna, še
zlasti se je pokazala nujnost posebne skrbi za čimbolj pospešen
razvoj obravnavanih dejavnosti. Organizacija teh dejavnosti v
enem ministrstvu, ki je pristojno za izjemno široko področje dela,
ni ravno omogočala prepotrebno specializacijo kadrov le za
področja malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti,
kot podpodročja dela, zato predlagatelj zakona meni, da je zaradi
pomembnosti področij nujno zagotoviti samostojno organizacijo
teh nalog v posebnem resorju, Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem.

Zato je v Strategiji razvoja malega gospodarstva določeno,
obravnavana je na Vladi Republike Slovenije julija 1996, da bo
država v splošnem podpirala tudi ves sektor malega gospodarstva, vendar bo imela prednost politika podpore hitro rastočim, inovativnim in izvozno usmerjenim malim podjetjem in
vstopu novih podjetij, ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi in prihajajo iz
sektorja samostojnih podjetnikov, sive ekonomije in nekdanjega
družbenega sektorja.
Predlagatelj zakona v strategiji ugotavlja, da je v Sloveniji zaradi
razvojnega zaostanka potrebna bistveno hitrejša rast sektorja malega
gospodarstva kot v primerljivih evropskih državah.Tak razvoj zahteva

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki je nastala v letih
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zagotoviti določena finančna sredstva v proračunu Republike
Slovenije, dodatnih finančnih sredstev za računalniško podporo
in pisarniško opremo ter za nove zaposlitve ni treba zagotoviti,
ker se bodo prenesli iz obstoječega v novo ministrstvo.

velike finančne, tehnične in človeške vire, ki morajo biti uporabljeni
na ustvarjalen in inovativen način.
Kot izhaja iz Strategije malega gospodarstva in ciljev, ki so
zastavljeni za razvoj malega gospodarstva v Sloveniji, bo moralo
novo ministrstvo do leta 2005 izvajati zelo zahtevne razvojne
naloge. V zahodnoevropskih državah igra sektor malega
gospodarstva pomembno vlogo, ki se je okrepila zlasti v letih
1970 in 1980. Glavni ekonomski razlogi za to so razpadanje velikih
multinacionalk in korporacij na manjše dele, razvoj kooperantskih
odnosov in hitrejši razvoj storitvenega sektorja, v katerem
prevladujejo manjša podjetja. Isti faktorji igrajo vlogo pri hitrem
razvoju slovenskega malega gospodarstva, le da so zaradi
neravnotežene strukture podjetij po velikosti ti faktorji še močnejše
poudarjeni.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94), se v 4. točki 2. člena črta prva alinea.
Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: "Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem".

Slovenska obrt je bistven del malega gospodarstva in posebna
oblika ekonomske aktivnosti. Obrtnik je moral za obstanek v
konkurenčnem okolju tehnično obvladati svojo obrt, ugotavljati
potrebe kupcev in snovati in razvijati nove, zlasti unikatne
proizvode. Perspektiva obrti v Sloveniji je v čim hitrejšem
zmanjševanju razvojnega zaostanka in v približevanju
standardom kvalitete razvitih sosednjih držav, tako pri proizvodih
kot storitvah - po približnih ocenah Obrtne zbornice Slovenije je
okoli 10.000 obrtnih enot v Sloveniji tehnološko konkurenčnih
razviti Evropi. Razvoj kvalitetnega poklicnega usposabljanja, od
katerega bodo imela koristi tudi mala podjetja, usposabljanje za
vodenje obrtnih podjetjih in uvajanje novih proizvodov in tehnologije
pomeni povečano skrb države za razvoj obrti v Sloveniji. Zato
predlagatelj predlaga, da se področje dela Urada za obrt, ki je
organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, prenese v novo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo: "na razvoj turizma in
gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije; na
ograniziranje potovanj in turistično posredovanje in prostočasno
dejavnost; na turistično takso in druge pristojbine za razvoj turizma."
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17. a člen, ki se glasi:

Vse vlade zahodnih gospodarstev dajo velik pomen podpori
sektorja malega gospodarstva. Primerjava med državami ES ne
kaže nekega posebnega okvira, čeprav je povsod sprejeto, da
so mala podjetja izjemno pomembna.

"17. a člen
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem opravlja zadeve, ki
se nanašajo na skrb za spremljanje in usmerjanje razvoja malega
gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti, na njihovo pospeševanje
z ukrepi sistemske narave ter ukrepi tekoče ekonomske politike in
na usklajeno izvajanje le-teh na vseh področjih gospodarskega
razvoja; na turistično promocijo Republike Slovenije; na organiziranje
potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na
turistično takso in druge pristojbine za razvoj turizma; na druge
zadeve malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti".

Zato se organizacijsko politika malega gospodarstva izvaja v
različnih oblikah. Belgija in Luksemburg imata posebna ministrstva
za malo gopodarstvo, Nemčija in Nizozemska imata oddelek za
malo gospodarstvo pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
Predlagatelj zakona zato meni, daje potrebno, zaradi razvijajočega
se malega gospodarstva v novih pogojih gospodarjenja Evropske
skupnosti, zagotoviti tako organizacijsko obliko državnega organa,
katerega izključna skrb bo malo gospodarstvo v Sloveniji.

Prehodna in končna določba

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

4. člen

Cilj predlagane novele zakona je, da se z novo organizacijo na nivoju
države zagotovi samostojen položaj in s tem uspešnejši razvoj
malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, ki prevzame naloge,
ki jih je do uveljavitve tega zakona opravljalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, prevzame tudi delavce, ki so na dan
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge. Prehod delavcev iz
Ministrstva za gospodarske dejavnosti v Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem se opravi na podlagi dogovora ministrov
najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona.

Predlagana rešitev bo tudi nedvomno razbremenila izjemno široko
področje dela sedanjega Ministrstva za gospodarstvo, predvsem
pri operacionalizaciji programa uresničevanja strategije razvoja
malega gospodarstva.

5. člen

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

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

Predlagana novela zakona bo imela določene finančne posledice,
za najem prostorov za novo ministrstvo bo vsekakor treba
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OBRAZLOŽITEV
narave dejavnosti in naglega razvoja malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti, kot podpodročja
dela, nujna izločitev teh področij iz tudi sicer obsežnega
področja dela gospodarstva in predvsem skrb v enem
resorju izključno za ta področja.

Pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, ki se spreminja, sta se področja malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti opravljala v samostojnih
ministrstvih. Racionalizacija dela, torej prenos teh dejavnosti v
delovno področje Ministrstva za gospodarstvo, se ni pokazala
za racionalno, ker siceršnje delovno področje tega ministrstva,
zaradi zahtevnega položaja gospodarstva v Sloveniji, ne omogoča
področjema malega gospodarstva in turizma ter gostinstva in
obrti razvoj, ki ga narekuje povezovanje z ES. Zato je zaradi

Zato predlagatelj zakona meni, da je treba ob oblikovanju
nove vlade zagotoviti tudi posebno skrb področju malega
gospodarstva, turizma, obrti in gostinstva.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve,
ki se nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo
pospeševanje z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske
narave; opredeljuje in vodi gospodarsko politiko za
posamezne panoge in podjetja v industriji in rudarstvu ter
zadeve, povezane z malimi in srednje velikimi podjetji ter
svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami na tem
področju; na primarno in transformirano energijo, na
pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije
(premog, uran, nafta, zemeljski plin, biomase in novi
obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje z njimi; na ravnanje
z iztrošenim jedrskim gorivom; na primamo in predelovalno
industrijo ter na gradbeništvo; na razvoj turizma in
gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije;
na organiziranje potovanj in turistično posredovanje in
prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge
pristojbine za razvoj turizma.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
4. točka 2. člena:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
v njegovi sestavi so:
-

Urad Republike Slovenije za obrt,
Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko
središče,
- Republiški energetski inšpektorat,
- Republiški rudarski inšpektorat,
- Republiški gradbeni inšpektorat;

Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in
usmerjanje razvoja obrti.

Prvi in drugi odstavek 6. člena zakona:
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Predlog zakona o

DOPOLNITVAH

SVETU

ZAKONA

0

DRŽAVNEM

(ZDSve-A)

- EPA 49-11 - skrajšani postopek

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
DRŽAVNEM SVETU.

Državni svet, na podlagi 86 člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa
predsednika državnega sveta dr. Ivana Kristana kot
predstavnika državnega sveta na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

Državni svet predlaga Državnem zboru Republike Slovenije,
da navedeni predlog zakona obravnava po skrajšanem
postopku.

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora
prosi, da ga obvestite o odločitvah državnega zbora v zvezi
s sklepom državnega sveta.

Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997,
določil besedilo:

organizacija lokalne samouprave ni bila izvedena do konca. Ta
razlog obstoji tudi še sedaj, saj ni izvedena reorganizacija občin,
predvsem pa ni razčiščeno vprašanje pokrajin oziroma regij.
Ustavno sodišče je z odločbo št.U-l-183/84 (Ur.l. RS št. 73/94)
ugotovilo, da obstoječa organizacija občin ni v skladu z ustavo.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Državni svet se je konstituiral 23. decembra 1992 kot nov
samostojni ustavni organ, katerega pristojnosti so določene z
ustavo, volitve in njegova organizacija pa z zakonom o državnem
svetu (Uradni list RS 44/92). Državni svet je oblikovan in deluje
na interesni podlagi (petih) interesnih skupin.

Zaradi tega je do uskladitve organizacije občin z ustavo in ureditve
organizacije pokrajin oz. regij potrebno podaljšati sistem volitev
za predstavnike lokalnih interesov iz leta 1992 tudi za volitve leta
1997.

Veljavni zakon državnega sveta nima določbe o proračunu,
kakršno imajo zakoni nekaterih uporabnikov proračuna, ki so bili
sprejeti pozneje kot zakon o državnem svetu, to je Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in Računsko
sodišče. V teh zakonih je določeno, da sredstva za delo teh organov
določi državni zbor na predlog teh organov in so sestavni del
proračuna Republike Slovenije (na primer 55. člen zakona o
varuhu človekovih pravic (Ur.l. RS, št. 71/93 in 15/94), 8. člen
zakona o ustavnem sodišču (Ur.l. RS, št. 15/94), 18. člen zakona
o računskem sodišču (Ur.l. RS, št. 48/94)). V zakon o državnem
svetu naj bi vnesli enako določbo, torej da sredstva za delo
državnega sveta določi državni zbor na predlog državnega sveta
in so sestavni del proračuna Republike Slovenije. Na ta način bi
glede predlaganja proračuna bil državni svet izenačen z drugimi
porabniki proračuna.

2. CILJI IN NAČELA DOPOLNITEV ZAKONA
Glede na navedene razloge državni svet predlaga dopolnitve
veljavnega zakona o državnem svetu. Gre za proračun državnega
sveta ter za prolongiranje sistema volitev članov državnega sveta
- predstavnikov lokalnih interesov iz leta 1992 tudi za volitve leta
1997.
Kot že omenjeno, je zaradi analogije drugih porabnikov proračuna
smiselno vnesti v zakon o državnem svetu določbo o proračunu,
kakršno imajo drugi porabniki proračuna, (na primer 55. člen
zakona o varuhu človekovih pravic (Ur.l. RS, št. 71/93 in 15/94),
8. člen zakona o ustavnem sodišču (Ur.l. RS, št. 15/94), 18. člen
zakona o računskem sodišču (Ur.l. RS, št. 48/94)).
Iz prej navedenih razlogov pa je potrebno prolongirati sistem
volitev, ki je bil določen za prve volitve leta 1992 za predstavnike
lokalnih interesov, tudi za volitve leta 1997. Nobenega dvoma
namreč ni, da do jesenskih volitev organizacija občin ne bo
usklajena z ustavo, kot to zahteva odločba Ustavnega sodišča
Slovenije, prav tako pa še ne bo razčiščena organizacija pokrajin
oziroma regij.

Zakon o državnem svetu je v prehodnih določbah določil, da se
na prvih volitvah člani državnega sveta - predstavniki lokalnih
interesov volijo na neposrednih volitvah po večinskem sistemu.
Razlog, da so bile za volitve leta 1992 določene neposredne
volitve za predstavnike lokalnih interesov, je bil v tem, da
13

poročevalec, št. 4

"Sredstva za delo državnega sveta določi državni zbor na predlog
državnega sveta in so sestavni del proračuna Republike Slovenije."

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon o dopolnitvah zakona o državnem svetu ne bo imel
nikakršnih novih finančnih posledic za proračun Republike
Slovenije.

2. člen

1. člen

Volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov
se izvedejo v letu 1997 po določbah 66. člena zakona o državnem
svetu.
3. člen

V zakonu o državnem svetu (Ur l. RS, št. 44/92) se za 47. členom
doda nov 47.a člen, ki se glasi:

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

II. BESEDILO ČLENOV

OBRAZLOŽITEV:

V prvem členu predlog zakona opredeljuje določanje predloga
proračunskih sredstev za delo državnega sveta. Materialni pogoj
za delo državnega sveta je tudi samostojnost v razpolaganju s
proračunskimi sredstvi. S tem bo državni svet postavljen glede

predlaganja proračuna v enak položaj kot ga imajo drugi
samostojni porabniki proračuna.
Drugi člen predlaga podaljševanje sistema volitev iz leta 1992 za
predstavnike lokalnih interesov tudi za volitve leta 1997.
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Predlog zakona o
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- EPA 50-11 - skrajšani postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 85. seji, dne 12.3.1997,
določil besedilo:

Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra, kot predstavnika državnega
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri
obravnavi predloga zakona.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU
OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB.
Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
navedeni predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora
prosi, da ga obvestite o odločitvah državnega zbora v zvezi s
sklepom državnega sveta.

davčne olajšave za davek na dobiček bistveno znižale v letu
1997, ko začne veljati zakonska določba. Nesmiselno je namreč,
da davčni zavezanec, ki koristi davčno oljašavo, ne sme
razporejati dobička za udeležbo v dobičku in da se davčno
olajšavo, ki je sicer nesporno v narodnogospodarskem in
podjetniškem interesu, ker usmerja potrošnjo v produktivne
namene, pogojuje z neizplačevanjem dividend. Če bi se že želelo
preprečiti, da se korist od olajšave ne prelije v delitev, bi bila
razumljivejša takšna rešitev, da se tisti del povečanega dobička,
ki je bil pridobljen z obsegom olajšave, ne more uporabiti za delitev,
pač pa morda le za rezerve.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Socialni sporazum za leto 1996, ki so ga sklenili Vlada Republike
Slovenije, skupaj s sindikati in delodajalci, v 4. točki določa, da bo
Vlada Republike Slovenije z ukrepi na področju davkov in
prispevkov, javne porabe in državnega proračuna že v letu 1996
zagotovila oz. predlagala čimprejšnjo izvedbo davčne reforme, ki
bo z ustrezno razporeditvijo davčnih bremen omogočala zmanjševanje direktnih davkov in zlasti prispevkov, predlagala obdavčitev
kapitalskih dobičkov, bistveno povečala olajšave za vlaganja v
produktivne naložbe in ob tem postopno ukinjala olajšave za
potrošne namene.

3. FINANČNE POSLEDICE
Predlagana sprememba zakona ne bo terjala dodatnih sredstev
iz državnega proračuna.

2. PREDLAGANE REŠITVE
II. BESEDILO ČLENOV

Državni svet predlaga, da se črta 3. odstavek 39. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96),
ki davčnemu zavezancu, ki koristi davčno olajšavo, onemogoča
razporejati dobiček za udeležbo v dobičku. Če namreč davčni
zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.

1. člen
3. odstavek 39. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 34/96) se črta.
2. člen

S sprejeto zakonsko spremembo se bodo večini gospodarskih
subjektov - pravnim osebam, predvsem pa delniškim družbam,

Ta zakon začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
Z navedeno spremembo se odpravlja določba, ki davčnemu
zavezancu, ki koristi davčno olajšavo, preprečuje razporejanje
dobička za udeležbo v dobičku. Pogojevanje davčne olajšave z

neizpiačevanjem dividend ni v narodnogospodarskem in
podjetniškem interesu in se s predlagano spremembo zakona
odpravlja."

III. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem
odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno
osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema.
Davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku.
Če davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku
pred potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno
olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati
davčno osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.

39. člen
Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40 %
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v
osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
vendar največ v višini davčne osnove.

poročevalec, št. 4
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

OBMOČNEGA

SPORAZUMA

0

SREDNJEFREKVENČNIH

POMORSKIH

MOBILNIH

RADIONAVIGACIJSKIH

(OBMOČJE

1)

IN

(SF)

LETALSKIH

STORITVAH

(MOSSPLR)

- EPA 1565 Vlada Republike Slovenije pošilja v skadu z dopisom Državnega
zbora RS, z dne 24. februarja 1997 št. 610-02/95-15/,
redakcijsko popravljen

MOBILNIH IN LETALSKIH RADIONAVIGACIJSKIH STORITVAH (OBMOČJE 1).
Z njim nadomešča gradivo, ki ga je poslala 10. julija 1996 z
dopisom št. 340-07/94-5/6-8.

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI OBMOČNEGA SPORAZUMA O SREDNJEFREKVENČNIH (SF) POMORSKIH

1. člen

OBMOČNI SPORAZUM
O SREDNJEFREKVENČNIH (SF) POMORSKIH
MOBILNIH IN LETALSKIH RADIONAVIGACIJSKIH
STORITVAH (OBMOČJE 1)
(ŽENEVA 1985)

Ratificira se Območni sporazum o srednjefrekvenčnih (SF)
pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah (Območje 1), sklenjen v Ženevi 15. marca 1985.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*

UVOD
Delegati naslednjih članic Mednarodne telekomunikacijske zveze:
Demokratične ljudske republike Alžirije, Ljudske republike Angole,
Avstrije, Države Bahrajn, Belgije, Ljudske republike Benin, Ljudske
republike Bolgarije, Republike Ciper, Republike Čad, Češko* Dodatki k Območnemu sporazumu o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih
mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah (Območje 1) so na vpogled
v sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
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poročevalec, št. 4

storitve na podlagi dovoljenja;
d) 1606, 5- 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 - 2160 kHz, ki so
na primarni podlagi razporejeni za pomorske mobilne storitve.

slovaške socialistične republike, Danske, Arabske republike Egipt,
Finske, Francije, Gane, Grčije, Republike Gvineje, Republike Irak,
Irske, Italije, Države Izrael, Socialistične federativne republike
Jugoslavije, Republike Kamerun, Države Katar, Republike Kenije,
Države Kuvajt, Socialistične ljudske libijske arabske džamahirije,
Demokratične republike Madagaskar, Ljudske republike
Madžarske, Republike Malte, Kraljevine Maroko, Monaka, Zvezne
republike Nemčije, Nemške demokratične republike, Kraljevine
Nizozemske, Norveške, Sultanata Oman, Ljudske republike
Poljske, Portugalske, Socialistične republike Romunije, Kraljevine
Saudove Arabije, Republike Slonokoščene obale, Zveze
sovjetskih socialističnih republik, Španije, Švedske, Švicarske
konfederacije, Tunizije, Turčije, Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske
so v Ženevi na zasedanju območne upravne konference za
radijske zveze, sklicanem v skladu z določbami 7. člena
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, Nairobi 1982, sprejeli
spodaj navedene določbe, ki se nanašajo na pomorske in letalske
radionavigacijske (radijski svetilniki) mobilne storitve v Območju
1 in jih morajo odobriti pristojni organi njihovih držav.

Te določbe veljajo tudi za:
e) fiksne in kopenske mobilne storitve, za katere so pasovi 1606,5
- 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 - 2160 kHz razporejeni na
podlagi dovoljenj (predvsem za države, ki so navedene v št. 483
Pravilnika o radiokomunikacijah);
f) radiogoniometrske storitve (št. 484), če je uspešno opravljen
postopek iz 14. člena Pravilnika o radiokomunikacijah.
3. člen
Izvajanje sporazuma
3.1 Pogodbenice morajo za svoje postaje za letalske radionavigacijske storitve, ki delujejo v Območju 1 v frekvenčnih
pasovih iz tega sporazuma, sprejeti karakteristike, ki jih
določa načrt v Dodatku 2.
3.2 Pogodbenice morajo za svoje postaje za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v Območju 1 v frekvenčnih pasovih iz
tega sporazuma, sprejeti karakteristike, ki jih določa načrt
v Dodatku 1.
3.3 Pogodbenice lahko začnejo uporabljati dodeljene frekvence,
ki so v skladu z načrti, lahko spreminjajo z načrti predvidene
tehnične karakteristike postaj ali začnejo uporabljati nove
postaje le pod pogoji, ki jih določata 4. in 5. člen tega
sporazuma.
3.4 Pri dodeljevanju frekvenc postajam, ki opravljajo primarne
in dovoljene storitve v pasovih 1606,5 - 1625 kHz, 1635 1800 kHz in 2045 - 2160 kHz, morajo pogodbenice
upoštevati frekvence, dodeljene postajam za pomorske
mobilne storitve, ki so v skladu s tem sporazumom ali za
katere je bil začet postopek za spremembo iz 4. člena.
3.5 Pogodbenice si bodo prizadevale delovati usklajeno zaradi
zmanjšanja morebitnega škodljivega motenja, do katerega
bi lahko prišlo zaradi uporabe tega sporazuma.
3.6 Da bi se izognili medsebojnemu motenju med postajami iz
načrta, morajo uprave sprejeti vse potrebne in izvedljive
ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se bodo frekvence,
ki se uporabljajo za radiotelefonijo v pasovih 1635 - 1800
kHz in 2045 - 2141,5 kHz, uporabljale le znotraj območja
pokrivanja, ki ga predvideva načrt.

1. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu uporabljeni pojmi p«menijo:
1.1 Zveza: Mednarodna telekomunikacijska zveza;
1.2 generalni sekretar: generalni sekretar Zveze;
1.3 IFRB: Mednarodni odbor za registracijo frekvenc (imenovan
tudi Odbor);
1.4 CCIR: Mednarodni posvetovalni odbor za radijske zveze;
1.5 ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva;
1.6 Konvencija: Mednarodna konvencija o telekomunikacijah,
Nairobi 1982;
1.7 Pravilnik o radiokomunikacijah: Pravilnik o radiokomuni
kacijah, Ženeva 1979, predelan na konferenci WARC
MOB-83 in dodan Konvenciji;
1.8 Območje 1: zemljepisno območje, ki je opredeljeno v št.
393 Pravilnika o radiokomukacijah;
1.9 sporazum: celoten sporazum skupaj z dodatki;
1.10 načrti: načrti, ki so Dodatek 1 in Dodatek 2 k temu
sporazumu;
1.11 pogodbenica: katerakoli članica Zveze, ki je odobrila ta
sporazum ali pristopila k njemu;
1.12 uprava: katerikoli državni organ ali služba, ki je odgovorna
za izpolnjevanje obveznosti, sprejetih po Mednarodnikonvenciji o telekomunikacijah in Pravilniku o radiokomunikacijah;
1.13 parno dodeljevanje (kot je uporabljeno v načrtih za
pomorsko mobilno storitev): metoda dodelitve dveh frekvenc, ene dodeljene obalni postaji za oddajanje pri komuniciranju z ladjami, druge pa isti obalni postaji za sprejem, ki
jo uporabljajo ladje za oddajanje pri komuniciranju s to obalno
postajo;
1.14 dodelitev v skladu s tem sporazumom: vsaka dodeljena
frekvenca, navedena v kateremkoli načrtu, ali vsaka dodelitev frekvence, za katero je bil uspešno opravljen postopek
iz 4. člena.
2. člen
Frekvenčni pasovi
2.1 Določbe tega sporazuma veljajo v Območju 1 za naslednje
storitve v pasovih, ki so za te storitve razporejeni v skladu
z 8. členom Pravilnika o radiokomunikacijah:
a) 415 - 435 kHz, ki je na primarni podlagi razporejen za letalske
radionavigacijske storitve in na podlagi dovoljenja za pomorske
mobilne storitve;
b) 435 - 495 kHz in 505 - 526,5 kHz, ki sta na primarni podlagi
razporejena za pomorske mobilne storitve;
c) 505 - 526,5 kHz, ki je razporejen za letalske radionavigacijske
poročevalec, št. 4

4. člen
Postopek za spreminjanje načrtov
RAZDELEK A-SPLOŠNO
4.1 Kadar pogodbenica predlaga spremembo načrta:
a) s spremembo karakteristik postaje za pomorske mobilne
storitve ali letalske radionavigacijske storitve, ki so navedene v
ustreznem načrtu, ne glede na to, ali je bila postaja dana v uporabo
ali ne; ali
b) z začetkom uporabe frekvence, dodeljene postaji za pomorske
mobilne storitve ali letalske radionavigacijske storitve, ki ni navedena
v nobenem od ustreznih načrtov; ali
c) s spremembo karakteristik frekvence, dodeljene postaji za
pomorske mobilne storitve ali letalske radionavigacijske storitve, v
zvezi s katero je bil uspešno izpeljan postopek iz tega člena, ne
glede na to, ali je bila postaja dana v uporabo ali ne; ali
d) z izbrisom iz ustreznega načrta frekvence, dodeljene postaji
za pomorske mobilne storitve ali letalske radionavigacijske
storitve, mora pred vsako priglasitvijo v skladu z določbami 12.
18

člena Pravilnika o radiokomunikacijah (glej 5. člen tega
sporazuma) opraviti v nadaljevanju opisani postopek.

4.10 Če uprava med iskanjem soglasja spremeni svoj prvotni
predlog, tako da poveča verjetnost motenja dodeljene
frekvence uprave, ki jo je zaprosila za soglasje, ali da
prizadene dodeljeno frekvenco kake uprave, ki prej ni bila
vpletena, mora ponovno ravnati v skladu z določbami
odstavka 4.4 in dodatno opraviti postopek za take uprave.

RAZDELEK B - POSTOPEK ZA POMORSKO MOBILNO
STORITEV
Postopek za spremembo karakteristik dodeljene frekvence ali za
začetek uporabe novododeljene frekvence.

4.11 Po izteku roka, določenega v odstavku 4.9, ali po
pridobljenem soglasju prizadetih uprav obvesti uprava, ki
je predlagala spremembo ali dopolnitev, IFRB o rezultatih
in navede dogovorjene karakteristike dodeljene frekvence
skupaj z imeni uprav, katerih soglasje je že pridobila.

4.2 Določbe tega razdelka veljajo enako za oddajne in
sprejemne obalne postaje. Soglasje iz tega razdelka velja
za frekvenče pare, kot so navedeni v Dodatku 3.

4.12 Če se prizadete uprave ne sporazumejo, opravi IFRB
vsako študijo o tej zadevi, ki jo zahteva ena ali več uprav;
Odbor nato te uprave obvesti o ugotovitvah svoje študije
in jim da priporočila, ki jih lahko ponudi za rešitev problema.

4.3 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene
frekvence, mora neposredno ali prek IFRB-ja zaprositi
za soglasje vse druge uprave, katerih dodeljene frekvence
bi bile lahko s tem prizadete.

4.13 Pred začetkom tega postopka in v katerikoli njegovi fazi
lahko uprava prosi za pomoč IFRB, še posebej pri
pridobivanju soglasja druge uprave.

4.4 Za namene tega postopka so druge uprave tiste, ki imajo:
a) frekvence v načrtih dodeljene v istem frekvenčnem pasu in bi
lahko bile njihove storitve prizadete po merilih iz Dodatka 5 k
temu sporazumu;

4.14 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, pridobi
soglasje vseh vpletenih uprav, Odbor objavi ustrezno
spremembo načrta (glej tudi odstavek 4.33).

b) v Glavni register vpisane dodeljene frekvence za postaje za
storitve, za katere so bili na primarni podlagi ali na podlagi dovoljenja
razporejeni pasovi 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 2160 kHz, in bi te frekvence lahko bile prizadete v skladu z določbami
iz št. 1241 Pravilnika o radiokomunikacijah in tehničnimi merili iz
Dodatka 6 k temu sporazumu.

4.15 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, ne more
pridobiti soglasje prizadete uprave, lahko upravi uporabita
eno od metod za reševanje sporov, opisanih v 50. členu
Konvencije, ali pa se dogovorita za uporabo Izbirnega
dodatnega protokola h Konvenciji.
4.16 Kljub še neodpravljenemu nesoglasju je mogoče priglasiti
predlagano dodelitev frekvence v skladu z 12. členom
Pravilnika o radiokomunikacijah. Vendar je v tem primeru
treba upoštevati ustrezne določbe 5. člena sporazuma.

4.5 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence,
o tem obvesti IFRB in mu sporoči karakteristike, navedene
v Prilogi 1 k Pravilniku o radiokomunikacijah, in imena uprav,
o katerih meni, da bi jih morala zaprositi za soglasje, ter
imenta tistih, katerih soglasje je že pridobila.

RAZDELEK C - POSTOPEK ZA LETALSKO
RADIONAVIGACIJSKO STORITEV

4.6 IFRB prouči skladnost prejetih podatkov z dogovorom o
razdelitvi kanalov iz Dodatka 3 k temu sporazumu.
Predlagane spremembe, ki niso v skladu z ustreznim
dogovorom o razdelitvi kanalov, vrne zadevni upravi.

Postopek za spremembo karakteristik dodeljene frekvence ali za
začetek uporabe novododeljene frekvence
4.17 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene
frekvence,mora neposredno ali prek IFRB-ja zaprositi za
soglasje vseh drugih uprav, katerih dodeljene frekvence
bi bile lahko s tem prizadete.

4.7 IFRB prouči prejete podatke, da ugotovi, katere uprave
imajo dodeljene frekvence, ki bi bile lahko prizadete v
skladu z odstavkom 4.4. IFRB nemudoma pošlje ugotovitve
opravljenega pregleda upravi, ki predlaga spremembo ali
dopolnitev zadevnega načrta. IFRB doda imena teh uprav
prejetim podatkom in objavi celotno informacijo v posebnem
delu svoje tedenske okrožnice. Hkrati Odbor o dodeljenih
frekvencah obvesti uprave, o katerih meni, da bi lahko bile
prizadete v skladu z odstavkom 4.4.

4.18 Za namene tega postopka so druge uprave tiste, ki so jim
frekvence v načrtu dodeljene v istem frekvenčnem pasu in
bi lahko bile njihove storitve prizadete po merilih iz Dodatka
5 k temu sporazumu.
4.19 Kadar je primerno kakršnokoli usklajevanje operativnih
vidikov predlagane dodelitve frekvence v okviru ICAO, bi to
bilo treba končati pred začetkom v nadaljevanju navedenega
postopka.

4.8 Uprava, ki meni, da bi morala biti vključena v seznam
uprav, katerih dodeljene frekvence bi lahko bile prizadete,
mora o tem obvestiti upravo, ki predlaga spremembo ali
dopolnitev zadevnega načrta, in IFRB. Hkrati zaprosi IFRB
za vključitev svojega imena v seznam in navede razloge.

4.20 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence,
o tem obvesti IFRB in mu sporoči karakteristike, navedene
v Prilogi 1 k Pravilniku o radiokomunikacijah, in imena uprav,
o katerih meni, da bi jih morala zaprositi za soglasje, ter
imena tistih, katerih soglasje je že pridobila.

4.9 Če uprava ne sporoči svojega soglasja ali nesoglasja
upravi, ki je dala predlog, in IFRB-ju v 90 dneh od datuma
tedenske okrožnice, omenjene v odstavku 4.7, pošlje IFRB
tej upravi opomin, v katerem od nje zahteva, da nujno v
15 dneh od datuma opomina odgovori na zahtevek za
soglasje. Če po izteku obeh rokov, 90-dnevnega oziroma
15-dnevnega, ta uprava še vedno ni sporočila svojega
soglasja ali nesoglasja, se predpostavlja, da soglaša s
predlagano spremembo ali dopolnitvijo.

4.21 IFRB prouči skladnost prejetih podatkov z dogovorom o
razdelitvi kanalov iz Dodatka 3 k temu sporazumu.
Predlagane spremembe, ki niso v skladu z ustreznim
dogovorom o razdelitvi kanalov, vrne zadevni upravi.
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tem takoj obvestiti IFRB. Odbor objavi to informacijo v
posebnem delu tedenske okrožnice kot spremembo
načrta.

4.22 IFRB prouči prejete podatke, da ugotovi, katere uprave
imajo dodeljene frekvence, ki bi lahko bile prizadete v
skladu z odstavkom 4.18. IFRB nemudoma pošlje
ugotovitve opravljenega pregleda upravi, ki predlaga
spremembo ali dopolnitev zadevnega načrta. IFRB doda
imena teh uprav prejetim podatkom in celotno informacijo
objavi v posebnem delu svoje tedenske okrožnice.
Odbor hkrati obvesti uprave z dodeljenimi frekvencami,
o katerih meni, da bi bile lahko prizadete v skladu z
odstavkom 4.18.

4.33 Če IFRB v dveh letih po vnosu dodeljene frekvence v
načrt in po uporabi postopka iz tega člena ne prejme
obvestila o začetku njene uporabe, mora dodeljeno
frekvenco izbrisati iz načrta. Pred takim ukrepom se Odbor
posvetuje z zadevno upravo o primernosti izbrisa dodeljene
frekvence, ki pa ga je mogoče odložiti za največ šest
mesecev, če okoliščine to upravičujejo.

4.23 Uprava, ki meni, da bi morala biti vključena v seznam
uprav, katerih dodeljene frekvence bi lahko bile prizadete,
mora o tem obvestiti upravo, ki predlaga spremembo ali
dopolnitev zadevnega načrta, in IFRB. Hkrati zaprosi IFRB
za vključitev svojega imena v seznam in navede razloge.

4.34 Vsaka tri leta se Odbor posvetuje z upravami pogodbenic,
da jih opozori na Priporočilo št. 7 in od njih zahteva preklic
dodeljenih frekvenc iz načrta, ki so bile sprejete na
Konferenci, a niso več potrebne; Odbor prav tako obvesti
pogodbenice o rezultatih teh posvetovanj.

4.24 Če uprava ne sporoči svojega soglasja ali nesoglasja
upravi, ki je dala predlog, in IFRB-ju v 90 dneh od datuma
tedenske okrožnice, omenjene v odstavku 4.22, pošlje
IFRB tej upravi opomin, v katerem od nje zahteva, da nujno
v 15 dneh od datuma opomina odgovori na zahtevek za
soglasje. Če po izteku obeh rokov, 90-dnevnega oziroma
15-dnevnega, ta uprava še vedno ni sporočia svojega
soglasja ali nesoglasja, se predpostavlja, da soglaša s
predlagano spremembo ali dopolnitvijo.

RAZDELEK E - VZDRŽEVANJE IN OBJAVLJANJE NAČRTA
4.35 IFRB sproti vdržuje izvirnik načrtov ob upoštevanju
postopka, ki ga določa ta člen; v ta namen IFRB redno
pripravlja povzetke, v katerih navede vsa dopolnila načrtov
zaradi sprememb, opravljenih po postopku iz tega člena,
dodane nove frekvence, dodeljene skladno s tem
sporazumom, in vse preklice, o katerih je bil uradno
obveščen.

4.25 Če uprava med iskanjem soglasja spremeni svoj prvotni
predlog tako, da poveča verjetnost motenja dodeljene
frekvence uprave, ki jo je prosila za soglasje, ali da
prizadene dodeljeno frekvenco uprave, ki prej ni bila
vpletena, mora ponovno ravnati v skladu z določbami
odstavka 4.18 in dodatno opraviti postopek za take uprave.

4.36 Generalni sekretar objavi najnovejšo različico vsakega
načrta v ustrezni obliki, kot in kadar to narekujejo
okoliščine, vsekakor pa vsakih pet let.
5. člen
Priglasitev dodeljenih frekvenc

4.26 Po izteku roka, določenega v odstavku 4.24, ali po
pridobljenem soglasju prizadetih uprav obvesti uprava, ki
predlaga spremembo ali dopolnitev, IFRB o rezultatih in
navede dogovorjene karakteristike dodeljene frekvence
skupaj z imeni uprav, katerih soglasje je že pridobila.

5.1 Kadarkoli želi uprava v skladu s tem sporazumom začeti
uporabljati dodeljeno frekvenco, jo mora priglasiti IFRB-ju
v skladu z določbami 12. člena Pravilnika o radiokomunikacijah.

4.27 Če se prizadete uprave ne sporazumejo, opravi IFRB vsako
študijo o tej zadevi, ki jo zahteva ena ali več uprav; Odbor
nato te uprave obvesti o ugotovitvah svoje študije in jim da
priporočila, ki jih lahko ponudi za rešitev problema.

5.2 Odbor ne bo proučeval obvestil o dodelitvi frekvenc v skladu
s tem sporazumom po št. 1241 Pravilnika glede dodeljenih
frekvenc, ki so vpisane v Glavni register v imenu
pogodbenic za postaje za primarne ali dovoljene storitve.

4.28 Pred začetkom tega postopka in v katerikoli njegovi fazi
lahko uprava prosi za pomoč IFRB, še posebej pri
pridobivanju soglasja druge uprave.

5.3 Z obvestili o dodelitvi frekvenc, za katere ni bilo mogoče
pridobiti soglasja, ki so bila predložena v skladu z odstavkom
4.16 in 4.31 4. člena, je treba ravnati takole:

4.29 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, pridobi
soglasje vseh vpletenih uprav, Odbor objavi ustrezno
spremembo načrta (glej tudi odstavek 4.33).

a) kadar se nesoglasje zadevne uprave nanaša na dodelitev
frekvence v skladu s tem sporazumom, je treba priglašeno
dodelitev frekvence vpisati v Glavni register s posebnim
zaznamkom, da je bila frekvenca vnesena pod pogojem, da ne
bo prišlo do škodljivega motenja dodeljene frekvence uprave,
katere soglasje ni bilo pridobljeno;

4.30 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, ne more
pridobiti soglasje prizadete uprave, lahko upravi uporabita
eno od metod za reševanje sporov iz 50. člena Konvencije
ali pa se dogovorita za uporabo Izbirnega dodatnega
protokola h Konvenciji.

b) kadar se nesoglasje zadevne uprave nanaša na dodeljeno
frekvenco, ki je vpisana v Glavni register za postajo za primarne ali
dovoljene storitve, priglašena dodelitev frekvence ne sme biti vpisana
v Glavni register, vse dokler se zanjo ni uporabila določba iz št.
1255 Pravilnika o radiokomunikacijah.

4.31 Kljub še neodpravljenemu nesoglasju je mogoče priglasiti
predlagano dodelitev frekvence v skladu z 12. členom
Pravilnika o radiokomunikacijah. Vendar je v tem primeru
treba upoštevati ustrezne določbe 5. člena sporazuma.

5.4 Obvestila o dodelitvi frekvenc sprejemnim obalnim postajam,
za katere ni bilo mogoče pridobiti soglasja, ki so bila
predložena v skladu z odstavkom 4.16 4. člena, je treba
vpisati v Glavni register s posebnim zaznamkom, da so bile
frekvence vnesene pod pogojem, da ne bo nihče zahteval
zaščite pred kakršnimkoli škodljivim motenjem, ki bi ga
lahko povzročila dodeljena frekvenca uprave, katere
soglasje ni bilo pridobljeno.

RAZDELEK D - PREKLIC DODELJENIH FREKVENC
4.32 Uprava, ki predlaga preklic dodeljene frekvence v
kateremkoli načrtu, mora ne glede na to, ali je to posledica
spremembe (na primer spremembe frekvence) ali ne, o
poročevalec, št. 4
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5.5 V odnosih med pogodbenicami je treba vse dodeljene
frekvence, uporabljene v skladu s tem sporazumom in
vpisane v Glavni register, obravnavati kot enake po statusu
ne glede na datum oziroma datume, ki so za dodeljene
frekvence vpisani v stolpcu 2.

katerih je bil podpisan. Listine o odobritvi je treba kar najhitreje
deponirati pri generalnem sekretarju, ki obvesti vse članice
Zveze.

6. člen
Postopek, ki velja za novododeljene frekvence v
okviru nenačrtovanih dovoljenih in primarnih storitev

10.1 Vsaka članica Zveze iz Območja 1, ki tega sporazuma ni
podpisala, lahko k njemu kadarkoli pristopi. Tak pristop
mora biti brez pridržkov in z njim se sprejmejo tudi načrti,
kakršni veljajo v trenutku pristopa. Listine o pristopu se
deponirajo pri generalnem sekretarju, ki nemudoma obvesti
vse članice Zveze. Po datumu začetka veljavnosti
sporazuma začne za vsako članico, ki pristopi k njemu,
sporazum veljati z dne, ko ta članica deponira svojo listino
o pristopu.

10. člen

6.1 Da bi omogočili skladen razvoj primarnih in dovoljenih
storitev v pasovih 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz in
2045-2160 kHz, IFRB v skladu s št. 1245 Pravilnika o
radiokomunikacijah prouči za te storitve dodeljene
frekvence, ki so jih priglasile pogodbenice. V ta namen
veljajo spodaj navedene določbe.

11. člen
Prenehanje sodelovanja pri sporazumu

6.2 Odbor prouči dodeljeno frekvenco z vidika verjetnosti
škodljivega motenja storitve, ki jo ali jo bo zagotavljala
dodeljena frekvenca:

11.1 Vsaka pogodbenica ima pravico, da kadarkoli preneha
sodelovati pri tem sporazumu z notifikacijo, poslano
generalnemu sekretarju, ki obvesti vse članice Zveze.

a) ki je že vpisana v Glavni register z datumom v stolpcu 2a;
b) ki je vpisana v Glavni register in ima v skladu s št. 1240
Pravilnika o radiokomunikacijah naveden datum v stolpcu 2b,
toda dejansko ne povzroča škodljivega motenja nobeni dodeljeni
frekvenci z datumom v stolpcu 2a ali nobeni dodeljeni frekvenci v
skladu s št. 1250 Pravilnika o radiokomunikacijah z zgodnejšim
datumom v stolpcu 2b;

11.2 Tako prenehanje sodelovanja začne učinkovati eno leto po
datumu, ko generalni sekretar prejme omenjeno notifikacijo.

c) ki je skladna s tem sporazumom, vendar pa še ni bila priglašena
v skladu s 5. členom;

12. člen
Sprememba sporazuma

d) ki je bila objavljena v posebnem delu tedenske okrožnice v skladu
z odstavkom 4.7 (4. člen).

12.1 Ta sporazum lahko spremeni le pristojna upravna
konferenca za radijske zveze članic Zveze iz Območja 1,
sklicana v skladu s postopkom, predpisanim v Konvenciji.

11.3 Z dnem, ko začne učinkovati prenehanje sodelovanja, IFRB
izbriše iz načrta dodeljene frekvence, ki so bile vnesene
na ime zadevne članice.

6.3 Če so ugotovitve Odbora v zvezi z dodeljeno frekvenco,
opisano v odstavkih 6.2 c) ali 6.2 d), negativne in če uprava
ponovno predloži obvestilo v skladu s št. 1255 Pravilnika o
radiokomunikacijah, dvomesečni rok, ki je predviden s št.
1259 Pravilnika, ne začne teči, vse dokler se dodeljena
frekvenca, ki je podlaga za negativno ugotovitev, ne začne
uporabljati.

13. člen
Razveljavitev in nadomestitev Evropske konvencije
o radiodifuziji, Koebenhavn 1948, in njej dodanega
Koebenhavnskega načrta
13.1 Ta sporazum in njemu dodani načrti se štejejo, da so
ustrezni dokumenti za razveljavitev Evropske območne
konvencije o mobilni pomorski radijski službi, Koebenhavn
1948, in njej dodanega načrta, ki sta razveljavljena v skladu
z določbami 7. člena te Konvencije z začetkom veljavnosti
tega sporazuma in njemu dodanih načrtov in z njimi
nadomeščena.

6.4 Pri teh proučevanjih uporablja Odbor tehnična merila iz
Dodatka 6 k temu sporazumu.
7. člen
Posebni dogovori
7.1 Poleg postopka iz 4. in 6. člena tega sporazuma lahko
pogodbenice zaradi lažje in učinkovitejše uporabe načrtov
sklepajo posebne dogovore v skladu z ustreznimi določbami
Konvencije in Pravilnika o radiokomunikacijah.

14. člen
Začetek veljavnosti sporazuma
14.1 Ta sporazum začne veljati 1. aprila 1992 ob 0001 UTC z
izjemo pasov 490 - 495 kHz in 505 - 510 kHz, za katera se
začne uporabljati na dan, ki ga, če je kasnejši, potrdi pristojna
upravna konferenca za radijske zveze v skladu s št. 471
Pravilnika o radiokomunikacijah in Resolucijo št. 206 (Mob83) Svetovne upravne konference za radijske zveze za
mobilne storitve (Ženeva 1983).

8. člen
Področje uporabe sporazuma
8.1 Sporazum zavezuje pogodbenice v njihovih medsebojnih
odnosih, ne pa tudi v odnosu do nepogodbenic.
8.2 Če pogodbenica izrazi pridržke glede katerekoli določbe
tega sporazuma, imajo druge pogodbenice pravico, da ne
upoštevajo teh določb v svojih odnosih s pogodbenico, ki
je take pridržke izrazila.

V POTRDITEV TEGA so na začetku navedene delegacije članic
Zveze v imenu svojih pristojnih organov podpisale ta sporazum v
enem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem, ruskem in
španskem jeziku, od katerih je ob sporu verodostojno francosko
besedilo. Ta izvod ostane shranjen v arhivu Zveze. Generalni
sekretar pošlje overjen izvod vsaki članici v Območju 1.

9. člen
Odobritev sporazuma
9.1 Ta sporazum morajo odobriti pristojni organi držav, v imenu

Sestavljeno v Ženevi 15. marca 1985.
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4. člen

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV
Republika Slovenija je od 16. julija 1992 polnopravna članica
Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljevanju: ITU).
Pogoj za članstvo v tej organizaciji je sprejem odgovarjajočih
sporazumov, kar je Republika Slovenija storila s sprejetjem
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, Nairobi 06.11.1982.
Akt o potrditvi nasledstva je objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/
92 - M P št. 9/92.

in tehničnimi značilnostmi za vse svoje radijske postaje prej
navedenih storitev, ki jih nameravajo zgraditi in vključiti v
obratovanje. Načrt vsebuje tudi vse slovenske postaje, ki so bile
načrtovane v okviru takratnih jugoslovanskih postaj.

V okviru ITU-ja je bil sprejet Območni sporazum o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih
storitvah (Območje 1). Po določilu št. 393 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU-ja spada ozemlje Republike Slovenije v Območje
1. Do uveljavitve tega sporazuma je uporabo srednjih frekvenc
za pomorske mobilne in letalske radionavigacijske storitve urejala
Evropska območna konvencija za pomorske mobilne radijske
storitve, sprejeta v Koebenhavnu leta 1948, ki jo 13. člen novega
sporazuma razveljavlja in nadomešča.

Tehnični deli s sporazuma točno določajo koordinacijsko območje
oddajnikovega vpliva, način izračunavanja jakosti elektromagnetnega
polja itd.

Poseben člen sporazuma ureja postopke za uveljavljanje in
spreminjanje omenjenega načrta.

Območna upravna konferenca za radijske zveze je bila v Ženevi
leta 1985, kjer je bil sporazum tudi sprejet in podpisan 15. marca
1985. Po določilih njegovega 14. člena je stopil v veljavo 01. aprila
1992 ob 0001 uri UTC, to je po usklajenem univerzalnem času.

Upravni organi Republike Slovenije morajo upoštevati določila tega
sporazuma, še posebej, ker se zaradi geografske majhnosti
Slovenije vsak močnejši radijski signal razširi prek državne meje
v sosednjo državo. Zato so ta določila pri ugotavljanju medsebojnih
vplivov oziroma motenja med sosednjimi in slovenskimi radijskimi
postajami podlaga za odnose s sosednjimi upravami. Če Republika
Slovenija ne pristopi k temu sporazumu, kljub temu, da ga njena
uprava v celoti upošteva, frekvence njenih SF pomorskih mobilnih
in letalskih radijskih navigacijskih storitev ne uživajo popolne
mednarodne zaščite.

Bistveni elementi sporazuma

Vpliv na notranjo zakonodajo

Pristop k temu sporazumu je pogoj, da se Slovenija v okviru ITUja dogovori o dodelitvi in uporabi frekvenc za pomorsko mobilno
in letalsko radionavigacijsko storitev in jih v mednarodnih odnosih
tudi zaščiti.

Pristop k sporazumu ne bo zahteval sprejema novih ali spremembe veljavnih predpisov, ker so določila sporazuma, ki
zahtevajo mednarodno koordinacijo, vsebovana v že obstoječih
predpisih.

Sestavni del Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF)
pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah
(Območje 1) je načrt dodeljevanja frekvenc le-tem. Posamezne
državne uprave so sodelovale pri izdelavi načrta s frekvencami
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Predračun stroškov
Za pristop k obravnavanemu sporazumu v okviru ITU-ja se ne
predvideva posebnih stroškov ali dodatnih finančnih sredstev.
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POPRAVKI
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V
ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI
- EPA 1051 -

)

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V
IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE
■ EPA 1090 - PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE
- EPA 1582 - PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V
KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
ARGENTINE
- EPA 1093 V zvezi z dopisom Državnega zbora RS št. 610-02/95/15/1,
Vlada Republike Slovenije sporoča, da je pri pregledu magnetograma in zapisnika 80. seje Odbora za mednarodne
odnose Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bila
29.5.1995 in se je nadaljevala 8.6.1995, ugotovila naslednje:

)

"podpisnica", ki ga mestoma nadomešča izraz "pogodbenica".
Sprememba sporazuma bi zahtevala soglasje druge podpisnice, za objavo pa je možno lektorirati samo besedilo 3.
člena sporazuma v slovenščini glede na to, da pravilna
postavitev vejic v besedilu ne spremeni vsebine in pomena
tega določila sporazuma.

1. Na predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju
v znanosti, izobraževanju in kulturi, ki ga je vlada poslala
državnemu zboru z dopisom št. 680-02/93-7/5-8, z dne
22.3.1995, v Odboru za mednarodne odnose ob njegovi
obravnavi (točka 3 dnevnega reda) ni bilo pripomb, pač pa je
bila obravnava preložena skupaj v paketu s še tremi predlogi
zakona o ratifikaciji (točke 3 do 6 dnevnega reda). Zato
predlagamo, da Odbor za mednarodne odnose Državnega
zbora Republike Slovenije obravnava navedeni predlog
zakona, obenem pa zaradi naknadno ugotovljenih manjših
napak obrazložitev nadomeščamo z novo.

Zato predlagamo, da Odbor za mednarodne odnose
Državnega zbora obravnava predlog zakona o ratifikaciji
navedenega sporazuma, ki ga je vlada poslala v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije z dopisom št. 680-02/
93-4/4-8, dne 20. aprila 1995, pri čemer se za objavo opravi
redakcija besedila v slovenščini v 3. členu, tako da se brišeta
vejici v drugi vrstici 3. člena med besedama "strani, izmenjavali"
in v tretji vrstici pred besedo "ter" (prilagamo popravljeno
besedilo 3. člena sporazuma).
3. Usklajen predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med
Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o izogibanju
dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje vam bomo predložili, ko bo s švicarsko stranjo
dogovorjen popravek tretjega odstavka 19. člena konvencije.

2.0bravnava predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v Odboru
za mednarodne odnose Državnega zbora (točka 4 dnevnega
reda) je bila preložena zaradi predloga, da naj se preuči
možnost lektoriranja besedila izvirnika sporazuma v
slovenskem jeziku, v členih 3,7 in 9. Naknadni pregled izvirnika
besedila v slovenščini in njegova primerjava z besedilom v
makedonščini je pokazal napačno postavitev vejic v slovenski
jezikovni verziji v 3. členu sporazuma, v členih 7 in 9 pa je v
obeh jezikovnih verzijah nedosledno uporabljen izraz

4. Z argentinsko stranjo je že usklajeno besedilo Sporazuma
o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Argentine, zato vam bomo predlog zakona o
ratifikaciji navedenega sporazuma predložili, ko bo pripravljen
njegov čistopis.
Borut Šuklje,
generalni sekretar
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Slovenije, g. Ignac Golob in državni sekretar v
Ministrstvu za zunanje zadeve Slovaške republike, g. Dušan
Razbora, dne 14/12-1994 v Bratislavi.

obema državama in med državnimi organi in drugimi subjekti
obeh držav.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na področju
kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama.
Sporazum o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi je
podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike
Slovenije s Slovaško republiko.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov
sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva za sklepanje izvedbenih
programov in sredstva za izvedbo v okviru teh programov
dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo v okviru letnih programov
in proračunov resornih ministerstev.

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja
v znanosti, izobraževanju in kulturi med Republiko Slovenijo in
Slovaško republiko. Podrobnejši medsebojni odnosi se bodo urejali
na podlagi ustreznih programov, sporazumov in protokolov med

3. člen
makedonskega jezika ter strokovna gradiva, potrebna za študij.
Podpirali bosta udeležbo profesorjev in študentov na poletnih
jezikovnih tečajih.

Podpisnici bosta v težnji omogočiti poučevanje in učenje jezika in
književnosti druge strani izmenjavali lektorje slovenskega oziroma
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Poročilo o

DELU

V

SKLADA

LETU

RS

ZA

SUKCESIJO

1996

-POROČILO O DELU SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
SUKCESIJO ZA LETO 1996 IN EVIDENCO TERJATEV IN
OBVEZNOSTI SKLADA RS ZA SUKCESIJO (V SIT) NA DAN
31.12.1996, ZA VAŠO NADALJNJO OBRAVNAVO.

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO
Sklad RS za sukcesijo pošilja skladno z določilom 5. člena
Zakona o Skladu Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS 10/93,
38/94)

Blanka Primec l.r.
dir. Sklada
V tem poročilu je zajeto obdobje delovanja Sklada RS za sukcesijo
v letu 1996.

nepremičnine bivše SFRJ v tujini in postopki za zamrznitev
finančnega premoženja bivše SFRJ v tujini. Pri tem je bil dan
največji poudarek zamrznitvi depozitov bivše NBJ pri tujih bankah.
Vsi začeti postopki so temeljili na 1. členu zakona o Skladu RS za
sukcesijo in na sklepih Vlade.

Upravni odbor Sklada je imel v letu 1996 tri štiri redne seje, tri
korespondenčne seje in eno izredno sejo.
Na korespondenčnih sejah so bili obravnavani in naknadno na
rednih sejah (14. in 15. seja) potrjeni predloženi odvetniški in drugi
stroški, povezani s postopki v tujini in obravnavano poročilo o
poslovanju Sklada od januarja do oktobra 1996. Zaradi rokov
plačila je treba predložene račune obravnavati sproti.

Nujnost postopkov za zamrznitev premoženja bivše SFRJ, zlasti
pa še sredstev bivše SFRJ, je nastopila kot posledica dogajanj
na področju nasledstva nekdanje federacije: po sprejetju resolucije
Varnostnega sveta 1022 novembra 1995, s katero so bile
suspendirane sankcije proti Zvezni republiki Jugoslaviji in po
sklenitvi Daytonskega sporazuma decembra 1995, je z
31.01.1996 prenehala z delom londonska mednarodna konferenca
o bivši SFRJ, v okviru katere je delovala tudi komisija za
nasledstvo s sedežem v Ženevi. Vprašanje nasledstva je bilo
tako prenešeno v okvir sporazuma o miru v Bosni in Hercegovini.

Na izredni seji je bil obravnavan predlog za izdajo bančne garancije,
ki jo je zahtevalo ciprsko sodišče pred izdajo sodne odločbe o
zamrznitvi sredstev bivše NBJ pri podružnici Beograjske banke
na Cipru. Zaradi kratkega roka (en dan) je bilo nujno sklicati dne
18.07.1996 izredno sejo upravnega odbora in nato predložiti
celotno gradivo še istega dne na Vlado RS. Vlada je predlog
obravnavala dne 18.07.1996 in sprejela sklep, da daje soglasje k
sklenitvi pogodbe z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana o
izdaji bančne garancije.

Pri postopkih za zavarovanje premoženja nekdanje SFRJ v tujini
je upravni odbor sprejel naslednja izhodišča:

V tem letu sta bili zamenjani s sklepom Vlade tudi dve članici
upravnega odbora in sicer je na predlog ministra za zunanje
zadeve gospa Valerija Mikelj zamenjala gospo Gojko Jekoš in na
predlog ministra za ekonomske odnose in razvoj gospa Alja
Markovič zamenjala gospo Ljubico Maraš.

- delo poteka preko lokalnih odvetnikov v državah, kjer se
začenjajo oziroma vodijo postopki in z vključevanjem slovenskih
diplomatsko-konzularnih predstavništev,
- pri uveljavljanju zahtevkov Republike Slovenije se uporablja
ključ Mednarodnega monetarnega sklada, po katerem pripada
Republiki Sloveniji iz naslova nasledstva 16,39 % skupnega
premoženja nekdanje federacije. Ta ključ se uporabi v primeru
potrebe po konkretizaciji zahtevkov, ki jih priporočajo tuji odvetniki
in posledično zaradi nižjih stroškov,
- kot mednarodna dokumentacijska podlaga, poleg resolucij
Varnostnega sveta, se pri konkretnih vprašanjih uporabijo za
zahtevke še mnenja Badinterjeve arbitražne komisije in osnutek
inventarja, ki ga je izdelala gospodarska komisija v okviru MKBJ
v Bruslju.

Po tem, ko je Sklad končal s sprejemanjem vlog pravnih in fizičnih
oseb za prenos terjatev in obveznosti na Sklad, je v letu 1996
namenil največji poudarek na postopkih, s katerimi se zamrznejo

Po dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve ter v sodelovanju
z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance je bil izdelan prioritetni
seznam držav, kjer je treba začeti postopke za zamrznitev

Nadzorni odbor Sklada se je sestal enkrat. Nadzorni odbor je
pripravil poročilo o delu Sklada za leto 1995 in ga posredoval v
obravnavo v Državni zbor. Ne glede na to, da je bilo poročilo v
Državni zbor poslano že v mesecu aprilu in objavljeno v
Poročevalcu DZ v mesecu maju, pa Državni zbor poročila še ni
obravnaval.
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Francosko sodišče je ugodilo predlogu Republike Slovenije in
treh drugih držav naslednic, ki so nastopile v postopku kot
sospornice, za zamrznitev. Sodišče je obvestilo dne 24.10.1996
veleposlaništvo RS v Parizu, da je Narodna banka Jugoslavije
vložila ugovor zoper odločbo o zamrznitvi. Tudi ta postopek se
nadaljuje še v letu 1997.

depozitov bivše NBJ. Upoštevani so bili domnevna višina
depozitov in verjetnost, da bi nova NBJ uspela z zahtevki za
izplačilo.
V mesecu aprilu je Sklad preko odvetniških pisarn v Londonu,
Parizu, Ženevi in v Nikoziji naslovil na banke, za katere se
domneva, da so pri njih deponirana sredstva bivše NBJ, dopise,
v katerih jih opozarja na možnost zlorabe pooblastil s strani
pristojnih organov oziroma pooblaščenih predstavnikov nove
Narodne banke Jugoslavije. V istem dopisu je bil vsebovan tudi
predlog bankam, da predložijo Skladu ali Banki Slovenije podatke
o stanju depozitov in o transferih sredstev od leta 1991 dalje, ker
je Republika Slovenija ena od enakopravnih naslednic nekdanje
SFRJ.

V Italiji se je Republika Slovenija priključila kot sospornik tožečim
strankam Republiki Hrvaški, Republiki Bosni in Hercegovini in
Republiki Makedoniji, kjer le-te države zahtevajo, da se
premoženje bivše SFRJ (nepremičnine) in denarna sredstva
bivše NBJ, naložena pri italijanskih bankah, zamrznejo, oziroma
razdelijo med države naslednice nekdanje SFRJ. Slovenija v
svojem predlogu zahteva le zavarovanje nepremičnin in denarnih
sredstev. Postopek še ni končan in se nadaljuje v letu 1997.

Konec meseca aprila je Sklad prejel tudi dopis ciprskega
zunanjega ministrstva. Le-to je obveščalo vse države naslednice
nekdanje SFRJ, da bo ciprska centralna banka odmrznila vsa
sredstva bivše SFRJ, za katere ne bo do 20. julija (tri mesece od
datuma dopisa) izdana odločba o zamrznitvi s strani ciprskega
pristojnega sodišča in skladno s ciprskim pravom.

V letu 1996 je Računsko sodišče, skladno s svojimi pristojnostmi,
opravilo v Skladu RS za sukcesijo kot proračunskemu uporabniku,
pregled porabe sredstev.
Pregled je bil opravljen maja 1996, opravljali pa sta ga članica
Računskega sodišča Zdenka Vidovič in revizorka Maja Bilbija.

Večina bank, ki so prejele prej omenjeni dopis, je odgovorila, da
ne morejo sporočiti nikakršnih podatkov niti o stanju depozitov
niti o transferih, ker bi s tem kršile izredno stroga določila o bančni
tajnosti. Večina bank pa je zatrdila, da bodo še vnaprej upoštevale
dejstvo razpada SFRJ in enakopravnost vseh njenih naslednic,
sedaj samostojnih držav.

Upravni odbor se je seznanil s potekom pregleda, vendar pa je
sklenil počakati s svojim mnenjem do formalnega zaključka
pregleda.
Mnenje Računskega sodišča je bilo, da so računovodski izkazi v
redu, vendar pa je izdalo mnenje s pridržkom za vsebino
poslovanja Sklada. Iz obrazložitve tega mnenja s pridržkom izhaja,
da je bila Skladu s spremembami zakona omejena njegova
dejavnost. Pri tem je spregledalo, da je bila s spremembami zakona
omejena le dejavnost s fizičnimi in pravnimi osebami, ne pa tudi
za državo. 1. člen zakona, ki opredeljuje dejavnost za državo, ni
bil spremenjen.

Zaradi roka, ki gaje postavilo glede odmrznitve sredstev nekdanje
NBJ ciprsko zunanje ministrstvo, je bil vložen zahtevek za
zamrznitev sredstev najprej na Cipru, proti podružnici Beograjske
banke (dalje BB) v Nikoziji. Po zadnjih podatkih, s katerimi je
razpolagala Republika Slovenija iz meseca januarja 1992, je bilo
pri tej banki deponiranih 109 mio USD. Zahtevek za zamrznitev je
bil vložen 16.07.1996, odločbo o zamrznitvi pa je ciprsko sodišče
izdalo 17.07.1996. V tej odločbi pa je bilo tudi izredno pomembno
določilo, ki je dovoljevalo pooblaščenim predstavnikom Republike
Slovenije, to je odvetniški pisarni Evripidou, Georgiades & CO iz
Nikozije, da sme opraviti pregled transferov NBJ v podružnici BB
v Nikoziji. Ob pregledu, ki je trajal dva dni, je bilo ugotovljeno, daje
na računih NBJ deponiranih 146 mio USD, pridobljenih pa je bilo
tudi precej podatkov o transferih sredstev s teh računov. BB je
vložila tudi ugovor zoper odločbo o zamrznitvi sredstev NBJ. V
avgustu se je začel postopek, ki bi naj obdržal v veljavi odločbo o
zamrznitvi deponiranih sredstev. Predstavnik BB je zanikal v
svojem predlogu kakršen koli obstoj deponiranih sredstev
poslovnih bank pri nekdanji NBJ in s tem kakršno koli obveznost
bivše NBJ do poslovnih bank, ne glede na množico pisnih dokazov
iz časa, ko se je uporabljal režim deponiranja deviz občanov, ki
so bila deponirana pri poslovnih bankah, banke pa le-te pri bivši
NBJ. Postopek se nadaljuje tudi v letu 1997.

Sklad iz objektivnih okoliščin ni mogel pravočasno pripraviti in
posredovati pripomb na predhodno mnenje. Mnenje je postalo po
preteku predpisanega roka dokončno. Računsko sodišče ga je
posredovalo na Vlado RS in v Državni zbor.
Upravni odbor se je z nastalo situacijo seznanil na 15. seji UO
dne 09.09.1996 in sklenil predlagati Računskemu sodišču vrnitev
v prejšnje stanje. Če pa to ne bi bilo uspešno, je treba uporabiti
izredna pravna sredstva, skladno z Zakonom o splošnem
upravnem postopku. Člani upravnega odbora so bili mnenja, da bi
bilo mogoče predlagati vrnitev v prejšnje stanje glede na objektivne
okoliščine - odsotnost direktorice Sklada in predsednika UO v
času, ko je Računsko sodišče poslalo svoje mnenje.
Ker pa je računsko sodišče zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje
stanje, je Sklad dne 15.10.1996 nadalje predlagal izredno pravno
sredstvo po 265. členu Zakona o splošnem upravnem postopku
in sicer spremembo pravnomočne odločbe na zahtevo stranke
zaradi nepravilne uporabe materialnega predpisa.

Postopek v Franciji se je začel v mesecu avgustu. Začetek
postopka za zamrznitev sredstev je sovpadal z obvestilom dveh
francoskih bank, Credit Lyonaise in Societe Generale, da jih banka
Franco-Yugoslave (BFY) iz Pariza toži, ker sta zavrnili njen
zahtevek za izplačilo sredstev, deponiranih s strani bivše NBJ.
Dogajanje v Franciji kaže na to, da je jugoslovanska stran skušala
"oprati" skupni denar in sicer na podlagi pravno vprašljivega
sporazuma med BFY in nekdanjo NBJ. V tem sporu se je
Republika Slovenija pridružila obema francoskima bankama kot
tretja zainteresirana stranka. Ta sporazum Republika Slovenija
izpodbija s posebno tožbo, o kateri je obravnava potekala v
decembru 1996. Sodišče je obravnavo preložilo na januar 1997.
Na tej podlagi BFY v Parizu terja od francoskih poslovnih bank
sredstva NBJ, ki jih je pred časom (uvedbo sankcij) naložila pri
njih, kot zavarovanje za svoje zapadle in neplačane terjatve do
Beograjske banke oziroma srbskih oseb, ki jim je odobrila kredite.
poročevalec, št. 4

Računsko sodišče je namreč pri interpretaciji spremembe zakona
o Skladu RS za sukcesijo spregledalo, da se spremembe zakona
iz leta 1994 nanašajo le na tisti del, ki se nanaša na pravne in
fizične osebe.
Računsko sodišče je v svojem predhodnem mnenju tudi izrazilo
zahtevo, da morata Sklad RS za sukcesijo in Ministrstvo za finance uskladiti in urediti finančno poslovanje. Čeprav poteka
poslovanje med Skladom in Ministrstvom za finance po določilih
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in vseh ostalih
izvedbenih predpisih na podlagi tega zakona, je bil dogovorjen
skupni sestanek z vodstvom računovodstva na Ministrstvu za
finance ga. Cecilijo Možič, državno sekretarko za računovodski
sistem in ga. Marijano Hrvački, vodjo sektorja za javno
računovodstvo. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je poslovanje
26

Višina prijavljenih terjatev in obveznosti, ki so jih Republika
Slovenija, njene institucije ter pravne in fizične osebe prenesle na
Sklad RS za sukcesijo s pogodbo, se v letu 1996 ni spremenila.
Pregled je v prilogi.

med Ministrstvom za finance in Skladom korektno, da poteka
skladno s predpisi. Ločiti je treba funkcijo predlagatelja in odredbodajalca v odredbah za izplačilo. Sklad v nobenem primeru ne
more biti izjema pri poslovanju, ki je urejeno s predpisi in velja za
vse proračunske uporabnike enako. Poročilo o tem sestanku je
obravnaval tudi upravni odbor na 16. seji.

Sklad je prejel v decembru 1996 od Ministrstva za finance vlogo
za prevzem terjatev, ki jih ima Republika Slovenija do bivše
Narodne banke Jugoslavije na podlagi Zakona o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog. (Uradni list RS 7/93) v
višini 930.793.200 DEM in na podlagi Zakona o poravnavanju
obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS 20/
95) v višini 543.629.939 DEM. Ker se je zaradi potrebnega
postopka sprejema vloge na upravnem odboru podpis obeh
pogodb pomaknil v leto 1997, bosta obe terjatvi do bivše Narodne
banke izkazani v bilanci Sklada v letu 1997.

Sklad RS za sukcesijo je sklenil z Ministrstvom za finance zakladnico pogodbo o upravljanju s sredstvi Sklada RS za sukcesijo. Sklad je namreč od Banke Slovenije prejel sredstva iz naslova
prodaje dinarskih kovancev. Zakladnica veže sredstva Sklada
skladno z njenimi pravili in po pogodbi med Skladom in Ministrstvom za finance. Upravni odbor je obravnaval pogoje vezav
sredstev in zavezal direktorico, da v dogovoru z Zakladnico skuša
v okviru danih pravil doseči najugodnejši plasma sredstev.
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo

KOMISIJE

ZA

OBRAVNAVI

PREDLOGA

DRUGI

POSLOVNIK

VPRAŠANJA

ZAKONA,

OBRAVNAVI

NASLOVA

ALI

KI

NE

OBSTOJA

PO

KONČANI

VSEBUJE

NEKATERIH

Komisija za poslovnik je na 2. seji, dne 20.3.1997 sprejela na
prošno Odbora za notranjo politiko in pravosodje razlago o obstoju
predloga zakona, ki po končani drugi obravnavi ne vsebuje
naslova zakona ali nekaterih členov. Odbor v prošnji pojasnjuje,
da Državni zbor pri predlogu zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja - tretja obravnava, ni sprejel naslova
zakona in nekaterih členov predloga zakona. Naslov zakona, kot
tudi nesprejete člene pa ni moč vnesti v besedilo predloga zakona
za tretjo obravnavo v skladu s 197. členom v povezavi s 196.
členom poslovnika. Odbor prosi komisijo, da pojasni, kako je moč
nadaljevati obravnavo predmetnega zakona.
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ČLENOV
razlago:

Če po drugi obravnavi predlog zakona ne vsebuje bistvenih
elementov predloga zakona iz prvega odstavka 175. člena
poslovnika (to je naslova zakona in vseh ali nekaterih členov,
ki so nujni za neločljivo pravno celoto predloga zakona), le
te pa ni moč ponovno vključiti v tretji obravnavi, ker k njim
ni bil v drugi obravnavi sprejet noben amandma (196. in
197. člen poslovnika), predsednik državnega zbora ugotovi,
da predlog zakona ni bil sprejet in da je zakonodajni postopek
končan.
Če poslanec na podlagi prvega odstavka 70. člena
poslovnika ugovarja ugotovitvi predsednika državnega
zbora, odloči državni zbor brez razprave in brez obrazložitve
glasu.

Člani komisije so z dvotretjinsko večino (13 PRISOTNIH, 9 ZA,
0 PROTI) sprejeli naslednjo:

OBRAZLOŽITEV:
Zakonodajni postopek, določen s poslovnikom Državnega zbora,
predpostavlja pri prehajanju iz druge v tretjo obravnavo, da je
Državni zbor na koncu druge obravnave predloga zakona sprejel
naslov zakona in večino členov. Poslovnik omogoča zainteresiranim, pooblaščenim predlagateljem amandmajev za tretjo
obravnavo, da predlagajo Državnemu zboru, da v drugi obravnavi
neizglasovani člen, njegov del oziroma del naslova zakona,
ponovno vnese v besedilo predloga zakona s sprejemom
vsebinsko ustreznega amandmaja. O vlaganju amandmajev v
tretji obravnavi govori tudi razlaga Komisije za poslovnik prejšnjega mandata, ki jo je sprejela 23.11.1993 (objavljena v knjižici

"Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije", na straneh od
217 do 221).
Čeprav opisano situacijo poslovnik ne ureja, pa izhajajoč iz splošnih
načel pravne stroke in pravne logike, takšnega besedila ni moč
obravnavati v nadaljnem zakonodajnem postopku; besedilo je
izgubilo pravno naravo zakona. Če hkrati upoštevamo tudi pravno
pomembnost volje stranke, v našem primeru poslancev, pri
sklepanju pravnih odločitev v pravnem sistemu, dajejo navedeni
argumenti po mnenju članov komisije zadosten temelj za pravno
dopustnost rešitve, navedene v sprejeti razlagi.
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Člani komisije so po opravljeni razpravi soglasno sprejeli naslednja
dva

Komisija za poslovnik je na podlagi 134. in 334. člena poslovnika
obravnavala zaprosilo Odbora za znanost, tehnologijo in razvoj
za razlago drugega odstavka 168. člena poslovnika Državnega
zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Odbor v zaprosilu pojasnjuje,
da je predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj v
tretji obravnavi in da so vloženi amandmaji, ki spreminjajo člene,
h katerim v drugi obravnavi niso bili sprejeti amandmaji. Odbor
zanima ali veljajo upoštevajoč drugi odstavek 168. člena poslovnika, tudi za nacionalni program v tretji obravnavi enaka pravila
amandmiranja, kot to velja za predlog zakona, ki ga Državni zbor
obravnava v tretji obravnavi.

sklepa:

Člani komisije so v krajši razpravi izpostavili dve možni rešitvi
postavljenega vprašanja:

1. Komisija za poslovnik ocenjuje, da so določbe drugega
odstavka 168. člena v povezavi s prvim odstavkom 197. člena
in prvim odstavkom 196. člena poslovnika jasne in da zato
ni potrebno sprejeti posebne razlage Komisije za poslovnik.
Če matično delovno telo oceni, da je predlog nacionalnega
programa kot ga je oblikoval s sprejemom svojih odločitev
Državni zbor v drugi obravnavi in glede na predložene amandmaje na podlagi 197. člena poslovnika, v povezavi s prvim
odstavkom 196. člena poslovnika, neprimeren, naj Državnemu zboru predlaga, da se zavrne predlog nacionalnega
programa ob glasovanju na podlagi 198. člena poslovnika.

- razlaga zaradi jasnosti določb poslovnika ni potrebna;

(12 za, 0 proti)
2. Komisija za poslovnik bo v razpravi izpostavljeno idejo o
možnosti prehoda iz tretje v drugo obravnavo predloga
zakona obravnavala, ko se bo odločala o obsegu in vsebini
možnih sprememb poslovnika. Omenjena možnost bi bila
dopustna le v posebnih primerih na primer na začetku
vsakega novega mandata Državnega zbora in (oziroma)
imenovanju nove Vlade.

- Državni zbor naj sprejme za primere, ko je predlog akta v tretji
obravnavi, njegova vsebina je po oceni poslancev neprimerna,
le-te pa ni moč amandmirati upoštevajoč 197. in 196. člen
poslovnika, z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev posebni
sklep, s katerim vrne predlog akta v drugo obravnavo. Takšna
vrnitev v drugo obravnavo bi bila dopustna le na začetku vsakega
novega mandata Državnega zbora in (oziroma) imenovanju nove
Vlade.

(13 za, 0 proti)
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