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PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V RS
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v Republiki
Sloveniji (ZPDPD-A)
- EPA 143-111 - hitri postopek

POROČILO
Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev letu 1996
- EPA 153-11 -

POPRAVEK
Predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije,
na drugi strani s sklepno listino ter Protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (MESP)
-EPA 120-11-
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

JZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 21/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-A) - prva obravnava na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
vsestransko prouči in upošteva prakso iz prejšnjega mandata in
ustrezno opredeli pojem funkcionarja in pridobitne dejavnosti v
zasebne namene.

SKLEPA

4. Predlagatelj naj točno opredeli pojem premoženja, ter
premoženjskega stanja in izjemnega povečanja le-tega.

3. Predlagatelj naj točno opredeli pojem darila in njegove vrednosti.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(ZNOJF-A) - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.

5. Predlagatelj naj vsestransko prouči višino deleža funkcionarja
po 20. členu zakona in hkrati določneje in natančneje opredeli
organizacijske oblike gospodarskih in drugih družb in trimesečni
rok za prenehanje kršenja opravljanja pridobitne dejavnosti, ki
naj bo skrajšan na en mesec.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj in pri
tem upošteva naslednja

6. V zakonu naj predlagatelj opredeli kršitve, kršitelje in sankcije
za:
- izjemno povečanje premoženja,
- kršitve omejitve poslovanja gospodarskih družb, podjetij,
oziroma zavodov z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi.

STALIŠČA
1. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEPA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemih
DODATNA SKLEPA

1. Predlog zakona o prevzemih za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

1. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije ob predložitvi predloga zakona o prevzemih za tretjo
obravnavo predloži tudi analizo, s katero naj predstavi razloge za
dvig praga imetništva delnic, ki je potreben za nastopitev dolžnosti
določene osebe, da poda javno ponudbo za odkup, iz petindvajset
na triintrideset odstotkov in tudi posledice takšnega dviga. Vlada
naj predloži tudi pregled, iz katerega bo razvidno, na kakšen
način urejajo obrambna dejanja uprave družbe pred prevzemi
druge evropske države.

2. Tretja obravnava predloga zakona o prevzemih se opravi v
skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije čimprej predloži predlog zakona, s katerim bo urejen
način organiziranja malih oziroma notranjih delničarjev pri
upravljanju gospodarskih družb.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 21/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o prevzemih (ZPre) - druga
obravnava na podlagi 173., drugega odstavka 194. in drugega
odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvih Rebuplike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 20/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih
družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-C) skrajšani postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije polletno poroča o izvajanju zakona o poroštvih Republike
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov
restrukturiranja dolgov.

SKLEP
Državnega zbora v zvezi z vloženo tožbo zoper poslanca Državnega zbora
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka
83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22.
člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrožnega sodišča
v Ljubljani opr. št. IK 373/96 z dne 25/12-1997 v zvezi z vloženo
zasebno tožbo zasebnega tožilca Danila Slivnika zaradi kaznivega
dejanjažaljive obdolžitve po členu 171/11 in IKZ Republike Slovenije
ne prizna imuniteta poslancu Državnega zbora Republike Slovenije
gospodu dr. Cirilu Ribičiču in dovoli vodenje kazenskega postopka.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila
Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z vloženo zasebno tožbo
zoper poslanca Državnega zbora, na podlagi tretjega odstavka
83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22.
člena Zakona o poslancih, na 4. seji, dne 15/5-1997, na podlagi
drugega odstavka 38. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 13/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku (ZKP-A) - prva obravnava, na podlagi
173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

možnost, da se poleg že znanih ukrepov v predlogu zakona
oblikujejo tudi drugi ukrepi, ki lahko nadomestijo odvzem prostosti
(npr. obveznost javljanja na polici, hišni pripor, nadzorovanje ipd.),
o njihovi uporabi pa naj se odloči na posebnem, kontradiktornem
naroku.

SKLEPA

3. Sprememba določb o posebnih metodah in sredstvih zahteva
dodatno strokovno proučitev, predvsem z vidika da te ne smejo
zmanjšati procesne garancije tistih, zoper katere so te metode in
sredstva lahko uporabijo.

I. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku - prva obravnava, je primerna podlaga za
pripravo zakona za drugo obravnavo.
II. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za drugo
obravnavo v skladu z naslednjimi

4. Temeljno načelo iskanja materialne resnice v sodnem postopku
naj ostane neokrnjeno; s tem v zvezi naj predlagatelj iz predloga
zakona izpusti določbe, ki se nanašajo na priznanje kaznivega
dejanja, neizvedbo ostalih dokazov, črtanje 330. člena ZKP in
redukcijo pritožbenih razlogov iz razloga zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanjskega stanja. Ob tem pa naj predlagatelj prouči
in v predlog zakona vnese tiste rešitve, ki bodo poleg že
uveljavljenih omogočile drugovrstno, hitrejšo in ekonomičnejšo
rešitev posamezne kazenske zadeve v predkazenskem in
kazenskem postopku (eno izmed možnosti je sklenitev
poravnavne med obdolžencem in oškodovancem oz. žrtvijo ob
sodelovanju državnega tožilca, druga ustrezna poenostavitev in
skrajšanje postopka v primeru izreka denarne kazni ipd.).

STALIŠČI
1. V predlogu zakona naj se v celoti upoštevajo merila in standardi
s področja varovanja človekovih pravic, ki na račun povečanja
učinkovitosti, hitrosti in ekonomičnosti postopka ne smejo biti
ogroženi.
2. Predlagatelj naj v skladu s stališčem pod točko 1 in upoštevaje
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U-l-18/
93 z dne 11.04.1996, s katero so bile razveljavljenje nekatere
določbe zakona o kazenskem postopku, za nekatere pa je bilo
odločeno, da jih je potrebno uskladiti z Ustavo Republike Slovenije,
ponovno preuči in ustrezno spremeni vse predlagane določbe, ki
se nanašajo na odvzem prostosti, pridržanje, pripor in priporne
razloge in pripravi rešitve, ki bodo v celoti zadostile kriterijem
Ustave Republike Slovenije in mednarodnih pravnih aktov s
področja varovanja človekovih pravic. Pri tem naj upošteva

poročevalec, št. 21

5. Predlagatelj naj ponovno prouči in po potrebi dopolni institut
napovedi pritožbe; pri tem naj upošteva zlasti dejstvi, da mora biti
sodba v primeru izrečene zaporne kazni vselej obrazložena in
da mora biti obdolženec z izrečeno in razglašeno sodbo vselej
seznanjen (tudi, ko mu je bilo sojeno v nenavzočnosti), na način,
da mu je vročen prepis izreka sodbe.
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6. Predlagatelj naj prouči položaj žrtev In oškodovancev kot oseb,
katerih pravice so bile že prlzatete, v kazenskem postopku. Prouči
naj možnost zagotovitve pravnega zastopnja npr. otrokom žrtvam
nasilja, ženskam - žrtvam posilstva, spolnega nasilja In podobnih
dejanj, zaščita njihove Integritete, oblikovanja posebnega sklada
za finančno pomoč In odškodnine žrtvam, v katerega bi se lahko
stekal določen odstotek denarnih kazni In povprečnln. Predlagatelj
naj prouči tudi ustreznost sedanje ureditve zaščite ogroženih
prič, ki so kasne|e lahko objekt maščevanja storilca.

9. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči ureditev
pripravljalnega postopka za mladoletnike in predlog dopolni tako,
da bi:

7. V zvezi z zahtevo predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
za oceno ustavnosti 4. točke 39. člena in tretjega odstavka 83.
člena zakona o kazenskem postopku naj predlagatelj širše prouči
problematiko Izločanja dokaznega gradiva iz spisov, dokazne
vrednosti tega gradiva, dovoljenih in nedovoljenih dokazov.
Predlagatelj naj pri tem poišče način, ki bo zagotavljal, da bodo
tudi dokazi, ki Jih na procesno predpisan zakonit način pridobi
policija (npr. Izjava osumljenca, dana v navzočnosti odvetnika po
predpisanem postopku) lahko uporabni v kasnejših fazah
kazenskega postopka.

10. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči ureditev ustavitve
Izvrševanja In spremembe odločbe o vzgojnih ukrepih (490. člen
ZKP) In predlog dopolni tako:

- poročilo organa socialnega varstva v pripravljalnem postopku
proti mladoletniku bilo obvezno (2. odstavek 469. člena ZKP),
• predvidel namesto oddaje v "vzgojni ali kakšen podoben zavod"
oddajo v diagnostični center (471. člen ZKP).

- da bi sodišče pri odločanju o ustavitvi ali spremembi odločbe o
vzgojnih ukrepih upoštevalo v večji meri tudi uspešnost oziroma
neuspešnost Izvajanja vzgojnega ukrepa in mladoletnlkovo
sodelovanje oziroma nesodelovanje v njem.
11. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj se v celoti
upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve,
proučijo In po potrebi upoštevajo naj se tudi pripombe in predlogi
Vrhovnega sodišča, Državnega tožilstva Republike Slovenije in
zahteve oziroma napotila, vsebovana v že sprejetih odločbah
Ustavnega sodišča.

8. Določilo 559. člena ZKP naj se dopolni v tem smislu, da se rok
za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti podaljša še za dve
leti.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 13/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) • druga
obravnava, na podlagi 173. in drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o osebni izkaznici za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike
Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 13/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A) - prva
obravnava, na podlagi 173. In 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednja

vdor v tuj računalniški sistem in verižne goljufije s piramido.
3. Pri kaznivih dejanjih z elementi nasilja, še posebej kadar gre za
nasilje nad otroki in ženskami, naj se prouči ustreznost opredelitve
kaznivih dejanj in višine predpisanih kazni.
4. Prouči naj se ustreznost ureditve načina Izrekanja denarne
kazni.

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega
zakonika Republike Slovenije je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo,

5. Predlagatelj naj do druge obravnave v poglavju Vzgojni ukrepi
in kazni za mladoletnike prouči obstoječe rešitve in jih dopolni
tako, da bi:

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za drugo
obravnavo v skladu z naslednjimi

- v podpoglavju Vzgojni ukrepi pri Izbiri vzgojnega ukrepa, oddaji
v vzgojni zavod, oddaji v prevzgojni dom ter ustavitvi Izvrševanja
in spremembi odločbe o vzgojnih ukrepih predvidel v večji meri
upoštevanje tudi poročila o izvajanju vzgojnega ukrepa oziroma
poročila o uresničevanju namena vzgojnega ukrepa ter predloga
Izvajalca vzgojnega ukrepa o primernosti nadaljnjega Izvajanja
vzgojnega ukrepa oziroma njegovi spremembi.

STALIŠČI
1. S stališča pravnih praznin, na katere Je opozorilo med drugim
tudi Vrhovno sodišče, ustreznosti opisov kaznivih dejanj,
predpisanih sankcij in zastaralnih rokov naj se preveri tista določila
kazenskega zakonika, ki se nanašajo na področje gospodarskega
kriminala, organiziranega kriminala in korupcije s posebnim ozlrom
na področje politične korupcije.

6. Predlagatelj naj do druge obravnave v poglavju Vzgojni ukrepi
In kazni za mladoletnike prouči obstoječe rešitve in jih dopolni
tako, da bi:

2. Kot nova kazniva dejanja naj se opredelijo: poslovna goljufija,
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8. Prouči naj se upravičenost razlikovanja pojma "celotna
vrednost" (v četrtem odstavku 1. člena predloga zakona) in
"dejanska vrednost" (v 2. členu),

- v podpoglavju Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim za
kazniva dejanja, ki so jih storili kot mladoletniki oziroma mlajši
polnoletnlkl, predvidel ob Izrekanju vzgojnega ukrepa oddaje v
vzgojni zavod tudi predhodno mnenje vzgojnega zavoda, v
katerem naj bl se tak ukrep Izvajal.

9. Pojem "bližnji sorodnik" (v 1. členu) je potrebno jasno precizirati
in določiti krog oseb, ki naj bodo v danem primeru pod tem pojmom
zajete.

7. Z vidika varstva človekovih pravic naj se ponovno prouči določilo
v prvem odstavku predloga spremembe 96. člena kazenskega
zakonika RS ter se predvidi odvzem premoženja, ki ustreza
vrednosti premoženjske koristi na način oziroma po določilih
zakona, ki ureja izvršilni postopek in zavarovanje.

10. Pojem "udeleženca" (v 3. členu) je potrebno določno opredeliti.

SKLEP IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja
in vina
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 7/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvodih Iz grozdja
in vina (ZVDP) - druga obravnava, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina predloži
Državnemu zboru Republike Slovenije analizo o številu
proizvajalcev grozdja na površino, s posebnim poudarkom na
številu proizvajalcev do 5 arov.

SKLEP

2. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina natančno
opredeli pojem "nasadov vinske trte".

1. Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz gorzdja in vina za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

3. Vlada Republike Slovenije do tretje obravnave predloga zakona
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina pripravi program
aktivnosti za uresničevanje 37. a člena. (Pospeševanje razvoja
vinogradništva in vinarstva, kakovosti in prodaje sli »venskih vin).

DODATNI SKLEPI
1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost
4. Predlagatelj naj prouči možnosti za plačevanje davka na dodano
vrednost po plačani realizaciji za male davčne zavezance.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 7/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

5. Predlagatelj naj prouči višino mejnega zneska za registracijo
davčnih zavezancev v skladu s smernicami Evropske unije na
tem področju, vendar tako, da ne bo prišlo do bistvenega
zmanjšanja davčne osnove zaradi zmanjšanja števila davčnih
zavezancev.

SKLEPA:
1. Predlog zakona o davku na dodano vrednost - prva obravnava
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

6. Pri določanju oprostitev naj predlagatelj izhaja iz oprostitev, ki
so predvidene v smernici Evropske unije. Predlagatelj naj posebej
prouči vprašanje obdavčitve v prostih carinskih prodajalnah in
natančneje definira osebe javnega prava.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije in pri tem upošteva naslednja

7. Predlagatelj naj nepriznavanje odbitka vstopnega davka za
osebne avtomobile in reprezentanco prouči z vidika opredelitve,
v katerem primeru se navedene dobave štejejo za končno
potrošnjo pri zavezancu, kot tudi v skladu s smernicami Evropske
unije.

STALIŠČA:
1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno upošteva
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
2. Predlagatelj naj terminološko uskladi besedilo zakona in ga
prestrukturira glede na vsebinsko povezane sklope ter natančneje
opredeli določene sklope v skladu s smernicami Evropske unije
na tem področju.

8. Predlagatelj naj prouči pripombe in predloge glede vsebine in
načina izdajanja računov ter glede vodenja evidenc ter jih ustrezno
upošteva tako, da bodo administrativne zahtove le na ravni, ki bo
omogočala primerno izvajanje zakonodaje.

3. Predlagatelj naj pri določitvi stopenj Izhaja iz dveh stopenj, torej
splošne in nižje stopnje. Višina stopenj oziroma njuno medsebojno
razmerje naj se določi takoj, da znižana stopnja ne bo povzročila
težav pri normalnem izvajanju zakona, ter tako, da se bodo na ta
način zasledovali smernica EU ter finančni cilji uvedbe davka na
dodano vrednost ob upoštevanju čim manjšega vpliva uvedbe
zakona na obremenitev gospodarstva In na rast inflacije.
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9. Predlagatelj naj prouči primernost rokov za vračilo vstopnega
davka na dodano vrednost tako, da bo določen časovni okvir
davčnem organu že omogočil preveritev upravičenosti zahtevka
za vračilo davka.
10. Predlagatelj naj ponovno prouči kazenske določbe ter prouči
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možnost določitve višine kazni, ki bo premosorazmerna z višino
utajenega davka.

neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja z
proizvodno ali trgovsko dejavnostjo, ali jih sami uvozijo;

11. Predlagatelj naj prouči možnost za podaljšanje roka za plačilo
prometnega davka, vsebovanega v neizterjanih terjatvah na dan
prlčetka uporabe zakona.

■ osebam, ki Imajo v družini tri ali več otrok, za nakup enega
novega osebnega avtomobila z več ali več sedeži, ki ga največ
enkrat v treh letih kupijo.

12. Pavšalni znesek za kmete, ki določa zavezanca za davek na
dodano vrednost v višini 2 mlo SIT, je prenizek. Ta znesek bi
moral biti višji, s čimer bi dosegli poenostavitev poslovanja, izognili
pa bi se dodatnim stroškom na kmetijah.

- slikarski in kiparski material In potrebščine, ki jih kupujejo pravne
osebe In zasebniki registrirani za opravljanje kulturno-umetnišklh
dejavnosti:
- mladim družinam od materiala za graditev, vzdrževanje in
popravilo, Instalacijskega materiala In od stavbenga pohištva, ki
ga potrebujejo ob obnovi ali gradnji, če s tem rešujejo svoj
stanovanjski problem.

13. Predlagana enota davčna stopnja ni sprejemljiva, zato naj
predlagatelj prouči uvedbo znižane stopnje davka oziroma več
stopenj za posamezne specifične proizvode, posebno pa za
osnovno hrano in repromaterial v kmetijstvu in gozdarstvu ter
promet z nepremičninami v kmetijstvu In gozdarstvu.

19. Nekatera določila predloga zakona niso v celoti konsistentna
(npr. 29. in 48 člen), zato naj predlagatelj do druge obravnave
tekst zakona pripravi v preglednejši in skladnejši obliki.

14. Vlada RS naj za drugo obravnavo predloga zakona o davku
na dodano vrednost prouči zmanjšano davčno stopnjo za otroško
konfekcijo, otroško hrano, in otroške rekvizite (otroški vozički,

20. Predlagatelj naj preuči možnost postopnega prehoda in
daljšega uvajalnega obdobja ter realneje zastavi roke iz prehodnih
določil (npr. 85. člen).

15. Vlada RS naj prouči v drugi obravnavi predloga zakona o
davku na dodano vrednost oprostitev davka na dodano vrednost
za zdravila, kjjSO že po zdajšnji zakonodaji oproščena davka.

21. Vlada RS naj pri pripravi predloga zakona o davku na dodano
vrednost za drugo obravnavo prouči stališča gospodarskih
subjektov, ki so svoja stališča predložili matičnemu delovnemu
telesu.

16. Predlagatelj predloga zakona naj na ustrezen način prouči
oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri prenosu lastništva
kmetijskih zemljišč, gozdov, kmetij in opreme.

DODATNI SKLEPI

17. Ker zakon predvideva možnost oprostitve plačila davka na
dodano vrednost v določenih fazah prometa, naj predlagatelj prouči
možnost, da bi se pri električni energiji davek na dodano vrednost
obračunaval le v eni fazi, to je pri končnih uporabnikih.

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da zagotovi sprejetje podzakonskih aktov, ki jih
predvideva predlog zakona, vsaj šest mesecev pred začetkom
uporabe zakona o davku na dodano vrednost.

18. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
ponovno prouči možnost, da naslednjim skupinam davčnih
zavezancev povrne plačani davek na dodano vrednost za nakup
naslednjih proizvodov:

2. Vlada RS naj pripravi do druge obravnave predloga zakona o
davku na dodano vrednost celovit pregled vplivov določil zakona
na nadaljnji razvoj kmetijstva oziroma na dohodkovni položaj
kmetijstva, predvsem pri predelavi hrane.

- graditeljem za nakup gradbenega in instalacijskega materiala
ter stavbnega pohištva, namenjenega gradnji ali obnovi na
demografsko ogroženih območjih, s katerimi se rešujejo
stanovanjska vprašanja in pri gradnji ali obnovi gospodarskih ali
komunalnih objektov ter objektov izobraževalne, zdravstvene ali
socialne infrastrukture.

3. Predlagatelj naj natančneje elaborira finančne učinke
predlaganega zakona.
4. Predlagatelj naj podrobneje elaborira izbor višine davčne stopnje.
5. Predlagatelj naj preuči razmere, ki bodo na posameznih
gospodarskih področjih nastale z uveljavitvijo davka in pripravi
predloge ukrepov za sanacijo razmer.

- invalidskim organizacijam za nakup novih motornih vozil, ki jih
največ enkrat v treh letih kupijo Izključno za prevoz Invalidov

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trošarinah
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 7/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o trošarinah (ZTro) - prva obravnava
na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

STALIŠČI
1. Dopolni naj posamezne rešitve v skladu s smernicami Evropske
unije ter ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve, zlasti višino denarnih kazni.

SKLEPA

2. Terminološko naj uskladi besedilo predloga zakona in ga
preoblikuje glede na vsebinsko povezane sklope ter natančneje
opredeli določene pojme in sklope v skladu s smernicami EU na
tem področju.

1. Predlog zakona o trošarinah - prva obravnava je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za drugo
obravnavo v skladu z naslednjimi
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3. Pooblastilo Vladi Republike Slovenije glede sprememb trošarin
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postavlja velike trošarinske zavezance v neenakopraven položaj.

- naj predlagatelj določi tako, da bodo že v zakonu določeni osnovni
kriteriji za tovrstno pooblastilo.

14. Prouči naj in po možnosti (v 66. členu) definira, ali lahko Vlada
Republike Slovenije v skladu z ekonomsko politiko In energetsko
strategijo zmanjša ali poveča trošarino.

4. Določi naj nove zneske trošarin glede na zadnje podatke o
cenah trošarlnsklh Izdelkov, ekonomsko politiko na področju
energentov ter na stopnjo davka na dodano vrednost.

15. Prouči naj In po možnosti (v 80. členu) predvidi tudi za naftne
derivate nekajletno prehodno obdobje.

5. Pri uskladitvi zneska trošarin za tobačne Izdelke do višine,
predvidene v smernici EU, naj se obdobje usklajevanja primemo
podaljša.

16. Prouči naj možnost o podaljšanju plačilnih rokov Iz 84. člena
vsaj še za tri mesece.

6. Podaljša naj roke za akontlranje trošarin pri velikih trošarinsklh
zavezancih ter natančneje določi plačevanje trošarin od tobačnih
izdelkov (določi poseben rok, ker se z nakupom tobačnih znamk
plača trošarina).

DODATNE SKLEPE
1. Predlagatelj naj za drugo obravnavo predstavi spremembe v
prodajnih cenah po uveljavitvi davka na dodano vrednost in
trošarin ter morebitne spremembe v cenovnih razmerjih in njihovo
utemeljitev z vidika Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije
z energijo. Predstavi naj tudi vplive sprememb na proračunske
prilive.

7. Prouči naj pripombe in predloge glede trošarinskega dokumenta
in knjigovodskih listin ter jih ustrezno vključi tako, da bodo
administrativne zahteve le na ravni, ki bodo še omogočale
primerno izvajanje zakona.

2. Predlagatelj naj za drugo obravnavo natančno utemelji
predlagane trošarine in posebej razčleni skladnost posamezne
trošarine in razmerij med derivati z Resolucijo o strategiji rabe in
oskrbe Slovenije z energijo. Posebej naj prikaže in utemelji razlike
med sedanjimi cenami in razmerij ter novimi, če bddo nastale.

8. Prouči naj se možnost za podaljšanje roka za plačilo prometnega
davka, vsebovanega v neizterjanih terjatvah na dan pričetka
uporabe zakona o trošarinah.
9. Prouči naj možnost izločitve nastanka obveznosti za plačilo
trošarine pri spremembi višine trošarine za pravno oziroma fizično
osebo, ki opravlja trgovsko oziroma gostinsko dejavnost.

3. Predlagatelj naj za drugo obravnavo pri določitvi višine trošarin
za posamezne vrste naftnih derivatov po možnosti upošteva ne
le finančne vidike, temveč tudi sprejeto energetsko strategijo.
Cene naftnih derivatov, zlasti pa cenovna razmerja med njimi, naj
se zato ne spremenijo bistveno z dnem uveljavitve zakona. Višina
trošarin naj se tik pred uveljavitvijo nove zakonodaje preračuna
glede na sprejeto stopnjo davka na dodano vrednost tako, da se
ohrani višina davčne obremenitve, ki je veljala po starem sistemu
obdavčevanja. Tako preračunane trošarine naj se korigirajo le
zaradi vzpostavljanja cenovnih razmerij med energenti, ki bodo
upoštevala energetsko strategijo.

10. Prouči naj možnost o vključitvi mešanice propan-butana v 30.
člen ter jasnejše opredelitve, zlasti z vidika ustrezne razvrstitve
zemeljskega plina.
11. Prouči naj ali je mogoče natančneje definirati (v 4. točki 42.
člena), kaj se šteje za primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s
procesom izdelave, predelave, idr., kjer ne nastane obveznost
za plačilo trošarine.
12. Prouči naj možnost o določitvi pogojev za pridobitev statusa
trošarinskega pooblaščenca.

4. Predlagatelj naj po možnosti za drugo obravnavo pripravi tudi
podzakonske akte.

13. Prouči naj možnost črtanja tretjega odstavka 60. člena, ker

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvršbi in zavarovanju
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 6/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o izvršbi In zavarovanju (ZIZ) prva obravnava, na podlagi 173. In 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

dolžnika, njegovo premoženje, denarna sredstva ter drugi podatki,
ki so pomembni za uspešno izvedbo izvršilnega postopka, in ki
jih sodišče lahko zahteva od državnih organov, organizacij z
javnimi pooblastili ter drugih pravnih oseb.

SKLEPA

3. Prouči naj se možnost uvedbe rešitve, ki bi upniku oz.
njegovemu pooblaščencu omogočila dostop do podatkov o
dolžniku, katere je upnik dolžan predložiti v izvršilnem postopku.

1. Predlog zakona o Izvršbi In zavarovanju - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.

4. Ponovno naj se prouči določba 6. člena z vidika skladnosti z
ustavo, saj bi odločanje referenta v izvršilnem postopku lahko
pomenilo kršitev ustavne pravice do sodnega varstva.

2. Vlada naj pripravi predlog zakona v skladu z naslednjimi
STALIŠČI:

5. Prouči naj se možnost, da se v Izvršilnem postopku dovollta
revizija In obnova postopka.

1. Ponovno naj se prouči sodna praksa In dosedanje Izkušnje s
področja Izvršilnega postopka ter v besedilo zakona vgradijo
takšne rešitve, ki bodo v večji meri zagotovile učinkovito varstvo
upnika, večjo hitrost izvršilnega postopka In s tem večjo finančno
disciplino.

6. Ponovno naj se proučijo določbe o Izvršbi na podlagi
verodostojne listine v tem smislu, da se izvršba na podlagi menice
uredi s posebnim postopkom, v katerem bo ugovor zoper sklep
o Izvršbi urejen tako, da mu bo sodišče lahko ugodilo le, če bo
dokumentirano dokazal, da je sklep o Izvršbi neutemeljen oz. če
bo položil varščino v višini menične vsote.

2. Ponovno naj se prouči In doreče določba 4. člena v tem smislu,
da se natančno določi, kateri so tisti podatki, ki se nanašajo na
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7. Ponovno naj se prouči določba 30. člena s stališča njene
združljivosti z njenim pravnim sistemom, saj je sporno zlasti
pooblastilo sodišča, da lahko dolžnika pod grožnjo s kazensko
sankcijo zaslišuje kot pričo v zadevah, ki se nanašajo na njegovo
lastno premoženje. Iz istih razlogov so sporni tudi prisilni ukrepi
zoper dolžnika, če se ta ne odzove sodnemu vabilu.

drugače kot varstvo posameznika in predvidi možnost
poenostavitve postopka.
14. Ponovno naj se proučijo vsa določila, ki ščitijo premoženje
države, samoupravne lokalne skupnosti in nosilcev javnih služb
ter naj se izvršba na njihovem premoženju v večji meri izenači z
izvršbo na premoženju drugih.

8. Ureditev ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine (1. odstavek 56. člena), ugovora tretjega zoper sklep o
izvršbi (1. odstavek 59. člena) ter odgovora upnika na ugovor (1.
odstavek 55. člena) naj se spremeni tako, da se prepreči vlaganje
neutemeljenih in pavšalnih ugovorov.

15. Prouči naj se možnost uvedbe kombiniranega sistema izvršbe,
uveljavljenega v nekaterih evropskih državah, po katerem izvršbo
opravljajo sodni izvršitelji - zasebniki, sodnik pa opravlja le
nadzorno funkcijo.
16. Proučijo in ustrezno naj se upoštevajo konkretne pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

9. Prouči naj se ustreznost rešitve, da se v izvršilnem postopku
odloči o ugovoru tudi v primeru, če je sporno dejstvo, ki se nanaša
na terjatev (tretji odstavek 55. člena, 60. člen).
10. Ponovno naj se proučita določbi 89. in 182. člena v tem smislu,
da se določijo manj omejevalni pogoji glede prodajne cene
premičnin oz. nepremičnin na javni dražbi oz. pri prodaji pod roko.

17. Vlada naj za drugo obravnavo v predlogu zakona o izvršbi in
zavarovanju uredi ugovor zoper sklep o izvršbi v izterjavo denarne
terjatve na podlagi izvršilnega naslova tako, da se vložitev ugovora
pogojuje s položitvijo varščine v višini ugovarjanega dela terjatve,
oziroma predložitvijo originalnih potrdil o poravnavni terjatve.

11. Ponovno naj se prouči ureditev v osnovnem tekstu besedila
predloga zakona ter v predlagani varianti k členom 245 do 250 ter
predlaga ustrezna rešitev.

DODATNA SKLEPA
1. Predlagatelj naj do druge obravnave pripravi analizo izvajanja
zakona o izvršilnem postopku v praksi z navedbo najpogostejših
problemov, ki ovirajo učinkovito izvršbo.

12. Določba 255. člena naj se dopolni v tem smislu, da bo izdaja
vseh predhodnih odredb pomenila pridobitev zastavne pravice
na predmetu zavarovanja.

2. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči predlog zakona z
vidika usklajenosti z zakonodajo Evropske unije.

13. Prouči naj se predlog, da se varstvo dolžnika, ki se
profesionalno ukvarja z neko gospodarsko dejavnostjo, uredi

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic naravne ujme v zimi 1996 -1997
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 30/4-1997 ob
obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996 - 1997 (ZSOU96)
- prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
naravne ujme v zimi 1996 - 1997 - prva obravnava se ne sprejme.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 6/5-1997 ob
obravnavi predloga zakona o javnih cestah (ZJC) - tretja
obravnava na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

rešitve v zvezi z razmejitvijo pristojnosti med državo in lokalno
skupnostjo tako, da bodo med seboj usklajene z novelo zakona
o lokalni samoupravi, zakona o upravi, zakona o prekrških in z
vsebino drugih področnih zakonov, ki obravnavajo pravice in
obveznosti lokalnih skupnosti. V predlaganih spremembah in
dopolnitvah naj se v posebnem poglavju razdelajo specifične
naloge lokalnih skupnosti pri gospodarjenju z lokalnimi cestami
vključno z inšpekcijskim nadzorom, pogoji za uskladitev evidenc
cest, pogoji za pridobivanje zemljišč ter pogoji za vodenje upravnih
postopkov, ki so predmet tega zakona.

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da čimprej pripravi ustrezen predlog sprememb in
dopolnitev zakona o javnih cestah, v katerem bodo predstavljene

6. junij 1997
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SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi in ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane
poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23.4.1997 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o
poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki
je prevzel funkcijo v vladi in ob določitvi kandidata, ki v
skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane
poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca,
ki mu je prenehal mandat, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravljata
poslanca Janez Per in Peter Petrovič, ki jima je bil potrjen mandat,
funkcijo članov v tistih delovnih telesih, katerih člana,
podpredsednika ali predsednika sta bila poslanca Franc But in
Alojz Kovče, ki jima je prenehal mandat.

SKLEPA, STALIŠČE IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjoTermoelektrarneTrbovlje 3
STALIŠČEM

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 24/4-1997, ob
obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije
za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3
(ZINPIT) - prva obravnava na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve.
DODATNI SKLEP

SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da do druge obravnave predloga zakona o poroštvu
Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjoTermoelektrarne
Trbovlje 3, predloži Državnemu zboru pregled obsega izdanih in
še veljavnih poroštev države, njihovo dinamiko in datum zapadlosti
poroštvenih obveznosti; znotraj pregleda pa posebej specificira
obseg in dinamiko zapadlosti izdanih poroštev energetskim
podjetjem.

1. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil
za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 je primerna podlaga za
pripravo zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj zakona naj skupaj z Vlado Republike Slovenije, v
roku dveh mesecev, po sprejemu predloga zakona v prvi
obravnavi, pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu
z naslednjim

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Ustavnemu sodišču za podaljšanje roka iz 4.
točke odločbe U-l-107/96 z dne 5/12-1996
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 29.4.1997 ob
obravnavi predloga Ustavnemu sodišču za podaljšanje roka
iz 4. točke odločbe U-l-107/96 z dne 5/12-1996 na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ustavnemu sodišču
Republike Slovenije, da rok šest mesecev v četrti točki svoje
odločbe U-l-107/96 z dne 5. decembra 1996 podaljša za nadaljnjih
šest mesecev.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o razpisu predhodnega referenduma o
spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije zahteva, da Ustavno sodišče
odloči, ali je vsebina zahteve za razpis predhodnega
zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - EPA 1644 v
nasprotju z Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/
91), predvsem z njenim 2., 14., 15., 22. in 33. členom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 29.4.1997 ob
obravnavi predloga odloka o razpisu predhodnega
zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji (ZDen-B), na podlagi 16. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 21
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SKLEP
Državnega zbora ob ponovnem odločanju o zakonu o javnih naročilih
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23.4.1997 ob
ponovnem odločanju o zakonu o javnih naročilih (ZNJ) na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

podjetij z vidika nacionalnega programa usposabljanja in
zaposlovanja invalidov ter oblikuje celovito državno politiko do
invalidskih podjetij in pripadajoče ekonomsko-tehnološke olajšave
oziroma ukrepe.

SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj prouči problematiko invalidskih

SKLEP
Državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata
Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92
in 44/94 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 22.4.1997 sprejel naslednji

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat Petru Petroviču, rojenemu 17.4.1944,
stanujočemu Tomšičeva ulica 72, Slovenj Gradec.

SKLEP
Državnega zbora o opravljanju funkcije poslanca v skladu s prvim in drugim
odstavkom 14. člena zakona o poslancih
Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92
in 44/94 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 22.4.1997 sprejel naslednji

v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ne
more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z
drugim odstavkom 14. člena navedenega zakkona, od 22.4.1997
Janez Per, roj. 9.6.1947, stanujoč Slovenska cesta 3, Mengeš.

SKLEP
V času, dokler poslanec Ciril Smrkolj, ki je bil imenovan za ministra,

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
SKLEP
Slovenski ljudski stranki, Zarnikova 3, Ljubljana, se, kot
organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev Državnega
zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega proračuna
povrnejo volilni stroški v višini 6.215.580 SIT.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
SKLEP
Liberalni demokraciji Slovenije, Trg republike 3/IX, Ljubljana, se,
kot organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev Državnega
zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega proračuna
povrnejo volilni stroški v višini 8.663.490 SIT.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

6. junij 1997
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

SKLEP
Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Kersnikova 6,
Ljubljana, se, kot organizatorju volilne kampanje za volitve
poslancev Državnega zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz
državnega proračuna povrnejo volilni stroški v višini 1.384.560
SIT.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

SKLEP
Združeni listi socialnih demokratov, Levstikova 15, Ljubljana, se,
kot organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev Državnega
zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega proračuna
povrnejo volilni stroški v višini 2.897.910 SIT.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
SKLEP
Slovenski nacionalni stranki, Tivolska 13, Ljubljana, se, kot
organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev Državnega
zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega proračuna
povrnejo volilni stroški v višini 1.032.660 SIT.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na pooiagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

SKLEP
Socialdemokratski stranki Slovenije, Komenskega 11, Ljubljana,
se, kot organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev
Državnega zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega
proračuna povrnejo volilni stroški v višini 5.174.100 SIT.
/

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 23/4-1997, ob
obravnavi predlogov sklepov o povračilu stroškov volilne
kampanje na podlagi 23. člena zakona o volilni kampanji sprejel
naslednji

poročevalec, št. 21

SKLEP
Slovenskim krščanskim demokratom, Beethovnova 4, Ljubljana,
se, kot organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev
Državnega zbora, ki so bile 10. novembra 1996, iz državnega
proračuna povrnejo volilni stroški v višini 3.085.560 SIT.
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(ZPDPD-A)
- EPA 143-11 - hitri postopek

pravosodje, je zavrnilo naš predlog, da se novelo zakona
obravnava po skrajšanem postopku. Zato nI nikakršnih realnih
možnosti več, da bi Državni zbor RS sprejel zakon pred 15.
septembrom 1997, dnevom ko bomo obeležili 50. letnico
priključitve Primorske matični domovini. Iz poročilo matičnega
odbora je razvidno, da se je "odbor strinjal z ugotovitvijo, da
pomeni priključitev Primorske Sloveniji pred 50. leti nedvomno
zelo pomemben dogodek, ki bi gotovo moral biti obeležen kot
praznik, kar bi končno predstavljalo tudi koristno politično
dejanje." Zato predlagatelji umikamo prvotni predlog zakona o
praznikih In dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji • prva
obravnava ■ In predlagamo nov predlog zakona o praznikih in
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - hitri postopek, s
katerimi bi zagotovili, da bi že letos uvedli nov državni praznik
"priključitev Primorske Sloveniji".

Podpisani poslanci umikajo na podlagi 180. člena poslovnika
Državnega zbora RS
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI - EPA 122-11 • prva obravnava,
ki so ga poslali v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku
21. aprila 1997.
Hkrati v skladu s 174. in 175. členom poslovnika Državnega
zbora RS kot predlagatelji pošiljajo nov
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI,

Janez Janša, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.
Miroslav Luci, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
Bogomir šplletlč, l.r.
Vladimir Celigoj, l.r.
Branko Kelemlna, l.r.
Majda Kregelj-Zbačnlk, l.r.

ki na| bi ga Državni zbor RS na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora RS obravnaval In sprejel po hitrem postopku.
V skladu s 176.-členom poslovnika Državnega zbora RS bodo
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS In pri delu njegovih
delovnih teles sodelovali kot predlagatelji.
Obrazložitev:
Matično delovno telo, t.j. odbor DZ za notranjo politiko In
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Primorski Slovenci so v letih po vojni vztrajno in pogumno izražali
pripadnost matični domovini. Za reševanje problema razmejitve
so Slovenci predlagali etnično načelo. Tudi velesile so postavile
svoje predloge razmejitev. Obveljal je francoski, t.i. kompromisni
predlog, po katerem je pod Italijo prišla Benečija, Rezija, Gorica in
Kanalska dolina, pod Jugoslavijo pa preostali del Primorske, Istra
z Reko, vsi otoki in Zadar z okolico. To razmejitev so podpisale
tudi velesile v Parizu leta 1947.
Z uveljavitvijo Pariškega sporazuma je 15. septembra 1947
Slovenija de facto priključila Primorsko in združila svoje ozemlje.
Bolj kot natančna razmejitev, ki jo je prinesel šele Londonski
sporazum, 5. oktobra 1954, je za slovenski narod pomembno to,
da je po treh desetletjih nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja
ponovno zaživel vsaj večinoma skupaj.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1.
Po končani 2. svetovni vojni je bil 27. april neupravičeno razglašen
za rojstni dan Osvobodilne fronte. O tem kaj se je v resnici zgodilo
na ta dan je dolga desetletja vladal molk. Šele leta 1960 je bilo
prvič omenjeno, da se je takrat ustanovila "Proti imperialistična
fronta". V Vidmarjevi vili se je namreč 27. aprila 1941 sestalo
osem ljudi, ki so ustanovili Proti imperialistično fronto, temelječo
na trditvi, da je imperializem "višji stadij kapitalizma". Kasneje pa
je postalo znano tudi to, da celo datum ni pravi, saj je bila Proti
imperialistična fronta v resnici ustanovljena 26. aprila 1941. (Glej:
Dr. Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon, str. 306)
Ta organizacija je bila v tistem času usmerjena predvsem proti
Veliki Britaniji, ki je tedaj sama kljubovala Hitlerju. Nacistični Nemčiji
pa ni nasprotovala zaradi pakta, ki ga je imel Hitler podpisanega
s Stalinom. Šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se je
preimenovala v Osvobodilno fronto in kasneje začela z bojem
proti okupatorju. Iz navedenega izhaja, da organizacija, ki je bila
ustanovljena 26. aprila 1941, v resnici ne predstavlja začetka
boja proti okupatorju.
25. junija 1991 je slovenski parlament v skladu s plebiscitarno
voljo slovenskega naroda razglasil samostojno slovensko državo.
Naslednji dan je okupatorska jugoslovanska armada v nekaterih
delih Slovenije že začela napad na neodvisno slovensko državo.
Slovenski narod se je temu poskusu okupacije odločno uprl in v
desetih dneh vojne izboril samostojnost Slovenske države. Zato
predlagamo, da se za dan upora proti okupatorju določi 26. junij
1991, dan, ko smo se Slovenci uspešno uprli agresorski
Jugoslovanski armadi. Posledica tega upora pa je bila dejanska
osamosvojitev prve slovenske države. Gre za dan, ki ni v ničemer
sporen in je združil vse Slovence v skupnem cilju.

Brez narodnega ponosa Primorcev, brez trdoživosti njihovega
upora zoper potujčevanje in fašizem si težko predstavljamo
današnje stanje, ko je slovenski narod združen v samostojni
slovenski državi. Priključitev Primorske pred 50. leti ima tolikšen
pomen, da bi ta dogodek iz slovenske zgodovine morala država
Slovenija in njeni državljani obeležiti na primeren način.
CILJI IN NAČELA ZAKONA
S spremembo zakona želimo primerno obeležiti 15. september, ki
je za Slovenijo zelo pomemben in simbolizira dejanski dosežek
desetletnega protifašističnega boja. S spremembo praznika dneva
upora proti okupatorju pa želimo popraviti zgodovinsko netočnost
zaradi katere je bil 27. april proglašen za dan upora proti okupatorju
in hkrati za ta praznik uveljaviti najbolj primeren datum, ki je
nedvomno skupen vsem Slovencem.
FINANČNE POSLEDICE
Sprejem spremembe zakona ne bo zahteval nobenih finančnih
sredstev iz državnega proračuna in ne bo imel nobenih drugih
posledic v skladu z drugim odstavkom 175. člena poslovnika.

Slovensko Primorje s Trstom in Gorico je po prvi svetovni vojni
pripadlo Italiji, kar so velesile potrdile z Rapalsko pogodbo. V Italiji
je tako ostalo okoli 300.000 Slovencev. Italijanska država je izvajala
nacionalni pritisk na slovensko manjšino, ki se je stopnjeval s
prihodom fašistov na oblast. Slovenski manjšini so bile kratene
temeljne pravice, kot so prepoved uporabe slovenskega jezika v
javnem življenju, odprava slovenskih krajevnih napisov,
sprememba osebnih imen, odprava slovenskega pouka idr.
Italijanska oblast je načrtno poitalijančevala slovenski živelj. Kot
odpor proti temu so narodno usmerjeni Slovenci ustanovili ilegalno
organizacijo TIGR, ki si je prizadevala za priključitev Primorskih
Slovencev k matični domovini. Najpomembnejše dejstvo je, da so
se fašizmu uprle različne politične sile.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
se prvi člen spremeni tako, da se glasi:
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
• 1. in 2. januar, novo leto
- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
• 1. In 2. maj, praznik dela
- 25. junij, dan državnosti
■ 26. junij, dan upora proti okupatorju
■ 15. september, priključitev Primorske Sloveniji
-1. november, dan spomina na mrtve
- 26. december, dan samostojnosti

Maja 1945 je bila za kratek čas osvobojeno celotno Slovensko
ozemlje do njenih skrajnih etičnih meja. Stoletni sen združitve
vseh Slovencev je bil za hip uresničen: osvobojen je bil Trst in
Gorica, na avstrijskem Koroškem pa so okoli vojvodskoga prestola
postavili slovensko častno stražo.
Zaradi bojazni pred velikim vplivom sovjetske in jugoslovanske
komunistične oblasti v tem delu Sredozemlja so se Angleži maja
1945 odločili, da zaustavijo In potisnejo slovensko In jugoslovansko
vojsko nazaj Iz Trsta In njegovega zaledja (In Iz Gorice in dela
Istre). Britanci so se postavili na stališče, da lahko obmejna
vprašanja z Italijo reši le mirovna konferenca. "Sporno" ozemlje
so razdelili na cono A (pod Anglo-Ameriškim nadzorom) In cono
B (pod jugoslovanskim nadzorom). Cona A je zajemala območje
Beneške Slovenije, Soške In Vipavske doline ter Trsta s Krasom,
cona B pa del ozemlja slovenske Primorske in dela Istre.

poročevalec, št. 21

Prazniki Republike Slovenije Iz prejšnjega odstavka so dela prosti
dnevi.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV
1. člen zakona se spremeni tako, da kot praznik upora proti
okupatorju namesto 27. aprila uvaja 26. junij. Na novo pa se uvaja

državni praznik 15. september, priključitev Primorske Sloveniji,

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
1. člen
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
-1. in 2. januar, novo leto
■ 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
- 27. april, dan upora proti okupatorju
-1. in 2. maj, praznik dela
- 25. junij, dan državnosti
-1. november, dan spomina na mrtve
- 26. december, dan samostojnosti
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti
dnevi.
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Poročilo o

STANJU

NA

PAPIRJEV
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TRGU
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1996

- EPA 153-11 -

Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja na podlagi določila
151., 152. in 173. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev v
potrditev naslednje akte:

- Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za
leto 1996;
- Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto
1996.

- Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996;
- Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto
1997;

Tatjana Merčun, l.r.
Agencija za trg vrednostnih papirjev

% oziroma 54 mrd SIT. Delež naložb strank, za katere borzni
posredniki upravljajo finančno premoženje je v primerjavi z letom
1995 ostal na ravni okoli 10 %, medtem ko je delež lastnih naložb
borznih posrednikov upadel na 38 %.

POROČILO O STANJU NA TRGU
VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 1996
Značilnosti primarnega trga vrednostnih papirjev v Sloveniji so že
od leta 1994 nespremenjene. Primarni trg je pod močnim vplivom
lastninskega preoblikovanja podjetij in izdajanja vrednostnih
papirjev s strani bank. Pravih podjetniških izdaj vrednostnih
papirjev gospodarskih družb iz nefinančnega sektorja, katerih
namen je pridobiti dodatna sredstva za širitev obsega poslovanja,
pa od leta 1994 praktično ne beležimo.

1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Javne ponudbe vrednostnih papirjev lahko po vsebini razdelimo
na:
- javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji (primarni trg),
- nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili izdani
brez javne ponudbe, vnaprej znanim investitorjem,
- javne prodaje delnic podjetij v okviru lastninskega preoblikovanja,
- javne prodaja delnic pooblaščenih investicijskih družb.

Na trgovanje z vrednostnimi papirji na sekundarnem trgu v letu
1996 je pomembno vplivala predvsem uvrstitev prvih "privatizacijskih delnic" na organizirani trg. Poleg tega je na tržna gibanja
vplivala tudi ugotovitev hujših kršitev (manipulacija donosov) pri
upravljanju vzajemnih skladov in odvzem dovoljenja za upravljanje
investicijskih skladov družbi za upravljanje Proficia Dadas d.o.o.

1.1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV OB IZDAJI
(PRIMARNI TRG)

Pri obravnavi gibanj na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev v
letu 1996 je potrebno omeniti tudi pojav časopisnih oglasov ponudb za odkup delnic družb, ki so se lastninile z javno prodajo
delnic, organizacije trgovanja s terminskimi pogodbami na delnice
ter nakupe delnic olastninjenih slovenskih podjetij s strani tujih
investitorjev.

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev investitorji kupujejo
novoizdane vrednostne papirje od izdajateljev, ki s tem pridobijo
dodatna sredstva za svoje poslovanje. V letu 1996 je bilo skupno
izvedenih 11 javnih ponudb vrednostnih papirjev v skupni
nominalni vrednosti 10,3 mrd SIT. Vse javne ponudbe so bile
uspešne, vsi ponujeni vrednostni papirji so bili v celoti vpisani in
vplačani.

Največji delež naložb na trgu vrednostnih papirjev konec
septembra 1996 predstavljajo naložbe strank, za katere borzni
posredniki opravljajo posle posredovanja. Njihov delež znaša 53,2
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Tabela 1: Javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji

zap. št.

Vrsta vrednostnega papiija

Izdajatelj

Nominalna
vrednost izdaje

1

SKB BANKA d.d., Ljubljana

obveznica na ime

35.000.000 DEM

2

BANKA CELJE d.d., Celje

obveznica na ime

20.000.000 DEM

3

A BANKA d.d. Ljubljana

obveznica na ime

4

KREKOVA BANKA d.d., Maribor

obveznica na prinosnika

5

HMEZAD BANKA d.d. Žalec

redna delnica na ime

6

LB BANKA ZASAVJE d.d., Trbovlje

obveznica na ime

9.000.000 DEM

7

KMEČKA DZU d.d. Ljubljana

obveznica na ime

8.000.000 DEM

8

BANKA VIP A d.d., Nova Gorica

obveznica na prinosnika

5.000.000 DEM

9

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d., Ljubljana

obveznica na prinosnika

5.000.000 DEM

10

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d., Ljubljana redna delnica na ime

U

HRANILNICA LON d.d. Kranj

redna delnica na ime

Skupaj

900.000.000 SIT
10.000.000 DEM
830.186.000 SIT

314.000.000 SIT
35.000.000 SIT
10.297.736.000 SIT

Opomba: nominalna vrednost javno ponujenih vrednostnih papirjev v letu 1995 je znašala 7,5 mrd SIT, v letu 1994 pa 13,6 mrd SIT

obveznic po vsebini predvsem zbiranje dodatnih dolgoročnih virov,
podobno kot zbiranje depozitov, kar je primarna bančna dejavnost.

Z javno ponudbo vrednostnih papirjev so pridobivala sredstva za
poslovanje predvsem podjetja iz finančnega sektorja, kar osem
javnih ponudb so namreč izvedle banke, po eno pa družba za
upravljanje in hranilnica. V letu 1996 je torej prišlo le do ene javne
ponudbe novoizdanih vrednostnih papirjev podjetja iz nefinančnega sektorja (delnice Mladinske knjige tiskarne).

1.2. NADALJNJE JAVNE PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Do nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev pride takrat, ko
izdajatelj dobi dovoljenje Agencije za nadaljnjo javno prodajo
vrednostnih papirjev, ki so jih ob izdaji kupili (dobili) vnaprej znani
investitorji, zaradi česar ni bila opravljena javna ponudba. S
takšnimi vrednostnimi papirji se lahko prične trgovati na
organiziranem trgu šele, ko je pridobljeno dovoljenje za njihovo
javno prodajo. V letu 1996 je Agencija izdala dve takšni dovoljenji
(Tabela 2), hipotekarne obveznice podjetja BTC so se uvrstile v
borzno kotacijo A, obveznice Probanke pa na organizirani trg C.

Podatki kažejo, da je primarni trg vrednostnih papirjev v Sloveniji
docela nerazvit. Na nerazvitost trga kaže tudi dejstvo, da pri
nobeni od javnih ponudb ni prišlo do odkupa celotne emisije
vrednostnih papirjev z namenom nadaljnje prodaje (t.i.
underwritinga), saj ta storitev pri nas sploh še ni zaživela, čeprav
je v svetu to ena glavnih dejavnosti investicijskega bančništva.
Dejstvo pa je, da pri javni ponudbi bančnih obveznic (teh je bilo
kar sedem) ta storitev ni tako pomembna, saj je izdaja bančnih
Tabela 2: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev
Izdajatelj

zap. št.

1
2

BTC d.d. Ljubljana
PROBANKA d.d. Maribor

Vrsta vrednostnega papiija

hipotekama obveznica na ime
obveznica na ime

Skupaj

Nominalna vrednost izdaje

34.000.000 DEM
6.000.000 DEM
3.637.720.000 SIT

Opomba: nominalna vrednost nadaljnjih javnih prodaj vrednostnih papirjev v letu 1994 je znašala 4,6 mrd SIT, medtem ko v letu 1995 ni bila
izvedena nobena nadaljnja javna prodaja
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1.3. JAVNE PRODAJE DELNIC PODJETIJ V OKVIRU
lastninskega preoblikovanja

kot 1 mrd SIT devet podjetij, v letu 1996 pa le eno, in sicer Gorenje
d.o.o. (1.83 mrd SIT). Več kot 500 mio SIT so javni ponudbi delnic
v obravnavanem obdobju namenili še v štirih podjetjih: Hoteli Palače d.o.o. - 703 mio SIT, Cinkarna Celje p.o. - 668 mio SIT, Emona
obala d.d. - 600 mio SIT in Intertrade ITS d.d. - 570 mio SIT. V letu
1996 beležimo relativno veliko število javnih ponudb, katerih
nominalna vrednost je nižja od 100 mio SIT, in sicer 22, kar
predstavlja polovico odobrenih javnih prodaj v tem obdobju.

V letu 1996 se je z javno prodajo delnic lastninsko preoblikovalo
43 podjetij. Skupna vrednost ponujenih izdaj je znašala 8.66 mrd
SIT.
Vrednost javno ponujenih delnic podjetij se iz leta v leto opazno
zmanjšuje, saj je javni ponudbi delnic v letu 1995 namenilo več

Tabela 3: Javne prodaje delnic podjetij v okviru lastninskega preoblikovanja v letu 1996
zap. št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Skupaj

Izdajatelj

Mominalna vrednost
zdaje (SIT)

30RENJE d.o.o., Velenje
HOTELI PALAČE do.o. Portorož
CINKARNA CELJE p.o. Celje
EMONA OBALA d.d. Koper
INTERTRADE ITS d.d., Ljubljana
JP p.o. Bled
AERODROM LJUBLJANA p.o. Zgornji Brnik
COLOR p.o., Medvode
MI MODERNI INTERIERI p.o. Ljubljana
NTES p.o., Maribor
RTC KRVAVEC d.o.o. Kranj
VELETRGOVINA POTROŠNIK p.o. Murska Sobota
KRUH PECIVO p.o. Maribor
INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana
ALPOS p.o. Šentjur
TUB SWATY d.d., Maribor
INLES HRAST d.d„ Dolneja vas
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE p.o. Ljubljana
IMP ELEKTROMONTER d.o.o. Ljubljana
GG BLED p.o.. Bled
DANA p.o. Mirna
GORENJSKI SEJEM p.o. Kranj
GRUDA EXPORT IMPORT d.o.o. Ljubljana
IMP KLIMAT p.o., Ljubljana
MLAJ p.o. Ljubljana
TTJS - KOSI d.o.o.. Slovenj Gradec
TP ROŽCA p.o. Jesenice
BUTAN PLIN p.o., Ljubljana
ŠPECER1JA VELETRGOVINA p.o. Bled
MONTER d.o.o., Dravograd
JUTEKS p.o. Žalec
LIZ INŽENIRING p.o. Ljubljana
CREINA p.o., Kranj
UNITAS p.o. Ljubljana
GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ, Kranj
HIDROTEHNIK p.o., Ljubljana
RUDNIK MEŽICA d.o.o. Mežica
GRADIŠ STROJNO PROMETNA OPERATIVA p.o. Ljubljana
SLOVEN1JALES STOLARNA p.o.. Dobrepolje
KEMA p.o., Puconci
ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER d.o.o. Trbovlje
JELEN p.o. Slovenske Konjice
TEHNIČNI BIRO JESENICE p.o. Jesenice

1.830.000.000
703.830.000
668.412.000
600.779.000
570.000.000
403.050.000
388.948.000
383.296.000
244.310.000
219.993.000
205.734.000
179.747.000
163.510.000
160.140.000
142.640.000
138.464.000
133.430.000
128.963.000
127.440.000
122.380.000
118.710.000
95.247.000
94.296.000
77.858.000
74.718.000
68.836.000
65.688.000
55.093.000
49.953.000
45.634.000
44.200.000
41.169.000
40.836.000
39.913.000
38.745.000
37.630.000
35.952.000
33.600.000
30.138.000
19.561.000
13.617.000
10.170.000
9.118.000
8.655.748.000

Opomba: nominalna vrednost javnih prodaj delnic iz lastninskega preoblikovanja v letu 1995 je znašala 36,6 mrd SIT, v letu 1994 pa 38,1 mrd SIT
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POOBLAŠČENIH

V letu 1996 so bile izdane tri nejavne izdaje komercialnih zapisov
v skupni vrednosti 25 mio SIT.

V letu 1996 je Agencija izdala 33 dovoljenj za javno ponudbo
delnic pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju: PID) v
skupni nominalni vrednosti 65.82 mrd SIT. Od tega je bilo izdanih
5 dovoljenj za ustanovitev PID in 28 dovoljenj za povečanje
osnovnega kapitala PID z naslednjo izdajo delnic.

Banka Slovenije je v letu 1996 izvedla štiri javne ponudbe
vrednostnih papirjev:
- dvodelni blagajniški zapis Banke Slovenije - prva serija sedme
emisije, ki je bila javno ponujena dne 15.2.1996,
- blagajniški zapis Banke Slovenije z nakupnim bonom - peta
izdaja, ki je bila javno ponujena dne 1.6.1996,
- dvodelni blagajniški zapis Banke Slovenije - druga serija sedme
emisije, ki je bila javno ponujena v drugi polovici septembra,
- blagajniški zapis Banke Slovenije z nakupnim bonom - šesta
serija, ki je bila javno ponujena dne 1.12.1996.

1.4. JAVNE PRODAJE
INVESTICIJSKIH DRUŽB

DELNIC

Dne 31.12.96 je bilo v vse PID skupaj vplačano za 295 mrd SIT
delnic, kar je za 28.3 mrd SIT več kot konec leta 1995.
1.5 PRIMARNE NEJAVNE PRODAJE VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
JAVNIH DRUŽB

V letu 1996 je bilo izvedenih 21 nejavnih ponudb vrednostnih
papirjev. Za izvedbo primarne nejavne prodaje vrednostnih papirjev
ni potrebno izvesti javne ponudbe, zato izdajateljem nejavnih
vrednostnih papirjev Agencija ne daje dovoljenj. Podatki o
značilnosti nejavnih izdaj so pridobljeni na osnovi obvestil
izdajateljev.

V letu 1996 se je pomembno povečala tržna kapitalizacija in sicer
predvsem na račun pričetka trgovanja s privatizacijskimi
delnicami. V začetku leta se je na organiziranem trgu delovalo s
27 delnicami, konec leta pa se je število delnic na organiziranih
trgih (borzni kotaciji A in B ter odprti trg C) povečalo na 52. Vrednost
slovenskega borznega indeksa je v letu 1996 upadla od 1390
točk na 1183 točk, torej za 15 %. Promet z dolgoročnimi
vrednostnimi papirji je v primerjavi z letom 1995 porasel, tržnost
delnic in obveznic pa je upadla.

Skupna nominalna vrednost 12 nejavnih izdaj delnic znaša 2.68
mrd SIT.
Izvedenih je bilo šest nejavnih ponudb obveznic. Skupna nominalna
vrednost petih, ki so nominirane v DEM znaša 59.45 mio DEM,
nominalna vrednost izdaje nominirane v SIT pa 80 mio SIT.

Tbbela 4: Osnovni podatki o organiziranem trgu
31 12.1994 31.12.1995 31.12.1996
67

110

178

1396

1448

1183

31

49

84

delnice

19

27

52

obveznice

12

22

32

86

68

80

tržnost delnic **

2,48

1,12

0,54

tržnost obveznic **

0,72

0,33

0,25

tržna kapitalizacija

(mrd SIT)

SBI
število vrednostnih papirjev

promet (mrd SIT)

Opombi: j* podatki o prometu in tržnosti v prvem stolpcu se nanašajo na leto 1994, v drugem pa na leto 1995, v tretjem pa na leto 1996
tržnost izračunavamo kot razmerje med prometom in tržno kapitalizacijo
pričela Klirinško depotna družba.

V primerjavi s predhodnim letom, je v letu 1996 pomembno upadla
tržnost delnic, kar lahko povezujemo z 'uvrščanjem novih
privatizacijskih delnic na organizirani trg. Medtem ko se je
kapitalizacija delnic povečala iz 40 mrd SIT na 124.9 mrd SIT, se
je promet povečal od 45.2 mrd SIT na 67 mrd SIT v letu 1996.
Tržnost delnic je upadla, ker povečanje prometa ni sledilo
povečanju tržne kapitalizacije.

2.1. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA
ORGANIZIRANIH TRGIH V LETU 1996
2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani trg
V letu 1996 je bilo na organizirani trg uvrščenih 37 novih
dolgoročnih vrednostnih papirjev, in sicer 14 vrednostnih papirjev
na borzo, s 23 vrednostnimi papirji pa se je pričelo trgovati na
OTC trgu. Dne 31.12.1996 je bilo v kotaciji A in B na borzi
vrednostnih papirjev uvrščenih 44 vrednostnih papirjev (25 delnic
in 19 obveznic), na OTC trgu pa 40 vrednostnih papirjev (27

Na področju organizacije trgovanja ter obračuna in poravnavanja
obveznosti z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na organiziranem
trgu, je bila letu 1996 storjena pomembna sprememba. V maju je
namreč z obračunavanjem in poravnavanjem obveznosti iz
sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu
poročevalec, št 21
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delnic in 13 obveznic).

postavlja pa se vprašanje zakaj se podjetja, ki izpolnjujejo pogoje
za borzno kotacijo odločajo za uvrstitev na OTC trg ali pa celo
zavlačujejo z uvrstitvijo na organizirani trg. Razvidno je namreč,
da se vrednostni papirji, ki so bili vplačani z denarjem pretežno
uvrščajo v borzno kotacijo, medtem ko se z delnicami olastninjenih
podjetij, vplačanih s certifikati, trguje predvsem na OTC trgu. Iz
omenjenega bi lahko sklepali, da se izdajatelji, ki so jim investitorji
zaupali denar zavedajo, da investitorji, ki so vložili svoj denar v
podjetje, zahtevajo čim več informacij o poslovanju podjetja. Če
investitor vnaprej ne dobi zagotovila, da bo pravočasno obveščen
o poslovnih razultanih podjetja in pomembnih poslovnih dogodkih
verjetno svojega denarja ne bi investiral. Nekoliko drugačen pa je
odnos izdajateljev do investitorjev, ki so v podjetja vložili
"podarjene" certifikate s strani države. Podjetja, ki se kljub
izpolnjenim pogojem za borzno kotacijo odločajo za OTC trg,
očitno ne čutijo potrebe po zagotovitvi čim višje ravni informiranosti
investitorjev.

Vrednostne papirje s katerimi se je pričelo trgovati na
organiziranem trgu lahko razdelimo v dve skupini:
• prosto prenosljive delnice podjetij, ki so se lastninila z javno
prodajo (25),
- vrednostni papirji podjetij iz finančnega sektorja, predvsem bank
(12).
Podatki o vrednostnih papirjih, s katerimi se je pričelo trgovati na
organiziranem trgu v letu 1996 so prikazani v Tabeli 5 (priloga).
Ugotovimo lahko, da so se v podjetjih, ki so se lastninila z javno
prodajo, (izjeme so Kolinska, Droga, Kovinotehna. Lek in Luka
Koper) odločili za uvrstitev na OTC trg, medtem ko so se podjetja
iz druge skupine (finančni sektor) odločala za borzno kotacijo.
Podjetje z uvrstitvijo v določen segment organiziranega trga
nedvomno pokaže svoj odnos do investitorjev. Pomembna razlika
med borzo in OTC trgom so pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati
za uvrstitev v borzno kotacijo oz. na OTC trg ter zahteve glede
obveščanja investitorjev oz. javnosti.

S takšnimi usmeritvami javne družbe jasno pokažejo na svoj
privatizacijski izvor. Lastninjenje v prvi fazi očitno ne oblikuje
klasičnih javnih družb, ki si po definiciji morajo prizadevati za čim
kvalitetnejšo kotacijo, saj je od tega odvisen uspeh morebitne
dodatne emisije delnic kot vira dolgoročnega kapitala za podjetje.

Na borzi se lahko trguje le z vrednostnimi papirji, ki so v celoti
vplačani, neomejeno prenosljivi ter izpolnjujejo dodatne pogoje
glede kapitala izdajatelja, obdobja poslovanja, velikosti izdaje,
obdobja revidiranja izkazov poslovanja in razpršenosti vrednostnih
papirjev, ki jih določi borza. Na izvenborzni OTC trg pa se lahko
uvrsti vsak prosto prenosljiv vrednostni papir, za katerega je bilo
pridobljeno dovoljenje za javno ponudbo, kar obenem tudi pomeni,
da je moral izdajatelj pripraviti prospekt za javno ponudbo. Izdajatelj,
katerega vrednostni papir kotira na borzi, mora borzo in javnost
obvestiti o vseh pomembnih poslovnih dogodkih, ki bi lahko vplivali
na tečaj vrednostnega papirja, ju seznaniti s polletnimi in
revidiranimi letnimi rezultati poslovanja, ter obrazložiti vzroke za
morebitne 30 % spremembe tečaja.

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi papirji na
organiziranem trgu
Uvrščanje "privatizacijskih delnic" na organizirane trge pomembno
spreminja strukturo prometa in povečuje tržno kapitalizacijo.
Primerjava strukture prometa s strukturo prometa v predhodnih
letih pokaže, da je delež delnic v celotnem _prometu v letu 1996
dosegel najvišjo vrednost in znaša 77 %. Se večji je prispevek
teh delnic k tržni kapitalizaciji. Tržna kapitalizacija delnic na
organiziranem trgu je dne 31.12.1996 znašala 125 mrd SIT, tržna
kapitalizacija privatizacijskih delnic pa 112 mrd SIT oziroma slabih
90 % tržne kapitalizacije delnic. Pri tem je potrebno poudariti, da je
samo tržna kapitalizacija družbe Lek znašala 34 mrd SIT.

Za izdajatelje, katerih vrednostni papirji so na OTC trgu, pa razen
zakonske zahteve po izdelavi revidiranega letnega poročila ni
nobenih drugih zahtev glede obveščanja javnosti o poslovanju
podjetja. Razumljivo je, da se vrednostni papir podjetja ne more
uvrstiti v borzno kotacijo, če ne izpolnjuje zahtevanih pogojev,

Tržna kapitalizacija na organiziranem trgu vrednostnih papirjev je
konec leta 1996 znašala 178 mrd SIT, od tega kapitalizacija delnic
predstavlja 70 % celotne kapitalizacije, kapitalizacija obveznic pa
30 %.

Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 1996
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uvrščene v borzno kotacijo ali pa se z njimi trguje na odprtem trgu
C. Iz primerjave strukture prometa je razvidno, da se iz leta v leto
povečuje delež delnic, ki v letu 1996 dosega 77 % delež.

Slika 2 prikazuje strukturo prometa z vrednostnimi papirji na
organiziranem trgu od leta 1993 do leta 1996. Pri izračunu deležev
so upoštevane vse delnice in vse obveznice ne glede na to ali so
Slika 2: Struktura prometa v letih 1993 do 1996
LETO 1993
krat v p (17 40%)

LETO 1994

krat. v.p. (22.60%)
delnice (39,40%)
delnice (47.80
obveznice (29 60%)

jbveznice (43.20%)

LETO 1995

LETO 1996
krat. v p
obveznice (15.20%)

krat v.p. (22 86%)

delnice (51 33%)
/eznice (25 81%)
delnice (77.10%)

Tabela 6 prikazuje promet z dolgoročnimi vrednostnimi papirji na
organiziranih trgih glede na trg (borza, OTC trg) in glede na vrsto
dolgoročnih vrednostnih papirjev (delnice, obveznice) v letu 1996.
Od skupnega prometa z dolgoročnimi vrednostnimi papirji v višini

80.3 mrd SIT je bilo na borzi opravljenega kar 80.6 % prometa. Iz
tabele je možno razbrati tudi, da se je bistveno več prometa
opravilo z delnicami (83.6 %) kot z obveznicami (16.4 %).

Tabela 6: Promet z dolgoročnimi vrednostnimi papirji na organiziranih trgih v letu 1996

BORZA
DELNICE
(mrdSIT)
OBVEZNICE (mrdSIT)
SKUPAJ
delež

(mrdSIT)
(%)

SKUPAJ

OTC

delež (v %)

53.0
11.7
64.7

14.1
1.5

67.1
13.2

83,6
16,4

15.6

80.3

100

80,6

19,4

100

Promet z dolgoročnimi vrednostnimi papirji na organiziranem trgu
pa je v letu 1996 znašal 87 mrd SIT oz. približno 1 mrd DEM ter je
višji v primerjavi s prometom v letu 1995. Tudi v letu 1996 pa
promet na organiziranem trgu ni dosegel prometa iz leta 1994, ki
je znašal 1.42 mrd DEM.

izračunaval kot navadna aritmetična sredina odstotnih sprememb
enotnih tečajev delnic, vključenih v izračun, glede na vrednost
enotnih tečajev le teh v baznem obdobju, pomnoženo s taktorjem
tisoč. Konec leta 1996 so bile v SBI vključene redne delnice
naslednjih družb: Finmedia, Kolinska, Lek, Probanka, SKB banka,
Dadas, Droga Portorož, Kovinotehna, Nika in Terme Čatež.

2.1.3. Borzni indeksi
Slovenski borzni indeks (SBI) se je do 1. februarja 1997
poročevalec, št. 21
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Slika 3: Slovenski borzni indeks v letu 1996
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Hipi mesečni promet z delnicami

SBI

SBI je leto 1996 pričel na 1.390 točkah, sledil je hiter upad vrednosti
na nivo 1.300 točk ter obdobje rasti do sredine marca, ko je SBI
dosegel najvišjo vrednost v letu 1996 pri 1.600 točkah. Obdobje
rasti SBI sovpada z obdobjem povečanih pritokov sredstev v
vzajemne sklade Proficie Dadas in povečanim povpraševanjem
teh skladov po delnicah Dadas, Primofin, Finmedia in SKB.
Povpraševanje po omenjenih delnicah s strani vzajemnih skladov
Proficie Dadas je usahnilo, ostali investitorji pa niso bili pripravljeni
kupovati delnic po takratnih cenah. Sledil je padec tečajev
omenjenih delnic, ki se je prenesel na celoten trg, upad vrednosti
SPI in prometa z delnicami. SBI je najnižjo vrednost 892 točk v

letu 1996 dosegel 10.9.1996. Do konca leta se je vrednost SBI
ustalila na nivoju 1.200 točk. Okrevanje indeksa lahko povezujemo
s prvimi nakupi delnic olastninjenih podjetij s strani tujih investitorjev.
Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Lespeyersev
indeks trenutnih enotnih tečajev obveznic, vključenih v BIO,
primerjan z enotnimi tečaji teh obveznic v baznem obdobju. Ponder je vrednost prometa s posamezno obveznico v obdobju
zadnjega pol leta. Konec leta 1996 so bile v BIO vključene naslednje
obveznice: Republika Slovenija 1 in 2, Abanka 1. izdaja, Banka
Celje 1. izdaja in SKB banka 1. izdaja.

Slika 4: Borzni indeks obveznic v letu 1996
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2.1.4 Najprometnejši vrednostni papirji na organiziranih trgih

Upadanje borznega indeksa obveznic v prvi polovici leta 1996
lahko povežemo z dejstvom, da so bile glede na razmere na trgu
tolarske naložbe privlačnejše od naložb v obveznice, ki so
nominirane v DEM. Ob upadanju mesečnega prometa je vrednost
BIO v prvi polovici leta 1996 upadla s 111.6 točke na 106.6 točke.

V Tabeli 7 je prikazen promet z desetimi najprometnejšimi delnicami
na borzi v letu 1996 ter njihov delež v celotnem prometu. Deset
najbolj trgovanih delnic predstavlja 91,5% celotnega prometa
delnic. Med deset najprometnejših delnic so se uvrstile štiri
privatizacijske delnice, inn sicer delnice družb Lek, Kolinska,
Terme Čatež in Droga.

Tabela 7: Deset najprometnejših delnic na borzi v letu 1996

V rednostni papir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skupaj

Promet v SIT

SKB redna
Dadas redna
Lek redna - serija A
Kolinska redna
Finmedia redna
Terme Čatež redna
Probanka redna
GPG redna
MKZ redna
Droga redna

13.125.887.920
9.243.770.000
7.811.453.930
4.183.145.687
2.926.252.710
2.469.122.987
2.039.130.880
1.163.153.860
899.005.340
851.193.340
44.712.116.654

Na borznem trgu obveznic je tudi v letu 1996 prevladovalo trgovanje
z državnimi obveznicami. Promet z desetimi najprometnejšimi
obveznicami in njihov delež v celotnem prometu obveznic na

Delež v skupnem
prometu delnic (*/•)
26,9
18,9
16,0
8.6
6.0
5.1
4.2
2,4
1,8
1.7
91,6

borzi je predstavljen vTabeli 8.Trgovanje z državnimi obveznicami
predstavlja slabih 70 % celotnega trgovanja z obveznicami na
borzi.

Tabela 8: Deset najprometnejših obveznic na borzi v letu 1996

Promet v SIT

Vrednostni papir

l
' " "2
3
4
5
6
7
8
9
10

Republika Slovenija 2
Republika Slovenija l
Republika Slovenija 11
SKB l. izdaja
Republika Slovenija 8
Abanka l izdaja
Banka Celje
Factor banka
SKB 2. izdaja
Komercialna banka Triglav

Skupaj
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Delež v skupnem
prometu obveznic (%)

4.846.208.249
l.292.422.675
l.251.279.806
979.097.622
751.741.996
634.096.672
356.822.351
350.158.242
312.601.314
156.063.297

41,4

10.930.492.224

93,3

11,0
10,7
8,4
6,4
5,4
3,0
3,0
2,7
1,3
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delnico PS Mercator, in sicer za 8,25 mrd SIT kar predstavlja več
kot 50% celotnega prometa na OTC trgu. Med delnicami na
organiziranem trgu je bila Mercator v letu 1996 tretja
najprometnejša.

Tabela 9 prikazuje promet z desetimi najprometnejšimi
vrednostnimi papirji na OTC trgu in njihov delež v skupnem
prometu na OTC trgu v letu 1996. Med njimi je osem delnic in dve
obveznici. Na OTC trgu je bilo največ poslov sklenjenih z redno

Tabela 9: Deset naprometnejših vrednostnih papirjev na OTC trgu v letu 1996

Vrednostni papir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skupaj

Promet v SIT

redna delnica PS Mercator
redna delnica Tovarna sladkorja Ormož
redna delnica Rogaška
redna delnica Helios Domžale
obveznica Hipotekama banka Brežice
redna delnica Gea College
redna delnica Marina Portorož
redna delnica Intara
prednostna delnica Rogaška
obveznica občina Laško

52,9
9,9
8,7
3.3
2.4
2,3
2,1
1,9
1,6
1.5
86,6

Dadas (Finmedia in Primofin) ter tečaj delnice Dadas so se
povečali za približno 70% medtem ko se je tečaj delnice SKB
povečal za 11%. V omenjenem obdobju je vrednost slovenskega
borznega indeksa porasla za 14%. Agencija je ugotovila, da so
na porast tečajev delnic Dadas, Finmedia in Primofin pomembno
vplivale transakcije med pravnimi osebami, ki so povezane s
Poslovnim sistemom Dadas in vzajemnimi skladi, ki jih upravlja
Proficia Dadas.

2.1.5. Ugotovitve Agencije v zvezi z manipulacijo cene
vrednostnega papirja
Obseg prometa na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v
prvem trimesečju leta 1996 je glede na smer gibanja tečajev
pričakovan. Pogosto rast tečajev delnic spremlja tudi povečan
promet. To se je zgodilo tudi v začetku letošnjega leta, ko se je
promet z delnicami na organiziranem trgu v obdobju januar marec povečal iz nivoja 4.6 mrd SIT v januarju na 11 mrd SIT v
marcu. Kljub temu da navadno rast tečajev delnic spremlja tudi
povečan promet, pa iz Slike 1 izhaja, da je bil porast prometa
izjemno velik. V primerjavi z mesecem februarjem se je delniški
promet v marcu povečal za več kot 100%, saj je promet z
delnicami v februarju 1996 znašal 5.3 mrd SIT.

Podatki o trgovanju v obdobju od srede januarja do srede marca
1996 kažejo, daje Dadas BPH d.d. obvladoval trgovanje z delnicami
Dadas, Finmedia in SKB. Dadas BPH d.d. je v omenjenem obdobju
z delnicami Dadas opravil 69% prometa na borzi. Posli, pri katerih
je posredoval za prodajalca in kupca hkrati (aplikacije), pa
predstavljajo 70% prometa preko Dadas BPH d.d.. Pri trgovanju
z delnico Finmedia je Dadas BPH d.d. opravil 83% celotnega
prometa, polovico tega prometa predstavljajo aplikacije. Pri
trgovanju z delnico SKB je Dadasov tržni delež znašal 40%,
polovico tega prometa pa je bilo aplikacijskega.

Povečan promet z delnicami ter naraščanje tečajev določenih
delnic v prvem trimesečju leta 1996 lahko povežemo s povečanim
povpraševanjem po delnicah s strani vzajemnih skladov Proficie
Dadas. To povečano povprašavanje je temeljilo na izjemno
visokem pritoku sredstev v vzajemne sklade Proficie Dadas. V
obdobju od decembra 1995 do konca februarja 1996 so neto
pritoki sredstev v vzajemne sklade Proficie Dadas znašali 1.418
mio SIT, medtem ko so v istem obdobju neto pritoki v vse vzajemne
sklade znašali 1.430 mio SIT, kar pomeni, da so v omenjenem
obdobju praktično samo vzajemni skladi Proficie Dadas beležili
neto pritoke sredstev.

Manipulacija cene je sklepanje borznih poslov z neposrednim
namenom vplivanja na tržno ceno, torej z neposrednim namenom
omejitve delovanja zakonitosti konkurenčnega trga na oblikovanje
cene. Gre torej za posle, pri katerih se stranki neposredno (izven
trga) dogovorita za ceno in pri tem ceno namenoma oblikujeta
višje ali nižje od cene, ki bi se oblikovala na organiziranem trgu, z
namenom, da s takšnim poslom neposredno vplivata na ceno
določenega vrednostnega papirja, torej z namenom uravnavanja
(usmerjanja) cene vrednostnega papirja, ki je predmet tega posla.

V obdobju od sredine januarja do sredine marca so tečaji delnic,
ki so predstavljali 40% naložb vzajemnih skladov Proficie Dadas
pomembno porasli. To so delnice Dadas, Finmedia, Primofin in
SKB. Tečaji delnic tistih izdajateljev, ki so povezani s sistemom
6. junij 1997

8.250.229.549
1.537.510.878
1.355.346.266
508.640.810
371.450.946
357.143.434
333.599.620
300.933.444
251.148.188
237.603.904
13.503.607.039

Delež v skupnem
prometu OTC trga (%)

Borzno posredniška družba je lahko udeležena pri poslu, katerega
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izvenborzni trg C (OTC). Hkrati je v javnih medijih opozarjala
imetnike delnic naj s prodajo počakajo do uvrstitve na borzo in
tako realizirajo praviloma višjo ceno. Podatki o doseženih cenah
na neorganiziranem trgu in njihova primerjava s cenami na
organiziranem trgu kažejo, da se na organiziranem trgu praviloma
oblikuje višja cena. Iz Tabele 10 (priloga) so razvidni podatki o
cenah na neorganiziranem trgu v letu 1996 ter tečaji delnic na
organiziranem trgu na zadnji dan trgovanja v letu 1996.

namen je manipulacija cene, bodisi takrat, ko sporni posel sklene
za svoj račun ali za račun stranke. Za kršitev odgovarja, če je bila
pri borznem poslu udeležena z namenom manipulacije cene.
Namen pa je podan tako v primeru, ko borzno posredniška družba
sklene posel za svoj račun, kakor tudi v primeru, ko sklene posel
za račun stranke, za katerega ve oziroma bi morala vedeti, da je
sklenjen z namenom manipulacije.
Uradni borzni tečaj vrednostnega papirja, ki kotira na borzi ali se
z njim trguje na OTC trgu, je enotni tečaj. Enotni tečaj se
izračunava kot tehtana aritmetična sredina tečajev vseh poslov,
pri čemer so uteži količine vrednostnih papirjev. Iz tega sledi, da
k oblikovanju enotnega tečaja največ prispevajo posli, ki so
količinsko veliki.

Poleg omenjenega učinka uvrstitve na organiziran trg, ki se
izkazuje v vzpostavljanju tržne cene delnice, se z uvrstitvijo delnic
na borzo in na OTC trg širi ponudba organiziranega trga
vrednostnih papirjev. Potencialni investitorji (med njimi so zelo
pomembni vzajemni skladi) tako pridobijo nove investicijske
možnosti.

Oseba, ki želi vplivati na porast cene delnice (manipulirati ceno),
to lahko stori tako, da najprej pokupi ponujene delnice do določene
cene (čiščenje trga), potem pa po tej ceni sklene količinsko velik
posel.

V letu 1996 so z organiziranjem trgovanja s terminskimi pogodbami
na delnice pričeli na Blagovni borzi in na Terminski borzi. V aprilu
so na Blagovni borzi uvedli terminsko pogodbo na redno delnico
Poslovnega sistema Mercator, sredi junija pa je Terminska borza
d.o.o. uvedla terminske pogodbe na delnice Kolinske, Probanke,
SKB banke in Term Čatež.

Če je na trgu npr., najugodnejše povpraševanje po 152.450 SIT,
najugodnejša ponudba pa pri ceni 158.000 SIT, lahko nekdo, ki
želi, da bi uradni borzni tečaj znašal blizu 165.000 SIT, to z
manipulacijo doseže na sledeč način:

Agencija je še pred pričetkom trgovanja s terminskimi pogodbami
na posamične delnice (v mesecu marcu) seznanila obe terminski
borzi s stališčem strokovnega sveta, da je za organiziranje
trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih cena ja
posredno oz. neposredno odvisna od cene serijskih vrednostnih
papirjev, potrebno dovoljenje Agencije za ustanovitev borze.

- v nekaj sekundah in po možnosti ob odprtju trga, ko je na trgu
relativno malo ponudb pokupi vse delnice, ki so ponujene po
cenah od 158.000 SIT do 165.000 SIT,
- pri ceni 165.000 SIT sklene količinsko zelo velik posel, ki
predstavlja npr. desetdnevni povprečni promet, s čimer si zagotovi,
da bo kljub morebitnim nadaljnjim poslom po nižjih cenah (npr.
med 155.800 SIT in 153.450 SIT) enotni tečaj delnice blizu 165.000
SIT.

Trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so npr. terminski
instrumenti in opcije, slovenska zakonodaja še ne ureja. Razprava
o organiziranju trgovanja s terminskimi pogodbami na posamične
delnice je spodbudila razmišljanja o zakonski ureditvi področja
izvedenih finančnih instrumentov. Zaradi možnih negativnih vplivov
trga terminskih pogodb na posamično delnico, ki jih lahko ima na
promptni trg delnic, je Agencija dne 13.9.1996 Ministrstvu za finance predlagala sprejem interventnega zakona, ki bi do sprejema
celovite zakonodajne rešitve na področju izvedenih finančnih
instrumentov prepovedoval trgovanje in organiziranje trgovanja
s terminskimi pogodbami na posamične delnice.

Omenjeni podatki prikazujejo trgovanje z delnico Dadas dne
24.1.1996, koje zaradi predhodnega čiščenja trga in aplikacije, ki
je predstavljala 98% prometa tega dne, enotni tečaj delnice Dadas
porasel na 164.798 SIT in je za 5,8% višji od tečaja, ki ga dobimo,
če aplikacijo pri izračunu enotnega tečaja ne upoštevamo. Tečaj
aplikacije, ki je bila izvedena preko borzno posredniške družbe
Dadas BPH d.d. za povezani osebi iz sistema Dadas (Fundus
d.o.o. in Priom d.o.o.) ni ustrezal tržni vrednosti, kajti po izvedeni
aplikaciji ni bil nihče pripravljen odšteti za delnico Dadas več kot
155.800 SIT, do konca trgovanja pa je tečaj celo upadel na 153.450
SIT.

3. INVESTITORJI IN NJIHOVE NALOŽBE NA TRGU
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2.2. PONUDBE ZA ODKUP PRIVATIZACIJSKIH DELNIC

Tretji del poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996
obravnava naložbe investitorjev na trgu vrednostnih papirjev preko
pooblaščenih udeležencev, borzno posredniških družb in bank,
ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji (v
nadaljevanju: borzni posredniki) in strukturo investitorjev na
1.1.1996 in 30.9.1996 ter podaja primerjavo z letom 1995.

Sekundarni trg vrednostnih papirjev je bil v letu 1996 v znamenju
pričetka trgovanja s privatizacijskimi delnicami javnih družb na
organiziranem trgu. Uvrščanje privatizacijskih delnic na
organizirani trg vrednostnih papirjev je povezano s privatizacijskimi
posebnostmi, ki so pogojevale nastanek delnic javnih družb.

Naložbe investitorjev so obravnavane po treh različnih segmentih:
lastne naložbe borznih posrednikov, naložbe investitorjev, za
katere borzni posredniki opravljajo posle posredovanja in naložbe
investitorjev, katerim borzni posredniki upravljajo finančno
premoženje.

Prva od teh posebnosti je visok Spekulativni motiv nakupa delnic
javnih družb pred uvrstitvijo na organizirani trg. Špekulacija je v
pričakovanju višje cene po pričetku javnega trgovanja. Drugi, nič
manj pomemben razlog ponujanja odkupa teh delnic ter v veliki
meri tudi povpraševanja na organiziranem trgu je vzpostavljanje
lastniških kontrolnih paketov v posameznih podjetjih.

3.1. STANJE SKUPNIH NALOŽB (LASTNE NALOŽBE
BORZNIH POSREDNIKOV UPRAVLJANJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA STRANK IN OPRAVLJANJE POSLOV
POSREDOVANJA ZA STRANKE)

Agencija je zaradi udeležbe pri manipulaciji cene vrednostnega
papirja družbi Dadas BPH d.d. odvzela dovoljenje za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji.

Stanje vseh naložb na dan 1.1.1996 - 77,3 mrd SIT je bilo glede
na stanje pred enim letom nominalno višje za 3,4% medtem ko je
bilo v primerjavi s stanjem pred tremi meseci nominalno nižje za
15,8%.

Intenzivneje so se v časnikih začele pojavljati ponudbe za odkup
privatizacijskih delnic konec aprila 1996. Agencija je na te pojave
reagirala tako, da je v najkrajšem možnem roku v dogovoru z
Ljubljansko borzo poskrbela za uvrstitev teh delnic na organizirani
poročevalec, št. 21
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Tabela 11: Struktura skupnih naložb v letu 19%
01/01/96
znesek
(v mio SIT)
lastne naložbe

indeks
30/09/96 * 30/09/96 *
znesek
struktura 30.09.96/
(v mio SIT)
01/01/96

01/01/96
struktura

36.712

47,52%

38.268

37,76%

104

9.090

11,77%

9.135

9,01%

100

posredovanje

31.461

40,72%

53.9.54

53,23%

171

SKUPAJ

77.263

100,00

101.357

100,00

131

upravljanje

Opomba: Podatki o stanju naložb so na 30.9.96 zaradi načina zajemanja podatkov
V letu 1996 sta najbolj izraziti naslednji spremembi; delež lastnih
naložb borznih posrednikov v vseh naložbah se je zmanjševal in
je na dan 30.9.1996 predstavljal 37,7% vseh naložb, delež naložb
strank, za katere so borzni posredniki opravljali posle
posredovanje z vrednostnimi papirji (posli nakupa in prodaja
vrednostnih papirjev), sb je v tem obdobju povečeval in je na dan
30.9.1996 znašal 53,2% vseh naložb.

posrednikov povečal delež naložb v tržne vrednostne papirje
(vrednostne papirje, s katerimi se trguje na enem izmed
organiziranih trgov - kotaciji A in B ter izvenborznem trgu C) in
sicer je porasel na 42,3% oz. na 41,6% (1.1.1996 oz. 30.9.1996).
Na 1.1.1996 je bilo največ naložb v tržne obveznice (6,2 mrd SIT
oz. 16% vseh naložb borznih posrednikov), konec septembra pa
v tržne delnice (5,6 mrd SIT kar je predstavljalo 15% vseh naložb
borznih posrednikov).

Delež naložb fizičnih in pravnih oseb, za katere so borzni
posredniki upravljali finančno premoženje je v letu 1996 ostal na
enaki ravni kot v predhodnem obdobju in sicer okrog 10% vseh
naložb (z zneskom v višini 9,0 mrd SIT na oba obravnavana
datuma).

Skupni delež naložb v netržne vrednostne papirje je v primerjavi
s 1.1.1995 padel s 60% (stanje 30.9.1995) na 48,7% (stanje
30.9.1996). V letu 1996 je bilo v tej skupini naložb največ sredstev
investiranih v netržne kraktoročne vrednostne papirje, katerih
delež se je gibal med 35 in 40% vseh naložb borznih posrednikov.
Opažamo kontinuirano rast glede na predhodno leto (v letu 1995
se je namreč delež z 9,5% v januarju povečal na 28% v
septembru).

3.2. LASTNE NALOŽBE BORZNIH POSREDNIKOV
V primerjavi s 1.1.1995 se je v skupini lastnih naložb borznih
Tabela 12: Lastne naložbe borznih posrednikov

01/01/96
znesek
(v mio SIT)

30/09/96
znesek
(v mio SIT)

30/09/96
struktura

indeks
30.09.96/
31/01/96

tržni VP

15.551

42,36%

15.932

41,63%

102

netržni VP

18.484

50,35%

18.647

48,73%

101

2.678

7,29%

3.689

9,64%

138

36.713

100,00

38.268

100,00

104

ostalo
SKUPAJ
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01/01/96
struktura
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Osnovna značilnost strukture naložb strank je bila naslednja:
največ fizičnih oseb (več kot 60% na oba obravnavana datuma)
je imelo sklenjene pogodbe o upravljanju finančnega premoženja
do višine 2.55 mio SIT, vendar je njihov delež v vseh naložbah
fizičnih oseb vrednostno znašal 15-16%. Povprečna vrednost
naložb fizičnih oseb v tem razredu je znašala 800.000 SIT.
Nasprotno pa je 8-10% pravnih oseb imelo sredstva naložena v
višini nad 85.0 mio SIT, njihove naložbe so vrednostno presegale
55% vseh naložb pravnih oseb. Povprečna vrednost naložbe v
najvišjem razredu je znašala 192.0 mio SIT (na dan 1.1.1996) oz.
202.0 mit SIT (na dan 30.9.1996).

3.3. UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA STRANK
Naložbe strank, za katere so borzni posredniki opravljali storitve
upravljanja finančnega premoženja, so v letu 1996 glede na
preteklo leto ostale najbolj stabilne tako po skupnem nominalnem
znesku ter deležu med vsemi obravnavanimi naložbami, kakor
tudi po skupnem številu strank pri borznih posrednikih.
Število fizičnih oseb se je v devetih mesecih leta 1996 s 707
zmanjšalo na 642, medtem ko je število pravnih oseb, katerim so
borzni posredniki upravljali finančno premoženje poraslo s 196
na 237.

Ibbela 13: Upravljanje finančnega premoženja strank

01/01/96
fizične
osd>e

01/01/96
pravne
osebe

01/01/96

707
2.225

196
6.865

število oseb
znesek (v mio SIT)
struktura naložb:
- tržni VP
- netržni VP
- ostalo

30/09/96
pravne
osebe

30/09/96

SKUPAJ

30/09/96
fizične
osebe

903
9.090

642
2.178

237
6.957

879
9.135

5.169
2.289
1.632

SKUPAJ

5.370
1.623
2.142

V obdobju prvih devet mesecev leta 1996 se je delež naložb iz
naslova posredovanja za stranke povečeval in je na dan
30.9.1996 znašal že 53,2% vseh naložb oz. 53,9 mrd SIT.

V letu 1996 je skupni nominalni znesek sredstev v upravljanju
znašal 9,0 mio SIT, število strank borznih posrednikov je bilo dne
1.1.1996 - 903 oz. 879 na dan 30.9.1996. Splošna značilnost
tovrstnih naložb je bil prevladujoči delež naložb v tržne
vrednostne papirje, ki je bil v obeh obravnavanih letih višji od
50%.

V skupini naložb strank, za katere so borzni posredniki
posredovali pri trgovanju z vrednostnimi papirji, je bila struktura
naložb zelo podobna prej omenjeni na področju upravljanja
finančnega premoženja strank. Kar 80% (na dan 30.9.1996) oz.
celo 90% (stanje na dan 1.1.1996) fizičnih oseb je imelo naložbe
v višini od 2.55 mio SIT, z vrednostnim deležem od 20 do 25%
vseh naložbah fizičnih oseb. Povprečna vrednost zneska je
znašala 382.000 SIT oz. 463.000 SIT. Za razliko od stanja na
področju upravljanja finančnega premoženja strank, je tudi pri
fizičnih osebah pri posredovanju opaziti podoben vzorec kot pri
pravnih osebah, manj kot 1% jih je imelo naložbe v višini 28%
oz. celo 37% vrednosti vseh naložb fizičnih oseb. Pri pravnih
osebah je ravno tako opaziti pomemben vrednostni delež tistih,
katerih naložbe so presegale 85.0 mio SIT; njihov delež se je
gibal od 8,5% do 12% med vsemi pravnimi osebami, vendar je
bila skupna vrednost naložb večja od 70% vseh naložb pravnih
oseb v letu 1996, s povprečnima vrednostima 270.0 oz. 290.0
mio SIT.

Netržni vrednostni papirji so tako kot v letu 1995 dosegli največji
delež, in sicer v višini 25% vseh naložb v upravljanju, predstavljale
so jih predvsem naložbe v netržne kratkoročne vrednostne
papirje.
Pomembna postavka so še denarna sredstva in depoziti; njihov
delež je ves čas presegal 10% vseh naložb, v letu 1996 se je
gibal v nominalni višini od 1.3 do 1.9 mrd SIT (z deležema 15% in
21% v vseh naložbah).
3.4. POSREDOVANJE ZA STRANKE
Najvidnejša sprememba na področju naložb finančnih in pravnih
oseb, za katere so borzni posredniki posredovali pri nakupih in
prodajah vrednostnih papirjev, je zmanjšanje obsega in deleža
naložb ter skupnega števila strank na dan 1.1.1996 glede na
stanje v septembru 1995.

i
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Tabela 14: Posredovanje za stranke

število oseb
znesek (v mio SIT)
struktura naložb:
- tržni VP
-netržni VP
-ostalo

01/01/96
fizične
osebe

01/01/96
pravne
osebe

01/01/96

3.935
6.619

751
24.842

30/09/96
pravne
osebe

30/09/96

SKUPAJ

30/09/96
fizične
osebe

4.686
31.461

6.520
10.045

995
43.909

7.515
53.954

24.096
5.833
1.532

SKUPAJ

38.951
13.562
1.441

pa odsotnost organiziranega trgovanja še dodatno znižuje
vrednost delnicam PID, kar gre v prid kupcem delnic PID na
neorganiziranem trgu (akviziterji ipd.), kjer se lahko dosegajo
nižje cene. Velik delež certifikatov je omogočal družbam za
upravljanje višjo osnovo za obračun provizij za upravljanje PID.
Možnost obračunavanja provizije od višje osnove, tj. od osnove,
ki zajema tudi neizkoriščene certifikate so imele družbe za
upravljanje do 13.8.1996. Od tega datuma dalje pa le še od osnove,
ki ne vključuje neizkoriščenih certifikatov. Razlog za odpravo
višje osnove je bila odločitev Ustavnega sodišča RS glede
ustavnosti sklepa o določitvi višine čiste vrednosti sredstev, ki
določa tudi osnovo za obračun provizije. Ustavno sodišče je
odločilo, da sklep Agencije, ki je znižal osnovo za neizkoriščene
certifikate, ni protiustaven oz. nezakonit.

Prevladujoč delež sredstev strank, za katere so borzni posredniki
opravljali posle nakupa in prodaje vrednostnih papirjev, je bil
investiran v tržne vrednostne papirje. V ietu 1996 je ta delež
znašal že 72% vseh naložb strank. Največ sredstev je bilo
investiranih v obveznice, s katerimi se trguje na enem od
organiziranih trgov. Z izjemo stanja na dan 1.1.1996 je bil delež
naložb v netržne vrednostne papirje ves čas v višini 25% vseh
naložb. Med netržnimi vrednostnimi papirji so prevladovale naložbe
v delnice (v letu 1996 predvsem delnice iz procesa privatizacije).
4. INVESTICIJSKI SKLADI
4.1. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE (PID)
Konec leta 1996 je bilo vpisanih v sodni register 64 PID 1 *, katerih
skupni osnovni kapital znaša 268.9 mrd SIT. PID so do konca leta
v povprečju uspele zamenjati le 34,23% svojih sredstev, preostalih
65,77% predstavljajo neizkoriščeni certifikati, kar pomembno
vpliva na knjigovodsko vrednost premoženja, ker se kot postavka
sredstev revalorizirajo z indeksom rasti drobno prodajnih cen. V
Tabeli 15 (priloga) je prikazana struktura sredstev vseh PID, po
stanju 31.12.1996 znaša njihova vsota 455.1, mrd SIT.

Glede na velikost premoženja, ki ga upravljajo posamezne družbe
za upravljanje so iz Slike 5 (priloga) razvidna velika odstopanja
med družbami. Od vseh 23 družb za upravljanje kolikor jih je
konec leta upravljalo PID, šest družb razpolaga s 60% vseh
sredstev PID. Po drugi strani pa je značilno da PID, ki so uspele
zbrati največ certifikatov, razpolagajo z relativno majhnim delom
realnega premoženja in velikim deležem neizkoriščenih certifikatov.
Iz spodnje Tabele 16 je razvidno, da predstavljajo pri trgovanju
med skladi posli s Kapitalskim skladom pokojninskega in
invalidskega zavarovanja kar 40% vrednosti vseh prodaj in 44,9%
vrednosti vseh nakupov PID. Na drugem mestu je promet med
samimi PID, sledi promet z različnimi pravnimi osebami. Velik del
prometa s pravnimi osebami odpade na borzne posrednike, kar
pomeni, da so borzni posredniki za račun PID sklepali posle z
vrednostni papirji, ki so se že uvrstili na organiziranj trg, oziroma
da so trgovali neposredno s PID za svoje potrebe ali potrebe
svojih strank.

Dinamika zamenjave certifikatov za realno premoženje je bila
delničarjem PID precej nenaklonjena. V začetku 1996 leta so
imele PID v povprečju še 83,98% neizkoriščenih certifikatov,
konec junija 80,2% konec septembra 71,55% in konec decembra
65,77%.
Počasna zamenjava certifikatov za realno premoženje je imela
več negativnih vplivov na poslovanje PID. Prvič je velik delež
certifikatov povečeval negotovost glede ocene vrednosti
premoženja, kar otežuje trgovanja z delnicami PID, po drugi strani

1" V postopku ustanavljanja oziroma zbiranja certifikatov je bilo
konec leta še 8 PID.
6. junij 1997
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Tabela 16: TVgovanje PID v letu 1996 z delnicami in deleži, ki so jih pridobile od Sklada RS za razvoj.
stranke PID
1
ODŠKODNINSKI SKLAD
KAPITALSKI SKLAD
FIZIČNE OSEBE
DRUGE PRAVNE OSEBE
- borzni posrednih
- ostalo (neposredni posli)
PID
skupni promet PID

NAKUPI
2

%
3

480.337.461
5.119.294.750
252.124.012
2.415.561.782
658.712.024
1.756.849.758
3.137.095.223

4,2%
44,9%
2,2%
21,2%

11.404.413.228

100,0%

PRODAJA
4

%
5

400.890.786
4.778.930.438
472.387.013
3.038.800.043
1.321.605.082
1.717.194.960
3.256.742.610

3,4%
40,0%
4,0%
25,4%

11.947.750.889

100,0%

27,5%

Kupnina za nakup delnic oz. poslovnih deležev podjetij, pridobljenih
od Sklada RS za razvoj je bila najpogosteje poravnana z drugo
delnico (634 krat), sledi plačilo z denarjem (227 krat), s certifikati
(56 krat) ter poslovnim deležem (17 krat). Delnica kot oblika
plačila za nakup delnic (deležev) od PID predstavlja kar 75,9%
celotne vrednosti vseh prodaj, ki so jih PID opravile v letu 1996.
Pri nekaterih sklenjenih poslih (skupaj jih je v letu 1996 bilo 560) je

SKUPAJ
6

%
7

881.228.247
9.898.225.188
724.511.025
5.454.375.545
2.094.317.106
3.360058.439
6.393.824 113

3,8%
42,4%
3,1%
23,4%

23.352.164.118

100,0%

27,3%

27,4%

prisoten kombiniran način plačevanja, kjer je bila obveznost
poravnana z različnimi oblikami plačila (denar, delnica ipd.). Tudi
iz spodnje tabele lahko sklepamo, da je bil največji del poslov
sklenjen z namenom medsebojnega urejevanja strukture naložb
PID, oziroma da je bilo efektivnega trgovanja relativno malo. V
Tabeli 17 so prikazane vrednosti in deleži posameznih oblik plačila
za delnice oz. poslovne deleže, ki so jih prodale PID.

Tabela 17: Oblike plačila pri prodaji delnic, ki so jih PID pridobile od Sklada RS za razvoj
OBLIKE PLAČILA
DENAR
CERTIFIKAT
DELNICA
POSLOVNI DELEŽ

VREDNOST

SKUPAJ

V letu 1996 so PID trgovale z delnicami oziroma poslovnimi deleži
250 različnih izdajateljev. Največ poslov je bilo opravljanih z delnico
Poslovnega sistema Mercator (skupaj 86, od tega je bila ta delnica
23 krat predmet nakupov in 63 krat predmet prodaj). Glede
pogostosti trgovanja sledijo delnice Save Kranj (34), Slovenijalesa
(33), Leka (29), Krke (28), Istrabenza (24) it.. Tudi po prometu je
bila delnica Poslovnega sistema Mercator najbolj tržno blago.
Tabela 18 (priloga) prikazuje velikost prometa s 25 delnicami, s
katerimi so PID opravile največ poslov. PID so opravile z delnico
Mercatorja 2283.9 mio SIT prometa, od tega večji del odpade na
prodajo (2005.0 mio SIT), kar pomeni, da so PID večinoma
prodajale to delnico, kar kaže njihov neto promet (-1726.0 mio
SIT). Veliko prodaj je bilo še z delnico podjetja Iskraemeco (629.5
mio SIT) in delnico LEK (602.9 mio SIT). Na strani nakupov pa so
PID največ povpraševale po delnicah podjetja Valkarton (neto
promet 321.9 mio SIT), sledita mu Živila Kranj Naklo (317.5 mio
SIT) in Slovenijales (192.6 mio SIT).

2.096.959.861
702.752.777
9.063.251.275
84.786.976

17,6%
5,9%
75,9%
0,7%

11.947.750.889

100,0%

mrd SIT. Največji delež v strukturi naložb vzajemnih skladov na
dan 31.12.96 so imeli dolgoročni vrednostni papirji (73,91%).
Pomemben delež naložb so predstavljali tudi kratkoročni
vrednostni papirji Banke Slovenije (8,54%) ter depoziti pri bankah
(7,64%). Struktura naložb vzajemnih skladov je predstavljena v
Tabeli 19 (priloga).
Zmanjšanje skupnega premoženja vzajemnih skladov je posledica
odločitve več kot 80% investitorjev štirih vzajemnih skladov
Proficie Dadas, da so njihovo premoženje prenese na poslovni
sistem Dadas d.d., sami pa postanejo upniki te delniške družbe.
Tako prenešeno premoženje je na dan 25.3.1996 znašalo
vrednostno 5.0 mrd SIT. Družbi Proficia-Dadas d.o.o. je bilo zaradi
manipulacije oz. umetnega ustvarjanja donosov odvzeto dovoljenje
za upravljanje, vsi vzajemni skladi, ki jih je dotlej upravljala, pa so
bili prenešeni v upravljanje Kmečki družbi d.d.. Seveda v obsegu,
kot je ostal po prenosu premoženja na delniško družbo Dadas
d.d.. Na dan 24.7.1996 je po izračunih Kmečke družbe za
upravljanje d.d. znašalo premoženje tako prenešenega
premoženja 260 mio SIT.

4.2. VZAJEMNI SKLADI
Ob koncu leta 1996 je poslovalo 15 vzajemnih skladov, vrednost
njihovih naložb pa je znašala 2.3 mrd SIT, medtem ko je vrednost
naložb 18 vzajemnih skladov na začetku leta 1996 znašala 6.5
poročevalec, št. 21

DELEŽ

Na podlagi soglasja vlagateljev vzajemnih skladov, ki so se odločili
za prenos na Kmečko družbo za upravljanje, je Kmečka družba
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23.8.1996 te štiri vzajemne sklade (Rastko 1, Herman Celjski,
Diver in Neli) združila tako, da sta se iz združene mase sredstev
oblikovala dva nova vzajemna sklada (KD Bondi in Rastko), ki
sta od 1.9.1996 normalno poslovala.
Iz Slike 6a in 6b (priloga) je razvidno gibanje višine premoženja
(konec leta so sredstva v Rastku znašala 100 mio SIT oz. v KD
Bond 50 mio SIT) in gibanje neto plačil v obeh vzajemnih skladih.
Pri obeh skladih je v septembru opazna relativno velika prodaja
enot premoženja (izstop), ko sta sklada postala povsem odprta.

SBI in majhna korelacija sprememb VEP s spremembami indeksa
SBI (zlasti v obdobju april - avgust) je posledica relativno manjšega
deleža naložb v vrednostne papirje, ki so kotirali na Ljubljanski
borzi.
dr. Dušan Mramor, I. r.
Predsednik strokovnega sveta

PRILOGA: TABELE IN SLIKE

Ob koncu lanskega leta je iz Slike 7 (priloga) razvidno, da je
vzajemni sklad Piramida oziroma družba za upravljanje LB
Maksima d.o.o. razpolagala s sredstvi največjega vzajemnega
sklada (574 mio SIT), temu je sledil vzajemni sklad Galileo (436.24
mio SIT), ki ga upravlja Kmečka družba za upravljanje
investicijskih skladov d.d.. Kmečka družba, ki upravlja še
vzajemna sklada KD Bond in Rastko, je konec leta razpolagala s
približno enakim deležem (25%) v celotnem premoženju vseh
vzajemnih skladov kot družba za upravljanje LB Maksima.

Tabela 5: Novi vrednostni papirji na organiziranem trgu v letu
1996

4.2.1. Gibanje vrednosti egot premoženja

Tabela 19: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov (IS/M-1)

Kumulativne spremembe vrednosti enot premoženja (VEP), ki
določa ceno po kateri vlagatelji vstopajo (izstopajo) v vzajemni
sklad, so bile v lanskem letu med vzajemnimi skladi precej različne.

Slika 5: Sredstva v PID, ki jih upravljajo DZU na dan 31.12.1996

Iz Slike 8 (priloga) je razvidno, da so se konec leta 1996 letne
odstqtne spremembe VEP vzajemnih skladov gibale med minus
20% do plus 20%. Iz prikaza je tudi razvidno, da so praviloma vsi
vzajemni skladi izkazali višje rasti od borznega indeksa delnic
SBI. Odstotne spremembe SBI indeksa so bile praviloma višje od
sprememb VEP le v mesecu februarju in marcu. Boljše rezultate
poslovanja vzajemnih skladov, kot jih izkazuje gibanje indeksa

6. junij 1997

Tabela 10: Cene delnic na neorganiziranem trgu in tečaji na
organiziranem trgu v SIT
Tabela 15: Prikaz strukture naložb PID (IS/M-1)
Tabela 18:25 delnic s katerimi so PID opravile v letu 1996 največ
prometa

Slika 6a: Velikost premoženja in neto plačila vzajemnega sklada
Rastko 1
Slika 6b: Velikost premoženja in neto plačila vzajemnega sklada
KD Bond
Slika 7: Struktura sredstev po vzajemnih skladih na dan 31.12.1996
Slika 8: Spremembe vrednosti enot premoženja v vzajemnih
skladih in indeksa SBI in BIO v letu 1996
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Tabela 5: Novi vrednostni papirji na organiziranem trgu v letu 1996

Vrednostni papir

Datum uvrstitve na
organizirani trg

Delnice

prednostna delnica Dolenjska banka na ime
prednostna delnica Dolenjska banka na prinosnika
prednostna delnica Kovinotehna
redna delnica Dolenjska banka
redna delnica Droga Portorož
redna delnica Gea
redna delnica Gorenjski tisk
redna delnica Grosist Gorica
redna delnica Helios
redna delnica Jadran Sežana
redna delnica Jata meso
redna delnica Kolinska
redna delnica Kompas hoteli
redna delnica Kovinotehna
redna delnica Lek A
redna delnica Lesnina Emmi
redna delnica Lisca
redna delnica Loka
redna delnica Luka Koper
redna delnica Marina Portorož
redna delnica Melamin Kočevje
redna delnica PS Mercator
redna delnica Pinus Rače
redna delnica Rudis Trbovlje
redna delnica Slovenijales
redna delnica Tosama Domžale
redna delnica Tovarna sladkorja Ormož
redna delnica Zlatorog Maribor

22.3.96
22.3.96
17.7.96
22.3.96
12.6.96
30.7.96
19.9.96
22.4.96
19.9.96
23.9.96
23.9.96
8.1.96
31.5.96
17.7.96
11.9.96
8.5.96
26.6.96
19.6.96
20.11.96
19.9.96
23.9.96
4.4.96
13.6.96
13.9.96
8.5.96
13.9.96
12.4.96
7.11.96

borzna kotacija B
borzna kotacija B
borzna kotacija B
borzna kotacija A
borzna kotacija B
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
borzna kotacija B
OTC trg
borzna kotacija B
borzna kotacija A
OTC trg
OTC trg
OTC trg
borzna kotacija B
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg
OTC trg

Obveznice

obveznica Abanka d.d. - 1 izdaja
obveznica Banka Vipa - 3. izdaja
obveznica Factor banka - 1. izdaja
obveznica Hipotekama banka - 1 izdaja
obveznica Kmečka družba
obveznica Poteza borzna družba d.d.
obveznica Probanka - 1 .izdaja
obveznica Probanka - 2.izdaja
obveznica Stanovanjski sklad RS

81.96
13.11.96
23.5.96
29.3.96
24.7.96
7.3.96
15.7.96
4.7.96
4.7.96

borzna kotacija A
borzna kotacija B
borzna kotacija B
OTC trg
OTC trg
OTC trg
borzna kotacija A
OTC trg
borzna kotacija B

Segment trg«

Vir: Ljubljanska borza d.d.
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Tabela 18: 25 delnic s katerimi so PID opravile v letu 1996 največ prometa

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NAKUPI
NETO PROMET
IZDAJATELJ
PRODAJE
SKUPAJ
2
3
4
5=3+4
6=4-3
Poslovni sistem Mercator d.d.
278.943.208 2.004.990.182 2.283.933.390 -1.726.046.974
Sava Kranj
339.862.438
270.802.824
610.665.262
69.059.614
Slovenijales, mednarodno podjetje
325.826.475
133.270.000
459.096.475
192.556.475
Lek
210.465.845
813.351.227 1.023.817.072
-602.885.382
Krka tovarna zdravil, p o.
222.257.940
274.432.148
496.690.088
-52.174.208
Istrabenz d.d., Koper
39.693.170
372.867.440
333.174.270
-293.481.100
Melamin
0
77.660.985
77.660.985
-77.660.985
Avto Celje
68.901.525
501.426.319
570.327.844
-432.524.794
Valkarton
321.938.698
0
321.938.698
321.938.698
Petrol Trgovina
130.118.312
67.310.000
197.428 312
62.808.312
Terme Čatež
37.110.960
247.116.150
284.227.110
-210.005.190
Primorski Tisk Koper
0
61.799.261
61.799.261
-61.799.261
Pivovarna Union
17.307.688
221.460.579
238.768.267
-204.152.891
Pomurska Založba Murska Sobota
27.960.400
16.599.140
44.559.540
11.361.260
Center Celje
51.807.912
34.974.904
86.782.816
16.833.008
Nega Celje
0
1.450.242
1.450.242
-1.450.242
Živila Kranj Naklo
317.505.168
0
317.505.168
317.505.168
Svila, tekstilna tovarna d.d., Maribor
3.513.900
16.630.104
20.144.004
-13.116.204
T p Metro Celje
51.256.540
182.976.843
234.233.383
-131.720.303
Emona obala Koper d.d.
183.352.539
0
183.352.539
183.352.539
ISKRAEMECO
0
629.508.634
629.508.634
-629.508.634
Kroj Škofja Loka
39.558.067
0
39.558.067
39.558.067
Potrošnik Celje
87.075.600
506.500.192
593.575.792
-419.424.592
Zdravilišče Radenska
0
157.015.963
157.015.963
-157.015.963
Žima Ljubljana
114.988.030
30.295.405
145.283.435
84.692.625
CELOTENI PROMET
11.404.413.229 11.947.750.887 23.352.164.116
-543.337.658
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Tabela 19: PRIKAZ STRUKTURE NALOŽB VZAJEMNIH SKLADOV (obrazec IS/M-1)
31.12.1996
SKUPAJ

31.12.1995
DELEŽ

v 1.000 SIT
41.853

1,82%

2. Terjatve

66.632

2,90%

196.158

8,54%

3.1. Republike Slovenije
3.2. Banke Slovenije
3.4. Tuji

DELEŽ

v 1.000 SIT

1. Denarna sredstva
3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj)

SKUPAJ
243.644

3,74%

523.308

8,03%

0

870

196.158

341.069

0

4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj)

1.697.325

4.1. Domači (skupaj)

1.697.325

5.143.910

666.400

1.510.505

4.1.1. Obveznice (skupaj)

73,91%

5.143.910

4.1.1.1. Republike Slovenije

170.153

723.681

4.1.1.2. Druge obveznice

496.247

786.824

1.030.926

3.633.405

4.1.2. Delnice (skupaj)
4.1.2.1. Na organiziranem trgu vred. papirjev (A,

894.002

4.1.2.2. Na neorganiziranem trgu vred. papirjev

136.924

4.2. Tuji (skupaj)

78,95%

0

5. Ostali vrednostni papirji

118.956

5,18%

6.043

0,09%

6. Depoziti v banki in DFO

175.503

7,64%

598.252

9,18%

2.296.427

100,00%

6.515.157

100,00%

7. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5. in 6.
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A TRUST, d.d.
AKTIVA PDZU d o.o.
ARKADA DZU. d.o.o.
ATENA d.o.o.
AVI P d.o.o.
CAP-INVEST d.d.
CERTIUS d.o.o.
DIVIDA, d.d.
DUS KRONA d.o.o.
INFOND, d.o.o.
INTARA S&P, d.o.o.
KMEČKA DRUŽBA d.d.
KREKOVA PDZU d.o.o.
LB MAKSIMA d.o.o.
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA d.d.
NIKA DZU, d.d.
POMURSKA DU d.d.
PRIMORSKI SKLADI d.o.o.
PROBANKA-DZU d.d.
PULSAR d.o.o.
S HRAM, d.d.
TRIGLAV D.U„ d.o.o.
VIZIJA DZU d.o.o.
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Slika 6a: VELIKOST PREMOŽENJA IN NETO VPLAČILA ,
VZAJEMNEGA SKLADA RASTKO 1
dnevna neto vplačila
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Slika 6b: VELIKOST PREMOŽENJA IN NETO VPLAČILA
VZAJEMNEGA SKLADA KD BOND (v SIT)
dnevna neto vplačila
premoženje
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70 mio SIT.

FINANČNI NAČRT AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO
1997

V primerjavi z letom 1996 se bodo predvidoma povečali le prihodki
iz naslova koncesijske pogodbe z Ljubljansko borzo in drugi
prihodki od lastne dejavnost, vendar pa so ti v celotni strukturi
virov prihodkov zanemarljivi.

SPLOŠNE USMERITVE IN OCENA STANJA
FINANČNIH VIROV

II. NAČRTOVANI ODHODKI V LETU 1997

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je
sestavni del infrastrukture, ki je potrebna za delovanje trga
vrednostnih papirjev. Čeprav je ustanovljena z zakonom, je
delovanje Agencije predvsem v interesu udeležencev na trgu
vrednostnih papirjev. To so izdajatelji, kupci in prodajalci
vrednostnih papirjev ter pooblaščeni udeleženci, ki opravljajo
različne storitve povezane z izdajo in trgovanjem z vrednostnimi
papirji. Zaradi tega je financiranje s strani uporabnikov oziroma
udeležencev trga vodilno načelo pri zagotavljanju sredstev za
delovanje Agencije in šele v primeru morebitnega primanjkljaja je
možna uporaba proračunskih sredstev.

Podlaga
za načrtovanje odhodkov v letu 1997 so odhodki iz leta
19961, ki so povečani za predvideno stopnjo inflacije v višini 9%.
Nekoliko večji porast od stopnje inflacije je predviden pri masi
osebnih dohodkov zaradi povečanja števila zaposlenih in ne
zaradi realnega povečanja plač. Prav tako deloma odstopajo od
inflacijske stopnje rasti neproizvodne storitve ter amortizacija.
Agencija predvideva, da bo povprečno število zaposlenih v letu
1997 na nivoju 22 oseb, kar je v povprečju za 4 zaposlene več
kot v letu 1996. Takšno kadrovsko zasedbo narekujejo dodatne
naloge, ki jih Agenciji prinaša zakon o prevzemih in predvideni
zakon (v pripravi) o regulaciji trgovanja in borze izvedenih finančnih
instrumentov.

Glede na izpad dosedanjih virov financiranja je potrebno za
delovanje Agencije v letu 1997 zagotoviti pokrivanje stroškov
delovanja z uvedbo pavšala za nadzor vseh pooblaščenih
udeležencev trga kapitala. To bo v prvi fazi vgrajeno v spremembe
ZISDU (predlog za takšno spremembo zakona je Agencija
posredovala v proceduro junija 1996) in v drugi fazi v noveli
ZTVP.

Osebni dohodki, davki in nadomestila
Načrtovani odhodki za plače v bruto znesku 147.219.000 SIT v
letu 1997 temeljijo na predpostavki, da bo v Agenciji zaposlenih
povprečno 22 delavcev. Masa plač sicer ostaja realno
nespremenjena in se po zaposlenem v letu 1997 ne bo povečala.
9
Materialni odhodki

Ob obstoječih virih ima Agencija zagotovljenih le 1/5 potrebnih
sredstev za poslovanje v letu 1997 oziroma 54 mio SIT. Primanjkljaj
prihodkov iz tekočega poslovanja bo deloma pokrit iz rezerv in
rezervacij stroškov. Kljub koriščenju vseh obstoječih rezerv pa
obstoječi finančni viri zadoščajo za poslovanje Agencije le do
septembra 1997.

Material in energija
Odhodki v okviru kategorije material in energija v višini 6.217.000
SIT zajemajo pisarniški material, drobni inventar, naročnino za
dnevno informativne časopise in strokovne revije s področja
vrednostnih papirjev in porabljeno energijo.

I. NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 1997
Med glavne vire prihodkov Agencije spadajo takse na podlagi
Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo
dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur. I. RS 19/1994), ki se
nanašajo na izdajo dovoljenj za primarne emisije in nadaljnje javne
prodaje vrednostnih papirjev, takse za opravljanje izpitov za
borzne posrednike in člane uprav družb za upravljanje in takse
na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

Storitve drugih
Med storitve drugih, ki se v letu 1997 načrtujejo v višini 66.487.000
SIT, spadajo poštne storitve, storitve elektronskih povezav za
nadzor, vzdrževanje sredstev, kurirske in komunalne storitve. V
to vrsto materialnih odhodkov spadajo tudi: najemnina za poslovne
prostore s tehničnim in upravnim vzdrževanjem skupnih prostorov,
oglasi in javne objave informacij, ki jih Agencija v zaščito drobnih
investitorjev objavlja v sredstvih javnega obveščanja, sejnine za
delo strokovnega in nadzornega sveta ter avtorski honorarji za
izvedbo zahtevnejših projektov.

Prihodki Agencije v letu 1997 so načrtovani v višini 53.933.000
SIT, kar predstavlja le 38% prihodkov glede na leto 1996. Do
bistvenega zmanjšanja prihodkov glede na leto 1996 bo prišlo
zaradi izpada prihodkov iz taks za podaljševanje dovoljenj borznim
posrednikom, kar je posledica sodbe Ustavnega sodišča, ki je
razveljavilo možnost podaljševanja (in odvzema) licenc borznim
posrednikom. Drugi pomemben vir, ki je z letom 1997 praktično
usahnil, so takse iz naslova javnih prodaj podjetij, ki so se
lastninsko preoblikovala.

Agencija si bo prizadevala za dolgoročno razbremenitev stroškov
najemnin s sklenitvijo pogodbe o nakupu poslovnih prostorov;
prioritetno teh, ki jih ima sedaj v najemu. V kolikor bo odkup možno
realizirati v letu 1997, bo struktura odhodkov spremenjena tako,
da se bo namesto najemnine pojavil odhodek iz naslova
servisiranja kredita za odkup prostorov, saj Agencija lastnih virov
v letu 1997 za nakup nima predvidenih.

Od načrtovanih prihodkov največji del predstavljajo takse od
izdanih dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev (30 mio
SIT), kar je za 38% manj glede na leto 1996. Občutno zmanjšanje
je, kot že omenjeno, posledica zaključenega procesa lastninskega
preoblikovanja podjetij.
Iz naslova taks za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti se
načrtuje 5.905.000 SIT prihodkov, kar je 76% manj prihodkov, kot
so bili realizirani iz tega naslova v letu 1996.

Nadzor predvsem nad poslovanjem vzajemnih skladov,
pooblaščenih investicijskih družb in borzno posredniških družb
je na eni strani prednostna naloga, po drugi strani pa zahteva
dodatno angažiranje visoko specializiranih strokovnjakov s
področja revizorske dejavnosti, s katerimi Agencija ne razpolaga
v zadostnem številu. Za te namene se tudi v letu 1997 predvideva
angažiranje zunanjih revizorskih hiš.

Iz naslova taks od podaljšanja dovoljenj borznim posrednikom in
članom uprav družb glede na sodbo Ustavnega sodišča Agencija
ne bo prejela predvidenih prihodkov, ki bi sicer znašali približno

Postavka storitve drugih se realno povečuje v primerjavi z letom
1996 zaradi predvidenega realnega povečanja izdatkov za
izdelavo računalniških programov za informacijsko podporo
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procesa poročanja poblaščenih udeležencev Agenciji in
računalniške analize transakcij na trgu kapitala. Predvideva se
prehod na elektronsko poročanje pooblaščenih investicijskih družb
ter nadgradnja oziroma izdelava programov za obdelavo in analizo
teh podatkov.

pokaže, da bo znašal negativni saldo iz naslova tekočega
poslovanja 191.858.000 SIT.
Del primankljaja bo Agencija krila iz rezervacij stroškov,
oblikovanih v letu 1996 ter iz rezerv, ki so bile oblikovane v letu
1994 (skupaj 99.939.000 SIT).

Sredstva za izobraževanje delavcev so načrtovana v višini
3.560.000 SIT.

Nekrit primanjkljaj bo potrebno nadomestiti z oblikovanjem novih
virov v obliki nadomestil za izvajanje nadzora vseh subjektov, ki
jim Agencija daje dovoljenje za poslovanje.

Amortizacija in revalorizacija amortizacije sta načrtovani v višini
13.517.000 SIT.

V kolikor zaradi zakonodajnih postopkov ne bo mogoče do
septembra 1997 ustvariti zakonske osnove za nadomestilo
izpadlih prihodkov bo potrebno uporabiti določilo zakona o trgu
vrednostnih papirjev, ki omogoča koriščenje sredstev proračuna.
Predvidena proračunska sredstva, ki jih bo Agencija potrebovala
v obdobju od septembra do konca leta 1997 bi v tem primeru
znišala 70 mio SIT.

Predvideni odhodki za reprezentanco bodo v letu 1997 1.375.000
SIT.
Drugi odhodki
Ta kategorija, v višini 7.416.000 SIT obsega potne stroške, stroške
provizije plačilnega prometa in ostale odhodke Agencije.

Dr. Dušan Mramor, I. r.
Predsednik strokovnega sveta

III. SALDOTEKOČEGA POSLOVANJA
Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov Agencije v letu 1997
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NAČRT BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1997

PRIHODKI
I. Takse za javno ponudbo vrednostnih papirjev
1. Javna ponudba vrednostnih papirjev po ZLLP
2. Javna ponudba vrednostnih papirjev po ZTVP
a. Banke
- delnice
- obveznice
b. Zavarovalnice
- delnice
- obveznice
c. Drugi izdajatelji
- delnice
- obveznice
d. Tuji izdajatelji
- delnice
Skupaj 2.
Skupaj I.

realizacija 1996

V 000 SIT
plan 1997

indeks

32.460

3.333

10

1.143
10.213

952
8.571

83
84

2.857

693
3.903

10.476
3.810

1511
98

15.952
48.412

26.667
30.000

167
62

II. Takse za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti
1. Takse za izdajo dovoljenj BPD
2. Takse za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov bank,
3. Takse za izdajo dovoljenj za ustanovitev PID
4. Takse od izdaje dovoljenj PID za povečanje oz.
zmanjšanje kapitala
5. Spremembe prospektov PID
6. Zadolževanje PID
Skupaj PID (3. + 4. + 5.+6)
7. Takse od VS
Skupaj II.

1.238
1.810
2.381
15.143

571

46

571
3.810
21.905
0
24.952

95
4.286
4.381
952
5.905

17
112
20

III. Takse za opravljenje izpitov
1. Izpiti borznih posrednikov in članov uprav
Skupaj III.

38.190
38.190

7.633
7.633

9.524
9.524

125
125

900

1.905

212

120.087

47.333

39

20.428
172
20.600

6.600

32

6.600

32

140.687

53.933

38

IV. Prihodki od LJ Borze
1. Koncesijska pogodba z LJ Borzo
Skupaj IV.
V. Drugi prihodki od lastne dejavnosti
Skupaj prihodki od lastne dejavnosti (I. + II. + III. + IV. + V.)
VI. Drugi prihodki
1. Prihodki od obresti
2. Drugi prihodki
Skupaj VI.
SKUPAJ PRIHODKI (I. + II. + III. + IV. + V + VI.)
6. junij 1997
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ODHODKI
I. Materialni odhodki in amortizacija
1. Material in energija
a. Material
- pisarniški material
- drobni inventar
- časopis, literatura
Skupaj a.
b. porabljena energija
Skupaj 1.

realizacija 1996

2. Storitve drugih
a. Proizvodne storitve
- vzdrževanje sredstev
- tehnično upravljanje in vzdrževanje
- PTT, BIS, mobitel, kurir
- komunala
- druge proizvodne storitve
Skupaj a.
b. Neproizvodne storitve
- sejnine
- avtorski honorarji
- pogodbe o delu
- oglasi
- najemnina poslovnih prostorov
- druge neproizvodne storitve
Skupaj b.
Skupaj 2.
3. Reprezentanca
4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije
5. Izobraževanje
Skupaj I.
II. Plače, davki in nadomestila
I. Bruto plače in regres za letni dopust
2. Prispevki delodajalca na plače
3. Nadomestila za prehrano in prevoz
Skupaj II.
III. Drugi odhodki
1. Provizije plačilnega prometa
2. Potni stroški (dnevnice, kilometrine, nočnine)
3. Ostali odhodki
Skupaj III.
IV. REZERVACIJA STROŠKOV

indeks

3.250
319
1.664
5.234
469
5.703

3.543
348
1.814
5.705
512
6.217

109
109
109
109
109
109

109
3.658
2.280
102
1.701
7.850

118
3.987
2.485
111
1.855
8.557

109
109
109
109
109
109

3.143
789
1.087
1.081
18.608
21.876
46.585
54.435

3.426
860
1.185
1.179
20.283
30.998
57.931
66.487

109
109
109
109
109
142
124
122

1.262
9.539
3.266

1.375
13.517
3.560

109
142
109

74.205

91.157

123

89.827
17.535
3.144
110.506

119.669
23.361
4.188
147.219

133
133
133
133

384
3.453
2 968
6.805

418
3.763
3.236
7416

109
109
109
109

214.306

245.792

115
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(191858)1

22.790
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podlago za izvajanje nadzora;

POROČILO O DELU AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO
1996

4. priprava registrov in drugih podatkov s področja trga kapitala,
ki so dostopni javnosti.
1.3. ORGANI AGENCIJE

I. UVOD

Organi Agencije so: strokovni svet, nadzorni svet in direktor
Agencije.

Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi 152. člena zakona
o trgu vrednostnih papirjev (Ur. I. RS št. 6/94) predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije v potrditev poročilo o svojem delu.
.

1.3.1. Strokovni svet
Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz vrst
neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije,
predstavnik Ministrstva za finance in predstavnik Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj. Člane strokovnega sveta in
predsednika strokovnega sveta iz vrst neodvisnih'strokovnjakov
imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let. Člani
strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni ali
imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki jim Agencija izdaja
dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne smejo opravljati
nalog v organih političnih organizacij.

1. PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, ORGANI IN DELOVNA
SKUPNOST AGENCIJE
1.1. PRAVNI POLOŽAJ
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je
bila ustanovljena z zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Ur. I.
RS, št. 6/94) - ZTVP, ki je začel veljati 13.3.1994.
Agencija opravlja poleg nalog določenih z ZTVP tudi naloge iz
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. I.
RS, št. 6/94) - ZISDU.

Člani strokovnega sveta v letu 1996 so: dr. Dušan Mramor
(predsednik), mag. Igor Kušar (direktor Agencije), mag. Božo
Jašovič, dr. Marijan Kocbek, Marjan Odar dipl. oec., dr. Nina
Plavšak, dr. Edo Pirkmajer, dr. Marko Simoneti in Aleš Žajdela dipl.
iur.

1.2 BISTVENE NALOGE AGENCIJE
Agencija ima naslednje pomembnejše naloge in pristojnosti:

Strokovni svet je pristojen za sprejemanje splošnih aktov Agencije
in za odločanje o konkretnih zahtevah. Izdaja dovoljenj, soglasij in
drugih odločitev o konkretnih zadevah, ob smiselni uporabi določb
Zakona o pravdnem postopku, poteka v senatu, ki ga sestavljajo
člani strokovnega sveta.

- nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje vzajemnih skladov,
investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb, borze,
klirinško-depotne družbe ter borzno posredniških družb in bank,
ki opravljajo posle z vrednostnimi papirji (slednjih v tem delu
njihovega poslovanja),
- priprava podzakonskih aktov na podlagi ZTVP in ZISDU,
- izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in
ZISDU, ki so:
- borzno posredniške družbe,
- (pooblaščene) družbe za upravljanje,
- (pooblaščene) investicijske družbe,
- vzajemni skladi
- borza,
- klirinško-depotna družba,
- izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, .
- organizacije izpitov borznih posrednikov in članov uprav družb
za upravljanje,
- dajanje soglasij k aktom Ljubljanske borze,
- dajanje soglasij k aktom Klirinško-depotne družbe,
- priprava registrov in drugih zbirk podatkov s področja trga
kapitala, ki so dostopni javnosti.

Strokovni svet je imel v letu 1996 18 rednih sej, 2 izredni seji in 5
korespondenčnih sej.
1.3.2. Nadzorni svet
Nadzorni svet Agencije po drugem odstavku 158. člena ZTVP
nadzira poslovanje Agencije.
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni zbor
Republike Slovenije za dobo štirih let. Člani so: dr. Nevenka
Hrovatin (predsednica), Matjaž Miklavc, dipl. iur. in Borut Stanič,
dipl. iur.
Nadzorni svet je imel v letu 1996 3 seje. Obravnaval je gradiva, ki
jih je Agencija v sprejem posredovala Državnemu zboru,
pregledoval izvajanje nalog Agencije po ZTVP in ZISDU ter se
seznanjal s postopki pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije
in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kjer je bila stranka
Agencija in s projektom informatizacije poslovanja Agencije.

Zakonske naloge Agencije, ki so navedene v gornjih alineah,
lahko strnemo v štiri osnovna področja, ki so:

1.3.3. Direktor

1. nadzor nad poslovanjem pooblaščenih udeležencev na trgu
vrednostnih papirjev ter finančnih institucij, ustanovljenih na podlagi
ZTVP in ZISDU:

Direktor Agencije na podlagi prvega odstavka 158. člena ZTVP
vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo.

2. izdaja dovoljenj:
- za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in ZISDU,
- za javno ponudbo vrednostnih papirjev,
- borznim posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi
papirji,
- članom uprav družb za upravljanje za opravljanje poslov člana
uprave družbe za upravljanje;

Direktor Agencije je mag. Igor Kušar.
1.4. DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE
Ob koncu leta 1996 je bilo v Agenciji zaposlenih 19 delavcev.
Izobrazbena struktura je naslednja: ena zaposlena z doktoratom,
pet zaposlenih z magisterijem, devet zaposlenih z visoko
izobrazbo, ena zaposlena z višjo in tri zaposlene s srednjo
izobrazbo.

3. priprava podzakonskih aktov Agencije, ki pomenijo pravno
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nadzorom postopka javne ponudbe vrednostnih papirjev v celoti
dosegle svoj namen, saj v letu 1996 ni bil ugotovljen noben primer
zbiranje pooblastil za glasovanje na skupščini oziroma ponujanja
pristopa k delniškemu sporazumu v okviru izvajanja javne prodaje
delnic po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

II. DELO AGENCIJE V LETU 1996
A. NADZOR
Agencija izvaja nadzor:
- na terenu na vpisnih mestih v primeru javnih ponudb vrednostnih
papirjev ter v prostorih pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih
papirjev, ki imajo dovoljenje Agencije za poslovanje,
- v prostorih Agencije s pregledovanjem poročil in dokumentov, ki
jih pošiljajo družbe, ter z vpogledom v Borzni informacijski sistem.

2. Nadzor poslovanja borzno posredniških družb
Agencija je v letu 1996 izvršila nadzor poslovanja v 15 borzno
posredniških družbah in bankah, ki imajo dovoljenje za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. Poleg pregledov
poslovanja v poslovnih prostorih pooblaščenih udeležencev,
Agencija opravlja tudi nadzor poslovanja pooblaščenih
udeležencev preko borznega informacijskega sistema.

Naloge v nadzoru na terenu in v prostorih Agencije s
pregledovanjem poročil in dokumentov, ki jih pošiljajo subjekti
nadzora, ter z vpogledom v Borzni informacijski sistem, je v letu
1996 opravljalo 15 delavcev Agencije. Nadzor v prostorih Agencije
so opravljali še trije zaposleni. Tako neposredno v nadzoru dela
18 zaposlenih oziroma 85 % vseh, to je vsi razen treh delavcev
splošne službe.

V okviru nadzora nad poslovanjem borzno posredniških družb in bank
so bile ugotovljene naslednje najbolj tipične nepravilnosti:
- opravljanje hrambe vrednostnih papirjev brez ustreznega
dovoljenja Agencije,
- opravljanje poslov jemanja in dajanja posojil in odkupovanja
terjatev v nasprotju z 39. členom ZTVR
- neustrezno vodenje knjige naročil,
- zamude pri knjiženju poslovnih dogodkov
- posojanje vrednostnih papirjev strankam v nasprotju z zakonom.

Agencija za posamezne zaključene specialne preglede najame
tudi zunanje sodelavce - revizijske družbe. V letu 1996 je tako
sodelovala z dvema ravizijskima družbama za dva pregleda
(Constantia, d.o.o., Ljubljana in M T & D, d.o.o. Ljubljana).
Agencija je s posebnimi Sklepi o izvedbi revizije poslovanja
vzajemnih skladov in pooblaščenih investicijskih družb zavezala
pooblaščene finančne revizorje tudi za pregled posebej določenih
sklopov poslovanja teh skladov. S tem je vzpostavljen dodaten
sistematičen nadzor nad investicijskimi skladi. S takšnim
angažiranjem revizorjev se je okrepilo število izvajalcev
neposrednega nadzora na terenu, ki bi ga bilo sicer ob razmeroma
skromnem številu zaposlenih v Agenciji glede na število- vseh
družb, ki so pod nadzorom Agencije, fizično nemogoče izvajati.
Na enak način, z rednim angažiranjem revizorjev pri reviziji
poslovanja, bo možno vzpostaviti dodaten nadzor tudi nad
borznoposredniškimi hišami, ko bodo z zakonom zavezane k
reviziji.

Agencija je z odredbo naložila odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
ki so bile večinoma že odpravljene.
Zaradi hujše kršitve predpisov o poslovanju z vrednostnimi papirji,
ki jo je storila borzno posredniška družba Dadas BPH d.d. s tem,
ko je posredovala in tako posredno opravljala posle z vrednostnimi
papirji z namenom uravnavanja cene vrednostnih papirjev, čeprav
je vedela, da se posli sklepajo z namenom manipulacije, je
Agencija družbi Dadas BPH d.d. odvzela dovoljenje za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
Na osnovi analize finančnih izkazov poslovanja vseh borzno
posredniških družb je bilo ugotovljeno, da nekatere borzno
posredniške družbe poleg poslov z vrednostnimi papirji, za katere
so pridobile dovoljenje Agencije, opravljajo tudi druge posle, ki
niso posli z vrednostnimi papirji. Gre za posle jemanja in dajanja
posojil, pri čemer je do izrazitega opravljanja finančno posredniške
dejavnosti prišlo pri eni družbi - Perspektiva, d.d., Metlika.

1. Nadzor nad izvajanjem javne ponudbe vrednostnih
papirjev
Agencija je v letu 1996 opravila 49 nadzorov izdajateljev, ki so
izvajali jano ponudbo vrednostnih papirjev.

3. Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki upravljajo
pooblaščene investicijske družbe

Agencija je nadaljevala s sistematičnim nadzorom postopka javne
ponudbe vrednostnih papirjev, za kar je pooblaščena na podlagi
ZTVP. Pri nadzoru podjetij, ki so izvajala javno prodajo delnic v
okviru lastninskega preoblikovanja, je bil poudarek na ugotavljanju,
ali potekajo hkrati z javno prodajo še kakšne dodatne aktivnosti,
kot je zbiranje pooblastil za zastopanje na skupščini oziroma
ponujanje pristopa k delniškimu sporazumu. Posebno pozornost
je Agencija namenila javni prodaji delnic za gotovino v okviru
lastninskega preoblikovanja, ki stajo izvajali podjetij Petrol trgovina
r.o. Ljubljana in Istrabenz d.d. Koper. Pri nadzoru nad javno ponudbo
vrednostnih papirjev, ki ni potekala v okviru lastninskega
preoblikovanja, je Agencija z nadzorom ugotavljala, ali vpis
vrednostnih papirjev poteka pod pogoji, določenimi v prospektu
za javno ponudbo vrednostnih papirjev, ki ga ob izdaji dovoljenja
za javno ponudbo odobri Agencija.

Tekoči nadzor strukture naložb vseh pooblaščenih investicijskih
družb je v letu 1996 potekal v obliki pregleda trimesečnih in
mesečnih poročil o poslovanju investicijskih skladov ter dnevnih
poročil o medsebojnem trgovanju pooblaščenih investicijskih
družb, Slovenskega odškodninskega sklada in Kapitalskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Nepravilnosti je Agencija ugotovila pri javni prodaji delnic Petrol
trgovina, r.o., Ljubljana, ki so bile v tistem delu, ki je v zakonski
pristojnosti Agencije, tudi odpravljanje. Z ugotovitvijo, da je bil del
odkupa delnic ponujenih za gotovino financiran s strani izdajatelja,
je Agencija, zaradi nezadostnih zakonskih pooblastil za ukrepanje
seznanila Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacije in ji
odstopila celotno dokumentacijo.

Posebna pozornost je bila posvečena problematiki upravljanja
pooblaščenih investicijskih družb. V ta namen je Agencija
organizirala posvetovanje, namenjeno članom nadzornih svetov,
na katerem so obravnavali pristojnosti in naloge nadzornih svetov
pri upravljanju pooblaščenih investicijskih družb. Vrhovno sodišče
RS je namreč v letu 1995 ob pritožbi družbe za upravljanje Triglav
d.o.o. Agenciji omejilo možnost neposrednega sankcioniranja
škodljivega ravnanja družb za upravljanje, v zvezi z glasovanjem
na skupščinah delničarjev gospodarskih družb. Ukrepanje v zvezis kršitvijo profesionalne skrbnosti, ki jo morajo družbe za
upravljanje upoštevati pri upravljanju PID, je tako preneslo iz
Agencije na delničarje oziroma nadzorne svete pooblaščenih družb
za upravljanje.

Agencija ugotavlja, da so sistematične aktivnosti v zvezi z

Agencija je še posebej pozorno spremljala in analizirala
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obračunavanje in izplačevanje provizij za upravljanje pooblaščenih
investicijskih družb v času, dokler se Ustavno sodišče RS ni
dokončno izreklo o osnovi za izračun provizije.

posreduje Agenciji ter s spremljanjem trgovanja preko borznega
informacijskega sistema. V septembru 1996 je bil ob sodelovanju
tuje svetovalne hiše iz Londona, specializirane za borzno
trgovanje, izveden nadzor poslovanja borze z namenom ocene
učinkovitosti obstoječega sistema trgovanja z vrednostnimi papirji.

Ob koncu leta je Agencija uvedla neposreden pregled poslovanja
v eni izmed družb za upravljanje in v pooblaščenih
investicijskih družbah, ki jih upravlja. Postopek nadzora je bil
ob zaključku poročila v teku.

V okviru analize sistema trgovanja je bilo ugotovljeno, da je
obstoječi sistem trgovanja Ljubljanske borze primeren predvsem
za profesionalne investitorje. Ugotovitev temelji na dejstvu, da
Ljubljanska borza uporablja tako imenovani "order driven" sistem
trgovanja ter da je večina naložb v vrednostnih papirjih v lasti
pooblaščenih udeležencev. Iz podatkov o naložbah investitorjev
v vrednostne papirje v letu 1995 izhaja, da 55 % vseh naložb v
vrednostne papirje predstavljajo lastne naložbe pooblaščenih
udeležencev 37 % naložbe strank za katere pooblaščeni
udeleženci opravljajo posle posredovanja ter 8 % naložbe strank
po pogodbah o upravljanju. Slika likvidnost trga je predvsem
posledica ekonomskega okolja, v katerega je vpet trg vrednostnih
papirjev. Slovenija je relativno majhen in omejen ekonomski
prostor, posledice majhnosti pa se odražajo tudi na trgu
vrednostnih papirjev.

4. Nadzor poslovanja družb za upravljanje, ki upravljajo
vzajemne sklade
V letu 1996 je bil za potrebe izdaje dovoljenj za upravljanje
vzajemnih skladov opravljen neposredni nadzor pri vseh 11
družbah za upravljanje, ki so upravljale 17 vzajemnih
skladov.
Neposreden nadzor je bil zlasti intenziven v prvi polovici leta, ker
večina vzajemnih skladov še ni zagotavljala izpolnitev enotno
določenih pogojev za njihovo poslovanje. V letu 1995 in začetku
1996 leta so bili sprejeti nekateri izvedbeni prepisi in navodila, ki
določajo višino vrednosti sredstev vzajemnih skladov in njihov
način poslovanja. Eden od osnovnih namenov takšnih določil je
enoten način izkazovanja vrednosti enote premoženja vzajemnih
skladov, kar zagotavlja primerljivost med vzajemnimi skladi.
Predvsem zaradi zahtevnosti zagotavljanja računovodske in nujne
tehnične podpore ter potrebnih evidenc, na katerih temelji izračun
vrednosti enote premoženja, je v tem obdobju prihajalo do
določenih odstopanj, ki jih je bilo potrebno pospešeno odpravljati.
Opravljenemu nadzoru poslovanja v vseh vzajemnih skladih je
sledilo še njihovo revidiranje, ki so ga opravili pooblaščeni ravizorji
na podlagi posebnega sklepa Agencije o revidiranju poslovanja
vzajemnih skladov.

Na osnovi ugotovitev nadzora poslovanja pooblaščenih
udeležencev ter ocene obstoječega sistema trgovanja, je Agencija
predlagala Ljubljanski borzi ustrezne spremembe obstoječih
borznih aktov v zvezi z naročilom s preudarkom, skupnim
računom, postopkom razširitve kotacije vrednostnega papirja,
sankcioniranjem izdajateljev v primeru neažurnega obveščanja
o pomembnih poslovnih dogodkih, reševanjem pritožb vlagateljev
in v zvezi z nadzorom borze nad poslovanjem borznih članov.
6. Nadzor KDD - Centralne klirinške depotne družbe d.d.,
Ljubljana

V večini primerov je Agencija v letu 1996 ugotavljala izboljšanje
poslovanja (npr. materialnih evidenc, vodenja naročil borzno
posredniškim družbam, pravočasno knjiženje poslovnih
dogodkov, ustrezna hramba vrednostnih papirjev, oblikovanje in
črpanje rezervacij ipd.). Osnovna pomanjkljivost, ki je ostala
neodpravljena tudi v drugi polovici leta, je bila neusklajenost
naložbene strukture vzajemnih skladov. Neusklajenost naložbene
strukture je bila predvsem posledica gibanj na trgu vrednostnih
papirjev. Šele ob koncu leta je večina vzajemnih skladov uspela
prilagoditi svojo strukturo naložb zakonskim zahtevam.

KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana (KDD) je
pričela s poslovanjem v letu 1995 na podlagi dovoljenja Agencije
za trg vrednostnih papirjev. Storitve izračuna in poravnave za
posle, sklenjene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev je
KDD pričela opravljati v maju 1996.
V letu 1996 je Agencija vzpostavila sistem nadzora nad KDD, ki
poteka na dva načina:
- s tekočim poročanjem o določenih poslovnih zadevah KDD,
- z občasnimi pregledi poslovanja KDD.

Na podlagi rednih nadzorov so bile ugotovljene hujše kršitve pri
poslovanju štirih vzajemnih skladov, ki jih je upravljala družba za
upravljanje Proficia Dadas, zato je bil v prvi polovici leta 1996
nadzor pri teh skladih posebej okrepljen. Na podlagi nadzora je
Agencija ugotovila umetno dvigovanje vrednosti in s tem donosa
vzajemnih skladov preko mehanizma medsebojnega trgovanja
in manipulacije cen tržnih vrednostnih papirjev. Posledica tega je
bil odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov družbi Proficia Dadas, ki se je tudi
pravnomočno končal pred Vrhovnim sodiščem Republike
Slovenije.

Tekoče poročanje KDD poteka na dva načina, in sicer s pisnimi
poročili, ki so lahko periodična, ali pa poročila o posamezni poslovni
zadevi na posebno zahtevo, in z vzpostavitvijo on - line
računalniške povezave, ki omogoča Agenciji neposreden vpogled
v določene podatke.
Agencija je v letu 1996 prvič izvršila celovit pregled poslovanja
KDD.
Celovit pregled je bil opravljen v sodelovanju s strokovnjaki iz
National Securities Clearing Corporation iz New Yorka. Obsegal
je oceno učinkovitosti sistema nematerializiranih vrednostnih
papirjev in sistema poravnave poslov z vrednostnimi papirji.
Poseben poudarek je bil na oceni tveganj, ki jim je izpostavljen
obstoječi sistem nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Poleg neposrednega nadzora na terenu je Agencija v letu 1996
pričela intenzivneje delovati tudi na tako imenovanem pasivnem
delu nadzora, ki temelji na kontinuiranem proučevanju prejetih
poročil s strani investicijskih skladov in družb za upravljanje.
Možnosti takšnega nadzora so večje predvsem zaradi predpisane
vsebine in oblike poročanja, ki dopušča računalniško obdelavo
teh poročil, po drugi strani pa je možen učinkovit nadzor na podlagi
obdelave prejetih poročil revizorjev v zvezi s poslovanjem
investicijskih skladov in družb za upravljanje.
it
5. Nadzor Ljubljanske borze d.d.

Na podlagi opravljenega nadzora je Agencija predlagala dopolnitve
pravil poslovanja KDD predvsem na naslednjih vsebinskih sklopih:
- odpiranje in vodenje računov vrednostnih papirjev pri članih
KDD
- izvrševanje preknjižb vrednostnih papirjev na podlagi poslov
sklenjenih izven organiziranega trga,
- upravljanje s tveganji, ki jih prevzema KDD.

Nadzor delovanja borze vrednostnih papirjev se izvaja predvsem
na podlagi pregledovanje tekoče dokumentacije, ki jo borza
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CAP-INVEST d.d., Pražakova, 1000 Ljubljana
-Capinvest 2 d.d. PID (2) (-)

B. IZDAJA DOVOLJENJ
1. Izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij

CERTIUS DU d.d., Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
- Certius II d.d. (2)
- Certius I., d.d. (z)

a) Na področju investicijskih skladov in družb za uprvljanje je
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala:
- 5 dovoljenj za ustanovitev pooblaščenih investicijskih družb,
- 20 dovoljenj za povečanje kapitala pooblaščenih investicijskih
družb z drugo izdajo delnic,
- 8 dovoljenj za povečanje kapitala pooblaščenih investicijskih
družb s tretjo izdajo delnic,
- 12 dovoljenj za zmanjšanje kapitala pooblaščenih investicijskih
družb,
- 3 dovoljenja za upravljanje vzajemnih skladov,
- 28 soglasij za zadolževanje pooblaščenih investicijskih družb.

DIVI DA DU d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
- Kompas sklad 3, d.d.
- Kompas sklad 4, d.d.
- Kompas sklad 2, d.d. (3)
DUS KRONA d.o.o., Tržaška 116, 1111 Ljubljana,
- Krona Krona d.d. (2z)
- Krona Senior d.d. (z)
INTARA S & DZU, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
- Mercata 1, d.d. (2) (z)

Skupno število pooblaščenih investicijskih družb 1se je tako
povečalo v letu 1996 na 72, ki jih je upravljalo 24 družb za
upravljanje. Pooblaščene investicijske družbe so v letu 1996 zbrale
za 28,3 mrd SIT certifikatov oziroma skupno 295 mrd SIT
certifikatov.

KBM INFOND DU d.o.o., Trg svobode 6, 2000 Maribor,
- Infond - Areh d.d. (2) (z) (-)
- Infond - Zlat d.d. (3) (z)
- Infond - Center d.d. (z)
- Infond - Stolp d.d. (2z)

V naslednji preglednici so prikazane navedene spremembe po
posameznih družbah za upravljanje oziroma pooblaščenih
investicijskih družbah:

KMEČKA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IS d.d., Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana
- Kmečki sklad 4 d.d. (-)
- Kmečki sklad 3 d.d. (2) (-) (z)
- Kmečki sklad 1 d.d. (2z)
- Kmečki sklad 2 d.d. (z)

Legenda:
- poudarjen tekst - nov PID
-(2) = povečanje kapitala PID z drugo emisijo
-(3) = povečanje kapitala PID s tretjo emisijo
-(-) = zmanjševanje kapitala PID
-(z) = zadolževanje PID
-(2z) = 2 x zadolževanje PID
-(VS) = dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada

KREKOVA PDZU d.o.o., Slomškov trg 18, 2000 Maribor
- PID KLAS d.d. (3)
LB MAKSIMA d.o.o., Šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Maksima 3, d.d. (2) (-)

A Trust DZU d.d., Prešernova 8, 1000 Ljubljana
- Trdnjava d.d. (2)
- Trdnjava l„ d.d. (-)

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA d.o.o., Trdinova 4, 1000
Ljubljana
- NFD Investicijski sklad d.d.
- Prvi investicijski sklad d.d. (3) (z)
- Gorenjski investicijski sklad, d.d. (3) (z)
- Adriatic investicijski sklad d.d. (3)
- Dolenjski investicijski sklad d.d. (3)
- Štajerski investicijski sklad, d.d. (3)

AKTIVA PDZU d.o.o., Dunajska 156 - WTC, 1000 Ljubljana,
- Aktiva Avant III d.d. (2) (-)
ARKADA DZU d.o.o., Celovška 206, 1000 Ljubljana,
- Arkada Ena d.d. (2) (z)
- Arkada Tri d.d. (2) (-)
- Arkada Dva, d.d. (z)

NIKA d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
- Nika PID 1 d.d. (2)
- Nika PID 2 d.d. (-)

ATENA DZU d.o.o., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana
- Arkada Ena d.d. (2) (z)
- Arkada Tri d.d. (2) (-)
- Arkada Dva, d.d. (z)

POMURSKA DU, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota,
- Pomurska investicijska družba 2 d.d. (2)
- Pomurska investicijska družba 3 d.d. (-)

ATENA DZU d.o.o., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana
- Atena ena, d.d. (2z)
- Atena dve, d.d. (2z)
- Atena tri, d.d. (2z)

PRIMORSKI SKLADI d.o.o., Pristaniška 8, 8000 Koper,
- Modra linija 3 d.d.
- Modra linija 2 d.d. (2) (2z)
- Modra linija PID, d.d. (2z)

AVIP DZU d.o.o., Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica
- Vipa Invest 2 d.d. (2)
- Vipa Invest 3 d.d. (2) (-)
- Vipek (VS)

PROBANKA DU, Strossmayerjeva ul. 11, 2000 Maribor,
- Zlata moneta d.d. (2)
- Zlata moneta II d.d. (2)
- Alfa (VS)
RDEČA PIKA d.o.o., Gornji trg 4, 1000 Ljubljana,
- Modra kombinacija (VS)
S HRAM d.d., Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana,
- Trgatev, d.d. (2)

1 Upoštevana je tudi družba za upravljanje Proficia Dadas d.o.o.
ki ji je bilo v tem letu (1996) odvzeto dovoljenje za upravljanje
investicijskih skladov.
poročevalec, št. 21
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(posredovanje),

TRIGLAV DU d.o.o., Miklošičeva 17/V, 1000 Ljubljana,
- Triglav PID, d.d. (2) (-)

2. kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun, z
namenom pridobivanja dobička (trgovanje),

VIZIJA d.o.o., Novi trg 5, 8000 Novo mesto.
- DPB Vizija 1, d.d. (2)

3. trgovanje z obveznostjo kupiti ali prodati za svoj račun
vrednostne papirje, ki so predmet ponudbe in povpraševanja na
borzi, po ceni, ki jo določi pooblaščeni udeleženec, v skladu s
pravili borze (posebno borzno trgovanje),

b) Na področju borzno posredniških družb je Agencija izdala
tri dovoljenja za ustanovitev borzno posredniških družb, za
dodatne posle pa je izdala dovoljenja dvema borzno posredniškima
družbama.

4. gospodarjenje z vrednostnimi papirji po naročilu in za račun
strank proti plačilu provizije (upravljanje s finančnim premoženjem
strank),

Eni borzno posredniški družbi je Agencija odvzela dovoljenje za
opravljanje poslov, trem pa je odvzela dovoljenje za opravljanje
določenih poslov zaradi neizpolnjevanja kadrovskih pogojev.

5. orgnaiziranje, priprava in izvedba odkupa novo izdanih
vrednostnih papirjev oziroma odkup novo izdanih vrednostnih
papirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje javnosti
(odkupovanje in priprava novih izdaj),

Legenda:
- poudarjen tekst = nova BPD
- (-) = odvzem dovoljenja BPD za opravljanje poslov
- (-1) = odvzem dovoljenja BPD za opravljanje določenih poslov
- (+1) = dovoljenje BPD za opravljanje novih poslov
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = vrsta posla z vrednostnimi papirji

6. svetovanje strankam pri izdaji in nakupu oziroma prodaji
vrednostnih papirjev (investicijsko svetovanje),
7. opravljanje storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev strank,
shranjenih v klirinško - depotni družbi in hramba vrednostnih
papirjev, ki niso bili javno ponujeni.

1. sprejemanje nalogov investitorjev, ki se nanašajo na nakup ali
prodajo vrednostnih papirjev ter izvrševanje takšnih nalogov na
borzi ali izven nje za tuj račun in proti plačilu provizije

Certius BPH d.o.o., Šmartinska 134, Ljubljana
BPD Fiba d.o.o., borzno posredniška družba, Tomšičeva 3, ljubljana
Banka Creditanstalt d.d., Kotnikova 5, Ljubljana
Bema, borzno posredovanje in trgovanje d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana
Dadas BPH d.d., borzno posredniška hiša, Kotnikova 2, Ljubljana
Gorenjska borzno posredniška družba d.d., Bleiweisova 1, Kranj
Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Tržaška 132, Ljubljana
PM&A, borzno posredniška družba d.o.o., Njegoševa 23, Ljubljana
Publikum borzno posredovanje d.d., Miklošičeva 38, Ljubljana

dala 56 dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, od tega
43 javnih ponudb delnic po zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij (ZLPP). Pri izdaji dovoljenj za javno ponudbo delnic po
ZLPP je Agencija sodelovala s Skladom Republike Slovenije za
razvoj in Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo.

Skupno število borznoposredniških družb in bank, pooblaščenih
za opravljanje poslov iz 39. čl. ZTVP se je tako v letu 1996 povečalo
na 46.
2. Dovoljenja za javno ponudbo vrednostnih papirjev
Na področju javnih ponudb vrednostnih papirjev je Agencija izZap. št.

Izdajatelj VP

12 4 6
(-4, -6)
(+ 3, +4, +5, +6)
(-3)
(-)
12 4 6
12 3
(-3)
(+4)

Nom. vrednost

Vrsta vred.pap.

Datum izdaje dovoljenja

1.

VELETRGOVINA POTROŠNIK p.o.
Murska Sobota

SIT 179.747.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
179.747 delnice po SIT 1.000

31.1.1996

2

JUTEKS p.o.
Žalec

SIT 44.200.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
44.200 delnic po SIT 1.000

31.1.1996

3.

SPECERIJA VELETRGOVINA p.o.
Bled

SIT 49.953.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
49.953 delnic po SIT 1.000

31.1.1996

TEHNIČNI BIRO JESENICE p.o.
Jesenice

SIT 9.118.000

delnice iz ZLPP
- navadna na ime
9.118 delnic po SIT 1.000

31.1.1996

EMONA OBALA d.d.
Koper

SIT 600.779.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
600.779 delnic po SIT 1.000

31.1.1996
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GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE p.o.
Ljubljana

SIT 128.963.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
128.963 delnic po SIT 1.000

7.

CINKARNA CELJE p.o.
Celje

SIT 668.412.000

delnice iz ZLPP 31.1.1996
-navadne na ime
111.402 delnic po SIT 6.000

a

AERODROM LJUBLJANA p.o.
Zgornji Brnik

SIT 388.948.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
388.948 delnic po SIT 1.000

14.2.1996

9.

KRUH PECIVO p.o.o
Maribor

SIT 163.510.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
163.510 delnic po SIT 1.000

14.2.1996

10. ALPOS p.o.
Šentjur

SIT 142.640.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
14.264 delnic po SIT 10.000

13.3.1996

11. TP ROZCA p.o.
Jesenice

SIT 65.688.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
65.668 delnic po SIT 1.000

13.3.1996

12.

RTC KRVAVEC d.o.o
Kranj

SIT 205.734.000

dokapitalizacija po ZLPP
- navadne delnice na prinosnika
102.867 delnic po SIT 2.000

20.3.1996

13.

RUDNIK MEŽICA d.o.o.
Mežica

SIT 35.952.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
17.976 delnic po SIT 2.000

3.4.1996

14.

LIP p.o.
Bled

SIT 403.050.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
403.050 delnic po SIT 1.000

3.4.1996

15.

DANA p.o.
Mirna

SIT 118.710.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
118.710 delnic po SIT 1.000

3.4.1996

16.

KMEČKA DZU d.d.
Ljubljana

DEM 8.000.000

obveznice na ime
80.000 delnic po DEM 100

17.4.1996

17. A BANKA d.d.
Ljubljana

SIT 900.000.000

obveznice na ime
90.000 delnic po SIT 10.000

9.5.1996

18.

HOTELI PALAČE d.o.o.
Portorož

SIT 703.830.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
703.830 delnic po SIT 1.000

9.5.1996

19.

IMP ELEKTROMONTER d.o.o.
Ljubljana

SIT 127.400.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
127.440 delnic po SIT 1.000

9.5.1996

20.

PROBANKA d.d.
Maribor

DEM 6.000.000

obveznice na ime
60.000 delnic po DEM 100

9.5.1996

21. ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER d.o.o.
Trbovlje

SIT 13.617.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
13.617 delnic po SIT 1.000

9.5.1996

22.

SIT 35.000.000

delnice 2. emisije
-navadne na ime
3.500 delnic po sit 1.000

22.5.1996

SIT 10.170.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
10.170 delnic po SIT 1.000

22.5.1996

HRANILNICA LON d.d.
Kranj

23. JELEN p.o.
Slovenske Konjice
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24. GRADIŠ STROJNO PROMETNA
OPERATIVA p.o.
Ljubljana

SIT 33.600.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
33.600 delnic po SIT 1.000

22.5.1996

25.

MLAJ p.o.
Ljubljana

SIT 74.718.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
74.718 delnic po SIT 1.000

22.5.1996

26.

Ml MODERNI INTERIERI p.o.
Ljubljana

SIT 244.310.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
24.431 delnice po SIT 10.000

12.6.1996

27.

GRUDA EXPORT IMPORT d.o.o.
Ljubljana

SIT 94.296.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
94.296 delnic po SIT 1.000

12.6.1996

28.

LB BANKA ZASAVJE d.d.
Trbovlje

DEM 9.000.000

obveznice na ime
2.000 delnic po DEM 500
1.000 delnic po DEM 1.000
100 delnic po DEM 10.000
40 delnic po DEM 50.000
40 delnic po DEM 100.000

3.7.1996

29. TUS - KOSI d.o.o.
Slovenj Gradec

SIT 68.836.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
68.836 delnic po SIT 1.000

3.7.1996

30.

KREKOVA BANKA d.d.
Maribor

DEM 10.000.000

obveznice na prinosnika
20.000 delnic po DEM 500

16.7.1996

31.

BANKA VIPA d.d.
Nova Gorica

DEM 5.000.000

obveznice na prinosnika
10.000 delnic po DEM 500

16.7.1996

32.

IMP KLIMAT p.o.
LJUBLJANA

SIT 77.858.000

delnice iz ZLPP
-NAVADNE NA IME
77.858 delnic po SIT 1.000

16.7.1996

33. GG BLED p.o.
Bled

SIT 122.380.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
122.380 delnic po SIT 1.000

16.7.1996

34.

SLOVENIJALES STOLARNA p.o.
Dobrepolje

SIT 30.138.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
30.138 delnic po SIT 1.000

16.7.1996

35

TUB SWATY d.d.
Maribor

SIT 138.464.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
138.464 delnic po SIT 1.000

16.7.1996

36.

COLOR p.o.
Medvode

SIT 383.296.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
191.648 delnic po SIT 2.000

16.7.1996

37. GORENJE d.o.o.
Velenje

SIT 1.830.000.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
1.830.000 delnic po SIT 1.000

16.7.1996

38.

POSTNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Ljubljana

DEM 5.000.000

obveznice na prinosnika
3.000 delnic po DEM 1.000
200 delnic po DEM 10.000

21.8.1996

39.

SKB BANKA d.d.
Ljubljana

DEM 35.000.000

ćbveznice na ime
35.000 delnic po DEM 1.000

21.8.1996

40.

HIDROTEHNIK p.o.
Ljubljana

SIT 37.630.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
37.630 delnic po SIT 1.000

21.8.1996
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41.

KEMAp.o.
Puconci

SIT 19.561.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
19.561 delnic po SIT 1.000

21.8.1996

42.

GOZNDO GOSPODARSTVO KRANJ
Kranj

SIT 38.745.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
38.745 delnic po SIT 1.000

21.8.1996

43.

BANKA CELJE d.d.
Celje

DEM 20.000.000

obveznice na ime
200.000 delnic po DEM 100

21.8.1996

44.

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d.
Ljubljana

SIT 314.000.000

delnice 2. emisije
-navadne na ime
31.400 delnic po SIT 10.000

11.9.1996

45.

BUTAN PLIN p.o.
Ljubljana

SIT 55.093.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
55.039 delnic po SIT 1.000

11.9.1996

46. CREINA p.o.
Kranj

SIT 40.836.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
10.209 delnic po SIT 4.000

11.9.1996

47.

INTES p.o.
Maribor

SIT 219.993.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
219.993 delnic po SIT 1.000

11.9.1996

48.

INTERTRADE ITS d.d.
Ljubljana

SIT 570.000.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
570.000 delnic po SIT 1.000

11.9.1996

49.

INTERTRADE ITA d.d.
Ljubljana

SIT 160.460.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
16.046 delnic po SIT 10.000

11.9.1996

50.

INLES HRAST d.d.
Dolenja vas

SIT 133.430.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
66.715 delnic po SIT 2.000

11.9.1996

51.

MONTER d.o.o.
Dravograd

SIT 45.634.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
45.634 delnic po SIT 1.000

11.9.1996

52.

UNITAS p.o.
Ljubljana

SIT 39.913.000

delnice iz ZLPP
- navadne na ime
39.913 delnic po SIT 1.000

26.11.1996

53. GORENJSKI SEJEM p.o.
Kranj

SIT 95.247.000

delnice iz ZLPP
-navadne na ime
25.247 delnic po SIT 1.000

4.12.1996

54.

HMEZAD BANKA d.d.
Žalec

SIT 830.186.000

delnice 3. emisije
-navadne na ime
59.299 delnic po SIT 14.000

4.12.1996

55.

BTC d.d.
Ljubljana

DEM 34.000.000

hipotekarne obveznice na ime
340.000 delnic po DEM 100

16.12.1996

56.

LIZ INŽENIRING P.O.

SIT 41.169.000

delnice iz ZLPP
navadne na ime
41.169 delnic po SIT 1.000

18.12.1996
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3. Izdaja dovoljenj borznim posrednikom in članom uprave
družb za upravljanje

Namen sklepa je oblikovanje javnega registra podatkov o poslih
z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do
notranjih informacij, s čimer je dosežen preventivni učinek.

3.1. Organizacija izpitov za borzne posrednike in člane uprav
družb za upravljanje

2. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni
objavljati izdajajtelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo
vrednostnih papirjev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/96.

V letu 1996 je Agencija organizirala 4 izpitne roke za opravljanje
splošnega dela strokovnega izpita za pridobitev dovoljenja za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in opravljanja poslov
člana uprave družbe za upravljanje, 7 izpitnih rokov za posebni
del strokovnega izpita za pridobitev dovoljenja za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji in 3 izpitne roke za opravljanje poslov
člana uprave družbe za upravljanje.

S sklepom so bili nadomeščeni predpisi o vsebini prospektov za
javno ponudbo vrednostnih papirjev. Sklep celovito ureja vsebino
in način objave informacij o izdajateljih in vrednostnih papirjih, s
katerimi se javno trguje.
3. Sklep o dopolnitvi sklepa o vsebini in načinu vodenja knjige
naročil, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/96.

3.2. Izdaja dovoljenj borznim posrednikom in članom uprav družb
za upravljanje

S tem sklepom se zahteva, da pooblaščeni udeleženec naročniku
najkasneje naslednji dan po prejetem naročilu pisno potrdi točen
čas sprejema naročila za nakup/prodajo vrednostnega papirja. S
tem je zagotovljena kontrola izvršitve naročil glede na čas
prejetega naročila od stranke.

V letu 1996 je Agencija na podlagi opravljenega splošnega dela
izpita (zakoni s področja trga vrednostnih papirjev) ter posebnega
dela izpita (strokovni izpit s področja upravljanja s finančnim
premoženjem, investicijskega svetovanja, priprave novih izdaj
vrednostnih papirjev in praktični del izpita za borzne posrednike
na Ljubljanski borzi) izdala 33 dovoljenj borznim posrednikom za
opravljanje borznoposredniških poslov, 15 borznim posrednikom
je izdala dovoljenja za dodatne borznoposredniške posle.

Na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje je Agencija sprejela:
1. Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 2/96.

Agencija ni izdala nobenega dovoljenja za opravljanje poslov člana
uprave družb za upravljanje, odvzela pa je to dovoljenje dvema
članoma uprave družbe za upravljanje.

Ta sklep je določil obseg in natančno podlago za revidiranje
vzajemnih skladov. S tem se je nadzor poslovanja vzajemnih
skladov izboljšal, še zlasti v delu, ki se nanaša na ustreznost
računovodskih evidenc. Sklep je zagotovil tudi sandardiziranje
vsebine pregleda za vse vzajemne sklade, kar povečuje njihovo
medsebojno primerljivost.

3.3. Podaljšanje dovoljenj borznim posrednikom in članom uprav
družb za upravljanje
Agencija je v letu 1996 podaljšala dovoljenja za opravljanje poslov
z vrednostnimi papirji 59 borznim posrednikom ter podaljšala
dovoljenja za opravljanje poslov člana uprave družbe za
upravljanje 18 članom uprav družb za upravljanje.
*
V evidenci veljavnih dovoljenj Agencije je 211 borznih posrednikov
in 48 članov upravne družbe za upravljanje.

2. Sklep o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju
investicijskih skladov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/96,19/
96 - popr..
Sklep je nadomestil prejšnjega z namenom, da bolj celostno uredi
poročanje o poslovanju investicijskih skladov.

4. Soglasja Agencije k aktom Ljubljanske borze in KDD centralne klirinško depotne družbe

3. Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev
vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za
upravljanje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/96.

a) Agencija je na podlagi 78. člena ZTVP dala soglasje k
spremembam naslednjih aktov Ljubljanske Borze'd.d. Ljubljana:

Namen sklepa je bila začasna prilagoditev vplačil oziroma rasti
vzajemnih skladov glede na obstoječe razmere.

- Tarifa Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana,
- Pravilnik Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana
za računalniško trgovanje,
- Poslovnik Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana

4. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega obsega vrednosti
sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna
družba za upravljanje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/96.

b) Agencija je na podlagi 112. člena ZTVP dala soglasje k
spremembam Pravil poslovanja KDD
- Centralne klirinško dpeotne družbe.

Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča RS je bilo potrebno omejiti
rok veljavnosti sklepa, zato je Agencija določila 31.10.1996 kot
rok veljavnosti tega sklepa.

C. PRIPRAVA PODZAKONSKIH AKTOV

5. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in
polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 16/96.

1. SPREJETI PODZAKONSKI AKTI

Osnovni namen spremembe sklepa je bila odprava neustreznih
osnov za vrednotenje naložb pooblaščenih investicijskih družb,
ki so temeljile na ocenjenih vrednostih na 1.1.1993.

V letu 1996 je Agencija sprejela pet novih podzakonskih aktov in
štiri spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov, in sicer:
Na podlagi določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev je sprejela:

6. Metodologija za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega
sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada,
objavljena v Uradnem listu RS, 16/96.

1. Sklep o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo
osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh
podatkov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/96.
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nerealiziranih kapitalskih izgub na sredstva pooblaščenih
Investicijskih družb.

1.
Postopek zoper predpis Agencije:

S. PRIPRAVA PREDLOGA ZA SPREMEMBO ZAKONA O
INVESTICIJSKIH skladih in družbah za upravljanje

1. člen Sklepa o spremembi metodologije za izračun čiste
vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote
premoženja vzajemnega sklada (Ur.l. RS, št. 23/95).

Konkretne praktične izkušnje pri opravljanju nadzora nad Proficio
Dadas in odločanja o morebitnih ukrepih, ki bi bili v tem nadzoru
nujni zaradi učinkovitosti nadzora, so pokazale, da obstoječi zakon
Agenciji ne daje zadostnih pooblastil za učinkovito izvajanje
nadzora nad poslovanjem družb za upravljanje. Prav tako pa
nima zadosti natančno razdelanih drugih institutov (npr. institut
depozitarja), katerih namen je zagotoviti takšno upravljanje
premoženja vzajemnih skladov (ki niso samostojne pravne osebe),
ki bi omogočali dosledno izpeljavo pravila o ločenem izkazovanju
in poslovanju s sredstvi vzajemnih skladov, in s tem družbi za
opravljanje preprečevale "mešanje" premoženja skladov s
premoženjem družbe za upravljanje in takšno poslovanje, ki ne bi
ustvarjalo "žarišč" potencialnih konfliktov interesov.

Pobudniki: trinajst pooblaščenih družb za upravljanje.
Pobudniki so menili, da izpodbijani sklep posega v premoženje
pobudnikov, ker jim znižuje čisto vrednost sredstev, s tem pa
tudi osnovo za obračun provizije, do katere so upravičeni po
drugem odstavku 139. člena ZISDU. Pobudniki so zatrjevali, da
imajo lastniški certifikati značaj sredstev pooblaščenih
investicijskih družb (v nadaljevanju: PID), ne glede nato, ali so že
bili vloženi v delnice, druge vrednostne papirje ali nepremičnine
RS ali ne. S tem, ko je Agencija z izpodbijanim sklepom določila,
da se zbrani in neizkoriščeni lastniški certifikati ne vračunajo v
čisto vrednost sredstev PID, naj bi po prepričanju pobudnikov
kršila Ustavo in ZISDU. 82. člen ZISDU naj bi pooblaščal Agencijo,
da v skladu z računovodskimi standardi predpiše metodologijo
za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskih družb in
povprečne letne čiste vrednosti investicijskih skladov. Po
računovodskih standardih naj bi lastniški certifikati predstavljali
premoženje teh družb.

Agencija je v mesecu juniju 1996 Ministrstvu za finance
posredovala predlog teksta Zakona o spremembah in dopolnitvah
ZISDU (v nadaljnjem besedilu novela), katerega namen je zlasti
zagotoviti pooblastila Agenciji za učinkovitejši nadzor nad
poslovanjem družb za upravljanje. Vlada je v septembru 1996
predlog sprejela in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru
s predlogom za njegov sprejem po hitrem postopku.

Odločitev sodišča:

Bistvena vsebina novele je:

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno
ustavnosti in zakonitosti izpodbijane odločbe sklepa o spremembi
metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega
sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
ugotovilo, da izpodbijana odločba ni v neskladju z Ustavo in
zakonom (odločba št. U-l-116/95 z dne 30.1.1997) ter odločilo,
da se navedena odločba izvršuje tako, da ugotovitev skladnosti
določbe 1. člena Sklepa z Ustavo in zakonom ne pomeni odprave
učinkov sklepa Ustavnega sodišča št. U-l-116/95 z dne
12.10.1995 o začasnem zadržanju njenega izvrševanja in s tem
morebitnega znižanja provizij za čas njegove veljave.

- definicija pojmov posredne naložbe in povezane osebe,
- jasneje urejen institut depozitarja za vrednostne papirje
Investicijskih skladov,
• uvedba pavšalnega letnega nadomestila za nadzor,
• uvedba odbora investitorjev vzajemnega sklada in obveščanja
Investitorjev o revidiranem poslovnem poročilu vzajemnega sklada,
• jasneje opredeljene oblike možnih naložb vzajemnega sklada
• predvsem naložb denarnih sredstev v izogib dajanja posojil s
Sirani vzajemnega sklada na "sivem" trgu,
• možnost nadzora povezanih oseb družb za upravljanje s strani
Agencije,
• uvedba možnosti uporabe tudi milejših ukrepov od ukrepa
odvzema dovoljenja družbi za upravljanje.
i
D. POSTOPKI PRED SODIŠČI V ZVEZI Z DELOM
Agencije

2.
Postopek zoper predpis Agencije:
Prvi odstavek 2.člena in 4. člen Tarife o nadomestilih z
odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih
zadevah (Ur.l. RS, št. 19/94) ter V. poglavje (18.-23. člena)
Pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov
borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje.

Agencija na podlagi pooblastil v posameznih določbah ZTVP in
ZISDU s podzakonskim aktom (predpisom), ki ga izda v obliki
sklepa, podrobneje ureja posamezna vprašanja. Sodno varstvo
Zoper predpise, ki jih Agencija na podlagi zakonskih pooblastil
Izdaja, je zagotovljeno v postopku pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije.

Pobudniki: Združenje članov borze vrednostnih papirjev - GIZ,
Ljubljana, Abančna-borzno posredniška hiša (ABH) d.d., Ljubljana
in Miran Pavlič.
Pobudniki so izpodbijali določbe Pravilnika, ker naj bi bila določitev
vsakoletnega podaljševanja dovoljenja (licence) za borzne
posrednike v nasprotju s pooblastili Agencije, določenimi v 2.
odstavku 48. člena ZTVP. V Tarifi pa je Agencija v soglasju z Vlado
RS določila takse za opravljanje izpitov za pridobitev licence, ki
so po mnnenju pobudnikov v nesorazmerju s storitvami Agencija,
opravljenimi z vsakoletnim podaljševanjem licenc. Take takse naj
bi pomenile prikrito obliko davkov.

Agencija tudi odloča o izdaji dovoljenj in soglasij, o odvzemu
dovoljenj in o drugih posamičnih zadevah, določenih z ZTVP in
ZISDU. Proti odločbi Agencije, izdani v posamični zadevi, je
dopustna pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Agencija je bila v zvezi s svojim delom v letu 1996 udeleženec v
nekaj postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in
Slranka v postopkih pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
a) Postopki pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije

Agencija je v odgovoru na pobudo navedla, da ima za sprejem
izpodbijanih določb Pravilnika in Tarife zakonsko pooblastilo in da
le-tega ni presegla. Nadomestilo za letno podaljševanje veljavnosti
licenc naj bi bilo namenjeno za pokrivanje stroškov nadzora nad

Pri Ustavnem sodišču so bili vodeni postopki za oceno ustavnosti
in zakonitosti teh predpisov, ki jih je izdala Agencija:
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Pritožba udeleženca:

delovanjem borznih posrednikov in borzno posredniških družb,
tak način financiranja nadzorne funkcije Agencije naj bi bil
ustreznejši od financiranja preko davčnega sistema, saj stroški
nadzora bremenijo tiste, ki z izvajanjem borzno posredniške
dejavnosti pridobivajo dobiček, in ne vseh davkoplačevalcev.
Odločitev sodišča:
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zadevi odločilo, da
ZTVP in ZISDU nista v skladu z Ustavo iz razlogov, navedenih v
obrazložitvi odločbe. Državni zbor mora v 1. točki izreka
ugotovljeno neskladje z Ustavo odpraviti v roku enega leta od
objave te odločbe v Uradnem listu RS.

zoper odločbo Agencije, s katero je
udeležencu izrekla pogojni ukrep
odvzema dovoljenja Agencije za
upravljanje investicijskih skladov in
posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe, ki pa
se ne bo izvršil, če udeleženec v roku
enega leta ne bo storil nove kršitve,
zaradi katere je mogoče izreči ukrep
odvzema dovoljenja.

Odločitev sodišča:
Ker ravnanje udeleženca, zaradi katerega je Agencija izdala
odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, nima znakov
razloga za odvzem dovoljenja, je pritožbeno sodišče pritožbi
udeleženca ugodilo in izpodbijano odločbo Agencije spremenilo
tako, da se glassi: Postopek za odvzem dovoljenja opravljanja
dejavnosti upravljanje investicijskih skladov udeležencu, ki
ga je začela Agencija, se ustavi.

Postopek zoper predpis Agencije:
Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev
vzajem.nih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba
za upravljanje (Ur.l. RS, št. 17/96).
Pobudnik: Proficia Dadas, družba za upravljanje investicijskih
skladov d.o.o., Maribor.
Pobudnica je navedla, da Agencija za izdajo izpodbijanega sklepa
nima pravne podlage v 3. odstavku 122. člena ZISDU, saj ni bil
podan niti eden izmed razlogov za izdajo takšnega sklepa ter, da
s Sklepom ni delno ali začasno prekinila delovanja skladov, temveč
je delovanje skladov omejila, za to pa nima podlage v navedeni
določbi.
Agencija je v odgovoru na pobudo navedla, da jo navedena določba
ZISDU pooblašča, da v primerih hudih motenj v transakcijah z
vrednostnimi papirji ali podobnih hujših motenj odredi prekinitev
(oziroma omejitev) poslovanja vzajemnih skladov, kadar zaradi
razmer na trgu kapitala vzajemni skladi ne morejo upravljati z
naložbami po načelih omejitve in razpršitve.

Postopek:

izdaje dovoljenja za javno prodajo
delnic, zaradi plačila takse.

Udeleženec:

Pivovarna Union d.d., Ljubljana

Pritožba udeleženca:

zoper odločbo Agencije, s katero je
udeležencu dovolila javno prodajo in
odredbo, s katero mu je naložila plačilo
takse v višini od nominalne vrednosti
celotne izdaje v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Odločitev sodišča:
Ker je določbo Tarife o nadomestilih za odločanje o zahtevah za
izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur.l. RS, št. 19/94), da
se taksa plača v višini od nominalne vrednosti celotne izdaje,
treba razumeti tako, da se splača od celotne i zdaje, ki bo predmet
javne ponudbe, od tistega dela izdaje, ki pa bo samo predmet
trgovanja na borzi pa šele takrat, ko bo do trgovanja prišlo, je
prtižbeno sodišče pritožbi udeleženca ugodilo in odredbo Agencije
o obveznosti predložitve potrdila o plačilu preostale takse
razveljavilo.
*
-i
3. in 4.

Odločtiev sodišča:
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno
zakonitosti Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o določitvi
največjega obsega sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko
upravlja posamezna družba za upravljanje, odločilo, da je Agencija
izdala Sklep v okviru zakonskega pooblastila, pooblastilo pa je
prekoračila s tem, ko ni določila roka za veljavnost navedenega
Sklepa.
■•Cl.
Obrazložilo je, da zato ni razloga za odpravo oziroma razveljavitev
navedenega Sklepa, temveč je Agenciji naložilo, da v roku 30
dni po objavi odločbe Sklep ustrezno dopolni. V skladu z
odločbo Ustavnega sodišča je strokovni svet Agencije na seji
dne 12.6.1996 sprejel Sklep o dopolnitvi navedenega sklepa, s
katerim je kot rok veljavnosti Sklepa določil 31.10.1996 (Ur.l. RS,
št. 31/96 z dne 14.6.1996) in s tem nepravilnost odpravil.

Dva postopka:

za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene
investicijske družbe.

b) Postopki pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije

Udeleženec:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v letu 1996 odločalo v
sedmih zadevah, začetih na podlagi pritožb strank zoper odločbe
Agencije.

Pritožba udeleženca:

Proficia Dadas, družba za upravljanje
investicijskih skladov d.o.o., Maribor.
j
zoper dve odločbi Agencije s katerima
je udeležencu odvzela dovoljenje za
opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov in posebnega
dovoljenja za upravljanje pooblaščene
investicijske družbe zaradi sklepanja
poslov prodaje in nakupa med vzajemnimi skladi, ki jih je udeleženec upravljal
in zaradi nezakonitega prenosa
sredstev navedenih vzajemnih skladov
na pravno osebo, ki ni družba za
upravljanje.

Vrhovno sodišče je odločalo v zadevah:
1.
Postopek:

za odvzem dovoljenja za upravljanje investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe

Udeleženec:

Triglav, družba za upravljanje d.o.o.,
Ljubljana.
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Odločitev sodišča:
Pritožbeno sodišče je obe pritožbi udeleženca zavrnilo kot
neutemeljeni in potrdilo odločbi Agencije o odvzemu
navedenega dovoljenja udeležencu.

Odločitev sodišča:
Ker je premestitev delnic iz kotacije A v kotacijo B možna samo v
primeru, če vrednosti papir ne izpolnjuje več pogojev za kotacijo
A, je pritožbeno sodišče pritožbi udeleženca ugodilo in izpodbijano
odločbo Agencije v delu, s katerim je bil ugovor udeleženca
zavrnjen, razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo Agenciji v
novo odločanje.

Ad 3.)
Pritožbeno sodišče je v prvem postopku ugotovilo, da je
udeleženec v času od 3.1.1996 do 18.3.1996 sklepal posle nakupa
in prodaje vrednostnih papirjev med štirimi vzajemnimi skladi, ki
jih je upravljal, tako, daje pri prodajah kot navidezni kupec oziroma
prodajalec nastopala pravna oseba Priom d.o.o. iz Maribora. V
navedenem obdobju so imeli vzajemni skladi med svojimi sredstvi
samo netržne vrednostne papirje osmih izdajateljev, čeprav je
vse posle prodaje ali nakupa samo teh vrednostnih papirjev, ki jih
je udeleženec sklenil v omenjenem času v svojem imenu in za
račun katerega od svojih skladov, posredovala borzno
posredniška družba Dadas BPH, borzno posredniška hiša d.d.,
Ljubljana, je bil vedno kupec oziroma prodajalec Priom d.o.o.

Odločitev Agencije:

6.

Zaradi ugotovljenih osebnih in kapitalskih povezav med udeleženci
teh poslov (Dadas BPH d.d., Priom d.o.o., Fundas d.o.o., Proficia
Dadas d.o.o.), ki jih je obvladovala ista oseba, Davorin Sadar
sam ali skupaj z ženo, je Agencija pravilno ugotovila, da je šlo za
posle med vzajemnimi skladi, v katere je bila družba Priom d.o.o.
pritegnjena samo zaradi videza. Takšno ravnanje pa je bilo v
nasprotju z določbo 4. alinee 1. odst. 109. člena ZISDU, ki določa,
da so prepovedani vsi posli prodaje in nakupa vrednostnih papirjev
med investicijskimi skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje.
Ad 4.)
Pritožbeno sodišče je v drugem postopku ugotovilo, da je
udeleženec prenesel upravljanje vzajemnih skladov in s tem
premoženje, ki mu je bilo zaupano v upravljanje, v "začasno
skrbništvo" na družbo Priom d.o.o. iz Maribora. Udeleženec je
navedel, da je storil očitano dejanje zato, da bi zaščitil premoženje
investitorjev pred učinki sklepa Agencije o določitvi največjega
obsega sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja
posamezna družba za upravljanje. Pritožbeno sodišče je
ugotovilo, da je navedeni sklep Agencija izdala v izvrševanju
pristojnosti, ki jih ima po zakonu ter, da udeleženec ne bi smel s
protizakonitim dejanjem umakniti premoženja, ki mu je bilo zaupano
v upravljanje, izpod nadzora za to pooblaščene organizacije.

5.
zaradi premestitve rednih delnic iz
borzne kotacije A v borzno kotacijo
B

Udeleženec:

Salus d.d., Ljubljana.

Pritožba udeleženca:

zoper odločbo Agencije s katero je
ugovor udeleženca zoper sklep Ljubljanske borze d.d. Ljubljana o premestitvi rednih delnic družbe Salus
d.d., Ljubljana iz borzne kotacije A v
borzno kotacijo B (v nadaljevanju: sklep
borze) pod točko 1 zavrnila in potrdila
sklep Ljubljanske borze, pod točko 2
(da Agencija zahteva, da borza redne
delnice izdajatelja Salus d.d., umakne
iz borzne kotacije A) pa zavrglo.
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Postopek:

za odvzem dovoljenja borzno posredniški družbi za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji.

Udeleženec:

Dadas BPH d.d., Maribor

Pritožba udeleženca:

zoper odločbo Agencije s katero je
udeležencu odvzela dovoljenje za
opravljanje poslov z vrednostnimi
papirji, ker je udeleženec v nasprotju z
določbo 3. alinee 55. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Ur. I. RS, št.
6/94) posredoval in opravljal posle z
vrednostnimi papirji, sprejetimi v
kotacijo na borzi, z namenom uravnavanja njihovih cen, čeprav je vedel,
da se posti sklepajo z namenom
manipulacije cen.

Odločitev sodišča:
Pritožbeno sodišče je pritožbo udeleženca zavrnilo kot
neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije o odvzemu navedenega
dovoljenja udeležencu. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je
Agencija vodila postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji v skladu z določbami ZTVP ter
odločila o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, zaradi
katerih je začela postopek za odvzem dovoljenja. Posli, zaradi
katerih je Agencija odvzela udeležencu dovoljenje za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji, so bili opravljeni v nasprotju s 3.
alineo 55. člena ZTVP kot tudi v nasprotju s 35. in 37. uzanco
Ljubljanske borze.

ZISDU določa, da lahko opravlja dejavnost upravljanja vzajemnih
skladov le družba za upravljanje investicijskih skladov, ki je
pridobila dovoljenje Agencije za njeno opravljanje. Družba za
upravljanje lahko prenese upravljanje vzajemnih skladov na drugo
družbo, če je pridobila dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja
vzajemnega sklada in če je tudi druga družba pridobila dovoljenje
Agencije za opravljanje dejavnosti upravljanja vzajemnega sklada.
Priom d.o.o. ni izpolnjeval teh pogojev. Udeleženec je zato ravnal
v nasprotju z zakonskimi določili ne glede na to, če so s prenosom
investitorji soglašali.

Postopek:

v ponovljenjem postopku je Agencija
ugovoru udeleženca v delu, s katerim
predlaga razveljavitev sklepa borze,
ugodila in izpodbijani sklep borze
razveljavila. Ta sklep Agencije je
izpodbijala Ljubljanska borza d.d.
Ljubljana, Vrhovno sodišče pa je njeno
pritožbo kot nedovoljeno zavrglo.

3. alinea 55. člena ZTVP določa, da pooblaščeni udeleženec ne
sme opravljati poslov z vrednostnimi papirji, ki bi lahko ogrozili
stabilnost trga vrednostnih papirjev; med te spada tudi neposredno
ali posredno opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, ki so sprejeti
v kotacijo na borzi, če se posli opravljajo z namenom uravnavanja
oziroma utrjevanja njihovih cen. 35. uzanca opredeljuje
nedovoljeno vplivanje na tečaje vrednostnih papirjev, 37. uzanca
pa opredeljuje prepovedane oblike manipulacije. To dejanje je
storjeno z oblikovanjem skupin za vplivanje na tečaje vrednostnih
papirjev, s sodelovanjem v takšnih skupinah, zagotavljanjem
sredstev skupinam in sprejemanjem njihovih naročil, v posledici
tega pa tudi z izvajanjem naročil in s tem vplivanjem na tečaje
vrednostnih papirjev.
Agencija je pravilno ugotovila vpletenost udeleženca pri
manipulaciji, pri kateri je šlo za aplikacijske posle (ki so dovoljeni
samo, dokler niso sklenjeni z namenom uravnavanja ali utrjevanja
cene vrednostnega papirja), pri katerih sta se stranki neposredno
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prodajah podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala, izven
organiziranega trga.

(brez sodelovanja udeleženca kot komisionarja in upravičenca
poslovanja na borzi) dogovorili za ceno določene delnice na
organiziranem trgu ter na podlagi usklajenega ravnanja
udeleženca in komitentov tudi za obstoj skupine iz 37. uzance.

Agencija je obravnavala tudi nekaj pritožb občanov, ki so se
nanašale na poslovanje borzno posredniških družb v zvezi *z
opravljanjem poslov posredovanja in upravljanja premoženja
strank, na postopek javne ponudbe podjetij v procesu lastninskega
preoblikovanja ter jim pojasnjevala pravice iz delnic, vsebino
pogodbe o upravljanju naložb, komercialne zapise, dejavnost
akviziterjev pri nakupih in prodajah delnic iz javnih prodaj,
investicijske kupone vzajemnih skladov, vodenje knjige naročil,
dejavnosti klirinško depotne družbe ter dejavnost borznih
posrednikov.

7.
Postopek:
Udeleženec:
Pritožba udeleženca:

Odločitev sodišča:

zaradi plačila stroškov nadzora
borzno posredniške družbe.
Perspektiva d.d., Borzno posredniška
družba, Metlika.
zoper III. točko izreka odredbe Agencije s katero je udeležencu naložila
plačilo stroškov opravljenega nadzora
nad poslovanjem udeleženca,
do 31.12.1996 v zadevi ni bilo odločeno.

Agencija je v letu 1996 organizirala dve tiskovni konferenci,
katerih namen je bil podati javnosti izčrpnejši pregled njenega
dela v letu 1995 (zaznamovanem predvsem po večjem obsegu
izdaje dovoljenj za javno ponudbo in dovoljenj za opravljanje
dejavnosti družbam za upravljanje in investicijskim skladom ter
borzno posredniškim družbam, nadzorom na trgu vrednostnih
papirjev in dopolnjevanjem pravne regulative na področju trga
vrednostnih papirjev) ter obširneje pojasniti razloge za sprejem
sklepa o največjem obsegu vrednosti sredstev vzajemnih skladov,
ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje.

E. KOMUNIKACIJA Z OBČANI, POOBLAŠČENIMI
UDELEŽENCI NA TRGU KAPITALA IN JAVNOSTJO
Agencija pri opravljanju svojih nalog deluje v javnem interesu z
namenom zaščite investitorjev iz razvoja trga vrednostnih papirjev.
Zaradi izpolnjevanja te naloge je Agencija v letu 1996 okrepila
tako stike z mediji, na kar kaže večja pogostnost pojavljanja
predstavnikov Agencije v medijih z namenom komentirati aktualna
dogajanja na trgu vrednostnih papirjev, kot tudi stike s finančnimi
institucijami - pooblaščenimi udeleženci na trdu vrednostnih
papirjev. V letu 1996 je opazen tudi porast vlog malih in
institucionalnih investitorjev na trgu vrednostnih papirjev, s katerimi
slednji bodisi opozarjajo Agencijo za zaznane nepravilnosti pri
javnih ponudbah vrednostnih papirjev ali poslovanju pooblaščenih
udeležencev, bodisi se na Agencijo obračajo zaradi dodatnih
pojasnil s področja njenega delovanja. Ta pojav je nedvomno
posledica udeležbe občanov pri lastninskem preoblikovanju podjetij
in nastanka novih delničarjev.

Pooblaščenim udeležencem na trgu vrednostnih papirjev - javnim
družbam, družbam za upravljanje, investicijskim skladom, borzno
posredniškim družbam in bankam, ki so pridobile dovoljenje za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji ter Združenju članov
borze - gospodarsko interesno združenje in Združenju družb za
upravljanje investicijskih skladov - gospodarsko interesno
združenje je Agencija v letu 1996 posredovala:
- pojasnila določb zakona o trgu vrednostnih papirjev, zakona
o investicijskih skladih in na njuni podlagi izdanih podzakonskih
aktov s poudarkom na javnih ponudbah, trgovanju s prosto
prenosljivimi vrednostnimi papirji javnih družb, izpolnjevanju
pogojev borzno posredniških družb za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji, ki so predmet nadzora Agencije.

Aktivnosti Agencije na področju stikov z javnostjo v letu 1996 je
mogoče strniti v dva večja sklopa glede na ciljno publiko in namen
sporočila, in sicer na komunikacijo z investitorji in širšo javnostjo
ter na komunikacijo s pooblaščenimi udeleženci na trgu
vrednostnih papirjev.

F. AKTIVNOSTI AGENCIJE NA PODROČJIH, KI JIH
ZAKONODAJA NE UREJA
1. Terminski trgi

Investitorjem, malim kot tudi institucionalnim, so bila
namenjena sporočila za javnost, s katerimi se je Agencija
odzivala na aktualne dogodke z dodatnimi pojasnili:

Trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so npr. terminski
instrumenti in opcije, slovenska zakonodaja še ne ureja, zato
zakonskih pooblastil Agencija na tem področju, ki pa lahko izrazito
(negativno) vpliva na delovanje promptnega trga vrednostnih
papirjev, nima.

- o odločitvi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o pritožbi
družbe za upravljanje Triglav, družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
zoper odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja za upravljanje
investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe, ker je navedena družba huje
kršila zakonsko dolžnost profesionalne skrbnosti in zastopanja
interesov pooblaščenih investicijskih družb;

V mesecu aprilu so na Blagovni borzi Ljubljana d.d. uvedli prvo
terminsko pogodbo na redno delnico Poslovnega sistema
Mercator, sredi junija pa je Terminska banka d.o.o. uvedla dodatne
terminske pogodbe na delnice Kolinske, Probanke, SKB banke in
Term Čatež.

- o odločitvi Proficie Dadas, družbe za upravljanje investicijskih
skladov d.o.o. Maribor, da zaradi sklepa Agencije o določitvi
največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih
lahko upravlja posamezna družba za upravljanje, prenese
sredstva vzajemnih skladov, ki jih je upravljala, na družbo Priom
d.o.o. Maribor;

Agencija je še pred pričetkom trgovanja s terminskimi pogodbami
na posamične delnice (v mesecu marcu) seznanila obe terminski
borzi s stališčem strokovnega sveta Agencije, da je za
organiziranje trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih
cena je posredno oziroma neposredno odvisna od cene serijskih
vrednostnih papirjev, potrebno dovoljenje Agencije za ustanovitev
borze.

- o odvzemu dovoljenja Proficii Dadas d.o.o. Maribor za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov

S stališčem strokovnega sveta glede organiziranja trgovanja z
izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih cena je posredno ali
neposredno odvisna od cene serijskih vrednostnih papirjev, je
Agencija v mesecu aprilu seznanila tudi Ministrstvo za finance in

Agencija je s sporočili v javnih medijih opozarjala na tveganost
naložb v vzajemne sklade, na tveganost trgovanja z delnicami
ne neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev in na ustrezno
previdnost pri prodajah delnic, ki so jih imetniki pridobili v javnih
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Banko Slovenije. Agencija neposrednega zakonskega instrumenta
zoper ravnanje borz, ki organizirata trgovanje s terminskimi
pogodbami na vrednostne papirje (Blagovne borze Ljubljana d.d.
in Terminskih borz d.o.o.) nima, zato je v juniju prijavila ravnanje
omenjenih pravnih oseb tržnemu inšpektoratu.

LETNI OBRAČUN AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO
1996
Sredstva za delo Agencije se na podlagi 172. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. I. RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZTVP)
zagotavljajo iz taks in iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s
svojim poslovanjem oziroma iz sredstev proračuna, vendar samo
v primeru, če se iz lastnih virov ne more pokrivati izdatkov
tekočega in investicijskega poslovanja.

V mesecu septembru je trgovanje s terminskimi pogodbami na
delnice še vedno potekalo. Strokovni svet Agencije je dne 11.9.96
sprejel sklep, da Ministrstvu za finance poda pobudo za sprejem
interventnega zakona, ki bo prepovedoval organiziranje trgovanja
in trgovanje s terminskimi pogodbami na posamične delnice do
sprejetja zakona, ki bo celovito obravnaval področje izvedenih
finančnih instrumentov. Razlog za sprejetje omenjenega sklepa
in dano pobudo je velika nevarnost manipulacije tečaja delnic na
promptnem trgu, ki jo motivirajo vzpostavljene pozicije na
terminskem trgu.

Agencija realizira prihodke na podlagi tarife o taksah in nadomestilih
za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih
zadevah (Ur. I. RS 19/94), ki jo je izdala Agencija v soglasju z
Vlado RS.
V letu 1996 Agencija za trg vrednostnih papirjev ni prejela
proračunskih sredstev.

G. PRIPRAVA REGISTROV IN DRUGIH JAVNIH
PODATKOV

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po 26. členu ZTVP Agencija vodi register izdanih dovoljenj za
javno ponudbo, register prospektov in register vrednostnih
papirjev, izdanih na podlagi javne ponudbe.

V letu 1996 je bilo realiziranih 140.687.082 SIT prihodkov in
214.306.130 SIT odhodkov, kar je pomenilo primanjkljaj v letu
1996 v višini 73.619.048 SIT, ki je bil krti iz naslova razmejenih
sredstev - kratkoročno odloženih prihodkov zaradi prilivov iz
naslova podaljšanj dovoljenj za borzne posrednike in člane uprav
družb za upravljanje iz decembra 1995, ki se nanašajo na leto
1996.

Na podlagi 145. člena ZTVP je Agencija izdala sklep o obveščanju
o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo
dostop do notranjih informacij, in dostopnosti ter podatkov (Ur.l.
RS 30/96). Na podlagi tega sklepa se je Agencija obvezala voditi
register o poslih, ki so predmet tega poročanja. Večina podatkov
iz tega registra je tudi dostopnih javnosti.

PRIHODKI (140.687.082 SIT).
I. Prihodki iz lastne dejavnosti nastajajo v skladu s tarifo o
taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj,
soglasij in drugih zadevah.

Vsebina javnih registrov:
1. Register izdanih dovoljenj vsebuje naziv izdajatelja vrednostnega papirja, nominalno vrednost posameznega vrednostnega papirja, vrsto vrednostnega papirja in datum izdaje
dovoljenja.

1. Prihodki od taks za javno ponudbo vrednostnih papirjev so
znašali 48.411.500 SIT, od česar so znašale takse iz naslova
javne prodaje vrednostnih papirjev po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij 32.459.939 SIT.

2. Register prospektov vsebuje seznam in skenirane prospekte
izdajateljev vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe.

2. Prihodki od taks za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti
so znašali 24.952.381 SIT.

3. Register vrednostnih papirjev vsebuje matično številko in naziv
izdajatelja vrednostnega papirja, oznako vrednostnega papirja,
ISIN oznako vrednostnega papirja, podatek o številu vrednostnih
papirjev, nominalni vrednosti in skupni nominalni vrednosti.

3. Prihodki od taks za opravljanje izpitov in od podaljšanj dovoljenj
so znašali 38.190.476 SIT.
-' i S i
4. Postavka dane koncesije in izvedba seminarjev v višini
8.532.726 SIT obsega prihodke iz naslova koncesijske pogodbe
z Ljubljansko borzo (7.632.726 SIT) in prihodke iz naslova izvedbe
seminarja v višini 900.000 SIT.

4. Register o poslih insiderjev vsebuje podatke o poslih z
vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do
notranjih informacij: ime in firma zavezanca, vrednostni papir,
količina, cena, skupna vrednost posla in datum transakcije.

II. Drugi prihodki v višini 20.599.999 SIT obsegajo predvsem
prihodke od obresti.

V letu 1996 so se nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev javnih
registrov v elektronski obliki. Ti registri so dostopni javnosti na
sedežu Agencije. V letu 1996 se je nadaljeval informacijski sistem
Agencije, ki bo v letu 1997 omogočil dostop do javnih registrov
tudi preko interneta, kjer bodo javnosti na voljo tudi drugi javni
podatki Agencije.

ODHODKI (214.306.130 SIT)
I. Materialni odhodki in amortizacija (74.205.578 SIT) so
odhodki iz naslova porabljenega potrošnega materiala, energije,
opravljenih storitev drugih, reprezentance, izobraževanja
zaposlenih in podobno, ter bremenijo obdobje, v katerem so nastali.
Ti odhodki vključujejo:

Dr. Dušan Mramor, I. r.
predsednik strokovnega sveta

1. Vrednost porabljenega pisarniškega materiala, drobnega
inventarja, naročnine na časnike, nakup strokovne literature in
energije v višini 5.703.290 SIT.
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2. Storitve drugih v višini 54.434.793 SIT, ki vsebujejo storitve
organizacij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti v višini 7.850.048
SIT (vzdrževanje sredstev, tehnično upravljanje in vzdrževanje,
PTT stroški, transportni stroški, stroški storitev pri vzdrževanju
sredstev za delo), in storitve organizacij, ki opravljajo neproizvodne
storitve (najemnina prostorov, avtorski honorarji, pogodbe o delu)
v višini 46.584.745 SIT.

Amortizacija se obračunava od (revalorizirane) nabavne
vrednosti, in sicer z naslednjim mesecem od usposobitve
osnovnega sredstva za uporabo. Agencija uporablja letne
amortizacijske stopnje v razponu od 15 do 20 %. Amortiziranje je
ločeno po posameznih osnovnih sredstvih in enakomerno skozi
življenjsko dobo posamičnega osnovnega sredstva. Letna
amortizacija se revalorizira za obdobje, v katerem se je
obračunavala. Znesek revalorizacije amortizacije povečuje
stroške letne amortizacije in trajne vire (t.j. sklad osnovnih
sredstev).

3. Izdatke za reprezentanco, ki so znašali 1.261.893 SIT.
4. Amortizacijo in revalorizacijo amortizacije v višini 9.539.420
SIT.

Stalna sredstva obsegajo osnovna sredstva v višini sedanje
vrednosti 39.692.997 SIT. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
je 29,02 %.

Presežek revalorizacijskih prihodkov nad revalorizacijskimi
odhodki iz naslova revalorizacije osnovnih sredstev in
revalorizacije amortizacije v višini 4.167.431 SIT se je prenesel v
sklad osnovnih sredstev.

Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti predstavlja
razliko med nabavno (revalorizirano) vrednostjo osnovnih
sredstev po nabavni vrednosti in popravkom vrednosti osnovnih
sredstev.

5. Postavka izobraževanje v višini 3.266.178 SIT zajema odhodke,
povezane s podiplomskim študijem delavcev Agencije ter njihovo
udeležbo na strokovnih seminarjih.

B. GIBLJIVA SREDSTVA (128.643.268 SIT)
Gibljiva sredstva so v obliki kratkoročnih finančnih naložb,
kratkoročnih terjatev, denarnih sredstev in aktivnih časovnih
razmejitev.

II. Plače, davki in nadomestila (110.506.033 SIT) vključujejo:
1. Znesek bruto plač in regresa v višini 89.826.870 SIT za
povprečno 18 zaposlenih delavcev v Agenciji v letu 1996.
2. Znesek obračunanih davkov in prispevkov, ki se plačujejo v
breme Agencije v višini 17.535.361 SIT.

I. Kratkoročne finančne naložbe (126.537.575 SIT) sestavlja
seštevek depozitov v bankah in kratkoročnih naložb v vrednostne
papirje.

3. Nadomestila v višini 3.143.802 SIT obsegajo povračila stroškov
za prevoz delavcev na delo in z dela in izdatke za prehrano
delavcev med delom.

1. Kratkoročni depoziti v bankah (82.515.891 SIT) obsegajo pet
depozitov z rokom zapadlosti enega meseca, dva depozita na
odpoklic in en depozit z vezavo za dobo sedmih dni.

III. Drugi dohodki (6.804.025 SIT) vključujejo:

2. Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje (44.021.684 SIT)
obsegajo naložbe v vrednostne papirje Republike Slovenije
(obveznice) in blagajniške zapise Banke Slovenije.

1. Provizije plačilnega prometa v višini 383.599 SIT. Te provizije
obsegajo plačila za storitve Agencije RS za plačilni promet in
plačila za bančne storitve.

II. Terjatve (1.623.398 SIT) obsegajo natečene obresti, ki v letu
1996 še niso dospele v plačilo (257.089 SIT), terjatve do države
(DURS) (550.944 SIT) zaradi preveč plačanega prometnega
davka od storitev in terjatve do borznoposredniške družbe
(815.365 SIT).

2. Postavka povračila potnih stroškov v višini 3.451.978 SIT
obsega dnevnice, kilometrine in nočnine.
3. Ostali odhodki v višini 2.968.448 SIT obsegajo popravek
vrednosti kratkoročnih finančnih naložb iz naslova vrednotenja
vrednostnih papirjev na dan sestave bilance stanja, ki kotirajo na
borzi, plačila članarin v mednarodnih organizacijah in prispevek
za uporabo stavbnega zemljišča.

III. Denarna sredstva (285.385 SIT) obsegajo gotovino v blagajni
(33.277 SIT) in denarna sredstva v banki - sredstva na žiro
računu (252.108 SIT).
IV. Aktivne časovne razmejitve (196.910 SIT) predstavljajo
akontacijo naročnine za strokovno literaturo za leto 1997.

IV. Rezervacije stroškov za tekoče poslovanje (22.790.494
SIT) so namenjene za pokrivanje primanjkljaja v tekočem
poslovanju leta 1997 in kasneje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (168.336.265 SIT)
A. Sklad osnovnih sredstev (56.073.625 SIT) se je oblikoval v
letu 1995 in povečeval z revalorizacijo osnovnih sredstev v letih
1995 in 1996.

2. BILANCA STANJA
Bilanca stanja na dan 31.12.1996

B. Rezerve (29.568.251 SIT) obsegajo sredstva, katerih stanje
je v letu 1996 ostalo nespremenjeno. Oblikovane so bile za
pokrivanje primanjkljaja v tekočem poslovanju Agencije za leto
1995 in kasneje.

SREDSTVA (168.336.265 SIT)
A. STALNA SREDSTVA (39.692.997 SIT)

C. Rezervacije stroškov (70.370.353 SIT)

V zvezi z računovodskim izkazovanjem dolgoročnih nematerialnih in materialnih naložb, Agencija obravnava izdatke za
osnovna sredstva kot materialne naložbe, in zanje uporablja
odpisovanje v skladu z ocenjeno življenjsko dobo.

Rezervacije stroškov iz leta 1995 znašajo 47.579.859 SIT,
rezervacije stroškov iz leta 1996 pa znašajo 22.790.494 SIT.
Č. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja (12.324.036 SIT)

Osnovna sredstva se ob zaključku poslovnega leta revalorizirajo
z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov. Učinek revalorizacije
kot razlika med revalorizacijo nabavne vrednosti in popravka
vrednosti neposredno povečuje trajne vire oziroma sklad
osnovnih sredstev. Odtujitve osnovnih sredstev pomenijo
postavko drugih odhodkov v višini neodpisane vrednosti, medtem
ko se morebitni prihodki iz tega naslova (t.j. pri prodaji) zajemajo
v okviru izrednih prihodkov.
6. junij 1997

Postavka obsega obveznosti do dobaviteljev (1.568.742 SIT),
obveznosti iz naslova preplačil (5.500.000 SIT), obveznosti do
države (5.215.294 SIT) ter obveznosti do pogodbenega delavca
(40.000 SIT).
Dr. Dušan Mramor, I. r.
predsednik strokovnega sveta
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BILANCA STANJA na dan 31.12.1996
SIT 000
31.12.1996

31.12.1995

SREDSTVA
A. STALNA SREDSTVA
I. Opredmetena dolgoročna sredstva
1 Oprema
2. Predujmi za opredmetena dolgoročna sredstva
Skupaj stalna sredstva

' >
39.693
39.693

B. GIBLJIVA SREDSTVA
I. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročni depoziti v bankah
2. Kratkoročni blagajniški zapisi
3. Kratkoročne naložbe v obveznice
Skupaj kratkoročne naložbe
II. Terjatve
1. Terjatve za obresti
2. Terjatve iz naslova preplačila
3. Terjatve do države (DURS)
2. Terjatve do borznoposredniške hiše
Skupaj terjat\>e
III. Denarna sredstva
1. Gotovina v blagajni
2. Denarna sredstva v banki
Skupaj denarna sredstva
IV. Aktivne časovne razmejitve
Skupaj gibljiva sredstva

82.516
44.022
126.538
257
-

44.617
1.900
46.517

117.820
15.763
25.577
159.160
1.059
98

551
815
1.623

1.157

33
252
285
197
128.643

35
3.725
3.760
19
164.096

168.336

210.613

..

SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1

A. SKLAD OSNOVNIH SREDSTEV

56.074

53.417

B. REZERVE

29.568

C. REZERVACIJE STROŠKOV

29.568
, • ,->f I
70.370

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
2. Obveznosti iz naslova preplačil
3. Kratkoročne obveznosti do države
4. Kratkoročne obv. do zaposlenih
Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja

1.569
5.500
5.215
40
12.324

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj pasivne časovne razmejitve

-

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

poročevalec, št. 21
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47.580

775
200
5.266
188
6.429

73.619
73.619
168.336

210.613

6. junij 1997

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1. januaija do 31. decembra 1996

SIT 000

A. PRIHODKI
I. Prihodki iz lastne dejavnosti
1. Takse za izdajo dovolj, za opravljanje dejavnosti
2. Takse za javno ponudbo
3. Izpiti in podal j. dovoljenj za borzne posrednike
in člane uprav družb za upravljanje
4. Dane koncesije in izvedba seminarjev
Skupaj prihodki od lastne dejavnosti

1.1.-31.12.1996

II. Drugi prihodki
1. Prihodki od obresti
2. Ostali prihodki
Skupaj drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)
B. ODHODKI
I. Materialni odhodki in amortizacija
1. Material in energija
2. Storitve drugih
3. Reprezentanca
4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije
5. Izobraževanje
Skupaj materialni odhodki in amortizacija
II. Plače, davki in nadomestila
1. Bruto plače in regres za letni dopust
2. Prispevki delodajalca na plače
3. Nadomestila za prehrano in prevoz
Skupaj plače in nadomestila
III. Drugi odhodki
I. Provizije plačilnega prometa
2. Povračila potnih stroškov
3. Ostali odhodki
Skupaj drugi odhodki

1.1.-31.12.1995
24.952
48.412

24.540
69.552

38.190
8.533
120.087

20.260
5.930
120.282

20.429
171
20.600
140.687

18.305
2.897
21.202
141.484

5.703
54.435
1.262
9.539
3.266
74.205

6.299
43.699
997
5.891
6.251
63.137

89.827
17.535
3.144
110.506

78.634
16.985
3.066
98.685

384
3.453
2.968
6.805

378
3.691
2.477
6.546

IV. Rezervaci je stroškov
1. za tekoče poslovanje
Skupaj rezervacije stroškov
SKUPAJ ODHODKI (I. + II. + III+IV.)

22.790
22.790
214.306

C. PRIMANJKLJAJ IZ TEK. POSLOVANJA

(73.619)

(26.884)

73.619

19.435

Č. Prihodki iz naslova razmejenih sredstev pretek, let
D. POKRIT. PRIMANJK. IZ ODPRAVE REZERVACIJ

168.368

7.449

E. REZULTAT OBDOBJA

6. junij 1997
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Predlog zakona o
RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA 0
PRIDRUŽITVI
STRANI

MEO REPURLIKO SLOVENIJO

IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

NJIHOVIMI

DRŽAVAMI ČLANICAMI,

OKVIRU EVROPSKE

KI

NA ENI

IN
DELUJEJO V

UNIJE, NA DRUGI STRANI S

SKLEPNO LISTINO TER PROTOKOLA, S
SPREMINJA EVROPSKI SPORAZUM

KATERIM

SE

O PRIDRUŽITVI

MED REPURLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN
EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER NJIHOVIMI
DRŽAVAMI ČLANICAMI,
EVROPSKE

UNIJE,

KI DELUJEJO V OKVIRU

NA DRUGI STRANI

- EPA 120-11 V zvezi z dopisom št. 900-05/97-28 (T) z dne 17. aprila 1997, s
katerim je Vlada Republike Slovenije poslala

"Osnovni element trgovinskega dela sporazuma je recipročno
in asimetrično vzpostavljanje območja proste trgovine, ki bo
sestavni del vseevropskega prostotrgovinskega prostora.
Evropska unija je s 1. januarjem 1997 v celoti sprostila trg za
slovenske industrijske izdelke, Slovenija pa bo to storila
postopoma. Območje proste trgovine bo postopoma
vzpostavljeno v prehodnem obdobju, ki bo trajalo pet let in bo
razdeljeno na dve zaporedni fazi. Prehodno obdobje bo trajalo
od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2001."

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA
SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN
NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI S SKLEPNO LISTINO
TER PROTOKOLA, S KATERIM SE SPREMINJA EVROPSKI
SPORAZUM O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO
NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER
NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI,

2. Doda se nov četrti odstavek, ki sledi tretjemu, ostalo besedilo
je nespremenjeno:
"Liberalizacija trgovine s kmetijskimi izdelki je omejena na
sistem koncesij, ki si jih medsebojno priznavata pogodbenici
v okviru kvot in znižanja uvoznih dajatev na obeh straneh."

pošilja popravek besedila obrazložitve predloga zakona o
ratifikaciji:
1. Spremeni se tretji odstavek 2. točke rimske I. obrazložitve:

6. junij 1997
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OBRAZLOŽITEV
svet, Pridružitveni odbor in Pridružitveni parlamentarni odbor.

i.

Pridružitveni svet, ki nadzira izvajanje sporazuma se sestaja na
ministrski ravni enkrat letno in kadar to narekujejo okoliščine.
Proučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz sporazuma.
Člani Pridružitvenega sveta so predstavniki Sveta Evropske unije
in Evropske komisije na eni strani in predstavniki Vlade Republike
Slovenije na drugi strani. Odločitve, ki jih sprejme Pridružitveni
svet, so obvezne za pogodbenice.

1. lO.junija 1996je Republika Slovenija z Evropsko unijo podpisala
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Sporazum o
pridružitvi), skupaj s Sklepno listino.
Pobudo in izhodišča vlade za sklenitev Sporazuma o pridružitvijo
S. aprila 1995 obravnaval in potrdil Odbor za mednarodne odnose
Državnega zbora. Iz izhodišč za sklenitev Sporazuma o pridružitvi
izhaja, da bo v času med podpisom Sporazuma o pridružitvi in
njegovo ratifikacijo veljal Začasni sporazum, ki bo obsegal
trgovinski del Sporazuma o pridmžitvi.

Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomaga
Pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in
Evropske komisije na eni strani in predstavniki Vlade Republike
Slovenije na drugi strani, običajno na ravni višjih državnih
uradnikov. Pridružitveni svet lahko na odbor prenese katero koli
svojo pristojnost. V tem primeru odbor sprejema odločitve, ki so
obvezne za pogodbenice.

Državni zbor je 11. aprila 1996 sprejel Stališča in sklepe o odnosih
Republike Slovenije z Evropsko unijo, Italijo in NATO-m, s katerimi
je med drugim (tretji odstavek 2. točke) pooblastil vlado, da podpiše
Sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo
na podlagi stališč Evropske unije, izraženih v sklepih madridskega
vrha Evropskega sveta in resoluciji Evropskega parlamenta.

Ti organi še niso ustanovljeni, ker sporazum še ne velja, vendar
je na podlagi Začasnega sporazuma predviden prehodni režim v
skladu s katerim bo Svet za sodelovanje, ustanovaljen s
Sporazumom o sodelovanju, podpisanim 5. aprila 1993, opravljal
naloge, ki so mu dodeljene z Začasnim sporazumom. V skladu s
tem bo Svet za sodelovanje sprejemal odločitve za izvajanje
Začasnega sporazuma, ki so obvezne za pogodbenici. Začasni
sporazum predvideva, da Svetu za sodelovanje pri njegovem
delu pomaga Skupni odbor. Slednji se je prvič sestal 20. in 21.
marca 1997 v Ljubljani.

2. Sporazum o pridružitvi je osnova za nadaljnje približevanje
Slovenije Evropski uniji in za priprave na vstop Slovenije vanjo.
Njegov namen je vzpostaviti tesne in trajne odnose, ki temeljijo na
vzajemnosti in ki naj bi Sloveniji omogočili, da sodeluje v procesu
evropske integracije. Temeljni cilj tega sporazuma je zagotoviti
ustrezen okvir za politični dialog in urejanja trgovinskih in
gospodarskih odnosov med pogodbenicama.

Besedilu sporazuma je priloženihi trinajst prilog in šest protokolov,
ki so njegov sestavni del. Sklepna listina pa vsebuje skupne in
enostranske izjave pogodbenic.

Politični dialog bo omogočal razvoj političnih odnosov med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo ter njenimi državami
članicami in tako prispeval k politični in gospodarski preobrazbi
Slovenije, ki je potrebna, da bi Slovenija nadaljevala proces
približevanja Evropski uniji in se polnopravno vključila v skupnost
demokratičnih držav. Hkrati bo prispeval k boljšemu sodelovanju
na področju zunanje in varnostne politike ter k približevanju stališč
o varnosti in stabilnosti v Evropi. Politični dialog bo na ministrski
ravni potekal v okviru Pridružitvenega sveta, na parlamentarni
ravni pa v okviru Pridružitvenega parlamentarnega odbora.

3. Po 131. členu Sporazuma o pridružitvi sporazum pogodbenice
odobrijo v skladu s svojimi lastnimi postopki. Sporazum začne
veljati prvega dne drugega meseca po datumu, ko se pogodbenice
obvestijo, da so končani zgoraj omenjeni postopki. Z začetkom
veljavnosti bo ta sporazum nadomestil Sporazum o sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo,
podpisan v Luksemburgu 5. aprila 1993 in Sporazum med
Republiko Slovenijo na eni strani in državami članicami Evropske
skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog
in jeklo, na drugi strani, podpisan v Luksemburgu istega dne in
leta.
sir.

Osnovni element trgovinskega dela sporazuma je recipročno in asimetrično vzpostavljanje območja proste trgovine, ki bo sestavni del vseevropskega prostotrgovinskega
prostora. Evropska unija je s 1. januarjem 1997 v celoti
sprostila trg za slovenske industrijske izdelke, Slovenija pa
bo to storila postopoma. Območje proste trgovine bo
postopoma vzpostavljeno v prehodnem obdobju, ki bo
trajalo pet let in bo razdeljeno na dve zaporedni fazi.
Prehodno obdobje bo trajalo od 1. januarja 1997 do 31.
decembra 2001.

Sporazum bo tako začel veljati potem, ko bodo končani ratifikacijski
postopki v parlamentih vseh petnajstih držav članic Evropske
unijein v Državnem zboru Republike Slovenije. Evropski parlament
je 24. oktobra 1996 že odobril Evropski sporazum s Slovenijo. Po
zaključku ratifikacijskih postopkov v državah članicah Evropske
unije bo tudi Svet ministrov EU sprejel sklep o odobritvi Sporazuma
o pridružitvi s Slovenijo. Generalnemu sekretarju Sveta ministrov
EU sta ratifikacijo že notificirali Danska (20. decembra 1996) in
Finska (22. januarja 1997).

Liberalizacija trgovine s kmetijskimi izdelki je omejena na
sistem koncesij, ki si jih medsebojno priznavata pogodbenici
v okviru kvot in znižanja uvoznih dajatev na obeh straneh.
Sporazum vsebuje tudi druge določbe, povezane s trgovino, kot
so pravila o poreklu blaga, določbe o plačilih, o konkurenci, o
intelektualni lastnini, o državnih monopolih tržne narave, o javnih
podjetjih in podjetjih s posebnimi ali izključnimi pravicami. Nadalie
sporazum ureja pretok delovne sile med pogodbenicami, pravico
do ustanavljanja in opravljanje storitev (tudi prevoznih), finančne
storitve in pretok kapitala in določbe o približevanju zakonodaje.

4. Po 132. členu podpisanega Sporazuma o pridružitvi z Republiko
Slovenijo se njegov trgovinski del začne uporabljati prej, in sicer
na podlagi Začasnega sporazuma, kije bil podpisan 11. novembra
1996.
Vlada je sprejela uredbo o začasni uporabi Začasnega sporazuma
s 1. januarjem 1997. Predlog zakona o ratifikaciji Začasnega
sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko
energijo, na drugi strani je vlada že predložila v obravnavo in
sprejem državnemu zboru.

V sporazumu so zajete tudi določbe, ki se nanašajo na kulturno in
finančno sodelovanje, preprečevanje nezkonitih dejavnosti ter
določbe v zvezi z upoštevanjem Osimskih sporazumov.
Sporazum vsebuje tudi institucionalne, splošne in končne določbe,
s katerimi ustanavlja telesa za njegovo izvajanje. To so Pridružitveni
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Zaradi kasnejšega začetka uporabe trgovinskega dela
Sporazuma o pridružitvi na podlagi uporabe Začasnega
sporazuma, se bo znižanje carinskih dajatev iz dveletnega obdobja
uveljavilo hkrati v letu 1997. Tako bo ocenjeni izpad proračunskih
prilivov v letu 1997znašal okoli 11 do 13 milijard SIT, bistveno nižji
pa bo v naslednjih letih prehodnega obdobja. Povprečni letni izpad
proračuna bo v naslednjih letih znašal okoli 5 milijard SIT (v letu
1998) in se bo letno zniževal na okoli 3 milijarde SIT (v zadnjem
letu 2001). Skupno naj bi v celotnem prehodnem obdobju
proračunski izpad znašal okoli 26 do 28 milijard SIT, pri čemer se
skoraj polovica izpada nanaša na prvo leto prehodnega obdobja.
To so sredstva, ki se jim država odreka, s čimer pa zaradi
zniževanja stroškov inputov razbremenjuje domače proizvajalce
ter lahko ugodno vpliva na domačo proizvodnjo in konkurenčnost
oz. potencialno tudi na domače povpraševanje. Možen dvig
prozvodnje bo povzročil porast uvoza in izvoza in domače porabe
ter s tem porast tudi dnigih posrednih in neposrednih davkov.

5. Zaradi enoletnega časovnega zamika med parafiranjem in
podpisom sporazuma o pridružitvi je prišlo do določenih sprememb
besedila Začasnega sporazuma glede na Sporazum o pridružitvi.
Sporazum o pridružitvi je bil namreč pripravljen v pričakovanju,
da se bo njegov trgovinski del začel uporabljati 1. januarja 1996
na podlagi Začasnega sporazuma. Glede na to, da se je Začasni
sporazum začel začasno uporabljati leto dni kasneje kot je bilo
predvideno, roki za postopno znižanje carin za določene vrste
izdelkov pa niso spremenjeni, bo Slovenija na podlagi Začasnega
sporazuma ujela dinamiko postopnega zniževanja carinskih
dajatev, kakor je določena v Sporazumu o pridružitvi.
Od podpisa Sporazuma o pridružitvi s Slovenijo je Evropska unija
sprejela tudi nova pravila o poreklu blaga, ki jih uporablja v odnosih
z vsemi pridruženimi državami in državami članicami EFTA
(diagonalna kumulacija porekla blaga - vključitev v panevropsko
kumulacijo). Novi Protokol 4 o poreklu blaga je sestavni del
Začasnega sporazuma.

Samo izvajanje sporazuma o pridružitvi bo seveda v letošnjem in
naslednjih letih terjalo ustrezna sredstva iz državnega proračuna.
Celotne naloge oziroma aktivnosti bodo izhajale iz celovite
predpristopne strategije Republike Slovenije, ki jo oblikuje Vlada
Republike Slovenije. Tako obsežnega projekta, kot je celovit
projekt predpristopne strategije, ne bo mogoče izvajati brez
ustreznih sredstev. Vlada Republike Slovenije pospešeno zbira
predloge oziroma zahtevke posameznih ministrstev in vladnih
služb v zvezi z izvajanjem predpristopne strategije Oziroma
izpolnjevanjem vseh nalog in aktivnosti, ki izhajajo iz sporazuma
o pridružitvi. Vlada bo po uskladitvi zahtevkov pristojnih ministrstev
in vladnih služb za letošnje in naslednja leta predlagala ustrezna
sredstva, ki jih bo treba zagotoviti v državnih proračunih za
letošnje in naslednja leta. Pri tem je treba poudariti, da bo določena
sredstva nujno potrebno zagotoviti še pred uveljavitvijo
sporazuma o pridružitvi, da se bodo nemoteno nadaljevali potrebni
proejkti in naloge, ki jih je treba izvajati tudi v vmesnem obdobju.

Hkrati z Začasnim sporazumom je bil podpisan tudi Protokol, s
katerim se spreminja Sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani. Ta Protokol zagotavlja pravni okvir za naslednje spremembe
Sporazuma o pridružitvi: spremembo začetka veljavnosti
Začasnega sporazuma z leta 1996 na 1997 in s tem povezanim
začetkom učinkovanja obveznosti na področjih, kijih ureja Začasni
sporazum (tj. sprememba 132. člena Sporazuma o pridružitvi);
zamenjavo starega Protokola 4 o poreklu blaga k Sporazumu o
pridružitvi z novim Protokolom 4; zagotovitev kontinuitete odločitev,
ki jih sprejemata Svet za sodelovanje in Skupni odbor, navedena
v 39. členu Začasnega sporazuma, dokler Pridružitveni svet ne
začne sprejemati odločitev po Evropskem sporazumu (tj.
sprememba 112. člena Sporazuma o pridružitvi).
6. Sporazum na več mestih omenja nekatere druge pravne akte
oziroma posamezne njihove določbe, ki so ključnega pomena ne
le za razumevanje, temveč tudi za izvajanje sporazuma:
Sporazum o GATT 1994 in STO (8. člen); izključitev ribiških
izdelkov po Uredbi EGS št. 3759/92 (19. in 23. člen); splošni
sporazum o trgovini s storitvami (GATS) (60. člen); ocenjevanje
ravnanja postopkov iz 65. člena sporazuma po merilih, ki izhajajo
iz uporabe pravil iz 85., 86. in 92. člena pogodbe o ustanovitvi ES
(65/2 člen); spoštovanje načel glede javnih podjetij in podjetij, ki
imajo posebne ali izključne pravice iz 90. člena pogodbe o
ustanovitvi ES (67. člen); direktiva EGS št. 93/38 glede javnih
naročil, št. 93/38 - 69. člen; sklep Sveta EGS št. 90/685 avdiovizuetni sektor (99. člen); uredba Sveta EGS št. 3906/89 s
spremembami in dopolnitvami - ukrepi za izvajanje PHARE
programa (101. člen).

III.
Druge pomembne naloge oziroma aktivnosti Republike Slovenije:
1. Še pred začetkom uveljavitve tega sporazuma bo morala
Republika Slovenija pristopiti k večstranskim konvencijam o
pravicah intelektualne in industrijske lastnine (ki so omenjene v
prilogi X tega sporazuma).
2. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma Republika Slovenija
odpravi vse carinske dajatve pri izvozu in dajatev z enakovrednim
učinkom, razen za izdelke naštete v Prilogi XII (ki vsebuje tudi
časovno razpored) (člen 14/1); Republika Slovenija odpravi vse
količinske omejitve pri izvozu in ukrepe z enakovrednim učinkom
(14/2); za izdelke s poreklom iz Skupnosti lahko uvede kmetijsko
komponento v carine, ki se uporabljajo za izdelke iz priloge V (18/
2); odpravi količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom
pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti (člen 21/3);
priznava pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Slovenijo
koncesije, navedene v prilogi VII (21/4 člen); lahko sprejme ukrepe,
če so povzročene resne motnje na trgu, dokler ni skupne rešitve
(21. člen); pri uvozu ali izvozu ne sme uvajati nove carine ali
dajatve z enakovrednim učinkom, obstoječe pa se ne smejo
povečati; ne sme se uvesti nobena nova količinska omejitev ali
ukrep z enakim učinkom pri uvozu in izvozu (26. člen); lahko
sprejema časovno omejene izjemne ukrepe v obliki povečanih
carinskih dajatev (odstopanje od 11. do 26. člena sporazuma);
glede ustanavljanja gospodarskih družb, hčerinskih družb in
podružnice na področjih dejavnosti so dopustne izjeme za sektorje
iz prilog Xl.a in IX.b; zagotavlja prost pretok kapitala v zvezi z
neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu z
zakonodajo Republike Slovenije (63/1 člen); zagotavlja prost

Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma Vlada Republike Slovenije
bo zagotovilo do uveljavitve sporazuma ustrezne prevode teh
aktov, da bo izvajanje sporazuma lahko nemoteno potekalo.
II.
Finančne posledice izvajanja Sporazuma o pridružitvi:
Za prehodno obdobje od leta 1997 do 2001 se predpostavlja 5%
rast uvoza ob nespremenjeni strukturi uvoza, enak obseg uvoza
zaradi proizvodnje za izvoz, enaka struktura znižanj carinskih
dajatev po zakonu o carinski tarifi, kot je bila v letu 1996 ter
ustrezne blagovne liste (ena s takojšnjo ukinitvijo carin, druga s
počasnejšo dinamiko zniževanja in tretja s hitrejšo dinamiko
zniževanja carin).
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V.

pretok kapitala v zvezi s krediti za komercialne posle ter finančna
posojila (63/2 člen); ne sme uvajati novih deviznih omejitev na
pretok kapital ter mora zagotoviti varovanje pravic intelektualne
industrijske in poslovne lastnine na podobni ravni kot v Skkupnosti
(63/3 člen).

Priloga XIII, ki je sestavni del sporazuma, obsega pismo Vlade
Republike Slovenije, s katerim je ta, na podlagi stališč Državnega
zbora z dne 11. aprila 1996, potrdila naslednjo zavezo:
1. da ob koncu četrtega leta po začetku veljavnosti sporazuma o
pridružitvi sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila
državljanom držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti
in na nediskriminatorni osnovi, pravico do nakupa nepremičnin
in

3. V treh letih je potrebno uveljaviti pravila za izvajanje določb o
konkurenci (65. člen);
Do konca četrtega leta po začetku veljavnosti sporazuma je
potrebna prilagoditev državnih monopolov tržne narave (pošta,
telekomunikacije, energetika, železnice ipd.) (33. člen). Zagotoviti
je treba podelitev pravice pridobivati in prodajati nepremičnine za
državljane in podružnice družb skupnosti (45. člen, točka 7); izjema;
to poglavje sporazuma ne velja za storitve v zračnem prevozu,
kontinentalnem vodnem prevozu in za storitve kabotaže (46. člen);
možnost odstopanja je dopustna prva štiri leta (52. člen); prost
pretok, likvidacija in repatriacija dobička (63. člen); prost pretok
kapitala v zvezi s potrfelj naložbami (63/2 člen); sprejem ukrepov,
ki omogočajo ustvarjanje potrebnih razmer za postopno uvajanje
pravil o prostem pretoku kapitala (64/2 člen); ocenjevanje vsake
državne pomoči, kijih daje Republika Slovenija (45/4 člen); dostop
družbam Skupnosti glede javnih naročil (69. člen).

2. da od začetka veljavnosti sporazuma o pridružitvi, ob pogoju
vzajemnosti, zagotovi pravico do nakupa nepremičnin
državljanom držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno
bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slovenije
ter pismo Evropske skupnosti in njenih držav članic, ki so potrdile
s svojim soglasjem to zavezo. Gre za realizacijo t.i. španskega
kompromisnega predloga glede izvedbe drugega odstavka 64.
člena sporazuma in ki se nanaša na drugi odstavek 68. člena
ustave Republike Slovenije.'
Obstajali sta dve možni pravni razlagi izpolnitve te obveznosti, s
katero je bilo dogovorjeno postopno odpiranje trga nepremičnin.

IV.

- Po eni razlagi je mogoče obveznost postopnega odpiranja trga
nepremičnin v prvi fazi (od uveljavitve sporazuma dalje ob pogoju
vzajemnosti) za določeno kategorijo državljanov držav članic
Evropske zveze, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem
ozemlju Republike Slovenije, izpolniti že s sprejemom in uveljavitvijo
zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah.

Potrebne druge spremembe oziroma usklajevanje zakonodaje
Republike Slovenije;
V sporazumu je izrecno poudarjeno, da je pomemben predpogoj
za gospodarsko vključevanje Slovenije v skupnost približevanje
obstoječe in prihodnje zakonodaje Republike Slovenije pravu
Skupnosti in da si Slovenija, prizadeva zagotoviti postopno
združljivost svoje zakonodaje s pravom Skupnosti (70. člen). V
71. členu sporazuma so med zakonodajnimi področji, ki naj
zajemajo približevanje zakonodaje, našteta; carinsko pravo, pravo
družb, bančno pravo, zavarovalno pravo, računovodstvo družb
in obdavčenje, finančne storitve, pravila konkurence, pravila o
javnih naročilih, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin,
posredno obdavčenje, tehnična pravila in standardi, jedrsko pravo
in predpisi, transport in telekomunikacije. Kot posebej pomembno
je poudarjeno hitro približevanje zakonodaje na področju
notranjega trga, konkurence, varstva pravic delavcev, varstva
potrošnikov ter okolja. Posebej so izpostavljena še naslednja
področja normativnega urejanja: tehnični predpisi (76. člen),
predpisi o jadrski varnosti (81. člen), približevanje zakonodaje na
področju okolja in varstva pred naravnimi nesrečami (82. člen),
usklajevanje zakonodaje s področja varstva potrošnikov (93.
člen), zakonodaja za boj proti mamilom ter za preprečevanje
nezakonitih dejavnosti (97. in 98. člen).

Ob nespremenjeni ustavi bi ta zakon lahko na normativni ravni
razčlenil ter realiziral prvi odstavek 68. člena ustave Republike
Slovenije, ki določa, da lahko tujci pridobivajo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. Tako bi lahko ta
kategorija državljanov EU kupovala stanovanjske hiše oziroma
stanovanja ter poslovne stavbe in poslovne prostore.
Na stavbnih zemljiščih pa bi jim že omenjeni zakon dal stavbno
pravico (kot stvarno pravico), da bi lahko sezidali zgradbe. V
skladu s to pravno razlago bi Republika Slovenija ustavo
spremenila pozneje, in sicer v štirih letih po začetku veljavnosti
sporazuma, kar je časovni okvir za drugo fazo odpiranja trga
nepremičnin.
- Druga razlaga pa izhaja iz tega, da so pod pojmom nepremičnin
poleg zgradb zajeta tudi zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna,
itd.) in da mora Republika Slovenija od začetka uveljavitve
sporazuma ob pogoju vzajemnosti državljanov držav članic
Evropske zveze, ki so imeli tri leta stalno prebivališče na sedanjem
ozemlju Republike Slovenije zagotoviti pravico do nakupa
nepremičnine (in ne le do nakupa t.i. stavbne pravice), kar pa ob
nespremenjenih določbah 68. člena ustave Republike Slovenije
ni mogoče zagotoviti. Za konkretno izvedbo te obveznosti,
predvidene in dogovorjene v prilogi XIII sporazuma bi bilo treba
pred uveljavitvijo sporazuma dopolniti 9. člen Ustavnega zakona

Spisek najpomembnejših zakonov, ki jih bo potrebno uskladiti
oziroma na novo sprejeti, je razviden iz priloge. Vlada pa sedaj
pospešeno oblikuje in usklajuje triletni program usklajevanja
zakonodaje zahtevam Bele knjige in ki se nanašajo predvsem na
področje normativnega urejanja oziroma uskladitve s pravnimi
akti Evropske unije glede zagotavljanja skupnega trga.

' Take določbe nima ustava nobene pridružene države srednje in
vzhodne Evrope, kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Litva je
edina kandidatka, ki je tako določbo imela v svoji ustavi in jo je v
skladu z obljubo, ki jo je dala ob podpisu Sporazuma o pridružitvi
z Evropsko unijo, že spremenila.
poročevalec, št. 21
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ustavni zakon in sprejeti zakon o lastninski in drugih stvarnih
pravicah.

za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91).
Obstoječi ustavni zakon namreč v prvem odstavku 9. člena
določa, da do sprejema zakona iz 68. člena te ustave tujci ne
morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah; (glede na
specialno ter izrecno določbo drugega odstavka 68. člena ustave
pa tujci sploh ne smejo pridobivati lastninske pravice na zemljiščih,
razen z dedovanjem in ob pogoju vzajemnosti). Z dopolnitvijo te
določbe prvega odstavka 9. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije bi predvideli, da lahko državljani držav
članic Evropske zveze, ki so imeli tri leta stalno bivališče na
sedanjem ozemlju Republike Slovenije, ne glede na določbo
drugega odstavka 68. člena ustave, pridobivajo lastninsko pravico
na nepremičninah, torej tudi zemljiščih, v skladu z zakonom. Po
tej razlagi je potrebno še pred uveljavitvijo sporazuma (čim prej
po ratifikaciji sporazuma v Državnem zboru) dopolniti že omenjeni

Vlada meni, da se je treba odločiti za to drugo razlago, katere
izvedba je sicer zahtevnejša, posledično pa je jasnejša in
zanesljivejša ter pravno bolj prepričljiva tudi za izkazovanje
odločenosti Republike Slovenije, da bo postopno sproščala
nepremičninski trg, kot to počnejo vse druge države srednje in
vzhodne Evrope - kandidatke za članstvo v Evropski zvezi.
VI.
Sporazum o pridružitvi s sklepno listino in Protokol, s katerim se
spreminja Sporazum o pridružitvi, z zakonom ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.

OPOMBA UREDNIŠTVA
Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter Protokola, s katerim se spreminja
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani (MESP)-EPA 120-11-, je bil
objavljen v Poročevalcu št. 12, dne 3. maja 1997.
6. junij 1997
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POSLANSKA

O

VPRAŠANJA
novih naročnikov na preostale kapacitete krajevnega telefonskega omrežja.

O telefonskih priključkih v Krajevni skupnosti Cven
JOŽEF ŠPINDLER, poslanec LDS, je 26. marca 1997
Ministrstvo za promet in zveze vprašal:

Takratno PTT podjetje Murska Sobota je zaradi težkega
finančnega stanja v letih 1989-1991 sklepalo pogodbe s krajevnimi
skupnostmi in to zaradi hitrejšega razvoja telekomunikacijskega
omrežja v posamezni krajevni skupnosti, kar je bil primer tudi v
Krajevni skupnosti Cven. Podobne pogodbe so bile sklenjene na
celotnem območju Pomurja, kjer je bil strošek na posameznega
telefonskega naročnika velik zaradi velikih razdalj krajevnega
kabelskega In razvodnega naročniškega telefonskega omrežja.

To vprašanje je bilo naslovljeno na prejšnjega predsednika
Državnega zbora RS g. Jožefa Školča, vendar krajanka
Cvena ga. Kolbl Marija ni dobila odgovora.
Sedaj se je obrnila name z naslednjim vprašanjem:
"Leta 1990 so krajani Cvena zgradili in dobili telefon. Večkrat
so poudarili, da so sami plačali 72 telefonskih številk. Od
tega je bilo Izkoriščeno 55 telefonskih številk, 17 pa jih je
ostalo neizkoriščenih, kljub temu, da so bile plačane Iz
sredstev krajanov Cvena v višini DEM 4.795,00/števllka. Teh
17 številk si je prilastila takratna PTT brez soglasja krajanov
In od tega ima omenjeno podjetje dvakratni dohodek.
Sofinancirana je bila tudi telefonska centrala.

Akumulativnost takratnega PTT podjetja Murska Sobota je bila
zaradi stroškov za Izgradnjo velikih razdalj krajevnega kabelskega
In razvodnega naročniškega telefonskega omrežja In majhnega
števila telefonskih naročnikov na 100 prebivalcev zelo nizka. Zato
Je lahko takratno podjetje Murska Sobota v Pomurju hitreje razvijalo
telekomunikacijsko omrežje le na navedeni način. Deloma Je bilo
temu tako, tudi ker je bila takrat In je še danes cena telefonskemu
Impulzu pri nas v primerjavi s to ceno v državah evropske
skupnosti nekajkrat nižja.

Krajani Cvena zahtevajo, da se jim vrne denar za omenjene
prllaščene številke."
O

V začetku nove organiziranosti Telekoma Slovenije je bila s
01.06.1995 uvedena nova enotna cena za novi telefonski
priključek, ki še danes velja In znaša 103.000,00 SIT v primeru,
da razvodni naročniški telefonski vod nI daljSI od 160 metrov. To |e
razdalja med kabelskim telefonskim razvodlščem In lokacijo
terminalne telefonske naprave pri telefonskem naročniku. Če je
navedena razdalja daljša od 160 metrov, telefonski naročnik plača
enotno ceno 103.000,00 SIT In dejanske stroške za izgradnjo
dela razvodnega naročniškega telefonskega voda, ki je daljši od
160 metrov.

Prosim Ministrstvo za promet In zveze, da omenjeno
problematiko obravnava In posreduje pri podjetju Telekom,
da se odpravijo ugotovljene nepravilnosti ter me o tem
obvesti.
Ministrstvo za promet In zveze mu Je posredovalo odgovor:
Takratno PTT podjetje Murska Sobota Je v mesecu septembru
1990 s krajevno skupnostjo Cven sklenilo posebno pogodbo
številka 24/90-KS za izgradnjo novega telefonskega naročniškega
omrežja v Krajevni skupnosti Cven In v celoti Izpolnilo pogodbene
obveznosti. Krajevna skupnost Cven je 20.12.1990 pripravila
seznam 53 telefonskih naročnikov za nove telefonske priključke,
ki so biti vsi vključeni v javno telekomunikacijsko omrežje do
17.04.1991.

V pogodbi med Krajevno skupnostjo Cven In takratnim PTT
podjetjem Murska Sobota Je v 9. členu določeno, da naročnik
pridobi po izgradnji cevnega telefonskega kabla pravico do
vključitve 50 telefonskih naročnikov v novozgrajeno telefonsko
omrežje, na osnovi seznama, ki Je sestavni del te pogodbe.
Vključevanje naročnikov se bo izvajalo na osnovi Pravilnika o
določanju vrstnega reda telefonskih priključkov.

V zadevni pogodbi je bilo tudi rečeno, da PTT podjetje Murska
Sobota za dobo dveh let lahko vključuje nove telefonske naročnike
le pod pogoji soglasja KS Cven, kar je bilo po navedbah Telekoma
Slovenije tudi storjeno. Za priključevanje novih telefonskih
naročnikov je bil upoštevan Pravilnik za določanje vrstnega reda
telefonskih priključkov, zato nI bil potreben poseben aneks k
zadevni pogodbi, saj je to predvideno v 9. členu pogodbe za 50
naročnikov opredeljenih v pogodbi, v 13. členu pa za vključitve
6. junij 1997

V 13. členu Iste pogodbe je določeno, da se pogodbeni stranki
dogovorita, da na preostale kapacitete krajevnega In telefonskega
omrežja, ki ne bodo Izkoriščene v skladu z določili 9. člena te
pogodbe, lahko Izvajalec vključuje nove telefonske naročnike v
skladu s Pravilnikom za določanje vrstnega reda telefonskih
priključkov.
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Končna telefonska centrala v pogodbi sicer ni omenjena, vendar
pa je v devetem členu zadevne pogodbe rečeno, da ima KS Cven
pravico do 50 telefonskih priključkov. Ti pa so najpomembnejši
sestavni deli vsake končne telefonske centrale.

na njihova konkretna vprašanja glede veleposlanikov in DKP v
celoti.

Podlaga za združevanje sredstev za izgradnjo poštnih, telegrafskih
in telefonskih objektov je bila v Zakonu o temeljih sistema zvez
(Ur.l. SFRJ št. 24/74,29/77 in 52/83 in kasneje v Zakonu o sistemih
zvez (Ur.l. SFRJ št. 41/88), ki v 38. členu določa, da so PTT
podjetja lahko na zahtevo zainteresiranih družbenopolitičnih
skupnosti, organizacij in občanov gradile objekte, ki sicer niso bili
predvideni v generalnem načrtu, vendar so zainteresirani želeli
dobiti telefonske priključke in so bili poleg cene pripravljeni
prispevati dodatna sredstva.

O Teološki fakulteti
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. aprila 1997
Ministrstvo za šolstvo in šport vprašal:
Sprašujem ministra RS za šolstvo in šport dr. Slavka Gabra,
kako lahko v nasprotju s sedmim členom slovenske ustave
in kljub temu, da je dr. Franc Rode v knjižici "Za čast dežele"
med drugim zapisal, da "nihče v okviru državnih izobraževalnih ustanov nima pravice učiti, da bog je..." Teološka
fakulteta v Ljubljani, ki je del Univerze v Ljubljani, ravno to
počne, saj na njej učijo verouk (teologija je v bistvu drugo
ime za verski nauk - verouk) v njegovi najgloblji obliki?

V skladu s predlogom Zakona o telekomunikacijah - tretja
obravnava, se bo udeležba lokalnih skupnosti in posameznih
investitorjev, ki so sovlagali v javno telekomunikacijsko omrežje,
zagotovila v procesu privatizacije državnega dela kapitala. Način
in pogoje bo določal poseben zakon.

Prav tako sprašujem, s čigavimi sredstvi država uči sporni
verouk, pri katerem gre za razširjanje zasebnega verskega
nauka ene izmed verskih skupnosti?

Ministrstvo za promet in zveze ugotavlja, da je bilo delovanje
Telekoma Slovenije pri vključevanju novih naročnikov v skladu s
pogodbo št. 24/90-KS.

Sprašujem tudi, ali še kakšna verska skupnost - glede na to,
da so po 7. členu ustave verske skupnosti enakopravne prav tako s pomočjo države uči verouk na državni
izobraževalni ustanovi?

O uvedbi končnega poročila za veleposlanike ob
prenehanju njihove funkcije

Ne zahtevam le odgovora na poslansko vprašanje, ampak
zahtevam, da se učni načrt in delovanje državne izobraževalne ustanove uskladi s slovensko ustavo, oziroma, da se
zasebna verska šola preneha financirati iz državnega
proračuna oz. iz javnih sredstev, ki jih prispevamo vsi
davkoplačevalci, torej tudi neverujoči in drugače verujoči.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 18. aprila 1997
Ministrstvo za zunanje zadeve vprašal:
Vsak slovenski veleposlanik, ki zaključuje svoj mandat v
tujini, naj pred prenehanjem funkcije predloži Odboru DZ
za mednarodne odnose pisno poročilo o svojem delu za
celoten mandat. Poročilo je sprejeto, če ga je Odbor za
mednarodne odnose v Državnem zboru sprejel z večino
glasov.

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je posredovalo naslednji
odgovor:
V zvezi s prvim delom vprašanja je treba pojasniti, da Teološka
fakulteta v Ljubljani ne izvaja verouka (ali ga vsaj ne izvaja na
podlagi javnih sredstev), pač pa izvaja javno veljavni študijski
program Teologija, sprejet v skladu z Zakonom o visokem šolstvu
in potrjen na senatu Univerze v Ljubljani.

Odbor za mednarodne odnose naj takoj pripravi tipske okvire
za poročila oziroma vprašanja, na katera naj bi veleposlaniki
odgovorili. Zagotovo mora poročilo vsebovati odgovore
najmanj na naslednja vprašanja:

Teološka fakulteta je leta 1952 prenehala obstajati kot državna
ustanova in je prešla v cerkveno področje; financiranje je potekalo
prek uradov za sodelovanje z verskimi skupnostmi. Strokovne
vezi med Teološko fakulteto in Univerzo v Ljubljani se niso nikoli
povsem pretrgale. Od študijskega leta 1990/91, ko je bila diplomam
Teološke fakultete z zakonom priznana javna veljavnost, pa se
njen študijski program sofinancira ob upoštevanju standardov In
normativov, ki veljajo za javne visokošolske zavode. Leta 1992 je
Svet Univerze v Ljubljani sprejel sklep o njeni vnovični vključitvi
med članice univerze. Postopek vključitve ni bil končan, poleg
tega pa je potekal na podlagi prejšnje zakonodaje, v kateri so bili
statusi članic oziroma univerze bistveno drugačni od sedanjih
(univerza kot "samoupravna skupnost"). Zato je bila z Odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (sprejet na seji Državnega
zbora dne 21. decembra 1994) na predlog Univerze v Ljubljani
med njene članice vključena tudi Teološka fakulteta. To pomeni,
da so zanjo začeli veljati vsi predpisi, ki veljajo za druge državne
šole in se nanašajo na statusna, premoženjska, delovnopravna,
izvolitvena (habilitacijska), študijska In študentska vprašanja.

- koliko stikov na bilateralni ravni je veleposlanik organiziral
In s katerimi predstavniki katerih držav v okviru lastnega
veleposlaništva
- koliko stikov na bilateralni ravni se je udeležil na drugih
forumih Izven lastnega veleposlaništva
- koliko stikov na multilateralni ravni
• koliko gospodarskih stikov je vzpostavil oz. posredoval in
• kakšnim uspehom
- koliko gospodarskih sporazumov je bilo pripravljenih ali
podpisanih v trajanju njegovega mandata
- koliko je bilo sklenjenih poslov in koliko se |e povečala
meddržavna menjava v času njegovega mandata
- Itd.
Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo:
V zvezi s pobudo poslanca DZ g. Z. Jelinčiča o uvedbi končnega
poročila za veleposlanike ob prenehanju njihove funkcije menimo,
da je tej pobudi v praksi že ugodeno.

Ob sprejemanju Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: odlok) smo • ker gre za Institucijo, ki bi zaradi narave
svoje dejavnosti morala ohraniti določene posebnosti - opozorili
tudi na mogočo rešitev, po kateri bi Teološka fakulteta ob
zasebnem ustanovitelju lahko dobila status pridružene članice

Delo vseh DKP In vsakega posebej je mogoče ocenjevati na
temelju letnih poročil MZZ, ki jih poslanci DZ redno prejemajo.
Prav tako je MZZ vselej na razpolago poslancem DZ, da odgovori
poročevalec, št. 21
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ki vsebujejo nevarne snovi, ne opravljajo dejavnosti ravnanja z
nevarnimi odpadki. Za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nevarne
snovi, je na osnovi ugotovitvenega sklepa po Pravilniku o ravnanju
s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. list SRS, št.
20/86, 4/89 in Ur. list RS št. 39/96) v Sloveniji pooblaščenih 39
slovenskih podjetij. Evidenco teh podjetij vodi Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave.

Univerze v Ljubljani, s čimer bi imela možnost vsa akademska
vprašanja urediti po univerzitetnih merilih in pravilih. V akademskih
zadevah bi torej imela enak status kot druge članice Univerze v
Ljubljani, ostala bi pravna oseba, ohranila bi specifična
delovnopravna in premoženjska razmerja, financiranje iz javnih
sredstev pa bi bilo urejeno s koncesijo.
Državni zbor ob sprejemanju odloka takšnega variantnega
predloga ni sprejel. Teološka fakulteta ima enak status kot vse
druge članice Univerze v Ljubljani. 28. člen odloka lahko določa,
da delavci, ki so bili na dan uveljavitve odloka zaposleni naTeološki
fakulteti, nadaljujejo delovno razmerje na tej fakulteti po določbah
Zakona o visokem šolstvu. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci
in visokošolski sodelavci te fakultete si morajo v šestih mesecih
od dneva uveljavitve odloka pridobiti nazive v skladu z merili in
postopki Univerze v Ljubljani. Študenti, ki so bili na dan uveljavitve
odloka vpisani na Teološki fakulteti in so se izobraževali po
študijskih programih z javno veljavnostjo, nadaljujejo in končajo
izobra-ževanje pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu.
Premoženje, ki ga je do uveljavitve odloka Teološka fakulteta
uporabljala za opravljanje dejavnosti iz 8., 9. in 10. člena odloka,
prevzame Univerza v Ljubljani oziroma fakulteta v skladu z
zakonom in 15. členom odloka.

Uvoz, izvoz aii tranzit odpadkov je v R Sloveniji dovoljen samo na
osnovi dovoljenj, ki jih izdaja MOP - Uprava RS za varstvo narave.
Primere "črnih" to je ilegalnih aktivnosti pri ravnanju z odpadki pa
Uprava za varstvo narave rešuje v sodelovanju s policijo in
intervencijskimi službami od primera do primera. Pri obravnavi
posameznih primerov - legalnih in ilegalnih - pa je treba ločevati
med izvajanjem določb, ki urejajo pogoje uvoza, izvoza ali tranzita
odpadkov in določb, ki urejajo pogoje in način transporta.
Predpisi, ki urejajo uvoz, izvoz in tranzit odpadkov:
- Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov
- preko meja in njihovega odstranjevanja (Ur. list RS št. 15/93)
- Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
(Ur. list RS št. 75/95, 7/96)
- Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. list RS št. 39/
96, 1/97)
Predpisi, ki urejajo transport nevarnih odpadkov:

O vnašanju nevarnih odpadkov

- Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ št. 27/90,-SFRJ
št. 45/90, SRS št. 10/91, RS št. 13/93 in RS št. 60/93)
- Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjela, ki
strokovno usposabljajo voznike motornih vozil za prevoz nevarnih
snovi in druge osebe, ki sodelujejo pri tem prevozu (Ur. list SFRJ
št. 76/90)
- Pravilnik o načinu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu
(Ur. list SFRJ št. 82/90)
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil,
s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki sodelujejo
pri prevozu teh snovi (Ur. list SFRJ št. 17/91)
■ Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki
ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval
(certifikatov) (Ur. list RS št. 18/92)
- Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede
izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (Ur. list RS št. 56/
92)
- Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila
prevažati nevarne snovi, In o določitvi parkirnih prostorov, na
katerih smejo ta motorna vozila ustavljati in parkirati (Ur. list RS št.
8/94)
- Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena In opremljena skladišča
ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. list
SRS, št. 3/97)

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 15. aprila 1997 Ministra
za okolje in prostor dr. Pavla Gantarja vprašal:
Sprašujem ministra RS za okoje in prostor dr. Pavla Gantarja,
zakaj dovoljuje, da številni tujci in tudi tuja komunalna
podjetja, ki naj bi skrbela za naše odpadke, na črno dovažajo
in po vsej Sloveniji, zlasti ob mejah, odlagajo svoje nevarne
odpadke v naše zabojnike, na odlagališča ali pa kar v naravo?
Sprašujem tudi, zakaj Hrvaški odločno ne pošiljamo njene
polovice jedrskih odpadkov iz JE Krško, ampak njihove
hranimo pri nas? Še več, Hrvaška k nam dovaža celo svoje
nevarne odpadke, kar kaže zadnji primer iz meseca marca,
ko je hrvaški voznik zapustil tovornjak, poln starih
akumulatorjev, razjeden od kislin, ob cesti Maribor •
Dravograd.
Zakaj se takšen neekoioški In nedržavotvoren odnos kaže
tudi v Strateških usmeritvah Republike Slovenije za ravnanje
z odpadki (EPA 1595)?
Ne zahtevam le odgovora na poslansko vprašanje, ampak
tudi takojšnje ukrepanje in spremembo konkretne politike
do ravnanja z odpadki Iz tujine.
Ministrstvo za okolje In prostor mu je odgovorilo:

V zvezi z dogodkom dne 12.03.1997, ko je hrvaški voznik ob
cesti Marlbor-Dravograd zapustil tovornjak, poln starih
akumulatorjev, dajemo naslednje pojasnilo:

V Sloveniji se z ravnanjem s komunalnimi odpadki ukvarjajo
izključno komunalna podjetja, registrirana kot slovenska podjetja.
Večinoma so to javna podjetja v lasti občin, del pa jih opravlja to
dejavnost na podlagi s strani občin podeljenih koncesij. Oblike
organiziranosti podjetij, ki zbirajo, odvažajo in deponirajo
komunalne odpadke v Sloveniji, so naslednje:
- delniške družbe, d.d.:
- družbe z omejeno odgovornostjo, d.o.o.:
- ostalo (javna podjetja), p.o.:

Dokumenti v zvezi z dogodkom 12.03.1997:
- Dovoljenje za uvoz št. 354-30-07/97 za MPI Mežica z dne
25.02.1997 za 6000 ton svinčenih odpadkov iz Hrvaške In
veljavnostjo do 30.09.1997 Izdano s strani Uprave za varstvo
narave.
- Zapisnik Inšpektorata RS za okolje In prostor - Inšpekcija za
okolje - enota Maribor z dne 12.03.1997.
- Odločba o prekršku št. P532/97 z dne 13.03.1997
- Izjava MPI Mežica o ravnanju s pošiljko z dne 24.04.1997

10
8
44

Komunalna podjetja razen v nekaterih primerih, ko jim je bil Izdan
ugotovitveni sklep o usposobljenosti tudi za ravnanje z odpadki,
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skladišče v Zavratcu, je trenutno v sanaciji. Vsi odpadki Iz tega
skladišča bodo preseljeni v Prehodno republiško skladišče.

Opis dogodka
Tega dne zjutraj so krajani ob cestišču ceste Maribor-Radlje oz.
Muta opazili opuščeno vozilo s sumljivim tovorom. Na njihov poziv
so prišli predstavniki policije in služb za intervencijo. Ob pregledu
je inšpektor za okolje in prostor ugotovil, da je bilo vozilo
neprimerno opremljeno za prevažani tovor in da je prihajalo do
kapljanja substance s prikolice. Takoj so se začeli izvajati ukrepi
za preprečitev nadaljnjega onesnaženja okolja. Onesnažena
površina je bila posuta z absorbcijskim in nevtralizacijskim
sredstvom In nastavljena lovilna posoda. V lovilnl posodi se je
nabralo v času približno ene ure manj kot en liter substance, ki se
je izkazala kot kisla. Po oceni prisotnih pristojnih služb količina
iztečene substance ni ogrožala bližnjega vodotoka. Po nalogu in
v spremstvu policije je bila prikolica s celotnim tovorom odpadkov
23,16 t prepeljana v obratovalnico MPI Žerjav.

Strog nadzor velja tudi za transport. Vsak transport jedrskega
materiala potrebuje ustrezno dovoljenje Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost in tudi soglasje Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije. Dovoljenje za prevoz
radioaktivnih snovi izdaja Zdravstveni Inšpektorat Republike
Slovenije. Za vsak tak prevoz mora soglasje izdati tudi Ministrstvo
za notranje zadeve, ki je pristojno tudi za posebne varnostne
ukrepe, če so potrebni. Prevoz lahko opravljajo samo posebej za
to pooblaščeni prevozniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
Pri uvozu ali izvozu jedrskih materialov ali radioaktivnih snovi pa
je poleg naše zakonodaje in predpisanega postopka potrebno
spoštovati tudi mednarodne konvencije, katerih podpisnica je tudi
Slovenija, in zakonodajo tranzitnih držav. Zaradi večkratnega
nadzora so kakršne koli nenadzorovane pošiljke izključene, saj
mora uvoznik (izvoznik) pred transportom pridobiti dovoljenje
države, iz katere pošiljka potuje, soglasja vseh tranzitnih držav in
dovoljenje države, kateri je pošiljka namenjena.

Iz navedenih dokumentov je razvidno, da je šlo ob dogodku
12.3.1997 za legalni uvoz svinčenih odpadkov iz Hrvaške za
podjetje MPI Mežica, pri čemer pa je prevoznik Milan Klemenčič
kršil določbe Zakona o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ 27/
90, 45/90, SRS 10/91, RS 13/93 IN 66/93), ki določajo pogoje In
način transporta.

Ker so radioaktivni odpadki pod nadzorom že od samega
nastanka (že pri proizvajalcih), celotno področje uporabe jedrske
energije in radioaktivnih materialov pa poleg strokovnega tudi
pod stalnim nadzorom javnosti, so zlorabe ali kršitve v sedanjem
času malo verjetne. Znani in v javnosti precej odmevni pa so
primeri neustreznega.skladiščenja radioaktivnih snovi oziroma
odpadkov, ki izvirajo iz preteklosti, ko evidenca in nadzor še nista
bila na današnji ravni. V vseh takih primerih so ustrezne službe
(ZIRS, Ekološki laboratorij z mobilno enoto) takoj po odkritju
ukrepale in poskrbele za pravilno skladiščenje in odstranitev
posledic. V vseh do sedaj znanih primerih so bili odpadki našega
Izvora, nepravilno ravnanje pa posledica naše lastne malomarnosti.

Prevoznik Milan Klemenčič je kršil določbe o:
- pripravi vozila za prevoz nevarnih snovi
- tehnični brezhibnosti oz. pripravi vozila za prevoz nevarnih snovi
• predpisani opremi
- ustreznih listinah pri prevozu nevarnih snovi (potrdilo o
brezhibnosti vozila, spričevalo o strokovni usposobljenosti za
vožnjo, potrdilo o posebnih varnostnih ukrepih za prevoz nevarnih
snovi) in
- obveznosti, da obvesti najbližji organ Inšpekcije ali policije v
primeru, ko je odstranil svoje vozilo na prostor izven magistralne
ceste in ga zapustil.

V poslanskem vprašanju je omenjeno še izrabljeno gorivo iz NEK
in njegovo vračanje v Hrvaško. Na vprašanje o izrabljenem
jedrskem gorivu Iz NEK, ki se bo verjetno reševalo v sklopu
meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, bi bolj
popoln odgovor lahko pripravili na Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, ki vodi pogajanja s Hrvaško. Trenutno se vsi Izrabljeni
gorivni svežnjl skladiščijo v posebnem bazenu v NEK. Taka praksa
je običajna tudi v drugih državah, saj doslej še nobena država nI
vprašanja izrabljenega goriva oziroma visoko radioaktivnih
odpadkov trajno rešila. Odlagališča za visoko radioaktivne
odpadke v svetu še ne obstajajo, zato je skladiščenje na lokaciji
elektrarne najbolj pogosta oblika začasne rešitve. Pošiljanje goriva
na Hrvaško brez zagotovljenih možnosti za ustrezno skladiščenje
ali odlaganje oziroma Izpolnjenih varnostnih pogojev pa nI samo v
nasprotju z mednarodnimi odgovori In konvencijami, pač pa tudi v
nasprotju z osnovno varnostno kulturo. SIcer pa strategija
dolgoročnega ravnanja z Izrabljenim jedrskim gorivom, ki sta jo
pripravila MGD In Agencija RAO in jo je lani potrdila tudi Vlada RS,
vkl|učuje tudi možnost dogovora o prevzemu dela izrabljenega
goriva s strani Hrvaške.

Zato je sodnik za prekrške občine Slovenj Gradec po sodnici Ani
Hudolist v rednem postopku izrekel vozniku enotno denarno kazen
170.000 SIT, ki jo je obdolženi poravnal do 26.03.1997.
Prikolica s tovorom, ki je bila prepeljana v spremstvu policije v
obratovalnico MPI Žerjav, je ostala shranjena v ustreznih prostorih
tega podjetja do 25.04.1997. Tega dne je prevoznik podjetju MPI
Mežica z dokumenti dokazal, da je kazen poravnal In Je tako smel
odpeljati prazno prikolico. Tovor ■ svinčeni odpadki je bil potem
sprejet v postopek rutinske predelave.
Ker se vprašanje g. Jelinčiča nanaša tudi na radioaktivne odpadke
Iz jedrske elektrarne v Krškem, podajamo še naslednje pojasnilo.
Za področje radioaktivnih odpadkov Je v Sloveniji zadolžena
Agencija RAO. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki je urejeno In
nadzorovano, količine oziroma evidenca radioaktivnih odpadkov
pa pod stalno kontrolo. Slovenija Ima ustrezno zakonodajo, ki
definira pogoje In zahteve za ravnanje In za transport radioaktivnih
odpadkov, In Institucije, ki vse faze ravnanja z radioaktivnimi
odpadki tudi nadzorujejo.

O lastnikih komercialnih zapisov Kompas Consulting

Slovenija Ima trenutno dve skladišči za radioaktivne odpadke, ki
sta bili zgrajeni posebej za te namene in Izpolnjujeta predpisane
zahteve za skladiščenje radioaktivnih odpadkov in sta tudi ves
čas pod nadzorom pristojnih Institucij (Uprava republike Slovenije
za Jedrsko varnost in Zdravstveni Inšpektorat Republike Slovenije).
To je skladišče NSRAO v jedrski elektrarni v Krškem In je
namenjeno odpadkom Iz NEK in Prehodno republiško skladišče
NSRAO v Brinju, namenjeno Izključno radioaktivnim odpadkom,
ki nastanejo v Industriji, medicini in v raziskovalni dejavnosti. V teh
dveh skladiščih Slovenija shranjuje vse nizko In srednje
radioaktivne odpadke, ki nastanejo pri nas. Tretje, zgolj začasno
poročevalec, št. 21

BORUT PAHOR, poslanec ZLSD, Je 26. marca 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Vlado Republike Slovenije prosim, da čim prej pojasni In v
skladu s svojimi pristojnostmi pripomore k rešitvi problemov,
v katerih so se znašli ogoljufani upniki komercialnih zapisov
Kompas Consultlnga.
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za izdajo dovoljenja za javno ponudbo komercialnih zapisov ni
vložil, zato je Agencija ni mogla obravnavati, niti o njej na navedeni
način odločati. Posledično Agencija v obravnavani zadevi tudi ni
mogla odločati o tem, ali so predmetni komercialni zapisi serijski
vrednostni papir ali ne.

Kompas Consulting je v letu 1992 pričel z izdajo vrednostnih
papirjev v obliki komercialnih zapisov z zapadlostjo
31.1.1997. V maju 1996 je Kompas Consulting objavil stečaj.
Sprememba lastništva v tem obdobju ne bi bila problematična, če ne bi z objavo stečaja in po objavi vrednosti
predvidene stečajne mase kupci komercialnih zapisov
ugotovili, da so ostali brez svojega denarja.

Ločevanje med serijskimi in posamičnimi vrednostnimi papirji izhaja
že iz Zakona o obligacijskih razmerjih (npr. peta in šesta točka
prvega odstavka in četrti odstavek 235. člena). Lastnosti serijskih
vrednostnih papirjev v zakonu niso posebej opredeljene. Gre
torej za razlago pojma "vrednostni papirji, ki so izdani v seriji", kot
ga uporablja zakon. Značilnosti serijskih vrednostnih papirjev so
po oblikovanih stališčih te, da gre za papirje istega izdajatelja, ki
so izdani hkrati, in iz njih izhajajo za zakonite imetnike enake
pravice in obveznosti.

Prosim za pisno pojasnilo in za ukrepanje v skladu z zakoni
in pristojnostmi vlade.
Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor:
Gospod Borut Pahor, poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije, je postavil poslansko vprašanje v zvezi z lastniki
komercialnih zapisov Kompas Consulting. To podjetje je namreč
objavilo stečaj, komercialni zapisi so ostali brez kritja, njihovi lastniki
pa se čutijo ogoljufane.

Iz prilog, ki so jih imetniki komercialnih zapisov že poslali Agenciji,
pa bi izhajalo, daje zapadlost obveznosti iz komercialnega zapisa
različna in da torej komercialni zapisi izdajatelja Kompas Consulting d.d. ne morejo veljati za serijski vrednostni papir.

Poslanec gospod Pahor želi, da mu vlada pojasni, kako bo v
skladu s svojimi pristojnostmi ukrepala, da bodo rešeni nastali
problemi.
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) je
pri pravni osebi Kompas Consulting d.d. - v stečaju, Ljubljana,
opravila postopek preverjanja zakonitosti in pravilnosti izvajanja
predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb
za obdobje po 1.1.1993. O svojih ugotovitvah je agencija za
revidiranje sestavila zapisnik št. 500-3/96 (96082)-2/216-2/2172 z dne 28.2.1997.

O investicijskih sredstvih za potrebe zdravstvenih
domov
BRANKO KELEMINA, poslanec SDS, je 26. marca 1997
Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance vprašal:
Občine kot ustanoviteljice zdravstvenih domov morajo med
drugim zagotoviti tudi materialne pogoje za njihovo delo. V
praksi pa se kaže, da občine za te namene ne dobijo nobenih
sredstev v svoje proračune.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je pravna oseba izdajala
komercialne zapise na podlagi sklepa upravnega odbora z dne
31.1.1992. Prva emisija komercialnih zapisov je bila prodana v
letu 1992, glavnina pa v letih 1994 in 1995. Zaradi blokade žiroračuna so se obveznosti pravne osebe do kupcev komercialnih
zapisov v letu 1996 prenehale izplačevati. Podjetje je tako na dan
uvedbe stečajnega postopka 20.5.1996 izkazovalo za
680.319.679,90 SIT obveznosti do kupcev komercialnih zapisov,
v ta znesek pa so zajete tako obveznosti, ki so do dneva uvedbe
stečajnega postopka že zapadle v plačilo, kot tudi obveznosti, ki
so imele rok zapadlosti po 20.5.1996. Zaradi uvedbe stečajnega
postopka nad pravno osebo so morali upniki, med katere sodijo
tudi kupci komercialnih zapisov, v skladu s 137. členom Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.list RS, št. 67/93 in 74/
94-2651) svoje terjatve prijaviti stečajnemu senatu. Dolgovi
oziroma obveznosti stečajnega dolžnika se v skladu s 160. členom
navedenega zakona izplačajo iz razdelitvene mase sorazmerno.
Kolikšen del terjatev kupcev komercialnih zapisov bo dejansko
poplačan iz razdelitvene mase, bo dokončno znano ob končanem
stečajnem postopku.

Zdravstveni zavodi pa od občin zahtevajo sredstva,
predvsem sredstva za investicije, to je za objekte in za
potrebno opremo.
Sprašujem vas, kako in iz katerih virov nameravate zagotoviti
sredstva za te namene.
Ministrstvo za zdravstvo mu je odgovorilo:
Na pisno poslansko vprašanje poslanca Branka Kelemina v zvezi
z investicijskimi sredstvi za potrebe zdravstvenih domov vam
pošiljamo odgovor, ki smo ga uskladili z Ministrstvom za finance
in se glasi:
Obseg in financiranje zdravstvene dejavnosti ureja področna
zakonodaja, predvsem pa: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.
št. 9/92), Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 (Ur.l.
št. 19/94) in Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove
Pediatrične klinike v Ljubljani (Ur.l. št. 54/96).

Agencija za revidiranje je v postopku preverjanja zakonitosti in
pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno
poslovanje pravnih oseb, ugotovila obstoj razlogov za sum storitve
več kaznivih dejanj, povezanih tudi z izdajanjem komercialnih
zapisov (k.d. oškodovanja upnikov po 234. členu KZ RS, k.d.
preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji po 236. čl. KZ
RS) in v zvezi s tem dne 5.3.1997 vložila ovadbo zoper odgovorno
osebo.

Po veljavni zakonodaji je zdravstvena dejavnost organizacijsko
in vsebinsko uvrščena na tri ravni (primarno, sekundarno in
terciarno).
Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in
zagotavlja občina oziroma mesto, kot ustanovitelj oziroma lastnik.
Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni
zagotavlja Republika Slovenija, prav tako kot ustanovitelj oziroma
lastnik.

V zvezi z zadevo pripominjamo še, da o dovoljenju za javno
ponudbo serijskih vrednostnih papirjev odloča Agencija za trg
vrednostnih papirjev na pisno zahtevo izdajatelja (drugi odstavek
1. člena v zvezi s prvim odstavkom 11. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev, v nadaljevanju: zakon). Izdajateljevo zahtevo
za dovoljenje za javno ponudbo lahko Agencija zavrže ali pa ji
ugodi. Kompas Consulting d.d., Dvoržakova 11a, Ljubljana zahteve
6. junij 1997

Republika Slovenija sodeluje pri zagotavljanju mreže javne
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih
območjih, v skladu s planom zdravstvenega varstva oziroma
določa in zagotavlja na primarni ravni mrežo javne zdravstvene
službe za zdravstveno varstvo študentov.
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Ali je Ministrstvo RS za obrambo že preverilo in ustrezno
razrešilo vse spore z lastnimi zaposlenimi, ki jih je Ministrstvo
za obrambo zaradi neprimernih pravilnikov in internih aktov
povzročilo v zadnjem obdobju?

Smiselno enako velja za pristojnost (ali bolje obveznost), ki zadeva
investicije na posamezni ravni zdravstvene dejavnosti.
S sprejemom zakona o financiranju občin se je v Republiki Sloveniji
nadgradil sistem financiranja občin po uveljavitvi nove lokalne
samouprave. Zakon v 20. členu opredeljuje določene naloge kot
zagotovljeno porabo, ki jo morajo financirati občine iz svojih
proračunaov. Zagotovljeno porabo za posamezno občino in za
vse občine izračuna Ministrstvo za finance na podlagi meril, ki jih
opredeljujejo posamezna resorna ministrstva v sodelovanju z
občinami. Po določbah tretjega odstavka 20. člena zakona o
financiranju občin, v obseg zagotovljene porabe sodijo tudi
najnujnejše investicije, ki jih prav tako v okviru bilančnih možnosti
finančno opredelijo resorna ministrstva.

Zaradi zahtevnih nalog in opravil, ki čakajo Ministrstvo za
obrambo v prihodnje, menimo, da je treba čim hitreje
preveriti in ustrezno spremeniti vse tiste pravilnike ter druge
interne akte v Ministrstvu za obrambo, ki jih je postavil
prejšnji minister za obrambo, s katerimi se kršijo človeško
dostojanstvo, osnovne človekove pravice in se ogroža
socialna varnost zaposlenih ter se ne spodbuja strokovna
samostojnost in neodvisnost zaposlenih od strankarskih
dnevno političnih interesov. Zaposlenim v državni upravi (s
tem pa tudi vsem delavcem Ministrstva za obrambo R
Slovenije) je treba zagotoviti spoštovanje človeškega
dostojanstva, osnovno varnost in vse z Ustavo zagotovljene
človekove pravice. To pa se bo lahko doseglo samo tako, da
se bo odražalo in upoštevalo v vseh ustreznih pravilnikih in
internih aktih Ministrstva za obrambo.

V proračunskem letu 1996 so se tako prvikrat v okviru globalne
bilance razpoložljivih sredstev za zagotovljeno porabo in za
investicije na lokalni ravni opredelila sredstva za investicije na
področju zdravstva v skupni višini 135 milijonov tolarjev. Finančno
ovrednotena merila za to področje investicij so bila zagotovljena
12 občinam. Skladno z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za
pripravo meril za proračunsko leto 1997, ko naj bi zagotovljena
poraba občin globalno rasla za 9 % je Ministrstvo za zdravstvo
pripravilo predlog finančno ovrednotenih meril v skupni višini 147
milijonov tolarjev, s katerimi naj bi se razrešile najnujnejše investicije
na primarni ravni. Iz predloga meril za leto 1997 je razvidno, da
bodo minimalna sredstva predvidoma zagotovljena 35 občinam.

Ministrstvo za obrambo mu je posredovalo odgovor:
Ministrstvo za obrambo sproti preverja in rešuje pritožbe oziroma
ugovore svojih zaposlenih na odločbe in pogodbe o zaposlitvi v
okviru pristojnosti, ki izhajajo iz zakona o obrambi (Ur.l. RS, št. 82/
94) in na njegovi podlagi izdanega navodila o pooblastilih za
imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski (Ur.l. RS, št. 28/95 in
72/95) ter zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in
36/96) in na njegovi osnovi izdanega pravilnika o napredovanju
zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94,
33/95 in 23/97).

Iz podatkov, ki so bili zbrani od lokalnih skupnosti za investicijske
naložbe na primarni ravni, je razvidno, da so zahtevki zdravstvenih
domov oziroma občin (po oceni za leto 1997) nekajkrat večji, kot
je obseg razpoložljivih sredstev za ta namen v globalni bilanci za
zagotovljeno porabo. Sredstva, ki jih namenjajo občine za
investicijske naložbe na primarni ravni v okviru celotnih sredstev,
s katerimi razpolagajo za financiranje javne porabe so višja. Po
zbranih podatkih, ki so jih Ministrstvu za finance poslale občine,
je razvidno, da so za ta namen v proračunskem letu 1996
razporedile 397,5 milijonov tolarjev.

Delavci Ministrstva za obrambo so v letu 1996 vložili:
- 156 ugovorov zoper odločbe o določitvi letnega dopusta za leto
1996, zaradi naslednjih razlogov:
- prvega odst. 38. člena zakona o delavcih v državnih organih za delo v hrupu, vročini, prahu, vlagi oziroma pod vplivom
vremenskih razmer;
- drugega odst. 38. člena istega zakona - za delo z razstrelivi in
za delo pod vplivom ionizirajočih sevanj;
- 37. člena istega zakona - za delovno uspešnost;
-18 ugovorov zaradi razporeditev v plačilne razrede, dodatkov k
plačam, izplačil materialnih stroškov in plačil razlike odpravnine;
- ugovorov zaradi razporeditev na formacijske dolžnosti;
- ugovorov zaradi dela po ukazu.

Prehodno navedeni podatki in ugotovitve kažejo, da se za
razreševanje problematike investicijskih naložb na primarni ravni
zagotavljajo določena sredstva, ki pa ne zadoščajo za realizacijo
vseh nalog, ki jih pričakujejo na tem področju zdravstveni domovi
po posameznih občinah.
Gre torej za dve povezani vsebinski vprašanjji, ki sta obe v
pristojnosti Državnega zbora:

V letu 1997 pa je do 5.5.1997 vložilo ugovore oz. zahteve za
varstvo pravic 16 delavcev in sicer:

- vprašanje zakonske opredelitve pristojnosti, t.j. ustanoviteljske
finančne obveznosti glede zdravstvene dejavnosti na primarni
ravni in
- vprašanje obsega namenskih sredstev v proračunu.

-11 zaradi plače,
- 1 zaradi nepriznane benificirane delovne dobe med bolniško
odsotnostjo,
- 1 zaradi višine pokojnine,
- 1 zaradi nerazporeditve na dolžnost, za katero delavec meni,
da izpolnjuje pogoje,
- 2 zaradi razporeditve.

Vsekakor ocenjujemo, da problematika, ki jo je sprožilo
obravnavano vprašanje zahteva poglobljeno vsebinsko
razreševanje.

Najpogostejši razlog je višina plače, s tem v zvezi pa tudi višina
dodatkov za posebne pogoje dela.
Kar se tiče delovno-pravnih sporov, ki jih vodi ministrstvo na
delovnih in socialnih sodiščih, pojasnjujemo, da so tožbe vložene
zaradi negativne ocene poskusnega dela, disciplinskih ukrepov,
plače (osnovne in dodatkov ter uspešnosti), razporeditev,
zamudnih obresti, letnega dopusta, upokojitev po 108. členu
zakona o obrambi, pogodbe o zaposlitvi po zakonu o obrambi ugotovitev zakonitosti. V letih 1995 in 1996 je bilo vloženih 55 tožb.
Največ tožb je bilo vloženih zaradi razporeditve v plačilni razred,
ki je bila izvedena po določbah zakona o razmerjih plač v javnih

O preverjanju Ministrstva za obrambo in ustreznem
reševanju vseh sporov z lastnimi zaposlenimi, ki
jih je ministrstvo zaradi neprimernih pravilnikov
in internih aktov povzročilo v zadnjem obdobju
RUDI PETAN, poslanec SDS, je 22. aprila 1997 Ministrstvo za
obrambo vprašal:
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8. Ali ne velja več (kot je zapisano v Programu zapiranja, ki
ga je sprejela Vlada RS), da nadzor radioaktivnosti okolja
RUŽV izvajata Zavod za varstvo pri delu in Inštitut Jožef
Štefan? Ali je pristojen še kdo drug in če je, zakaj?

zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in pravilnika
o napredovanju zaposlenih v državni upravi. Devet tožb je bilo
vloženih zaradi plačila obvezne prisotnosti na delovnem mestu in
2 tožbi zaradi upokojitve po 108. členu zakona o obrambi. Poleg
tega pa tudi zaradi priznanja pravic po 14. členu ustavnega zakona
osebam, ki so v letu 1991, na poziv takratnega Predsedstva
Republike Slovenije, pristopile v Teritorialno obrambo Republike
Slovenije.

Letos 1. julija bo minilo že sedem let odkar RUŽV oz. RŽV ne
obratuje več. V tem času je bilo opravljenih približno tretjina
del, potrebnih za zapiranja. V Poročilu o jedrski in radiološki
varnosti v letu 1995, objavljenem v Poročevalcu DZ RS štev.
50, z dne 27.11.1995 lahko preberemo na str. 15, da je bil
narejen samo drenažni rov za sanacijo plazenja jalovišča
HMJ Boršt, zaradi pomanjkanja denarnih sredstev ostala
dela iz Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude in preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV predvidena
za leto 1995 niso bila opravljena. Na jalovišču Boršt so bile
zakrpane samo razpoke in je prekrit z materialom, ki se ga je
nakopalo pri gradnji drenažnega rova pod taistim
jaloviščem. Na jalovišču Jazbec ni bilo v sedmih letih
praktično nič narejenega iz Programa sanacije. Tudi tista
priporočila, ki jih je zapisala MAAS glede RŽV in ki bi bila v
korist tukajšnjih ljudi in kraja se niso izvajala.

Ocenjujemo, da je v preteklem obdobju nezadovoljstvo med
zaposlenimi v Slovenski vojski povzročil predvsem zakon o
obrambi, ki je pričel veljati januarja 1995 leta. Poleg uvedbe
specifične ureditve sklepanja pogodb o zaposlitvi za častnike,
podčastnike in vojake Slovenske vojske za določen čas, je
spremenil tudi status že zaposlenim delavcem. Delovno razmerje
za nedoločen čas se je pripadnikom Slovenske vojske
neposredno po določbi zakona spremenilo v delovno razmerje
za določen čas. V zvezi s tem so bile vložene pobude in zahteve
za oceno ustavnosti posameznih določb zakona o obrambi na
Ustavno sodišče Republike Slovenije. Ustavno sodišče o tem še
ni odločilo. Kljub temu je ministrstvo v okviru interne delovne
skupine že pričelo s pripravami za spremembo omenjenega
zakona, predvsem z namenom, da se ustrezneje uredi status
zaposlenih v Slovenski vojski.

Na postavljena vprašanja mu je Vlada Republike Slovenije
pripravila odgovore:
V poslanskem vprašanju Vincencij Demšar Vladi RS v zvezi z
zapiranjem Rudnika Žirovski Vrh zastavlja osem vprašanj, ki so
sicer vsebinsko povezana, vendar je zaradi preglednosti in
jasnosti stališč Vlade RS do problematike, ki jo obravnava
posamezno poslansko vprašanje, odgovor sestavljen tako, kot
so vprašanja zastavljena.

O zapiranju Rudnika Žirovski vrh
VINCENCIJ DEMŠAR, poslanec SKD, je 20. aprila 1997 Vladi
Republike Slovenije postavil naslednja vprašanja:

1. Vprašanje: "Zakaj se ne izvaja Zakon o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski Vrh (Ur.l. RS, št. 40/90)?"

1. Zakaj se ne izvaja Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.l. RS, štev. 40/90)?

Poslansko vprašanje se po vsej verjetnosti nanaša na Zakon o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski Vrh (Ur.l. RS, št. 36/
92) (v nadaljnjem besedilu: zakon). Po tem zakonu se Rudnik
urana Žirovski Vrh preoblikuje v javno podjetje, ki je odgovorno
za izvedbo nalog zapiranja in preprečevanja posledic rudarjenja,
premoženje rudnika postane lastnina Republike Slovenije, Vlada
RS pa mora sprejeti program del in zagotoviti proračunska
sredstva za financiranje priprave in izvedbe tega programa. Vlada
RS mora po zakonu sprejeti plan aktivnosti za vsako tekoče
proračunsko leto, poročilo o izvajanju programa za preteklo leto
in o tem poročati Državnemu zboru RS. Zakon določa tudi, kdo
opravlja inšpekcijski nadzor med izvajanjem prenehanja trajnega
izkoriščanja rude in preprečevanja posledic rudarjenja.

2. Kdaj se bo začelo s sanacijo najbolj kritičnih del, kot je
sanacija jalovišč Jazbec in Boršt (skupno okoli 8.6 ha
površin)?
3. Ali bodo letos predvidena sredstva v državnem proračunu
zadostovala za realizacijo operativnega plana RŽV, ki je bil
za leto 1997 oddan Vladi RS?
4. Zakaj in na kakšni osnovi URSJV tretira RŽV kot jedrski
objekt, saj ga Zakon o zapiranju nikjer tako ne označuje?
Kateri zakoni ali pravilniki so opredeljevali ali še RUŽV oz.
RŽV za jedrski objekt? RUŽV se je s 1.1.1993 preoblikoval v
javno podjetje Rudnik Žirovski vrh p.o.

Zakon se v vseh svojih točkah dosledno izvaja:

5. Zakaj je URSJV povabila leta 1995 Mednarodno agencijo
za jedrsko varnost (MAAS), da je na "jedrskem (? op.V.D.)
objektu RŽV "poleg drugega bila tudi "zaradi preverbe
načrtov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadnih
snovi." (Poročevalec DZ RS, 50/96, str. 16)?

- sprejet je bil program zapiralnih del in del za preprečevanje
posledic rudarjenja, predstavljen lokalni skupnosti ter predložen
kot poročilo Državnemu zboru RS,
- vlada zagotavlja ustrezna proračunska sredstva v okviru
proračunskih postavk Ministrstva za okolje in prostor,

6. Zakaj je bilo potrebno ponovno preverjanje variante glede
prenehanja obratovanja jalovišč in novelacija programa, ko
pa je bil Program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude narejen skupaj in v soglasju tedanje občine
Škofja Loka in MOP ter sprejet in potrjen s strani Vlade RS
14. aprila 1994?

- vlada za vsako proračunsko leto obravnava in sprejme
Operativni plan aktivnosti kot tudi Poročilo o izvajanju programa
ter o tem poroča Skupščini RS. Javno podjetje pripravi skladno z
določbami za naslednje leto operativni plan do 1. septembra v
tekočem letu. Glede na to, da je plan aktivnosti povezan s
proračunskimi sredstvi proračuna za ta namen in ker se praviloma
proračun sprejema sredi tekočega leta, vlada po sprejetju
proračuna za tekoče leto, obravnava reblanas operativnega plana
za tekoče leto. Oba dokumenta, rebalans plana za leto 1997 ter

7. Zakaj je MOP izdalo 28.10.1996 Rudniku Žirovski vrh le
delno lokacijsko dovoljenje za končno ureditev pridobivalnega prostora RŽV?
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ničemer ne vpliva na to, ali se bodo v upravnih postopkih upoštevali
tudi predpisi o jedrski varnosti. Pač pa se je upravni organ, v tem
primeru ustrezna služba na Ministrstvu za okolje in prostor, odločil,
da je v postopku pridobivanja dovoljenja za poseg v prostor
soglasodajalec tudi Uprava RS za jedrsko varnost, in sicer za
tista vprašanja, ki se nanašajo na jedrsko varnost. Glede na to,
da obstoječa zakonodaja, ki je prevzeta še iz ureditve pred
osamosvojitvijo Slovenije, vprašanja trdnih jedrskih odpadkov ne
rešuje dovolj natančno, je odločitev pristojnega organa povsem
upravičena. Za tako občutljivi projekt saniranja posledic rudarjenja
je najboljše, da se kot soglasodajaici v postopek sprejemanja
dokončnih rešitev vključijo vse uprave in inšpektorati, ki imajo
skladno z veljavnimi zakoni na področju jedrskega sevanja vsak
svoje pristojnosti.

poročilo o izvajanju programa za leto 1996, sta trenutno v vladnem
postopku za sprejem;
- vlada zagotavlja tudi ustrezni inšpekcijski nadzor ter nadzor
nad poslovanjem samega podjetja. Skladno z določbami 11. člena
zakona so redno v inšpekcijski nadzor vključeni rudarski,
energetski, zdravstveni, okoljski in urbanistični inšpektorat ter
Uprava RS za jedrsko varnost;
- vlada tudi uspešno realizira peto alineo 2. člena zakona, ki ji
nalaga programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavnosti
za zaposlovanje delavcev, in to s prenašanjem nekaterih drugih
dejavnosti, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvajajo posamezna
ministrstva, v okolje rudnika.
Vlada RS meni, da Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski Vrh ni kršen prav v nobeni določbi.

Ob skrbni analizi pogojev k soglasju, ki jih je za sanacijo odlagališč
Boršta in Jazbeca izdala Uprava RS za jedrsko varnost, se je
tudi izkazalo, da so bili ti pogoji povsem usklajeni s priporočili
Mednarodne agencije za jedrsko varnost kakor tudi z nekaterimi
vsebinami Programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude, ki ga je Vlada RS sprejela v letu 1994. Ministrstvo
za okolje in prostor ocenjuje odločitev, da se pridobi soglasje
Uprave RS za jedrsko varnost, za zelo primerno. Ne nazadnje
tudi sam zakon v svojem 11. členu določa, da Uprava RS za
jedrsko varnost skupaj z drugimi inšpektorati nadzira izvajanje
programa zapiranja in preprečevanja posledic rudarjenja na
Žirovskem Vrhu.

2.Vprašanje: "Kdaj se bo začela sanacija najkritičnejših del,
kot je sanacija jalovišč Jazbec in Boršt (skupno
okoli 8,6 ha površin)?"
Sanacija površin jalovišča Jazbec in Boršt podleže vsem
predpisom, ki veljajo za poseg v prostor. Javno podjetje, ki je
izvajalec zapiralnih del, je v postopku za pridobitev lokacijskega
dovoljenja, ki ga je začelo z vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja
v oktobru 1995, že pridobilo delno lokacijsko dovoljenje, ki se
nanaša predvsem na dekomisijo jamskih objektov in predelovalnega obrata. Javnemu podjetju je Ministrstvo za okolje in
prostor, ki je za rudnik pristojno za izdajo lokacijskega dovoljenja,
tudi naložilo dopolnitev lokacijske dokumentacije za pridobitev
končnega lokacijskega dovoljenja, v katerem bo zajeto tudi
območje obeh jalovišč.

5. Vprašanje: Zakaj je URSJV leta 1995 povabila Mednarodno
agencijo za jedrsko varnost, da je bila na "jedrskem objektu
RZV" poleg drugega tudi "zaradi preverbe načrtov razgradnje
in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi" (Poročevalec
DZ RS, 50/96, str. 16)?"
Mednarodna agencija za jedrsko varnost je agencija Združenih
narodov. Glede na to, da je Slovenija članica Združenih narodov
in podpisnica vseh sporazumov na področju miroljubne uporabe
jedrske energije, je samo po sebi umevno, da se podredimo
pravilom in ravnanju, ki izhajajo iz našega članstva in podpisa
mednarodnih sporazumov. In ker v okviru teh konvencij kakor
tudi v okviru aktivnosti Agencije ni prav nobenih dilem, ali je rudnik
za pridobivanje jedrskega goriva tudi jedrski objekt, je samo po
sebi umevno, da je sprejem misije Agencije v rudniku urana RZV
normalna oblika izpolnjevanja naših mednarodnih obveznosti.

Sanacija jalovišč se bo začela, ko bo Javno podjetje pridobilo vsa
potrebna dovoljenja za poseg na območjih jalovišč. Izjemoma je
bilo Javnemu podjetju dovoljeno, da lahko izvaja dela, ki se
nanašajo na ustavitev plazenja zemljine, na kateri leži jalovišče,
še preden izdela dokončno lokacijsko dokumentacijo jalovišča
Boršt. Dela uspešno potekajo, plazenje jalovišča se je skladno s
pričakovanji ustavilo in trenutno potekajo dela za stabilizacijo
drenažnega sistema, ki naj bi zagotovljal dolgoročno stabilnost
zemeljskih plasti, na katerih je odložena jalovina na Borštu.
3. Vprašanje: "Ali bodo letos predvidena sredstva v
državnem proračunu zadostovala za realizacijo operativnega
plana RŽV, ki je bil za leto 1997 oddan Vladi RS?"

Tudi v Programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude..., ki je bil v vseh točkah sprejet tudi v lokalni
skupnosti, je bilo posebej poudarjeno, da program temelji na
izhodiščih in dokumentih Agencije. Prav nenavadno bi bilo, če ne
bi dopustili recenzije programa, ki temelji na priporočilnih
dokumentih Agencije, misiji strokovnjakov, ki jih je imenovala ista
agencija.

V sprejemu na Vladi RS je trenutno Rebalans operativnega plana
aktivnosti za izvedbo programa v letu 1997. Rebalans temelji na
predpostavki, da bo v republiškem proračunu za leto 1997 za
rudnik namenjenih 430 mio SIT ter da bo lastne realizacije Javnega
podjetja za okoli 50 mio SIT. Če bo ustrezni proračunski zakon v
predlagani obliki sprejet, ni nobenih ovir, da Javno podjetje ne bi
izvedlo programa za leto 1997 v obsegu in po vsebini, kot je
načrtovano v operativnem planu.

Misijo strokovnjakov je povabila Uprava RS za jedrsko varnost v
imenu Vlade RS, ki je s tem izpolnila del obveznosti, ki jih ima
Slovenija na podlagi mednarodnih sporazumov na področju
jedrske varnosti.

4. Vprašanje: "Zakaj in na kakšni podlagi URSJV obravnava
RŽV kot jedrski objekt, saj ga zakon o zapiranju nikjer tako
ne označuje? Kateri zakoni ali pravilniki so opredeljevali, ali
se RŽV šteje za jedrski objekt? RŽV se je s 1.1.1993
preoblikoval v javno podjetje Rudnik Žirovski Vrh p.o."

6. Vprašanje: "Zakaj je treba ponovno preverjati variante
glede prenehanja obratovanja jalovišč in novelacije
programa, ko pa je bil Program izvedbe trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude narejen skupaj in v soglasju
tedanje občine Škofja Loka in MOP ter ga je sprejela in
potrdila Vlada RS 14. aprila 1994?"

Če bi imel Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude
in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
Vrh (Url. RS, št. 36/92) namen dopolnjevati zakonodajo na področju
jedrske varnosti ali predpise s področja radioaktivnega sevanja,
bi bila to dokaj nenavadna zakonodajna rešitev. Vendar se omenjeni
zakon tega vprašanja niti v eni od določb ni dotaknil, prav tako
statusna oblika, ki jo je Javno podjetje pridobilo po tem zakonu, v
poročevalec, št. 21

Res je bil Program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude... sprejet v soglasju lokalne skupnosti, vendar to
nima nobene povezave z dejstvom, da so v programu nekatere
tehnične podrobnosti prepuščene Javnemu podjetju, da jih
podrobneje obdela ter dokončno izpelje pri nadaljnjih postopkih
izdelave Programa. Tako je bilo v programu variantno (tri variante)
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obdelano končno odlaganje radioaktivne jalovine. Javno podjetje
bi moralo dokončno razčleniti In upravičiti kot najprimernejšo eno
od variant (prekrivanje jalovine na kraju samem, prevoz jalovine
v jamske prostore, združevanje obeh jalovlšč na lokaciji Jazbec).
Tudi priporočila Agencije, ki je program podprla v celoti, so potrebo
po Izdelavi analize izbora najprimernejšega končnega odlaganja
še posebej poudarila. Javno podjetje torej ne novelira programa,
ki ga je Vlada RS sprejela, temveč razčlenjuje prav tisto, kar mu
je s sprejemom Programa naloženo: Izbor najprimernejše variante
končnega odlaganja jalovine mora biti Izdelan na podlagi ustreznih
analiz, ki upoštevajo tako ekonomiko kot tudi dolgoročne vplive
na okolje.

Sprašujem tudi, kdo Je omenjeni firmi dovolil prodajati lestve
In drugo blago brez atesta? Zakaj Inšpekcija ustrezno ne
ukrepa?
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila;
G. Zmago Jelinčič, poslanec Slovenske nacionalne stranke v
Državnem zboru Republike Slovenije je postavil Vladi Republike
Slovenije naslednje vprašanje:
Kdo je • v nasprotju z 20. členom zakona o gospodarskih družbah
■ dovolil registracijo tuje firme Bauhaus In kdo je dovolil, da ta
firma ■ v nasprotju z 11. členom siovenske ustave - sredi Ljubljane,
glavnega mesta Republike Slovenije, zaposluje osebje, ki ne zna
govoriti slovenskega jezika, ampak govori Izključno nemško, z
občasnimi prevodi v "jugoslovanščino"? Sprašuje tudi, kdo je
omenjeni firmi dovolil prodajati lestve In drugo blago brez atesta?
Zakaj inšpekcija ustrezno ne ukrepa?

7. Vprašanje: "Zakaj je MOP Izdalo 28.10.1996 Rudniku
Žlrovskl Vrh le delno lokacijsko dovoljenje za končno
ureditev prldoblvalnega prostora RŽV?"
Javno podjetje v predloženi dokumentaciji za pridobitev dovoljenja
za poseg v prostor ni zadostilo vsem zahtevam soglasodajalcem.
Predložilo je poročilo o vplivih na okolje, v dokumentih pa ni bilo
dovolj obrazloženo, zakaj se je Izvajalec del odločil za eno od treh
v Programu predvidenih variant končnega odlaganja jalovine. S
tem ne samo, da ni upošteval izhodišč Programa, prezrl je tudi
bistveno priporočilo Agencije, da se odločitev o varianti lahko
izvede na podlagi podrobnejše razčlenitve in primerjave variant
končnega odlaganja. Delno lokacijsko dovoljenje se nanaša le na
tista dela, ki niso odvisna od variante končnega odlaganja jalovine.

Na navedeno vprašanje dajemo naslednji odgovor:
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
je s sklepom št. Srg.94/15623, z dne 28.12.1995, vpisalo družbo
Bauhaus trgovsko podjetje d.o.o. in partnerji k.d. Ljubljana, v sodni
register Upravna enota Ljubljana, izpostava Moste-Polje je z
odločbo, št. 307-75/97-03/FA, z dne 11.4.1997, ugotovila, da
družba Bauhaus trgovsko podjetje d.o.o. in partnerji k.d. Ljubljana,
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja, trgovine
na debelo in trgovine na drobno v poslovnih prostorih v Ljubljani,
Bratislavska 9.

8. Ali ne velja več (kot je zapisano v Programu zapiranja, ki
ga je sprejela Viada RS), da radioaktivnost okolja RUŽV
nadzorujeta Zavod za varstvo pri delu in Inštitut Jožef
Štefan? Ali je pristojen še kod drug in če je, zakaj?"

Družba Bauhaus je pričela s poslovanjem v petek 18. aprila 1997.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pričel z nadzorom
opravljanja trgovinske dejavnosti v družbi Bauhaus dne 21.4.1997
ter je nato do 29.4.1997 izdal družbi Bauhaus štiri odločbe o
izločitvi 7288 kosov različnih vrst blaga in 308 zbirnih pakiranj
keramičnih ploščic v vrednosti preko 10 milijonov tolarjev zaradi
pomanjkljivih, nepopolnih in napačnih vsebin deklaracij oziroma
ker blago ni imelo ustreznih certifikatov, garancijskih listov in
tehničnih navodil, kot to določa zakon o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95). Obenem je Tržni inšpektorat Republike Slovenije
podal tudi dva predloga za uvedbo postopka o prekršku.

Vprašanje se verjetno nanaša na monitoring in ne na inšpekcijski
ali kak drug upravni nadzor. Radioaktivnost spremljajo pravne
osebe, ki imajo za ta opravila ustrezna pooblastila. Pooblastila
izdajajo upravni organi ali pa inšpektorati, odvisno od predpisa, ki
ureja posamezno področje. Pooblastilo za tovrstne meritve imata
na podlagi izkazane usposobljenosti kadrov ter ustrezne opreme
v tem trenutku res organizaciji, ki sta navedeni v vprašanju.
Vsekakor pa Program kot dokument Vlade RS nima te moči, da bi
z njim omenjeni organizaciji pridobili pooblastilo za izvajanje
monltorlnga radioaktivnosti. Organizaciji tudi v Programu nista
navedeni v tem kontekstu. Strokovne podlage za Izdelavo
Programa obsegajo tudi tako imenovano ničelno stanje in pri
Izdelavi tovrstnih dokumentov sta sodelovali delno omenjeni
organizaciji.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je ugotovil, da izmed 40
zaposlenih delavcev, ki so vsi slovenski državljani, pet delavcev
ne Izpolnjuje pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe za
prodajalca, ki jo določa pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe
oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti
posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št.' 28/93 in
57/93).

Zavezanec za Izvedbo radioaktivnega monltorlnga je Javno
podjetje, izvaja pa ga pravna oseba, ki Ima za ta dela ustrezna
pooblastila.

V veljavni zakonodaji nI predpisa, ki bi bil usmerjen v sankcioniranje
uporabe tujega jezika pri prodaji blaga. Takšno sankcijo pa
predvideva predlog zakona o varstvu potrošnikov, ki je pripravljen
za tretjo obravnavo v Državnem zboru.
Glede atestov za lestve je treba povedati, da obvezno pridobivanje
atestov (certifikatov) za lestve ni predpisano. Kljub temu je
predstavnik družbe Bauhaus ob pregledu dne 22.4.1997 Tržnemu
Inšpektoratu Republike Slovenije predložil 15 potrdil o kakovosti
lestev, ki jih je dne 21.2.1997 Izdala akreditirana organizacija Inštitut
za metalne konstrukcije Ljubljana.

O registraciji in poslovanju tuje firme BAUHAS
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 22. aprila 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kdo Je - v nasprotju z
20. členom zakona o gospodarskih družbah ■ dovolil
registracijo tuje firme Bauhaus, in kdo Je dovolil, da ta firma
- v nasprotju z 11. členom slovenske ustave - sredi Ljubljane,
filavnega mesta Republike Slovenije, zaposluje osebje, ki
ne zna govoriti slovenskega jezika, ampak govori Izključno
nemško, z občasnimi prevodi v "Jugoslovanščlno"?

6. junij 1997

Družba Bauhaus ima v poslovnih prostorih na Bratislavski 9 v
Ljubljani več kot 48.000 različnih vrst blaga v različnih količinah,
zato bo Tržni Inšpektorat Republike Slovenije z nadzorom
poslovnaja družbe Bauhaus nadaljeval tudi v prihodnje In ob vseh
ugotovljenih kršitvah upravno In kazensko ukrepal.
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O načinu prehajanja meje na maloobmejnem
prehodu Plavje na sloveneko-ltallljanskl meji

Hrvaško. Do zastojev prihaja zaradi izvajanja poostrene mejne
kontrole tovornih vozil s strani hrvaških carinskih in finančnih
organov.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. aprila 1997 ministra
RS za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja In ministra RS za
notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:

Na srečanju ministrov za notranje zadeve R Slovenije In R
Hrvaške, ki je bilo 24.4.1997 v Zagrebu, je minister Mirko Bandelj
opozoril hrvaškega sogovornika na problematiko zastojev v
tovornem prometu.

Sprašujem gospoda Zorana Thalerja, ministra RS za zunanje
zadeve, In gospoda Mirka Bandlja, ministra RS za notranje
zadeve, zakaj lahko na maloobmejnem prehodu Plavje med
Republiko Slovenijo In Republiko Italijo prečkajo mejo
hrvaški avtomobili z reško in poljsko registracijo, medtem
ko tega prehoda ne morejo prečkati avtomobili z ljubljansko
registracijo?

Ministrstvo za zunanje zadeve ugotavlja in to je bilo povedano
tudi hrvaški strani, da dolge čakalne dobe Hrvaško izločujejo iz
evropskih prometnih tokov.

Sprašujem ga, zakaj hrvaški državljani lahko kršijo predpise,
Slovenci pa so drugorazredni državljani v lastni državi?

O "kritju stroškov civilnih tožb"

Kdaj se bosta ministrstvi za zunanje in za notranje zadeve
prenehali hlapčevsko obnašati do Hrvatov In Italijanov?

IVO HVALICA, poslanec SDS, je 22. aprila 1997 Ministrstvo
za finance in Ministrstvo za zunanje zadeve vprašal:

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo naslednji
odgovor:

Kateri zakon, pravilnik, navodilo ali kak drug vladni dokument
predvideva, da se stroški civilnih tožb, ki jih državni uradniki
na slovenskih sodiščih vložijo v svojem imenu in z razsodbo
sodišča tožbo izgubijo, plačajo iz državnega proračuna?

Preko maloobmejnih prehodov med Republiko Slovenijo in
Italijansko republiko lahko prehajajo imetniki maloobmejnih
prepustnic. Registrska tablica prevoznega sredstva, s katerim
imetniki prepustnic prehajajo mejo, ni relevantna. Prepustnice se
izdajajo na podlagi določb Videmskega sporazuma (Sporazum
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko
Italijo p ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega
prevoza med obmejnimi območji - Ur. I. št. 10/86), ki ga je po
osamosvojitvi s sukcesijo z Italijansko republiko prevzela
Republika Slovenija. Prepustnice se izdajajo državljanom
Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike,
ki imajo stalno prebivališče na območju, na katero se Videmski
sporazum nanaša (prilogi A in B omenjenega sporazuma
vsebujeta seznam občin, v katerih se uveljavlja ta sporazum).

Iz slovenskih tiskanih občil smo izvedeli, da je veleposlanik
R Slovenije v Republiki Grčiji proti nekdanji novinarki
Slovenca na ljubljanskem Okrožnem sodišču vložil tožbo
zaradi domnevne razžalitve časti. Sodišče je 9. aprila 1997
razsodilo, da je veleposlanikova obtožba neutemeljena in
jo zavrglo. Stroške sodne obravnave, ki jih mora v tem
sodnem postopku plačati tožeča stranka, ki je tožbo
izgubila, pa bo poravnal slovenski proračun (vir: Delo, 10.
april 1997, str. 50).

O delu hrvaških organov na mejnih prehodih

V odgovoru na navedeno vprašanje Ministrstvo za zunanje zadeve
ugotavlja, da je v konkretni zadevi sodišče odločbo o stroških
kazenskega postopka v izreku sodbe utemeljilo na členu 96/i
Zakona o kazenskem postopku. O stroških kazenskega postopka
odloči sodišče, ki v skladu s 3. členom Ustave RS sodi samostojno.
Nejasnosti v zvezi s konkretnimi razsodbami sodišč ne more
pojasnjevati Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je sestavni del
izvršilne veje oblasti, temveč sodišče oziroma sodna veja oblasti.

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo naslednji
odgovor:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 25. aprila 1997 ministra
RS za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja vprašal:
Sprašujem ministra RS za zunanje zadeve gospoda Zorana
Thalerja, ali je ministrstvo RS za zunanje zadeve protestiralo
pri hrvaški vladi in ali je pripravilo protiukrepe zoper
zaostritev hrvaške politike na mejnih prehodih, ko morajo
slovenski vozniki tovornjakov čakati na prehod meje tudi
po 20 ur?

O aktivih policije v zvezi z lastninjenjem podjetja
AGROIND VIPAVA

Sprašujem tudi, ali ima takšna zaostritev kakšno zvezo z
bližnjim prihodom hrvaškega ministra za zunanje zadeve
dr. Graniča v Slovenijo?

IVO HVALICA, poslanec SDS, je 25. aprila 1997 Ministrstvo
za notranje zadeve vprašal:
V zvezi z afero okoli lastninjenja podjetja Agroind Vipava,
kjer so bivši zaposleni vplačali in kupili delnice podjetja,
naslavljam na notranjega ministra vprašanje, glede na
njegovo nedavno trditev, da sodijo novogoriški policisti med
najbolj učinkovito enoto.

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo:
Na vprašanje poslanca Slovenske nacionalne stranke Zmaga
Jelinčiča glede poostrenega režima prehajanja državne meje na
mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, z dne 25.4.1997, vam
posredujemo odgovor Ministrstva za zunanje zadeve, ki je
predhodno usklajen z Ministrstvom za notranje zadeve.

Vodstvo podjetja Agroind Vipava je zaradi suma šestih
domnevno ponarejenih podpisov udeležencev notranjega
odkupa v lastninskem preoblikovanju podjetja zadevo
predalo policiji, le-ta pa je od julija do oktobra 1996 zaslišala
kar 130 bivših zaposlenih in upokojencev podjetja.

Ministrstvo za notranje zadeve v zadnjih mesecih ugotavlja, da
na nekaterih mejnih prehodih na meji z R Hrvaško prihaja do
daljše čakalne dobe pri Izstopanju tovornih vozil iz Slovenije v
poročevalec, št. 21

78

6. junij 1997

Policija je tudi okrepila svojo navzočnost v bližini zgradb in
prostorov, v katerih je Agencija za prestrukturiranje In
pri vatizacijo dne 11. In 12. novembra 1996 v Vipavi, Ajdovščini
In v Novi Gorici Izvajala še drugo zasliševanje vseh 130
bivših zaposlenih in upokojencev.

dne 10. novembra 1975, ki ga je Italijanska republika
ratificirala z zakonom št. 73 z dne 14. marca 1977, sporazum
pa je začel veljati z Izmenjavo ratiflkacljskih listin 6. aprila
1977.
Zato sprašujem ministra Republike Slovenije za zunanje
zadeve g. Zorana Thalerja:

Policija je bila prisotna pred vhodom v Agroind v Vipavi tudi
18. novembra 1996, ko je bil sklican sestanek vseh
udeležencev notranjega odkupa, na katerega pa je direktor
Agroind z varnostniki fizično preprečil vstop pooblaščencem bivših zaposlenih In upokojencev. Slednji so mnenja,
da policija deluje v skladu z zahtevami direktorja Agroinaa
z namenom zastraševanja udeležencev.

1. Zakaj Ministrstvo RS za zunanje zadeve nI poseglo, da bi
preprečilo odvzem samostojnosti srednjima šolama Fran
Erjavec v Rojanu in Fran Levstik na Prošeku v šolskem letu
1995/96?
2. Zakaj Ministrstvo RS za zunanje zadeve nI poseglo, da bi
po predlogu za odvzem samostojnosti učiteljišču Anton
Martin Slomšek v Trstu v šolskem letu 1995/96 ne prišlo v
šolskem letu 1996/97 ponovno do poizkusa ukinitve?

Sprašujem tudi, kdo je pooblastil predstavnika novogorlške
policije, da je na letni novinarski konferenci februarja 1997
poročal že kar o 134 storjenih kaznivih dejanjih In ne o sumu
kaznivih dejanj, s čimer je grobo prekoračil svoje pristojnosti.

3. Kaj misli storiti Ministrstvo za zunanje zadeve, da v
prihodnje ne bo več prišlo do poskusov kršitve določil
Posebnega statuta z dne 5.10.1954, za katero je italijansko
ustavno sodišče razsodilo (razsodba št. 15 iz leta 1996), da
je raven varstva, ki jo predvideva navedeni posebni statut,
nesporno del pravnega reda italijanske države.

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:
Urad kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Nova
Gorica je dne 4.12.1996 na podlagi 240. člena Kazenskega
zakonika Republike Slovenije podal na Okrožno državno tožilstvo
v Novi Gorici kazensko ovadbo zoper 131 oseb zaradi
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponareditve ali
uničenja poslovnih listin. Osebe so namreč kot upravičenci do
notranjega odkupa delnic Kmetijstvo Vipava AGROIND sklenili z
borzno posredniško hišo PM&A d.d. posojilno pogodbo za nakup
delnic, čeprav niso imeli namena odplačati kredita in obdržati
delnic.

Ministrstvo za zunanje zadeve je posredovalo naslednji odgovor:
Na poslanska vprašanja Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS, ki jih je
29.4.1997 naslovil na ministra za zunanje zadeve Republike
Slovenije in se nanašajo na racionalizacijo slovenskega šolstva v
Italiji, daje Ministrstvo za zunanje zadeve naslednje odgovore:
1. Protesti Ministrstva za zunanje zadeve RS, (leta 1995) ob
napovedi odvzema samostojnosti nižjima srednjima šolama F.
Erjavec v Trstu in F. Levstik na Prošeku, so bili posredovani
italijanski strani pravočasno in v skladu z uveljavljeno diplomatsko
prakso. Italijanske šolske oblasti jih niso upoštevale. Odvzem
samostojnosti so odgovorni funkcionarji utemeljevali z dejanskim
drastičnim zmanjšanjem vpisa v omenjenih dveh šolah, pa tudi
sicer z reformo in racionalizacijo šolske mreže, ki v Italiji poteka
že nekaj časa.

V tej zadevi sta bila ovadena tudi odgovorna oseba KZ Vipava
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali pravic po 244. členu Kazenskega zakonika Republike
Slovenije in odgovorna oseba v podjetju Agrogorica d.o.o. zaradi
suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin po 256. členu
Kazenskega zakonika Republike Slovenije.
Pred zbiranjem obvestil je bilo o podanih sumih storitve navedenih
kaznivih dejanj obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Novi
Gorici.

2. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v primeru
napovedanega odvzema ravnateljske samostojnosti eksperimentalnemu pedagoškemu liceju A.M. Slomšek v Trstu sprožilo vrsto
aktivnosti. Končni rezultat ni le zaustavitev procesa odvzema
samostojnosti temu liceju, ampak tudi parifikacija Slovenskega
šolskega centra v Špetru. To posledično pomeni prvo italijansko
uradno priznanje obstoja slovenščine v Videmski pokrajini. Tudi
po mnenju predstavnikov manjšine same, je bila za ugoden razplet
odločilnega pomena pravočasna in odločna intervencija MZZ RS.

Ministrstvo za notranje zadeve zavrača navedbe poslanca Iva
Hvalice, da je šlo v fazi zbiranja obvestil za zasliševanje in
zastraševanje osumljencev. Kriminalistična služba je v skladu z
drugim odstavkom 148. člena Zakona o kazenskem postopku
opravila razgovore z omenjenimi upravičenci notranjega odkupa
in na podlagi zbranih dokazov podala kazensko ovadbo zoper
njih na pristojno državno tožilstvo.
V zvezi s tiskovno konferenco pa sporočamo, da je predstavnik
novogoriške Uprave za notranje zadeve govoril izključno o sumu
storitve kaznivih dejanj in s tem ni v ničemer prekoračil svojih
pristojnosti.

3. Ministrstvo se bo tudi v prihodnje odločno odzivalo na poskuse
racionalizacije z Londonskim memorandumom oziroma Posebnim
statutom zaščitenega šolstva Slovencev v Italiji. V stikih s
predstavniki Republike Italije bomo vselej dosledno zagovarjali
stališče, da kakršno koli spreminjanje mreže ali statusa slovenskih
šol ni dopustno brez soglasja slovenske manjšine in Republike
Slovenije.
Takšno stališče smo 10. aprila 1997 posredovali italijanskemu
državnemu podtajniku v MZZ, g. P. Fassinu, italijanskemu
veleposlaniku v Ljubljani in italijanskemu MZZ v noti, izročeni 24.
aprila 1997. Po vsem tem so 30. aprila delegacijo zamejskih
šolnikov sprejeli na italijanskem ministrstvu za šolstvo. Pri tem so
jim zagotovili:

O ukinjanju slovenskih šol vTržaški pokrajini
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 28. aprila 1997 ministra
za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja vprašal:
Po prvem odstavku točke c) 4. člena Posebnega statuta,
priloženega Londonski spomenici z dne 5. oktobra 1954
obstoja seznam slovenskih šol v Tržaški pokrajini, ki jih ni
mogoče ukiniti brez pristanka naše države. To varstvo se je
še okrepilo in razširilo s podpisom Osimskega sporazuma,
6. junij 1997

da bodo v ministrovem kabinetu določili osebo, ki bo odgovorna
za problematiko slovenskih šol;
da v letu 1997 ne bo prišlo do krčenja števila slovenskih šolnikov,
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prihodnje leto pa bodo slovenski šolniki na ločenem seznamu (od
Italijanskih):

Odgovor, ki je objavljen v Delu, tudi sicer ni zadovoljiv, saj
ne odgovarja na nobeno od treh točk v zastavljenem
vprašanju.

pri Izvajanju šolskih zakonov bo ministrstvo v odlokih In pri
pravilnikih upoštevalo specifičnost slovenskih šol In zanje ne bodo
veljala Ista merila kot za Italijanske šole,

Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo:
Na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS, ki ga je
14.5.1997 naslovil na ministra za zunanje zadeve Republike
Slovenije In se nanaša na racionalizacijo slovenskega šolstva v
Italiji, daje Ministrstvo za zunanje zadeve naslednji odgovor:
Sporočilo za javnost Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bilo 30.
aprila 1997 objavljeno na drugi strani dnevnika DELO, pod
naslovom "Ministrstvo odgovarja Zmagu Jelinčiču" ni bil odgovor
na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS, ampak
pojasnilo javnosti, navezujoče se na novico o zastavljenem
poslanskem vprašanju Zmaga Jelinčiča, glede ukinjanja
slovenskih šol v Trstu, objavljeno v DELU dan prej. Sporočilo za
javnost je vsebovalo dejstva o tej preoblematiki, naslov pa so, kot
je to običajna praksa, dali v uredništvu časnika DELO.

O racionalizaciji slovenskega šolstva v Italiji
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 28. aprila 1997 ministra
za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja vprašal:
Sprašujem ministra RS za zunanje zadeve gospoda Zorana
Thalerja, na kakšni pravni podlagi pošilja odgovore na
poslanska vprašanja javnim glasilom namesto poslancu, ki
je vprašanje postavil?

Odgovor na zastavljeno poslansko vprašanje je bil poslan
Državnemu zboru Republike Slovenije takoj za tem, ko so bili
jasni rezultati pogovora zamejskih šolnikov na italijanskem
ministrstvu za šolstvo. Kot je iz odgovora jasno razvidno, so bili ta
sprejem in rezultati, ki jih je dal, neposredna posledica kontinuiranih
aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve.

Dne 28. aprila 1997 sem postavil pisno poslansko vprašanja
o ukinjanju slovenskih šol v Tržaški pokrajini, pa odgovora
do danes nisem dobil. Dnevnik Delo pa je dne 30. aprila
1997 na drugi strani objavil vest ob robu z naslovom
"Ministrstvo odgovarja Zmagu Jelinčiču".
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