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Predlog 

ZAKONA 0 DEVIZNEM POSLOVANJU 

(ZDP) 

- EPA 179-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. maja 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, y 
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

a) Področje poslovanja med rezidenti in nerezidenti ter poslovanja 
s tujimi plačilnimi sredstvi je v sedaj veljavni zakonodaji urejeno 
necelovito in v večih ločenih zakonih. Poslovanje s tujino in 
poslovanje z devizami sedaj urejajo Zakon o deviznem poslovanju 
(Ur.l. RS, štev. 1/91, 71/93 in 63/95), Zakon o kreditnih poslih s 
tujino (Ur.l. RS štev. 1/91 in 63/95), Zakon o tujih vlaganjih 
(Ur.l. SFRJ, štev. 77/88) in deloma Zakon o zunanjetrgovinskem 
poslovanju (Ur.l. RS, štev. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95). 

Slovenija je temelje ureditve na tem področju vzpostavila med 
procesom osamosvajanja v letu 1991. Sistemska zakona, s 
katerima je vzpostavila nov sistem, sta bila zgoraj citirana Zakon 
o deviznem poslovanju in Zakon o kreditnih poslih s tujino, ki sta 
se kasneje še dopolnjevala, nazadnje v letu 1995. Na osnovi 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/ 
/91-1), ki je dopuščal smiselno uporabo zveznih predpisov, ki so 
veljali v Republiki Sloveniji ob njeni osamosvojitvi, v kolikor niso 
nasprotovali pravnemu redu Republike Slovenije, pa sta bila v 
slovenski pravni red prevzeta še Zakon o tujih vlaganjih, ki v 
nespremenjeni obliki ostaja veljaven še danes in Zakon o 

zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur.l. SFRJ, št. 63/89 in 11/91), 
ki ga je v letu 1993 nadomestil nov zgoraj citiran slovenski Zakon 
o zunanjetrgovinskem poslovanju. 

Sedaj veljavna zakonodaja je še vedno pretežno naslonjena na 
jugoslovanske rešitve, ki so bile prilagojene takratnemu družbeno 
ekonomskemu redu, takratni stopnji razvitosti tržnega sistema in 
ekonomskih odnosov s tujino in takratni razvojni in zunanji 
ekonomski naravnanosti nasploh. Osnove zakonodaje so bile 
namreč pisane v obdobju: 
- ko so največji del poslovanja s tujino predstavljale tekoče 
transakcije (katerih največji del predstavljata zunanja trgovina in 
menjava storitev), 
- ko tolar še ni bil polno konvertibilen in je bil še zelo blizu čas 
velikega pomanjkanja deviz, zaradi česar je v zakonodaji prisotne 
še veliko administrativne logike in omejitvenih elementov, 
- ko je bilo kapitalskih poslov s tujino tako po obsegu kot po 
raznorodnosti še zelo malo in so se v glavnem omejevali na 
najemanje kreditov v tujini, na skupna vlaganja s tujci in na 
neposredne naložbe tujcev v Sloveniji, 
- popolnoma nerazvitega trga kapitala, zaradi česar vse oblike 
kapitalskih poslov s tujino, ki imajo temelj v vrednostnih papirjih, 
niso zakonodajno pokrite, 
- še nezačetega privatizacijskega procesa, torej v pogojih 
prevladujoče družbene lastnine, ko zakon ureja pretežno le 
poslovanje pravnih oseb, pogosto pa pušča zakonsko nepokrito 
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poslovanje fizičnih oseb s tujino, 
- ter nenazadnje v obdobju, ko Slovenija še ni imela Sporazuma o 
pridruženem članstvu z Evropsko unijo. 

Tako sedanja zakonodaja še vedno v precejšnji meri posega na 
področje tekočih poslov, ki so z uvedbo polne konvertibilnosti 
tolarja in formalnega sprejemanja členaVIII Statuta Mednarodnega 
denarnega sklada v septembru 1995 že popolnoma sproščeni, 
zaradi česar je podrobna regulativa na tem področju odveč. Po 
drugi strani pa samo delno pokriva področje kapitalskih poslov, 
ureja samo poslovanje pravnih oseb s pogostimi elementi 
varovanja družbene lastnine, medtem ko poslovanje fizičnih oseb 
pogosto ni urejeno. Necelovitost veljavne zakonodaje postaja z 
razvojem odprtega tržnega gospodarstva temelječega na privatni 
lastnini vse večja ovira, ki jo je z uveljavitvijo nove zakonodaje, ki 
bo celotno poslovanje s tujino obravnavala celovito, na enem 
mestu in transparentno, potrebno čimprej odpraviti. 

Dodaten razlog za spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje 
predstavlja tudi slovenska naravnanost v Evropsko unijo in podpis 
Sporazuma o pridruženem članstvu, ki postavlja pred Slovenijo 
zahteve po liberalizaciji na področju poslovanja s tujino. Poleg 
sprostitve tekočih poslov je pred pristopom v Evropsko unijo 
potrebno zagotoviti tudi svobodo prostega pretoka kapitala, kar z 
drugimi besedami pomeni zagotovitev polne konvertibilnosti 
kapitalskega računa oziroma sprostitev vseh omejitev pri 
kapitalskih poslih in prenosih. S Sporazumom o pridruženem 
članstvu je storjen korak v tej smeri. Slovenija se namreč zavezuje 
k postopni sprostitvi kapitalskih poslov in sicer takoj po uveljavitvi 
Sporazuma za neposredne naložbe nerezidentov pri nas in 
rezidentov v tujini ter za sprostitev kapitalskih tokov iz naslova 
finančnih in komercialnih kreditov; po preteku prehodnega obdobja 
pa tudi za sprostitev tokov iz naslova portfolio naložb. 

b) Sedaj veljavni Zakon o deviznem poslovanju (Ur.l. RS, štev. 
1/91, 71/93 in 63/95) ureja plačilni promet s tujino za tekoče 
transakcije in nekatere oblike kapitalskih poslov in transferov, 
nadalje devizni trg in poslovanje z devizami nasploh. Hkrati tudi 
že posega na nekatere oblike kapitalskih tokov, kot so posamezni 
kapitalski transferi, ter kapitalski (oz. denarni) prenosi na osnovi 
računov tujih oseb v Sloveniji ali domačih oseb v tujini. 

Devizni zakon zelo podrobno ureja sprejemanje plačil in plačevanje 
v tujih plačilnih sredstvih in v domači valuti pri poslovanju s tujino 
in drugem deviznem poslovanju. Zakon določa kot prosto 
izvrševanje plačil na podlagi tekočih transakcij, kar sedaj po 
uveljavitvi popolne konvertibilnosti tolarja ni več potrebno. Prav 
tako je primerneje, da se vrsta tehničnih podrobnosti v zvezi z 
načinom opravljanja plačilnega prometa uredi s podzakonskim 
aktom v pristojnosti Banke Slovenije. 

Zakon nadalje določa kar prosto izvrševanje plačil na podlagi 
kreditnih obveznosti do tujine, obveznosti, ki iz virajo iz kapitalskih 
naložb tujcev v Sloveniji in prenos dobička po investicijskih delih. 
Prav tako določa kot proste še nekatere transferje sredstev tuji 
osebi (iz naslova nadomestila kot odškodnine v primeru 
razlastitve, iz naslova osebnega dohodka tuji osebi zaposleni v 
Sloveniji, zavarovalnine in dediščine). Pri prejemanju plačil iz tujine 
taksativno našteva subjekte in primere, ko je moč imeti devizne 
račune, za druge pa uvaja obvezno odprodajo deviz iz naslova 
plačil iz tujine v roku dveh dni po prejetem plačilu. Takšna ureditev 
pomeni za pravne osebe določene neugodne učinke, predvsem 
s stroškovnega vidika. Razlogi v prid sprostitve omejitev za račune 
pravnih oseb v Sloveniji so zlasti v sledečem: 

- manjši stroški (podjetja so prisiljena devize zaslužene z izvozom 
v 48-urnem roku prodati, kasneje, ko jih potrebujejo za plačilo 
uvoza, pa ponovno kupovati, pri čemer jih bremeni razlika med 
prodajnim in nakupnim tečajem in bančne provizije, ki so v 

posameznih obdobjih, npr. v letu 1994, ko so se banke otepale 
deviznih prilivov, lahko bile zelo velike); 

- domače pravne osebe so na svojem ozemlju v tem pogledu v 
slabšem položaju, kot se ga priznavale tujim podjetjem (nerezidenti 
nimajo omejitev za devizne račune v Sloveniji; 

- obvezna odprodaja deviznih prilivov dodatno pritiska v smeri 
povečevanja deviznih presežkov; 

- fizične in pravne osebe so medsebojno v neenakopravnem 
položaju, kar je v sedanjih razmerah (ista oseba lahko nastopa v 
obeh funkcijah: enkrat kot lastnik pravne osebe, drugič kot fizična 
oseba) popolnoma nesmiselno, hkrati pa prispeva k netranspa- 
rentnosti sistema in ustvarja možne prostore za malverzacije; 

- takšne omejitve je zelo težko učinkovito nadzirati in sankcioni- 
rati - omejitev sili posamezne pravne osebe, ki želijo'imeti devize, 
da jih ilegalno držijo na deviznih računih v tujini; 

- lažji in učinkovitejši fiskalni nadzor. 

Zakon ureja tudi pogoje, pod katerimi imajo domače osebe lahko 
račune v tujini in dovoljuje nerezidentom, da imajo tuja in domača 
plačilna sredstva na računih v Sloveniji ter da lahko poslujejo v 
domači valuti. 

Ob tem pa je zakon izjemno pomanjkljiv, saj o pogojih za 
izvrševanje plačil v tujino na osnovi drugih transakcij ali pa o 
drugih enostranskih transferjih v tujino ne govori. Tako ostaja 
zakonsko nejasno, kako je s plačili v tujino v primeru naložb 
domačih oseb v nepremičnine v tujini, v primeru nakupov 
vrednostnih papirjev ali vrednostnih enot skladov in drugih 
finančnih instrumentov s strani domačih oseb v tujini. Nejasna 
ostajajo tudi vprašanja v povezavi s plačili v primeru življenjskega 
zavarovanja in vprašanja v zvezi z večino enostranskih 
transferjev, ki imajo značaj osebnih kapitalskih gibanj in transferjev 
(npr. družinska posojila, darila, dote, poravnava dolgov imigrantov 
v deželi, iz katere prihajajo in podobno). 

Zakon ureja tudi devizni trg in pogoje poslovanja na deviznem 
trgu. Pri tem devizni trg definira kot vse posle nakupa in prodaje 
tujih plačilnih sredstev, ki se opravljajo med pooblaščenimi bankami 
in Banko Slovenije. Takšna opredelitev je ožja od dosedanje 
prakse, ki dovoljuje tudi neposredno trgovanje med podjetji. 

c) Na področju kapitalskih tokov poleg nekaterih delnih elementov 
(kot so posamezne že omenjene oblike kapitalskih transferov 
ipd.), ki so vključeni že v devizni zakon, veljavna zakonodaja 
ureja le vprašanja kreditnih poslov s tujino (Zakon o kreditnih 
poslih s tujino) ter neposrednih naložb, pri čemer je problematika 
tujih neposrednih naložb urejena v Zakonu o tujih'vlaganjih, 
problematika domačih neposrednih naložb v tujino pa v posebnem 
zakonu (posamezna določila Zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju). Drugi kapitalski posli med rezidenti in nerezidenti 
zakonodajno niso urejeni, kar pušča dvom o statusu tovrstnih 
poslov in statusu njihovega izpolnjevanja bodisi v obliki plačil ali 
prenosov. Vprašanje interpretacije je torej, ali so tovrstni posli 
prosti ali prepovedani. 

Po sistematizaciji kapitalskih gibanj, ki jo uvaja OECD Code of 
Liberalization of Capital Movements, na čigar osnovi so postavljene 
tudi smernice Evropske unije, gre za naslednje oblike kapitalskih 
gibanj, ki skladno z veljavno zakonodajo niso urejene: 
- posli rezidentov z nepremičninami v tujini, 
- posli nerezidentov z vrednostnimi papirji, enotami skladov in 
drugimi finančnimi instrumenti v Sloveniji, 
- posli rezidentov z vrednostnimi papirji, enotami skladov in drugimi 
finančnimi instrumenti v tujini (v obeh primerih se pod posli razume 
bodisi nakup ali prodaja ali pa izdajanje oziroma uvrščanje 
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vrednostnih papirjev ali drugih instrumentov na kapitalske trge), 
- prenosi kapitala in anuitet med rezidenti in nerezidenti na osnovi 
življenjskega zavarovanja in 
- številne oblike osebnih kapitalskih prenosov (naštete pri 
obravnavi deviznega zakona). 

2 razvojem kapitalskega trga pri nas postaja omenjena 
zakonodajna praznina vse bolj nedopustna in njena zapolnitev 
eden od poglavitnih razlogov za pripravo nove zakonodaje na 
tem področju. Kapitalski tokovi iz teh naslovov so tudi sicer v 
zadnjem času ena najhitreje rastočih oblik mednarodnih 
kapitalskih tokov. 

d) Sedaj veljavni Zakon o kreditnih poslih s tujino (Ur.l. RS štev. 1/ 
91 in 63/95) ureja pravne posle sklenjene med domačimi in tujimi 
osebami, s katerimi se ureja pridobivanje ali odobravanje finančnih 
sredstev z vnaprej določenim ali nedoločenim namenom uporabe, 
ki vsebuje dogovor o plačilu obresti in drugih stroškov. Pri tem 
zakon kot domače osebe ne pojmuje tudi fizičnih oseb, zaradi 
česar vsi kreditni posli domačih fizičnih oseb s tujino ostajajo 
izven zakonske ureditve. 

Z uveljavitvijo Sporazuma o pridruženem članstvu z Evropsko 
unijo bo zakon v delu določb v nasprotju s Sporazumom. Za 
domače osebe zakon dovoljuje zadolževanje v tujini, uvaja pa 
obvezno registracijo pri Banki Slovenije, brez česar pogodbe o 
kreditnih poslih s tujino ne veljajo. Zakon je restriktiven v primeru, 
ko želijo podjetja odobravati kredite tujim osebam. Z uveljavitvijo 
sporazuma o pridruženem članstvu z Evropsko unijo bodo 
kakršnekoli omejitve tako na strani najemanja kot na strani 
odobravanja kreditov v nasprotju s Sporazumom. Tudi registriranje 
kot instrument avtorizacije ali kot instrument, s katerim je moč 
zadržati izivajanje kreditnega posla, je v nasprotju z duhom 
Sporazuma. 

e) Zakon o tujih vlaganjih (Ur.l. SFRJ, štev. 77/88), kljub svojemu 
naslovu govori le o eni obliki tujih vlaganj, to je o tujih neposrednih 
naložbah. Kot uvodoma že rečeno je zakon nastal še v bivši 
Jugoslaviji in kasneje bil prevzet v slovensko zakonodajo. Z 
zakonom so tujim osebam dovoljena vlaganja v Sloveniji, zakon 
pa jim zagotovlaja tudi ustrezno zaščito, kar je bil v tedanjem 
družbeno političnem sistemu eden od pomembnih elementov 
zakona, saj npr. druge socialistične države sploh niso sistemsko 
dovoljevale takšnih naložb. 

Z zakonom so taksativno naštete oblike dovoljenih tujih vlaganj. 
Dovoljena je tudi ustanovitev tujih podjetij, vendar ne na področju 
proizvodnje in prometa oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, 
na področju železniškega in zračnega prometa, zvez in 
telekomunikacij, zavarovanja, založniške dejavnosti in javnega 
obveščanja. Zakon dovoljuje tudi tuja vlaganja v banke, 
zavarovalne organizacije in druge finančne organizacije, vendar 
pod pogoji, ki jih določa poseben zakon. 

Zakon uveljavlja načelo nacionalne obravnave tujega vlaganja, 
kar pomeni, da ima podjetje s tujim vložkom ne glede na njegov 
delež enak položaj kot domače podjetje. Poleg tega zakon 
upošteva tudi načelo prostega prenosa dobička in repatriacije 
kapitala. V tem smislu ima zakon značilnosti sodobne ureditve. 

Republika Slovenije je leta 1994 sprejela Resolucijo o strategiji 
Republike Slovenije do tujih vlaganj (Ur.l. RS štev 23/94), ki naj bi 
dala osnovo za sprejem novega slovenskega zakona, ki bi 
dogradil veljavni zakon predvsem v smislu, kot je zapisano v 
uvodu k strategiji, da mora "Slovenija sama poskrbeti za 
uresničevanje svojih interesov, to pa lahko stori le z dejavnim 
pristopom in jasno oblikovanimi okvirnimi cilji, načini in metodami 
pri tujih vlaganjih". Resolucija gradi na temeljnih načelih veljavnega 
zakona, dopolnjuje pa ga s pravico, da Slovenija usmerja tuja 

vlaganja. V tem smislu deli dejavnosti na tri skupine in sicer: proste 
dejavnosti, usmerjane dejavnosti in prepovedane dejavnosti. 

Kot izrecno prepovedane dejavnosti za tuja vlaganja resolucija 
navaja: osnovno šolstvo, pokojninsko zavarovanje, proizvodnjo 
in trgovino z oborožitvenimi sredstvi in vojaško opremo. Med 
usmerjane dejavnosti pa uvršča: bančništvo, zavarovalništvo, 
zdravstvo, otroško varstvo, izobraževanje, kulturne dejavnosti, 
proračunsko financirani del raziskovalne dejavnosti, filmsko, 
založniško, glasbenoscensko dejavnost, likovno ustvarjalnost in 
splošno izobraževalno knjižničarstvo, posege v naravo in kulturno 
dediščino, dejavnosti, ki jih lahko opravljajo le javne gospodarske 
službe, in sicer energetika, promet in zveze, komunalno in vodno 
gospodarstvo in gospodarjenje ali izkoriščanje naravnega 
bogastva in varstva okolja, sredstva javnega obveščanja, igre 
na srečo, izgradnjo infrastrukturnih turističnih objektov in vlaganja 
v turizem v 10 km obmejnem pasu, vlaganja, ki so kakorkoli 
povezana ali se izvajajo s prenosom tehnologije, ki lahko škodljivo 
vpliva na okolje, promet z nepremičninami, vlaganje v kmetijske 
zadruge in kmetijsko dejavnost, vlaganje v naftno industrijo, prevoz 
in prevozne storitve, detektivske storitve, pravna pomoč in pravno 
svetovanje. 

S sporazumom, ki gaje Republika Slovenija podpisala z Evropsko 
unijo, se je Republika Slovenija zavezala, da bo zagotovila prost 
pretok kapitala v povezavi z neposrednimi naložbami. Glede 
pravice ustanavljanja pa se je s Sporazumom obvezala za 
postopno harmonizacijo in sicer: 
- do dve leti po uveljavitvi Sporazuma za neposredno zavarovanje, 
vključojoč pozavarovanje, razen življenjskega zavarovanja, 
pozavarovanje in retrocesijo; 
- do tri leta po uveljavitvi sporazuma za borzno posredniške hiše, 
družbe za upravljanje investicijskih skladov, življenjsko 
zavarovnaje, 
- do štiri leta po uveljavitvi Sporazuma za pooblaščene investicijske 
družbe za upravljanje investicijskih skladov ter 

. - do šest let oziroma do konca prehodnega obdobja po uveljavitvi 
Sporazuma za preiskovalne in varnostne storitve, izkoriščanje 
naravnih virov (predmet koncesije), storitve transporta 
zemeljskega plina po plinovodu na podlagi pristojbine ali pogodbe, 
trgovanje in agencijske dejavnosti z nepremičninami. 

Kot izključena področja, torej področja, za katera ni predvidena 
obveza sprostitve omejitve so s Sporazumom predvidena: 
organiziranje iger na srečo, stav, loterij in drugih podobnih 
dejavnosti, trgovanje in agencijske dejavosti s kulturnimi in 
zgodovinskimi spomeniki in stavbami ter naravnimi rezervati ter 
storitve v zračnem prevozu, kontinentalnem vodnem prevozu in 
za storitve kabotaže. 

Z uveljavitvijo Sporazuma bo presežena Resolucija o tujih 
vlaganjih. Resolucija je sicer deloma, kar se tiče sektorskih omejitev, 
že uveljavljena skozi številne sektorske zakone, ki se bodo morali 
skladno in v rokih spreminjati z uveljavitvijo Sporazuma o 
pridruženem članstvu. Nov poseben zakon o tujih vlaganjih pa ni 
več potreben. Kot del širšega sklopa liberalizacije kapitalskih tokov 
ga je smiselno obravnavati na enem mestu, skupaj tudi z 
naložbami rezidentov v tujini in skupaj z vsemi ostalimi kapitalskimi 
posli v novem Deviznem zakonu, pri čemer je potrebno skladno 
s Sporazumom o pridružitvi uveljaviti splošen princip prostega 
pretoka kapitala v povezavi z neposrednimi naložbami, razen za 
zgoraj navedene sektorje, za katere je to določeno s Sporazumom. 

V zgornjem smislu so potrebne tudi spremembe Zakona o 
zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur.l. RS, štev. 13/93, 66/93, 
7/94 in 58/95), ki dovoljuje neposredne naložbe domačih oseb v 
tujini samo na osnovi dovoljenja Ministrstva za finance. Avtorizacija 
Ministrstva za finance je namreč v nasprotju s Sporazumom o 
pridruženem članstvu. 
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f) Poleg že povedanega je sprememba veljavne zakonodaje 
potrebna tudi z vidika boljšega informacijskega spremljanja poslov 
s tujino. Sedanja informacijska podpora spremljanju in nadzoru 
poslovanja s tujino je namreč razdrobljena med več institucij, na 
katerih mestih (npr. neposredne naložbe) pa celo pomanjkljiva. 
Hkrati zakonsko ni zadovoljivo urejena pretočnost informacij med 
inštitucijami, ki podatke zbirajo. V tem smislu so zlasti pomanjkljivo 
urejene informacijske osnove za davčni nadzor nad deviznim 
poslovanjem s tujino. 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA 

Cilj zakona je na enem mestu podati celovito ureditev poslovanja 
med rezidenti in nerezidenti, kakor tudi poslovanja med rezidenti, 
če se le-to odvija v tujem denarju, hkrati pa zakon želi celovito 
urediti tudi vsa plačila in prenose med rezidenti in nerezidenti ter 
preko meje, ki so posledica izpolnjevanja poslov ali pa so 
samostojni, to je enostranski prenosi premoženja. 

Temeljni cilj nove zakonodaje je odpraviti pomanjkljivosti sedanje 
zakonodaje, opredeljene v prejšnjem poglavju, zlasti v smislu 
zapolnitve dosedanjih pravnih praznin. Po drugi strani je cilj postaviti 
pregledno in tržnemu gospodarstvu prilagojeno zakonodajo, ki 
bo z upoštevanjem specifike slovenskega gospodarstva in 
njegovih potreb in možnosti omogočala nadaljnje približevanje 
Evropski uniji ter naprej pridruženo in kasneje v polnopravno 
članstvo. 

Neposredni cilj zakona je zato uskladitev z zahtevami 
pridruženega članstva z Evropsko unijo ter hkrati zagotavljanje 
osnov, ki bodo kasneje omogočale nadaljnje korake v smeri 
liberalizacije kapitalskih tokov in deviznega poslovanja v smislu 
vskladitve z zakonodajo Evropske unije in OECD Kodeksa 
liberalizacije kapitalskih gibanj (OECD - Code of Liberalisation of 
Capital Movements), katerega spoštovanje je predpogoj za 
članstvo v OECD, za katerega je Slovenija zaprosila v začetku 
leta 1996. 

Seveda zakon pri tem izhaja iz potreb in možnosti slovenskega 
gospodarstva, katerega ena od značilnosti je, da je sorazmerno 
majhno z majhnim monetarnim prostorom, ki je zelo občutljiv za 
večje premike pri kapitalskih dotokih ali kapitalskih odtokih. Zatorej 
je temeljno načelo pri zakonodajnih rešitvah v iskanju ravnotežja 
med prilagajanjem evropski zakonodaji in ohranjanjem notranje 
monetarne in devizne stabilnosti. 

Za Slovenijo, ki že od septembra 1995 tudi formalno izpolnjuje 
zahteve VIII. člena Statuta Mednarodnega denarnega sklada, kar 
pomeni, da je popolnoma sprostila tekoče poslovanje s tujino, 
pomeni vprašanje harmonizacije zakonodaje z zakonodajo 
Evropske unije v največji meri vprašanje liberalizacije kapitalskih 
tokov, Kapitalski posli zatorej tvorijo tudi glavnino in osrednji del 
novega zakona. 

S približevanjem nove zakonodaje ureditvi v Evropski uniji in 
izpolnjevanjem zahtev, ki jih pred nas postavlja pridruženo 
članstvo, pa se želi z zakonom vzpostaviti tudi celovit 
informacijski sistem o poslovanju, ki je predmet zakona. Le-ta bo 
moral omogočati celovit nadzor nad poslovanjem in pravočasno 
ukrepanje v primeru, da bi prišlo do gibanj, ki bi se negativno 
odražala na slovenski plačilni bilanci in/ali monetarni stabilnosti. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon celovito ureja poslovanje med rezidenti in nerezidenti. 
Hkrati ureja tudi poslovanje med rezidenti samimi, v kolikor se 
le-to odvija v tujem denarju in vse prenose premoženja preko 
meje Republike Slovenije. Glede na to, da je v največji meri 

skupni imenovalec zgoraj opredeljenega poslovanja tuj denar, 
ima zakon naslov Zakon o deviznem poslovanju. Takšna je 
večinoma praksa tudi v svetu, kjer se zakoni s takšno strukturo 
imenujejo devizni zakoni (Foreign Exchane Act). Oba omenjena 
razloga sta vodila predlagatelja, da se je odločil za takšen naslov 
in ne za Zakon o finančnem poslovanju, kot je bilo prvotno 
predvideno. Pri tem pa je seveda potrebno poudariti, da je vsebina 
novega deviznega zakona bistveno širša od sedaj veljavnega 
deviznega zakona ter da nov zakon ne nadomešča samo 
sedanjega deviznega ampak še tri druge, uvodoma imenovane 
zakone. 

Zakon je usmerjen na fazo sklepanja poslov, kar pomeni, da so 
režimi za posamezen posel postavljeni v fazi sklepanja posla. 
Zakon ureja tudi izpolnjevanje posla, ki se običajno odvija kot 
plačilo ali prenos. Načelo pa je, da je izpolnitev posla torej plačilo 
ali prenos dovoljen, če je dovoljena tudi sama sklenitev posla 
oziroma če je posel sklenjen na način določen z zakonom. Zakon 
ureja način ne pa tudi pogojev plačila ali prenosa. Pri enostranskih 
prenosih premoženja, ki ne temeljijo na poslu (vvithout underlying 
transaction) pa je zakon v opredeljevanju režima usmerjen na 
prenos sam. 

Področje poslovanja med rezidenti in nerezidenti po tem zakonu 
je široko in zajema vse posle, ki se dajo izraziti ali se izpolnjujejo 
v denarju. V tem smislu zajema vse posle, ki imajo svoj odraz v 
plačilni bilanci Republike Slovenije.To so tekoči posli in opravljanje 
plačil iz njihovega naslova ter kapitalski posli in opravljanje plačil 
in prenosov iz njihovega naslova. Kapitalski posli so definirani in 
strukturirani skladno z definicijami v svetu, kjer je več ali manj 
splošno sprejeta definicija OECD (OECD - Code of Liberalisation 
of Capital Movements), na katero so vsebinsko oprte tudi ustrezne 
direktive Evropske unije (navedene v poglavju 4. c). 

V okviru kapitalskih poslov zakon ureja neposredne naložbe, 
naložbe v nepremičnine, posle z vrednostnimi papirji in drugimi 
finančnimi instrumenti med rezidenti in nerezidenti, kreditne in 
depozitne posle ter posle življenjskega zavarovanja. Pri 
enostranskih prenosih _ premoženja pa so zajeti fizični prenosi 
plačilnih sredstev in vrednostnih papirjev ter osebni kapitalski 
prenosi preko meje. 

V okviru naložb v nepremičnine zakon ne ureja pogojev in načina 
naložb nerezidentov v nepremičnine pri nas, kar je predmet 
bodočega Zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah. Pač pa 
zakon ureja naložbe rezidentov v nepremičnine v tujini ter plačilni 
promet in prenose na tej osnovi ter tudi plačilni promet in prenose 
na osnovi naložb nerezidentov v nepremičnine, če so le-te z 
drugo zakonodajo dovoljene. 

Pravno-formalen okvir zakona je opredeljen vTemeljnih določbah. 
Skladno s pravnimi normami je v zakonu, za razliko od dosedaj 
veljavnih zakonov na tem področju, v poslih med rezidenti in 
nerezidenti dovoljeno vse, kar z zakonom ali izvedbenimi predpisi 
na osnovi tega zakona ni prepovedano, omejeno ali drugače 
postopkovno urejeno. V tem smislu se z zakonom opredeljujejo 
samo omejitve in prepovedi oziroma pooblastila določenim 
institucijam, da omejitve ali prepovedi uvajajo. To pomeni, da vse, 
kar v zakonu ni na kakršenkoli način regulirano, je prosto. Tako 
primeroma zakon posebaj ne govori o tekočih poslih, čeprav so 
sicer predmet zakona, ker so dejansko s slovenskim sprejemom 
členaVIII Statuta Mednarodnega denarnega sklada že popolnoma 
sproščeni. 

Glede poslov v tujem denarju med rezidenti, ki so bolj izjema kot 
pravilo, saj se sicer morajo vršiti v tolarjih, pa velja načelo, da je 
dovoljeno samo tisto, kar je s tem zakonom ali izvedbenimi 
predpisi na osnovi tega zakona eksplicitno zapisano kot dovoljeno. 
Posli v tujem denarju med rezidenti, o katerih se v zakonu ne 
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govori, so potemtakem prepovedani. V tem smislu so skladno in 
pod pogoji določenimi z zakonom med rezidenti v tujem denarju 
dovoljeni le posli trgovanja s tujim denarjem, kreditiranja med 
rezidenti v tujem denarju in računi ter vloge rezidentov v tujem 
denarju pri pooblaščenih bankah v Republiki Sloveniji. S slednjim 
se pravica deviznega računa širi od samo fizičnih oseb in 
nerezidentov tudi na rezidente, ki so pravne osebe, s čimer se 
odpravljajo slabosti dosedanje rešitve, ko računi pravnim osebam 
niso dovoljeni in morajo le-te izvršiti obvezno odprodajo deviznih 
prilivov v 48 urah. (Podrobnejša utemeljitev je podana v poglavju 
1.1. b). 

Pri osebah je uveljavljen domicilni princip. Zakon ne govori več o 
domačih in tujih osebah (kar je praksa veljavne zakonodaje), ker 
bi se lahko napačno razumevalo kot princip, ki je vezan na 
narodnost ali državljanstvo, pač pa o rezidentih in nerezidentih, 
kar je v tovrstni zakonodaji tudi uveljavljen princip v svetu. Tako 
so rezidenti vse gospodarske družbe s sedežem v Republiki 
Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, in sicer ne glede na 
poreklo ustanovitelja ali pretežnega lastnika. Prav tako so rezidenti 
podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register v 
Republiki Sloveniji; samostojni podjetniki posamezniki in drugi 
zasebniki, s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji; fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; 
fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi 
veljavne bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6 
mesecev ter diplomatska, konzularna in ostala predstavništva 
Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna Republike 
Slovenije, ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih 
in njihovi družinski člani. Nerezidenti pa so opredeljeni kot vse 
osebe, ki niso rezidenti. 

Glede rezidentov zakon le še izjemoma ločuje med pravnimi in 
fizičnimi osebami, kar pomeni, da je vsak posel, ki je dovoljen ali 
prepovedan v enakem režimu za pravne in fizične osebe. V tem 
je sprememba od dosedanje zakonodaje, ki obe vrsti oseb ločuje, 
mestoma jih postavlja v različne režime, mestoma pa sploh ne 
govori o fizičnih osebah, kar pomeni nejasnost glede tega, ali je 
zadeven posel za fizične osebe dovoljen ali prepovedan. S 
privatizacijo in razvojem privatnega sektorja takšno ločevanje 
nima več pravega pomena, saj ista oseba lahko nastopa v različnih 
vlogah. Ob tem pa je tudi z vidika deviznega nadzora takšno 
razlikovanje vedno manj praktično in težko obvladljivo. Takšno 
razlikovanje tudi ni praksa razvitih tržnih držav. Zakon izjemoma 
ohranja tovrstno razlikovanje še na področju nakupa in prodaje 
tujega denarja. 

V vsebinskem delu je največji del zakona posvečen urejanju 
poslov, katerih posledica so kapitalski tokovi preko meje Slovenije 
(kapitalski posli). Vsebinske rešitve na tem področju izhajajo na 
eni strani iz zahtev pridruženega članstva, ki s Sporazumom o 
pridruženem članstvu (63. člen) pred Slovenijo postavlja zahteve 
po takojšnji sprostitvi kapitalskih tokov v povezavi z neposrednimi 
naložbami in kapitalskih tokov, ki se nanašajo na komercialne 
transakcije ali nuđenje storitev in na finančne kredite. Dopušča 
pa možnost štiriletnega prehodnega obdobja po ratifikaciji 
sporazuma pri sprostitvi kapitalskih tokov, ki se nanašajo na 
portfilio naložbe. 

Po drugi strani Zakon izhaja iz potreb slovenskega gospodarstva 
in spoznanja, da bi prehitra popolna sprostitev kapitalskih tokov, 
predvsem dokler ni dosežena zadostna makroekonomska 
stabilnost ter razvitost in konkurenčnost našega finančnega 
sistema, lahko imela več negativnih kot pozitivnih učinkov. 
Prednosti postopne liberalizacije kapitalskih tokov v Sloveniji bodo 
predvsem v večji pritegnitvi tujega kapitala, v večjem povezovanju 
- globalizaciji - domačega gospodarstva s svetovno ekonomijo 
ter v krepitvi konkurenčnosti in razvitosti domačega finančnega 

sistema ob postopni izpostavitvi mednarodni konkurenci. 
Nevarnosti prehitre liberalizacije kapitalskih tokov pa bi lahko bile 
na strani pritokov kapitala v hitrih in velikih pritokih zlasti 
špekulativnega kapitala, ki bi želel izkoristiti razlike v obrestnih 
merah in donosih. Takšni pritoki bi ob majhnosti slovenskega 
monetarnega prostora lahko močneje destabilizirali slovenski 
devizni trg in vodili v monetarno nestabilnost. Riziki povezani s 
špekulativnimi pritoki kapitala so toliko večji, ker so tovrstni tokovi 
običajno hitri in tudi zlahka reverzibilni, kar se odraža tudi v njihovem 
potencialnem hitrem vračanju v tujino. Poleg tega imajo lahko 
veliki pritoki in odtoki kapitala tudi destabilizacijski učinek na še 
sorazmerno majhen slabo razvit trg kapitala v Sloveniji. Na drugi 
strani bi prehitra liberalizacija kapitalskih odtokov ob določenih 
razmerah lahko pomenila tudi odliv domačega varčevanja v tujino, 
kar bi lahko imelo negativne posledice za gospodarski razvoj. 

Zakon zato uvaja le delno in postopno sprostitev kapitalskih 
transakcij . Po drugi strani pa vzpostavlja celovit informacijsko 
nadzorni mehanizem, ki bo omogočal spremljanje tokov in 
preprečevanje njihovih negativnih učinkov. Hkrati v poglavju o 
posebnih ukrepih vzpostavlja varovalne mehanizme in pooblastila 
za Banko Slovenije za primere, ko bi izjemna neravnovesja v 
plačilni bilanci ogrozila delovanje deviznega trga in vodenje 
monetarne in tečajne politike. Kot dodaten varovalen mehanizem, 
zlasti v primerih velikega pritoka kapitala v Slovenijo iz naslova 
velikih razlik v obrestnih merah v tujini in v Sloveniji, bo Vlada 
predlagala ustrezno ureditev v davčnem sistemu in sicer kot 
davek na razliko v obrestnih merah (interest equalization tax). 

Princip zakona je, da v pogledu režima, ki ga uvaja za posamezne 
kapitalske posle, le-te enači po njihovih ekonomskih učinkih 
tako, da so vsi posli, ki imajo enak ekonomski učinek, v enakem 
režimu. Zakon vzpostavlja predvsem sprostitev tistih kapitalskih 
tokov, ki so dolgoročnega značaja, so v povezavi s trgovinskimi 
posli, ali pa imajo značaj osebnih kapitalskih prenosov, torej tokov, 
ki nimajo zgoraj opisanih negativnih učinkov. V tem smislu ohranja 
in deloma še razširja že sedaj liberalen režim glede tujih 
neposrednih naložb, odpravlja dosedanje omejitve pri neposrednih 
naložbah rezidentov v tujini in sprošča naložbe rezidentov v 
nepremičnine v tujini. Prav tako ohranja in poenostavlja postopke 
pri komercialnem kreditiranju v obeh smereh in sprošča tudi druge 
kapitalske posle v povezavi s trgovinskimi tokovi. Prav tako 
sprošča dolgoročne in srednjeročne tokove v Slovenijo, kot so 
najem finančnih kreditov s strani rezidentov. 

Še vedno pa so z zakonom omejeni kratkoročni kapitalski posli, 
kot so tekoči in depozitni računi rezidentov v tujini, izvoz in uvoz 
denarja in trgovanje s kratkoročnimi vrednostnimi papirji in 
denarnimi instrumenti z dospelostjo krajšo od enega leta s strani 
nerezidentov na domačem tržišču. Prav tako se z zakonom 
predlaga tudi omejitev kapitalskih poslov, ki pomenijo odliv kapitala 
v tujino, razen če to niso neposredne naložbe, naložbe v 
nepremičnine ali komercialni krediti. V tem smislu je z zakonom 
razen za pooblaščene banke še vedno omejeno dajanje finančnih 
kreditov nerezidentom (vendar samo do uveljavitve Sporazuma 
o pridruženem članstvu) ter kupovanje vrednostnih papirjev na 
tujih tržiščih, kjer so do poteka prehodnega obdobja po uveljavitvi 
Sporazuma o pridruženem članstvu možni le nakupi prvovrstnih 
vrednostnih papirjev, kot so vrednostni papirji, kjer so izdajateljice 
države članice OECD ali pa mednarodne finančne institucije ali 
pa podjetja najvišjega bonitetnega razreda. Prav tako pa je tudi 
izdajanje tujih vrednostnih papirjev pri nas možno le s predhodnim 
dovoljenjem. Sklepanje življenjskega zavarovanja v tujini, ki je po 
svoji ekonomski logiki podobno varčevanju, je prav tako omejeno 
in dovoljeno le ob pogojih, ki jih predpiše Ministrstvo za finance. 

Predlog zakona o deviznem poslovanju je v svojih rešitvah 
usklajen z določili Sporazuma o pridružitvi Republike Slovenije v 
Evropsko unijo. Na mestih, kjer je s Sporazumom določeno 
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prehodno obdobje, tudi zakon to upošteva. Potrebno pa je poudariti, 
da predlog zakona še ne pomeni polne usklajenosti z EU 
smernicami. V Evropski uniji je namreč uveljavljena popolna 
svoboda pretoka kapitala, kar je pojasnjeno v poglavju IV. Rešitve 
v svetu. Kakršnekoli omejitve so v nasprotju s smernicami. V 
postopku nadaljnjega približevanja in najkasneje do polnopravnega 
članstva v Evropski uniji, bo zato potrebno omejitve, ki so še 
predlagane v zakonu, odpraviti. Največji del omejitev bo natančno 
določen s podzakonskimi akti, ki se bodo sprejemali na osnovi 
tega zakona. Zato v nadaljnjem približevanju Evropski uniji 
najverjetneje ne bodo potrebne spremembe tega zakona, ampak 
samo odprava omejitev v podzakonskih aktih. 

Shemi 1 in 2 prikazujeta za vse kapitalske posle in prenose 
premoženja: režim posla in izpolnitve, možnost izrednega 
ukrepanja pristojne institucije (tu niso zajeti ukrepi v fazi izrednih 
razmer) in sistem poročanja. 

4. REŠITVE V SVETU 

a) Stanje v svetu 

V svetu se z razvojem mednarodnih finančnih trgov in informatike 
v zadnjih desetletjih zelo krepijo mednarodni kapitalski tokovi. 
Medtem ko so bili kapitalski tokovi preko meje pred nekaj desetletji 
v primerjavi z obsegom mednarodne trgovine z blagom in 
storitvami še precej skromni in je bila njihova vloga pogosto 
omejena na vlogo financiranja neizravnanega stanja v tekočih 
transakcijah, tako da so bili kreditni tokovi najpogostejša oblika 
mednarodnih kapitalskih tokov, pa so danes daleč najhitrejša 
rastoča oblika mednarodnih ekonomskih odnosov. 

V strukturi kapitalskih tokov se že dalj časa krepi delež 
neposrednih naložb, v zadnjem času pa se najhitreje razvijajo in 
rastejo takoimenovane portfolio naložbe ter kapitalski tokovi na 
osnovi drugih operacij z vrednostnimi papirji. Kapitalski tokovi 
postajajo vse bolj avtonomni in neodvisni od trgovinskih tokov. 
Postopoma pa se spreminja tudi prej omenjena smer medsebojnih 
vplivov, tako da je vse več mednarodnih plasmajev kapitala, ki 
sami vplivajo na menjalne tečaje in obrestne mere, s tem pa 
posredno tudi na smer in strukturo mednarodne trgovine. 

Razvite države si prizadevajo za prost pretok kapitala in s tem 
povezano odpravo vseh deviznih oziroma kapitalskih kontrol. 
Prost pretok kapitala namreč dopušča optimalno mednarodno 
alokacijo kapitala in s tem povečuje ekonomsko učinkovitost. 
OECD je v ta namen sprejel že omenjeni kodeks: Code of Libera- 
lisation of Capital Movements, ki je zavezujoč za države članice. 
V okviru Evropske unije je že dosežena popolna sprostitev 
kapitalskih tokov, čemur so se zadnje prilagodile tudi najmanj 
razvite članice (npr. Španija, Portugalska, Irska in Grčija), ki so 
ob vstopu v Evropsko unijo imele še nekajletno prehodno obdobje. 
V to smer gre razvoj tudi v najbolj razvitih pridruženih 
vzhodnoevropskih državah, zlasti na Češkem in Madžarskem, 
ki sta tudi že postali članici OECD ter na Poljskem in v nekoliko 
manjši meri na Slovaškem. 

b) Liberalizacija kapitalskih tokov v razvitih državah 
in državah CEFTA 

Do junija 1995 so vse industrijske države izvedle popolno 
liberalizacijo kapitalskega računa, s čimer je bilo končano obdobje 
po II. svetovni vojni, ko so države vzdrževale različne kapitalske 
in devizne omejitve, s katerimi so se po eni strani branile pred 
destabilizirajočimi zunanjimi finančnimi učinki, po drugi strani pa 
so preprečevale odtok domače akumulacije v tujino in jo tako 

ohranjale za lasten razvoj. 

Liberalizacijo kapitalskega računa so narekovale globalne 
spremembe, ki so se kazale predvsem v globalizaciji finančnega 
trga, v deregulaciji finančnih in kapitalskih trgov, v pritiskih 
korporacij, da se jim omogoči vstopati na svetovne finančne trge 
in s tem dostop do poceni kapitala ter nenazadnje razvoj finančnih 
tehnik, ki v vedno bolj sofisticirani obliki omogočajo zaoobidenje 
kapitalskih kontrol, zaradi česar poprejšnji omejitveni režimi tudi 
niso bili več učinkoviti. 

Nemčija je začela z liberalizacijo kapitalskega računa leta 1958, 
ko je odpravila omejitve za odlive kapitala, obdržala pa je še 
tesne omejitve za priliv kapitala predvsem zaradi presežkov v 
plačilni bilanci. Slednje kontrole so bile dokončno odpravljene leta 
1981, ko je bila uveljavljena polna konvertibilnost kapitalskega 
računa in odpravljene vse tovrstne omejitve. Postopoma so 
liberalizacijo kapitalskega računa uveljavile tudi druge države: 
Velika Britanija (1979), Japonska (1980) itd. Zadnje države so 
bile Portugalska in Španija (1/1993), Grčija (7/94), in zadnja Islandija 
(6/95). Hkrati z liberalizacijo kapitalskega računa je potekala tudi 
liberalizacija deviznega poslovanja znotraj posameznih držav. Tako 
da danes vse države Evropske unije z izjemo Grčije dovoljujejo 
devizne račune za rezidente in nerezidente. Tudi Grčija bo svojo 
omejitev v kratkem odpravila. 

Liberalizacija kapitalskega računa ni vedno potekala po istem 
scenariju, čeprav je možno strniti nekaj skupnih ugotovitev. 
Države, ki so imele presežek v plačilni bilanci, so prej sprostile 
odlive in šele kasneje prilive (Nemčija in Japonska), države s 
šibkejšo plačilno bilanco (Francija in Italija) pa so še nekaj časa 
obdržale kontrolo nad odlivom kapitala. Države so ločevale med 
kratkoročnimi kapitalskimi tokovi, katere so imele za najbolj 
destabilizirajoče, in ostalimi kot npr. direktne in portfolio naložbe. 
Zato so bile omejitve na kratkoročne kapitalske tokove odpravljene 
zadnje. Potrebno pa je omeniti, da se meje med kratkoročnim in 
dolgoročnim v zadnjih letih z izjemo direktnih naložb vsled razvoja 
sekundarnih trgov in derivatov vedno bolj briše. Pogosto je bila 
razlika med devizno transakcijo in underlying transaction; npr pri 
trgovanju z nepremičninami so bile kapitalske kontrole relativno 
hitro odpravljene, pogosto pa je trajalo zelo dolgo, da so nekatere 
države odpravile tudi omejitve na samo sklepanje transakcije 
(underlying transaction). Nekatere države so izvedle liberalizacijo 
postopno, druge pa takorekoč čez noč. 

Liberalizacija kapitalskih gibanj poteka tudi v drugih pridruženih 
članicah Evropske unije. Najhitreje pa na Češkem, Madžarskem 
in na Poljskem. Te države so v zadnjih dveh letih sprejele nove 
precej liberalne devizne zakone, s katerimi so izpolnili zahteve 
OECD Code of Liberalization of Capital Movements in s tem tudi 
postale polnopravne članice OECD. Liberalizacija kapitalskega 
računa v teh državah še ni popolna. V glavnem obstajajo še 
določene omejitve zlasti pri kratkoročnih kapitalskih tokovih in v 
nekaterih primerih pri izdajanju tujih vrednostnih papirjev na 
domačem trgu. Zanimivo je, da imenovane države ne omejujejo 
takoimenovanih portfolio naložb tujcev, prav tako pa tudi dovoljujejo 
devizne račune za vse subjekte v državi. 

c) Smernice Evropske Unije 

Liberalizacija kapitalskih transakcij s tujino je v Evropski uniji 
potekala počasneje kot liberalizacije drugih treh temeljnih 
svoboščin opredeljenih v rimskem sporazumu, to je prostega 
pretoka blaga, storitev in ljudi, ter je bila tudi zadnja uveljavljena. 
Zakonodaja na področju kapitalskih tokov se je v Evropski uniji 
postopoma liberalizirala. Prva smernica iz leta 1960 (Smernica 
Sveta za izvajanje 67. člena sporazuma, OJ No. 43) je sprostila 
večino dolgoročnih kapitalskih tokov. Leta 1962 jo je dopolnila 
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druga Smernica Sveta za izvajanje 67. člena sporazuma (OJ No. 
8, 22.1.63), ki se je nanašala na trgovanje z vrednostnimi papirji. 
V šestdesetih in sedemdesetih letih se je proces sprostitve 
kapitalskih tokov upočasnil, vendar se je pokazalo, da so bili 
poskusi kontrole pretokov kapitala preko meje vse manj učinkoviti 
ter so imeli celo nasprotne učinke od željenih. S Smernico Sveta 
86/566/EEC (OJ No.L 332/22 26.11.86) iz leta 1986 je bila tako 
dosežena sprostitev pretoka vsega dolgoročnega in srednje- 
ročnega kapitala. Dve leti kasneje leta 1988 pa se je s Smernico 
Sveta 88/361/EEC (OJ No. L 178, 8.7.1988), ki so jo kasneje 
nadomestili členi 73 b-h Sporazuma o ustanovitvi Evropske unije, 
sprostitev razširila tudi na kratkoročni kapital z dospelostjo krajšo 
od enega leta. Ta Smernica je razveljavila vse tri prejšnje smernice 
in sprostila vse oblike pretoka kapitala. 

Sprostitev vseh oblik pretoka kapitala na osnovi smernic Evropske 
unije ne pomeni samo odpravo raznih deviznih omejitev in kontrol, 
ampak vse vrste administrativnih uredb, ki so lahko diskrimi- 
natorne v pogledu izvora ali smeri kapitala. Pravica tovrstnih prostih 
transakcij se uporablja za rezidente in ne za državljane. Te 
svoboščine ne zajemajo zgolj splošnih prepovedi ampak v enaki 
meri katerekoli - exsplicitne ali implicitne - avtorizacijske postopke. 
Izjeme veljajo le v pogledu nacionalne varnosti. 

Priporočila Evropske unije pridruženim članicam glede procesa 
harmonizacije zakonodaje, ki so strnjena v Beli knjigi (VVhite Pa- 
per), gredo v smeri dvostopnosti prilagajanja. V prvi stopnji se 
priporoča, da države pridružene članice takoj brezpogojno 
sprostijo vse dolgoročne in srednjeročne oblike pretoka kapitala, 
torej vse tiste, ki imajo zapadlost daljšo od enega leta. Te 
transakcije so bistvenega pomena za druge oblike transakcij, kot 
je trgovina z blagom in storitvami. Po mnenju Bele knjige tovrstne 
sprostitve ne predstavljajo poglavitnih problemov za vodenje 

tečajne ali monetarne politike. Potrebni pa so, da se vzpostavi 
povezava države z mednarodnimi trgi kapitala in da se ustvari 
pritok kapitala. 

Druga stopnja naj bi vključevala tudi oblike pretoka kapitala z 
dospelostjo krajšo od enega leta. Le-to vključuje trgovanje z 
denarnimi instrumenti, odpiranje depozitnih računov v tujini in izvoz 
ali uvoz denarja. Ta druga stopnja bi pomenila vzpostavitev popolne 
konvertibilnosti kapitalskega računa in popolno povezavo države 
z mednarodnimi finančnimi trgi. V tej drugi stopnji naj bi se odpravile 
tudi vse preostale omejitve, ki zadevajo nakup nepremičnin s 
strani nerezidentov. Bela knjiga ne opredeljuje kdaj naj bi prišlo do 
druge stopnje, poudarja pa, da je za to potrebna visoka stopnja 
makroekonomske stabilnosti zadevne države in tudi siceršnja 
visoka stopnja pravne harmonizacije z Evropsko unijo na vseh 
področjih. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH 
REŠITEV 

Sprejem zakona o deviznem poslovanju bo pripeljal do nekaterih 
prerazporeditev del med ministrstvi. Tako se bo spremljanje tujih 
neposrednih naložb z Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 
preneslo v Ministrstvo za finance. V Ministrstvu za finance bo 
potrebno vzpostaviti registre tujih neposrednih naložb in naložb v 
nepremičnine nerezidentov pri nas in rezidentov v tujini. Ti registri 
se sedaj ne vodijo, kar bo imelo za posledico povečano potrebo 
po kadrih in prostorih v Ministrstvu za finance. Razen tega sprejem 
deviznega zakona in njegovo izvajanje ne bo povzročilo 
neposredne potrebe po dodatnih sredstvih iz državnega 
proračuna. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet zakona 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja: 

1. poslovanje med rezidenti in nerezidenti; 
2. poslovanje med rezidenti, če poslujejo v tujih plačilnih sredstvih 
ali če so predmet poslovanja tuja plačilna sredstva ter 
3. enostranske prenose premoženja iz Republike Slovenije ter v 
Republiko Slovenijo, ki nimajo značaja izpolnitve posla med 
rezidenti in nerezidenti. 

(2) Poslovanje po prejšnjem odstavku tega člena pomeni sklepanje 
tekočih in kapitalskih poslov in njihovo izpolnjevanje v obliki plačil 
ali prenosov. 

Rezidenti in nerezidenti 

2. člen 

(1) Rezidenti po tem zakonu so: 

1. gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v 
Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini; 
2. podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register 
v Republiki Sloveniji; 
3. samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
zasebniki); 
4. fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; 
5. fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi 
veljavne bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6 
mesecev; 
6. diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike 
Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski 
državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi družinski 
člani. 

(2) Vse druge osebe so nerezidenti. 

Pooblaščena in skrbniška banka ter pooblaščeni 
udeleženec 

3. člen 

(1) Pooblaščena banka po tem zakonu je banka ali bančna 
podružnica s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje poslov s tujino, skladno z zakonom o bančništvu. 

(2) Skrbniška banka je pooblaščena banka, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje skrbniških storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v 
skladu z zakonom o bančništvu. 

(3) Pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev (v 
nadaljevanju: pooblaščeni udeleženec) po tem zakonu je 
borznoposredniška družba ali banka, ki je pridobila dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti skladno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih 
papirjev. 

Tuja plačilna sredstva 

4. člen 

(1) Tuja plačilna sredstva po tem zakonu so devize, tuja gotovina, 
čeki, kreditna pisma in denarni instrumenti, ki se glasijo na tujo 
valuto in so vnovčljivi v tuji valuti. 

(2) Devize po tem zakonu so denarne terjatve pri tujih bankah iz 
kateregakoli naslova. 

(3) Tuja gotovina je denarna terjatev do centralne banke, ki jo je 
izdala. 

(4) Čeki, kreditna pisma in drugi denarni instrumenti, ki se glasijo 
na tujo valuto in so vnovčljivi v tuji valuti, so denarne terjatve do 
izdajateljev. 

Vrednostni papirji 

5. člen 

(1) Vrednostni papirji po tem zakonu so delnice, obveznice in 
drugi serijski vrednostni papirji. 

(2) Za potrebe tega zakona se za vrednostne papirje štejejo tudi 
derivativi in vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov. 

(3) Domači vrednostni papirji po tem zakonu so papirji, katerih 
izdajatelj je rezident. Vsi drugi vrednostni papirji so tuji. 

Kapitalski posli 

6. člen 

(1) Kapitalski posli po tem zakonu so posli, katerih namen je 
prenos kapitala. 

(2) Za kapitalske posle iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
predvsem: 

1 Neposredne naložbe 
2. Naložbe v nepremičnine 
3. Posli z vrednostnimi papirji 
4. Kreditni posli 
5. Depozitni posli 
6. Posli življenjskega zavarovanja 

(3) Kapitalski posli so tudi posli, ki so pravni temelj odtujitve naložbe 
oziroma vrednostnega papirja iz 12., in 3. točke prvega odstavka 
tega člena. 

Enostranski prenosi premoženja 

7. člen 

(1) Enostranski prenosi premoženja so prenosi premoženja iz 
Republike Slovenije v tujino ali iz tujine v Republiko Slovenijo, ki 
niso posledica izpolnitve kapitalskega ali tekočega posla med 
rezidenti in nerezidenti. 

(2) Za enostranske prenose premoženja iz prvega odstavka 
tega člena se šteje: 

1. Osebne prenose premoženja, 
2. Fizične prenose premoženja. 
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Tekoči posli 

8. člen 

(1) Tekoči posli so posli, katerih namen ni prenos kapitala. 

(2) Plačila in prenosi za tekoče posle vključujejo: 

1. vsa zapadla plačila iz naslova zunanje trgovine, drugih tekočih 
poslov, vključno s storitvami, ter običajnih kratkoročnih bančnih 
in kreditnih instrumentov, 
2. zapadla plačila obresti na posojila in neto dohodkov od drugih 
vlaganj, 
3. plačila zmernega dela odplačil kreditov ali amortizacije 
neposrednih naložb, 
4. zmerna nakazila za družinske življenjske stroške. 

Neposredne naložbe 

9. člen 

(1) Neposredne naložbe po tem zakonu so vse naložbe, ki jih 
investitor opravi z namenom vzpostavitve trajnih ekonomskih 
povezav in pridobitve učinkovitega vpliva na upravljanje 
gospodarske družbe ali drugega pravnega subjekta. 

(2) Za neposredno naložbo iz prvega odstavka tega člena se 
šteje zlasti: 

1. ustanovitev ali povečanje osnovnega kapitala gospodarske 
družbe v popolni lasti vlagatelja, ustanovitev podružnice ali 
pridobitev že obstoječe gospodarske družbe v popolno last 
vlagatelja; 

2. udeležba v novo ustanovljeni ali že obstoječi gospodarski 
družbi, če vlagatelj s tem poseduje ali pridobi več kot 10 odstotkov 
udeležbe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe oziroma več 
kot 10 odstotkov glasovalnih pravic; 

3. dolgoročno posojilo z dobo pet let ali več, kadar gre za posojilo, 
ki ga vlagatelj pod točko 1. in 2. tega odstavka namenja 
gospodarski družbi, ki je v njegovi lasti, ali ko gre za posojilo, ki se 
veže na dogovor o delitvi ustvarjenega dobička. 

(3) Naložbe institucionalnih vlagateljev se po tem zakonu ne 
štejejo za neposredne naložbe ne glede na to ali njihov značaj 
ustreza določbam iz predhodnih odstavkov tega člena. 

Posli z vrednostnimi papirji 

10. člen 

(1) Posli z vrednostnimi papirji po tem zakonu so naložbe v 
vrednostne papirje in posli izdaje in vpeljevanja vrednostnih 
papirjev, ki pomenijo začetek trgovanja tujih vrednostnih papirjev 
v Republiki Sloveniji ali domačih vrednostnih papirjev v tujini. 

(2) Za posle z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena 
se štejejo: 

1. izdaja in vpeljava domačih vrednostnih papirjev v tujini, 
2. naložbe rezidentov v vrednostne papirje v tujini, 
3. izdaja in vpeljava tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, 
4. naložbe nerezidentov v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji. 

Kreditni posli 

11. člen 

(1) Kreditni posli po tem zakonu so sklenitev kreditne pogodbe ali 
posojilne pogodbe, če je predmet posojila denar. 

(2) Komercialni krediti po tem zakonu so krediti neposredno 
povezani z mednarodno trgovino in nuđenjem storitev v 
mednarodnem prometu, pri čemer je rezident ena od strank. 

(3) Družinska posojila po tem zakonu so posojila med osebami, 
ki so v krogu zakonitih dedičev, pri čemer je ena od strani 
nerezident. 

(4) Finančni krediti po tem zakonu so vsi krediti, ki niso krediti po 
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena. 

(5) Jamstva in garancije se po tem zakonu tudi štejejo kot kreditni 
posel. 

Depozitni posli 

12. člen 

Depozitni posli so posli sklenjeni s pogodbo o tekočem ali 
depozitnem računu med nerezidentom in rezidenčno pooblaščeno 
banko in obratno med rezidentom in nerezidenčno finančno 
institucijo. 

Posli življenjskega zavarovanja 

13. člen 

Posli življenjskega zavarovanja so posli, sklenjeni s pogodbo o 
življenjskem zavarovanju med nerezidentom (zavarovalnico) in 
rezidentom (koristnikom) in obratno, ki imajo za posledico: 

1. prenose kapitala in anuitet nerezidenta (zavarovalnice) na 
rezidenta (koristnika) in 
2. prenose kapitala in anuitet rezidenta (zavarovalnice) na 
nerezidenta (koristnika). 

Osebni prenosi premoženja 

14. člen 

Osebni prenosi premoženja so prenosi premoženja iz Republike 
Slovenije ter v Republiko Slovenijo iz naslova družinskega posojila, 
darila, dote, dediščine in volila, poravnave dolga priseljenca v 
matični državi, prenosa premoženja izseljenca v tujino, iger na 
srečo in prihrankov zaposlenih oseb v Republiki Sloveniji, ki niso 
rezidenti. 

Fizični prenosi 

15. člen 

Za fizični prenos po tem zakonu se šteje prenos plačilnih sredstev 
in vrednostnih papirjev iz Republike Slovenije ter v Republiko 
Slovenijo. 
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2. TEMELJNE DOLOČBE 

Poslovanje med rezidenti in nerezidenti 

16. člen 

(1) Poslovanje med rezidenti in nerezidenti je prosto, razen če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nerezident sklepa 
posle pridobivanja nepremičnine v Republiki Sloveniji samo pod 
pogoji in na način določen s posebnim zakonom. 

Poslovanje med rezidenti 

17. člen 

(1) Rezidenti med seboj lahko sklepajo posle v tujih plačilnih 
sredstvih ter posle, katerih predmet je tuje plačilno sredstvo 
samo pod pogoji in na način določen s tem zakonom. 

(2) Rezidenti imajo lahko tuja plačilna sredstva na deviznih računih 
ali kot devizne vloge pri pooblaščenih bankah v Republiki Sloveniji. 

(3) Dovoljena je uporaba deviz in drugih mednarodnih meril 
vrednosti kot vrednostne osnove v pogodbah med rezidenti, pri 
čemer je valuta izpolnitve vedno tolar. 

Enostranski prenosi premoženja 

18. člen 

Rezidenti in nerezidenti lahko prosto izvajajo enostranske prenose 
premoženja iz Republike Slovenije ter v Republiko Slovenijo, razen 
če ni s tem zakonom drugače določeno. 

3. KAPITALSKI POSLI 

3.1. Neposredne naložbe 

Neposredne naložbe rezidentov v tujini 

19. člen 

(1) Rezidenti so dolžni neposredno naložbo v tujini predhodno 
prijaviti pri Ministrstvu za finance. 

(2) Rezidenti so dolžni v roku 30 dni po sklenitvi kapitalskega 
posla, ki je pravni temelj pridobitve neposredne naložbe v tujini, 
vpisati naložbo in vse kasnejše spremembe naložbe v register 
neposrednih naložb v tujini. 

(3) Ministrstvo za finance vodi register neposrednih naložb v 
tujini. Minister za finance predpiše način predhodne prijave, 
vpisa v register in zbiranja podatkov, ki so potrebni za vodenje 
tega registra in način vodenja registra. 

Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki 
Sloveniji 

20. člen 

(1) Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji niso 
dovoljene v gospodarske družbe ali druge oblike organiziranja, ki 

opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa z oborožitvenimi 
sredstvi in vojaško opremo ter obveznega pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja, ki se financira iz proračunskih 
sredstev. Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji 
v gospodarske družbe ali druge oblike organiziranja na področjih 
drugih dejavnosti so proste, če ni s posebnim zakonom drugače 
določeno. 

(2) Za neposredno naložbo nerezidentov v Republiki Sloveniji iz 
prejšnjega odstavka tega člena se šteje tudi neposredna naložba 
rezidenta, pri katerem ima nerezident več kot 10 odstotkov vseh 
delnic oziroma več kot 10 odstotkov glasovalnih pravic. 

(3) Vlada Republike Slovenije lahko omeji ali prepove neposredne 
naložbe nerezidentov iz držav, v katerih so neposredne naložbe 
rezidentov omejene ali prepovedane. 

(4) Nerezidenti so dolžni neposredno naložbo v Republiki Sloveniji 
predhodno prijaviti pri Ministrstvu za finance. 

(5) Nerezidenti in pravne osebe, ki so predmet neposredne 
naložbe nerezidenta ali rezidenta iz drugega odstavka tega člena, 
so dolžni v roku 30 dni po sklenitvi kapitalskega posla, ki je pravni 
temelj pridobitve neposredne naložbe v Republiki Sloveniji, vpisati 
naložbo in vse kasnejše spremembe naložbe v register 
neposrednih naložb nerezidentov v Republiki Sloveniji. 

(6) Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi za prijavo poslov, ki so pravni temelj odtujitve oziroma drugih 
pravno pomembnih dejstev o pravni osebi, ki je predmet te naložbe. 

(7) Ministrstvo za finance vodi register neposrednih naložb 
nerezidentov v Republiki Sloveniji. Minister za finance predpiše 
način predhodne prijave, vpisa v register in zbiranja podatkov, ki 
so potrebni za vodenje tega registra in način vodenja registra. 

Prenos dobička in likvidacija neposrednih naložb 
nerezidentov 

21. člen 

Prenos dobička, prenos kupnine zaradi odtujitve in prenos ostanka 
likvidacijske mase je prost, pod pogojem, da neposredno naložbo 
nerezident v Republiki Sloveniji registrira po določbah tega zakona 
in da poravna vse davčne obveznosti do države. 

Pravica do nadomestila 

22. člen 

Investitor, ki je nerezident, ima ob pogoju dejanske in pravne 
vzajemnosti pravico do nadomestila ali odškodnine v sorazmerju 
z vloženim kapitalom, ki ga je vložil v družbo ali drugo obliko 
opravljanja dejavnosti za škodo ali izgubo, nastalo zaradi 
razlastitve ali drugih ukrepov države, s podobnimi učinki razlastitvi, 
če drug zakon ali veljavna ratificirana mednarodna pogodba ne 
določa drugače, kar je za investitorja, ki je nerezident, bolj ugodno. 

3.2. Naložbe v nepremičnine 

Naložbe rezidentov v nepremičnine v tujini 

23. člen 

(1) Rezidenti morajo po pridobitvi nepremičnine v tujini v roku 30 
dni vpisati naložbo v register nepremičninskih naložb v tujini. 
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(2) Ministrstvo za finance vodi register nepremičninskih naložb iz 
prvega odstavka tega člena. Minister za finance predpiše način 
vpisa v register naložb iz prejšnjega odstavka. 

Naložbe nerezidentov v nepremičnine v Republiki 
Sloveniji 

24. člen 

(1) Nerezidenti morajo po pridobitvi nepremičnine v Republiki 
Sloveniji, če to dovoljuje zakon, v roku 30 dni vpisati naložbo v 
register nepremičninskih naložb nerezidentov v Republiki Sloveniji, 
ki se vodi pri Ministrstvu za finance. 

(2) Ministrstvo za finance vodi register nepremičninskih naložb 
nerezidentov v Republiki Sloveniji. Minister za finance določi 
pogoje in predpiše način vpisa v register naložb iz prejšnjega 
odstavka. 

3.3. Posli z vrednostnimi papirji 

Izdaja in vpeljava domačih vrednostnih papirjev v 
tujini 

25. člen 

(1) Rezidenti, ki niso banke ali hranilnice, morajo Ministrstvu za 
finance prijaviti izdajanje in vpeljevanje lastninskih vrednostnih 
papirjev v tujini. 

(2) Ministrstvo za finance določi način prijave iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

Naložbe rezidentov v vrednostne papirje v tujini 

26. člen 

(1) Rezidenti vpisujejo, vplačujejo oziroma kupujejo ter prodajajo 
vrednostne papirje v tujini samo preko domačega pooblaščenega 
udeleženca. 

(2) Do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu 
Republike Slovenije v Evropski uniji in do poteka prehodnega 
obdobja določenega s tem sporazumorri lahko rezidenti, ki niso 
banke ali hranilnice, kupujejo v tujini samo vrednostne papirje 
izdane s strani države članice OECD in mednarodnih finančnih 
institucij in druge prvovrstne vrednostne papirje najvišjega 
bonitetnega razreda. 

(3) Način in navodila v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister za finance. 

Izdaja in vpeljava tujih vrednostnih papirjev v 
Republiki Sloveniji 

27. člen 

(1) Do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu 
Republike Slovenije v Evropski uniji in do poteka prehodnega 
obdobja določenega s tem sporazumom, je izdaja in vpeljava 
tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji dovoljena samo s 
predhodnim dovoljenjem Ministrstva za finance. 

(2) Minister za finance predpiše pogoje in način, pod katerimi je 
možno pridobiti dovoljenje. 

(3) Izdaja in vpeljava tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji 
je dovoljena samo preko organiziranega trga vrednostnih papirjev 
v skladu s predpisi o trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. 

Naložbe nerezidentov v vrednostne papirje v 
Republiki Sloveniji 

28. člen 

(1) Nerezidenti lahko vpisujejo in vplačujejo oziroma kupujejo in 
prodajajo vrednostne papirje v Republiki Sloveniji in uveljavljajo 
pravice iz teh vrednostnih papirjev samo preko skrbniške banke, 
s katero sklenejo pogodbo o nuđenju skrbniških storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji. 

(2) Skrbniška banka v imenu in za račun nerezidenta vpisuje in 
vplačuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji, opravlja pravna 
dejanja v zvezi z nakupom in prodajo teh vrednostnih papirjev, ter 
uveljavlja pravice iz teh vrednostnih papirjev. 

(3) Skrbniška banka mora vrednostne papirje iz prvega odstavka 
tega člena, ki so izdani v okviru javne ponudbe v skladu s 
predpisi o dematerializiranih vrednostnih papirjih v Republiki 
Sloveniji, deponirati pri klirinško depotni družbi. 

(4) Skrbniška banka mora poročati Banki Slovenije o vseh 
naložbah nerezidentov v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji 
in o odtujitvah teh naložb. 

(5) Banka Slovenije predpiše pogoje za poslovanje nerezidentov 
z domačimi kratkoročnimi vrednostnimi papirji z rokom dospetja 
manj kot eno leto. 

(6) Banka Slovenije lahko predpiše podrobnejše pogoje za 
poslovanje nerezidentov v skladu z določbo prvega odstavka 
tega člena. 

Neposredne naložbe na osnovi naložb v vrednostne 
papirje 

29. člen 

(1) Pogoji in način za naložbe v vrednostne papirje določeni v 26. 
in 28. členu ne veljajo, kadar gre za neposredne naložbe v smislu 
9. člena. 

(2) Ministrstvo za finance presodi na osnovi vloge investitorja ali 
so podani pogoji za obravnavanje naložbe v vrednostne papirje 
kot neposredne naložbe. 

(3) Minister za finance predpiše pogoje in način, pod katerimi je 
možno naložbe v vrednostne papirje obravnavati kot neposredne 
naložbe. 

3.4. Kreditni posli 

Kreditni posli s tujino 

30. člen 

(1) Pooblaščene banke lahko sklepajo kreditne posle z nerezidenti 
v svojem imenu in za svoj račun ali v svojem imenu in za tuj 
račun. 

(2) Rezidenti, ki niso banke, lahko sklepajo kreditne posle z 
nerezidenti v svojem imenu in za svoj račun. 
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(3) Do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu 
Republike Slovenije v Evropski Uniji Banka Slovenije določi 
pogoje, pod katerimi smejo rezidenti, ki niso pooblaščene banke, 
dajati finančne kredite nerezidentom. 

(4) Pogoji iz prejšnega odstavka ne veljajo, če gre za finančno 
posojilo v smislu neposredne naložbe po 9. členu tega zakona. 

(5) Do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu 
Republike Slovenije v Evropski uniji Banka Slovenije določi pogoje, 
pod katerimi smejo rezidenti, ki niso pooblaščene banke, kupovati 
terjatve iz pravnih razmerij med nerezidenti. 

(6) Banka Slovenije določi način sklepanja kreditnih poslov s 
tujino. 

Kreditiranje med rezidenti v tujem denarju 

31. člen 

(1) Pooblaščene banke lahko odobravajo rezidentom kredite v 
tujem denarju za plačila uvoza blaga in storitev ali poravnavo 
drugih obveznosti do tujine. 

(2) Banka Slovenije določi pogoje, pod katerimi smejo rezidenti 
sklepati kreditne posle v tujem denarju in opravljati plačila na 
podlagi takšnih poslov. 

Kreditni posli Republike Slovenije 

32. člen 

Republika Slovenija sklepa kreditne in garancijske posle s tujino 
samo na podlagi zakona. 

3.5. Depozitni posli 

Računi rezidentov v tujini 

33. člen 

Rezidenti smejo odpreti in imeti račun v tujini samo pod pogoji, ki 
jih predpiše Banka Slovenije. 

Računi nerezidentov 

34. člen 

(1) Nerezidenti smejo odpreti pri pooblaščeni banki račun v tujem 
denarju ali v tolarjih. Banka Slovenije določi dodatne pogoje za 
odpiranje in vodenje računov. 

(2) Ob odprtju računa mora banka ugotoviti identiteto nerezidenta. 

(3) Banka mora hraniti podatke o imetniku računa iz prvega 
odstavka tega člena najmanj 5 let. 

3.6. Posli življenjskega zavarovanja 

35. člen 

Rezidenti smejo sklepati posle življenjskega zavarovanja z 
zavarovalnicami, ki so nerezidenti samo v skladu s predpisi, ki 
urejajo zavarovalništvo in pod pogoji, ki jih predpiše minister za 
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finance. 

4. PLAČILA IN PRENOSI 

4.1. Skupne določbe 

Plačilni promet s tujino 

36. člen 

(1) Plačilni promet s tujino opravljajo banke, ki pridobijo dovoljenje 
Banke Slovenije. 

(2) Za Republiko Slovenijo opravlja plačilni promet s tujino Banka 
Slovenije. 

(3) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja plačilnega 
prometa s tujino. 

Gotovinska plačila 

37. člen 

(1) Rezidenti, ki so pravne osebe, zasebniki in podružnice tujih 
pravnih oseb v Republiki Sloveniji, smejo opraviti plačilo v tuji 
gotovini v tujino ali sprejeti plačilo iz tujine v tuji gotovini samo s 
predhodnim dovoljenjem Banke Slovenije. 

(2) Plačila nerezidentov v domači gotovini smejo rezidenti, ki so 
pravne osebe in zasebniki, sprejeti v skladu s predpisi, ki urejajo 
gotovinsko poslovanje v domačem plačilnem prometu. 

4.2. Plačila in prenosi na podlagi kapitalskih poslov 

Plačila in prenosi premoženja na podlagi kapitalskih 
poslov 

38. člen 

(1) Plačilo in prenos premoženja na podlagi kapitalskih poslov je 
prosto, če je posel sklenjen oziroma prijavljen in vpisan v register 
v skladu s tem zakonom ter so poravnane vse davčne obveznosti 
iz tega posla v Republiki Sloveniji. 

(2) Za plačilo ali prenos premoženja iz prvega odstavka tega 
člena se šteje prenos premoženja, opravljen zaradi izpolnitve 
kapitalskega posla in prenos premoženja opravljen zaradi 
uresničitve pravice lastnika pravne osebe do izplačila udeležbe 
na dobičku oziroma izplačila ostanka premoženja v primeru 
stečaja ali likvidacije pravne osebe. 

(3) Pooblaščena banka ne sme izvršiti naloga za plačila v tujino 
oziroma omogočiti upravičencu razpolaganje s pritokom iz tujine, 
če bi bilo takšno plačilo v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

4.3. Enostranski prenosi premoženja 

Vnos in iznos gotovine 

39. člen 

(1) Banka Slovenije predpiše višino in pogoje vnosa in iznosa 
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domače in tuje gotovine. 

(2) Rezidenti in nerezidenti morajo pri prehodu čez državno mejo 
organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos 
gotovine in čekov, če znesek gotovine oziroma čekov presega 
znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja. 

(3) Obveznost iz drugega odstavka velja tudi za pooblaščeno 
osebo pravne osebe, ki preko državne meje prenaša gotovino in 
čeke za pravno osebo. 

Pošiljanje in prenašanje vrednostnih papirjev 

40. člen 

(1) Pošiljanje in prenos vrednostnih papirjev v tujino ali iz tujine 
sme opraviti domači pooblaščeni udeleženec. 

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja v primeru 
začasnega prenosa vrednostnih papirjev v tujino ali iz tujine zaradi 
izvrševanja pravic iz vrednostnega papirja, potrebna pa je 
predhodna prijava Banki Slovenije. 

(3) Pošiljanje in prenos vrednostnih papirjev, katerih imetnik je 
rezident, v tujino je dovoljeno zaradi: 

1. uveljavljanja pravic iz vrednostnega papirja, 
2. prenosa pravic iz vrednostnega papirja na nerezidenta, 
3. hrambe tujih vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjev, ki jih 
je v tujini izdal rezident, če bodo ti vrednostni papirji shranjeni pri 
osebi, ki je v tujini pooblaščena za opravljanje teh poslov. 

5. TRG IN TEČAJ TUJEGA DENARJA 

Trg in udeleženci trga tujega denarja 

41. člen 

(1) Trg tujega denarja po tem zakonu obsegajo vsi posli nakupa in 
prodaje tujih plačilnih sredstev. 

(2) Pooblaščene banke sklepajo posle nakupa in prodaje tujih 
plačilnih sredstev v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem 
imenu in za tuj račun, druge osebe pa le v svojem imenu in za 
svoj račun. 

(3) Rezidenti na trgu tujega denarja kupujejo tuja plačilna sredstva 
za plačevanje v tujino, ter prodajajo tuja plačilna sredstva iz 
naslova prejetih plačil iz tujine. Domače tizične osebe lahko na 
trgu tujega denarja kupujejo tuja plačilna sredstva tudi za druge 
namene. 

(4) Pooblaščene banke lahko opravljajo posle nakupa in prodaje 
tujih plačilnih sredstev tudi, če je to potrebno zaradi oblikovanja in 
upravljanja z deviznimi rezervami. 

(5) Fizične osebe kupujejo in prodajajo tuja plačilna sredstva v 
pooblaščenih bankah ali menjalnicah. 

Terminski posli 

42. člen 

(1) Udeleženci trga tujega denarja lahko kupujejo oziroma 
prodajajo devize tudi terminsko. 

(2) Terminski nakup oziroma prodaja deviz je prodaja oziroma 
nakup, pri kateri je rok za izpolnitev obveznosti daljši od treh dni, 
šteto od sklenitve pogodbe. 

(3) Če nastanejo pri terminskih deviznih poslih velike razlike med 
terminskim tečajem in promptnim tečajem, Banka Slovenije 
začasno prepove sklepanje terminskih poslov, vendar največ za 
30 dni. 

Oblikovanje tečaja tujega denarja 

43. člen 

Tečaj tujega denarja se na trgu oblikuje prosto. 

Intervencija Banke Slovenije na trgu tujega denarja 

44. člen 

Banka Slovenije lahko določi, da rezidenti in nerezidenti kupujejo 
oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje 
teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije. 

Devizni tečaj Banke Slovenije 

45. člen 

(1) Banka Slovenije ugotavlja devizni tečaj Banke Slovenije. 

(2) Način ugotavljanja deviznih tečajev Banke Slovenije predpiše 
Banka Slovenije. 

(3) Srednji devizni tečaj Banke Slovenije se uporablja pri 
izkazovanju rezultatov poslovanja s tujino po predpisih o 
računovodstvu in za plačilno bilančne namene. 

(4) Pri obračunu uvoznih in izvoznih dajatev se za preračun tuje 
valute v domačo valuto uporablja v tekočem koledarskem mesecu 
srednji devizni tečaj Banke Slovenije, ki je veljal predzadnji delovni 
dan predzadnjega tedna v preteklem mesecu. 

Menjalniški posli 

46. člen 

(1) Menjalniški posli so posli nakupa in prodaje tuje gotovine in 
posli nakupa čekov, ki se glasijo in so vnovčljivi v tujem denarju. 

(2) Menjalniške posle lahko opravljajo rezidenti, ki imajo dovoljenje 
Banke Slovenije. 

(3) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja 
menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh 
poslov. 

6. POSEBNI UKREPI 

Posebni ukrepi Banke Slovenije 

47. člen 

(1) V primeru nevarnosti velikega odtoka ali pritoka kapitala iz ali 
v Republiko Slovenijo, ki povzroči plačilnobilančno krizo in 
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nestabilnost finančnega sistema, lahko Banka Slovenije sprejme 
posebne ukrepe. 

(2) Posebne ukrepe lahko Banka Slovenije ali Vlada Republike 
Slovenije sprejme tudi, če so potrebni zaradi izvajanja sankcij 
Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih 
organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. 

(3) Posebni ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti 
sprejeti za obdobje, ki je daljše od šest mesecev. 

Nevarnost velikega odtoka kapitala 

48. člen 

Posebni ukrepi Banke Slovenije iz predhodnega člena so v primeru 
nevarnosti velikega odtoka kapitala iz Republike Slovenije 
povezani s: 

1. stanjem računov rezidentov v tujini ali njihovih deviznih računov 
v Republiki Sloveniji; 
2. trgovanjem s tujo gotovino, če rezident nastopa kot stranka; 
3. dajanjem posojil in kreditov s strani rezidentov nerezidentom, 
kakor tudi plačevanje predujmov rezidentov nerezidentom ali 
odlaganje plačil nerezidentom s strani rezidentov; 
4. izterjavo že zapadlih in neplačanih terjatev do nerezidentov; 
5. transferom vrednostnih papirjev, gotovine, vrednotnic in zlata v 
in iz Republike Slovenije; 
6. transakcijami z vrednostnimi papirji in trgovanje z zlatom med 
rezidenti in nerezidenti. 

Nevarnost velikega pritoka kapitala 

49. člen 

Posebni ukrepi Banke Slovenije iz 47. člena tega zakona so v 
primeru nevarnosti velikega pritoka kapitala v Republiko Slovenijo 
povezani z: 

1. zadržanjem stanja na računih nerezidentov v Republiki Sloveniji; 
2. trgovanjem s tujo gotovino, kjer rezident nastopa kot stranka; 
3. najemanjem posojil oziroma kreditov rezidentov od nerezidentov, 
kakor tudi sprejemanje avansov rezidentov od nerezidentov ali 
odlaganje plačil rezidentom s strani nerezidentov; 
4. poravnavo zapadlih a še ne plačanih obveznosti rezidentov do 
nerezidentov; 
5. transakcijami z vrednostnimi papirji in vrednotnicami med 
rezidenti in nerezidenti; 
6. dajanjem kakršnihkoli garancij ali podobnih jamstev, zastave ali 
drugih zavarovanj za račun nerezidentov. 

7. POROČANJE O POSLIH S TUJINO 

7.1. Splošne določbe 

Način poročanja 

50. člen 

(1) Osebe, ki so po tem zakonu dolžne poročati, poročajo 
neposredno ali pa posredno preko pooblaščenih bank, 
pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, klirinško 
depotne družbe in carinskih organov. 

(2) Osebe po tem zakonu, ki so dolžne poročati, morajo omogočiti 
Banki Slovenije oziroma Ministrstvu za finance vpogled v svoje 
poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen 
pregled opravlja zaradi preverjanja podatkov. 

(3) Oseba je pri poročanju o kapitalskih poslih z nerezidenti, pri 
katerih je ena stranka družba iz off shore področij, dolžna na 
zahtevo Ministrstva za finance poročati tudi o končnih lastnikih 
tuje družbe, s katero sklepa kapitalski posel. 

(4) Banka Slovenije in Ministrstvo za finance določita podrobnejše 
pogoje, način ter postopek poročanja. 

7.2. Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji 

Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji 

51. člen 

(1) Pooblaščeni udeleženec mora poročati Banki Slovenije o vseh 
poslih rezidentov z vrednostnimi papirji v tujini in o vseh poslih 
nerezidentov z vrednostnimi papirji v Republiki Sloveniji. 

(2) Rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev, morajo 
poročati Banki Slovenije o izdaji oziroma prodaji teh vrednostnih 
papirjev v tujini. 

(3) Banka Slovenije predpiše vsebino, način in roke za poročanje 
na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena. 

7.3. Poročanje o kreditnih poslih 

Poročanje o kreditnih poslih 

52. člen 

(1) Rezidenti morajo poročati o vseh kreditnih poslih z nerezidenti. 

(2) Banka Slovenije predpiše način in pogoje poročanja o kreditnih 
poslih iz tega zakona. 

(3) Za potrebe poročanja se kot kreditni posli po tem zakonu 
štejejo tudi sledeči posli med rezidenti in nerezidenti: 

1. posli, katerih predmet je nakup ali prodaja blaga oziroma 
opravljanje določenih storitev, če se plačilo za blago oziroma 
storitve na podlagi takšnih poslov ne opravi v roku 180 dni po 
dobavi blaga oziroma nuđenju storitev; 
2. posli, katerih predmet je nakup ali prodaja blaga oziroma nuđenje 
določenih storitev, če se plačilo za blago oziroma storitve na 
podlagi takšnih poslov opravi v roku nad 180 dni pred dobavo 
blaga oziroma nuđenjem storitev; 
3. dajanje in prejemanje garancij, zastave nepremičnin in drugih 
oblik poroštev; 
4. nakup terjatev iz pravnih razmerij med rezidenti, če je kupec 
nerezident. 

(4) Za potrebe poročanja lahko Banka Slovenije določi, da štejejo 
za kreditni posel tudi določeni drugi posli med rezidenti in 
nerezidenti, ki so po ekonomskem namenu enaki namenu kreditne 
oziroma posojilne pogodbe. 
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8. NADZOR 

8.1. Splošne določbe 

Organi nadzora 

53. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem v skladu s tem zakonom opravljajo 
v okviru svojih pristojnosti: Banka Slovenije, Ministrstvo za fi- 
nance, carinski organi in Finančni inšpektorat Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: organi nadzora). 

Sodelovanje organov nadzora 

54. člen 

(1) Banka Slovenije in organi, ki so pristojni za nadzor po tem 
zakonu (v nadaljenjem besedilu: nadzorni organi), morajo na 
zahtevo posameznega nadzornega organa posredovati drugemu 
nadzornemu organu vse potrebne informacije, ki so nadzornemu 
organu potrebne v postopku opravljanja nalog nadzora. 

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

(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega obveščanja 
nadzornih oraganov določi minister za firlance, na podlagi 
predhodnega mnenja nadzornih organov. 

8.2. Nadzor Banke Slovenije 
4 
Nadzor Banke Slovenije 

55. člen 

Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem pooblaščenih 
bank in hranilnic in v delu, ki se nanaša na menjalniško poslovanje, 
tudi drugih oseb, ki so pooblaščene za opravljanje menjalniških 
poslov. 

8.3. Nadzor carinskih organov 

Nadzor carinskih organov 

56. člen 

(1) Carinski organi opravljajo nadzor nad vrsto in količino 
domačega in tujega denarja ter vrednostnih papirjev, ki jih iz 
oziroma v Republiko Slovenijo prinašajo rezidenti in nerezidenti v 
potniškem in poštnem prometu. 

(2) Carinska uprava Republike Slovenije lahko za nadzor pošiljk 
v poštnem prometu pooblasti pošto. 

Zaseg gotovine 

57. člen 

(1) Carinski organ proti potrdilu začasno zaseže domačo ali tujo 
gotovino, ki presega znesek iz prvega odstavka 39. člena tega 
zakona. 

(2) Carinski organ proti potrdilu začasno zaseže tudi gotovino in 
čeke, če znesek neprijavljene gotovine oziroma čekov presega 
znesek, določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja 
denarja. 

(3) Odločbo o odvzemu ali vrnitvi začasno zasežene gotovine in 
čekov izda finančni inšpektorat v postopku za devizne prekrške. 

8.4. Nadzor finančnega inšpektorata 

Pristojnost finančnega inšpektorata 

58. člen 

Finančni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski 
nadzor nad poslovanjem rezidentov, ki niso banke ali hranilnice, 
in nerezidentov v skladu s tem zakonom, zakonom o 
zunanjetrgovinskem poslovanju ter drugimi zakoni, če le-ti tako 
določajo. 

Vpogled v poslovanje zavezanca 

59. člen 

(1) Rezidenti in nerezidenti (v nadaljevanju: zavezanci) morajo 
finančnemu inšpektorju (v nadaljevanju: inšpektor) omogočiti 
nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora, zagotoviti vpogled 
v poslovanje in mu na njegovo zahtevo dati na razpolago ali 
poslati vso potrebno dokumentacijo in podatke, tudi za dejavnost, 
ki jo opravljajo v tujini rezidenti. 

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor 
največ za osem dni začasno zaseže dokumentacijo, ki jo potrebuje 
za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, 
da obstaja sum kršitve zakonov ali na podlagi zakonov izdanih 
predpisov. 

(3) Vpogled v poslovanje v smislu prvega odstavka tega člena 
pomeni tudi vpogled v dokumentacijo in račune tretjih rezidentov 
in nerezidentov, ki so v povezavi z izvajanjem kontrole iz 58. 
člena tega zakona. 

Odločba za odpravo nepravilnosti in nezakonitosti 

60. člen 

(1) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva 
ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje 
nadzoruje, odredi z odločbo odpravo nezakonitosti in nepravilnosti 
in določi rok, v katerem je to treba storiti. 

(2) V nujnih primerih lahko izda inšpektor odločbo iz predhodnega 
odstavka tega člena, še preden sestavi zapisnik. Nujnost primera 
oceni inšpektor, kar mora v zapisniku posebej obrazložiti. 

Odločba o vplačilu depozita 

61. člen 

(1) Če zavezanec v roku iz prejšnjega člena ne odpravi 
nezakonitosti in nepravilnosti iz drugega odstavka 26. člena, 
30., 33., in 35. člena tega zakona, mu inšpektor z odločbo odredi, 
da mora v roku osem dni od prejema odločbe vplačati pri Banki 
Slovenije brezobrestni depozit v tolarski protivrednosti ugotovljenih 
sredstev iz omenjenih členov tega zakona. 
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(2) Tolarska protivrednost depozita se določi po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan vplačila. Vplačani depozit vrne Banka 
Slovenije v dveh delovnih dneh po predložitvi dokazila o Izvršitvi 
odločbe. 

Sklep o prisilni izterjavi 

62. člen 

(1) Če inšpektor ugotovi, da depozit iz prejšnjega člena ni bil 
vplačan, izda sklep o prisilni izterjavi. 

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

(3) Denarna sredstva iz prvega odstavka tega člena se izterjajo 
po predpisih o izterjavi davkov. 

Prepoved opravljanja dejavnosti 

63. člen 

(1) Če zavezanec v roku, ki ga je določil inšpektor z odločbo iz 
60. člena tega zakona ne odpravi ugotovljenih nezakonitosti 
oziroma nepravilnosti, ali če depozit ni vplačan po 61. in 62. členu 
tega zakona, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje 
dejavnosti v celoti, ali prepove le opravljanje posamezne 
dejavnosti, oziroma dejavnost do določene države, do izvršitve 
odločb iz 60. in 61. člena tega zakona. 

(2) Prepoved opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena 
se vpiše kot zaznambo pri pristojnem registrskem sodišču. 

(3) Če inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti v 
celoti, posreduje odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti 
organizacijam, preko katerih zavezanec opravlja plačilni promet. 

Pritožba 

64. člen 

(1) Zoper odločbo iz 60., 61. in 63. člena tega zakona je dopustna 
pritožba na Ministrstvo za finance, v roku 8 dni od prejema 
odločbe. 

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

Odložitev izvršitve odločbe 

65. člen 

(1) Na prošnjo zavezanca lahko minister za finance odloži izvršitev 
odločbe do pravnomočnosti odločbe, če bi se z izvršitvijo odločbe 
prizadela prosilcu težko popravljiva škoda, odložitev pa ne 
nasprotuje javni koristi. Prošnji za odložitev izvršitve odločbe je 
treba priložiti dokaz, da je pritožba na odločbo vložena. O prošnji 
mora minister za finance izdati odločbo najpozneje v treh dneh po 
prejemu prošnje. 

(2) Proti odločbi ministra za finance ni pritožbe. 

Odvzem predmetov 

66. člen 

(1) Če je s predpisi predviden varstveni ukrep oziroma varstveni 
ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim dejanjem 
ali prekrškom, lahko inšpektor pri opravljanju nadzora začasno 
zaseže predmete, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje ali 
prekršek ali ki so bili namenjeni za storitev ali so nastali s storitvijo 
kaznivega dejanja ali prekrška. Za zasežene predmete Izda 
inšpektor potrdilo. 

(2) O zasegu predmetov mora inšpektor takoj obvestiti organ, 
pristojen za postopek. 

(3) Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo 
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, predlaga 
njen odvzem. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški 

67. člen 

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
najmanj 500.000 tolarjev, če: 

1. neposredno naložbo v tujini predhodno ne prijavi pri Ministrstvu 
za finance (prvi odstavek 19. člena); 

2. v 30 dneh po sklenitvi kapitalskega posla, ki je pravni temelj 
pridobitve neposredne naložbe v tujini, ne vpiše naložbo in vse 
kasnejše spremembe naložbe v register naposrednih naložb v 
tujini, ki se vodi pri Ministrstvu za finance (drugi in tretji odstavek 
19. člena); 

3. neposredne naložbe v Republiki Sloveniji predhodno ne prijavi 
pri Ministrstvu za finance (četrti odstavek 20. člena); 

4. v roku 30 dni po sklenitvi kapitalskega posla, ki je pravni temelj 
pridobitve neposredne naložbe v Republiki Sloveniji ne vpiše 
naložbe in vseh kasnejših sprememb naložbe v register 
neposrednih naložb nerezidentov v Republiki Sloveniji (peti 
odstavek 20. člena); 

5. opravi transfer dobička iz naslova neposredne naložbe 
nerezidenta v Republiki Sloveniji in likvidacijo neposredne naložbe 
nerezidenta v Republiki Sloveniji, ki ni bila opravljena v skladu z 
zakonom in niso bile poravnane davčne obveznosti v državi, kot 
to določa 21. člen tega zakona; 

6. v 30 dneh po pridobitvi nepremičnine v tujini ne vpiše naložbo v 
register nepremičninskih naložb v tujini, ki se vodi pri Ministrstvu 
za finance (prvi odstavek 23. člena); 

7. opravi nakup tujih vrednostnih papirjev v nasprotju z določili 
prvega odstavka 26. člena tega zakona oziroma v nasprotju s 
pogoji, ki jih določi Banka Slovenije na podlagi drugega odstavka 
26. člena tega zakona; 

8. izda in vpelje tuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji v 
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nasprotju s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije ( prvi odstavek 
27. člena); 

9. opravi vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in prodajo 
vrednostnih papirjev s strani nerezidentov v nasprotju z določili 
28. člena tega zakona in pogoji, ki jih predpiše Banka Slovenije na 
podlagi 28. člena tega zakona; 

10. sklepa kreditne posle s tujino v nasprotju z določili drugega In 
šestega odstavka 30. člena tega zakona; 

11. odobri finančni kredit nerezidentu v nasprotju s pogoji, ki jih 
določi Banka Slovenije (tretji odstavek 30. člena); 

12. kupi terjatve iz pravnih razmerij med nerezidenti v nasprotju s 
pogoji, ki Jih določi Banka Slovenije (peti odstavek 30. člena); 

13. odobri kredite v tujem denarju rezidentom v nasprotju z določili 
31. člena tega zakona in pogoji, ki jih določi Banka Slovenije na 
podlagi drugega odstavka 31. člena tega zakona; 

14. odpre in ima račun v tujini v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše 
Banka Slovenije (33. člen); 

15. opravi plačilo ali prenos na podlagi kapitalskih poslov v 
nasprotju z določili prvega in tretjega odstavka 38. člena tega 
zakona; 

16. poskusi prenesti ali prenese preko državne meje domačo in 
tujo gotovino v nasprotju s pogoji, ki jih za vnos oz. iznos domače 
in tuje gotovine predpiše Banka Slovenije (prvi odstavek 39. 
člena); 

17. poskusi prenesti ali prenese preko državne meje brez prijave 
carinski službi gotovino ali čeke, ki presegajo znesek določen z 
zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja (drugi odstavek 
39. člena); 

18. pošlje, prenese ali poskusi prenesti vrednostne papirje preko 
državne meje v nasprotju z določili 40. člena tega zakona; 

20. opravlja menjalniške posle v nasprotju z določili 46. člena tega 
zakona oz. v nasprotju s pogoji, ki jih na podlagi 46. člena tega 
zakona predpiše Banka Slovenije. 

21. za neposredno naložbo v tujini ne pridobi dovoljenja Ministrstva 
za finance in še ni zaključila lastninskega preoblikovanja kot to 
določa 76. člen tega zakona oziroma domače neposredne nalož- 
be izvaja v nasprotju s pogoji, ki jih določa Ministrstvo za finance 
na podlagi 76. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik, ki kot samostojni podjetnik posameznik stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

68. člen 

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
najmanj 200.000 tolarjev, če: 

1. odpre račun v tujem denarju v nasprotju s pogoji, ki jih določi 

Banka Slovenije na podlagi prvega odstavka 34. člena tega zakona; 
2. poslovna banka računov nerezidentov ne odpira in podatke o 
imetnikih ne hrani v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 
34. člena tega zakona; 
3. opravlja plačilni promet s tujino v nasprotju z načinom in postopki, 
ki jih predpiše na podlagi določil 36. člena tega zakona Banka 
Slovenije; 
4. opravi plačila v tuji gotovini v tujino ali Iz tujine sprejme plačilo v 
tuji gotovini brez predhodnega dovoljenja Banke Slovenije, kot to 
določa prvi odstavek 37. člena tega zakona; 
5. sprejme plačila nerezidenta v domači gotovini v nasprotju z 
drugim odstavkom 37. člena tega zakona; 
6. ne omogoči vpogled v poslovne knjige in drugo poslovno 
dokumentacijo na podlagi določil drugega odstavka 50. člena 
tega zakona; 
7. ne poroča na zahtevo Ministrstva za finance, v skladu s tretjim 
in četrtim odstavkom 50. člena tega zakona; 
8. ne poroča o poslih s tujino kot to določa prvi odstavek 50. člena 
tega zakona v skladu in na način, ki ga določajo pogoji iz četrtega 
odstavka 50. člena tega zakona; 
9. ne poroča o poslih z vrednostnimi papirji v skladu s 51. členom 
tega zakona; 
10. ne poroča o kreditnih poslih s tujino v skladu z določili 52. 
člena in v skladu z določili, ki jih predpiše Banka Slovenije na 
podlagi tretjega odstavka 30. člena tega zakona; 
11. po pooblastilu oseb, ki sklepajo kreditne posle s tujino, ne 
prijavi in ne poroča o kreditnih poslih s tujino v skladu s 52. 
členom tega zakona; 
12. inšpektorju ne zagotovi nemotenega opravljanja inšpekcijskega 
nadzorstva, mu ne zagotovi vpogleda v poslovanje, mu ne da na 
razpolago ali pošlje potrebno dokumentacijo ali ne da na voljo 
zahtevane podatke (prvi odstavek 59. člena); 
13. ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga je odredil 
inšpektor z odločbo (prvi odstavek 60. člena); 
14. v roku iz odločbe iz 61. člena tega zakona ne vplača depozita 
pri Banki Slovenije. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Odvzem predmetov 

69. člen 

(1) Za prekrške po tem zakonu se lahko poleg denarne kazni 
izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili 
uporabljeni oziroma namenjeni za storitev prekrška ali so nastali 
z njegovo izvršitvijo. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se lahko odvzamejo tudi, če 
niso last storilca prekrška. 

• 
(3) Za prekrške iz 15. in 16. točke prvega odstavka 67. člena 
tega zakona se poleg denarne kazni lahko odvzame prevozno ali 
prenosno sredstvo, če so bili na njegova tajna oziroma skrivna 
mesta skriti predmeti prekrška in če je vrednost predmeta 
prekrška večja od tretjine vrednosti prevoznega oziroma 
prenosnega sredstva in je tisti, ki je predmete prekrška prevzel v 
prevoz ali prenos, vedel ali bi moral vedeti, da gre za takšne 
predmete. 

27. junij 1997 21 poročevalec, št. 27 



(4) Prenosno ali prevozno sredstvo, s katerim se opravljajo 
prevozne storitve v javnem prometu, se lahko odvzame, če ni 
lastnina storilca prekrška le, če je njegov lastnik vedel, da je bilo 
uporabljeno za storitev prekrška. 

(5) Varstveni ukrep iz tega člena se lahko izreče tudi, če kazen 
za prekršek ni bila izrečena, če postopek ni bil mogoč, ker ne 
obstajajo pogoji za odgovornost za prekršek ali ker storilec 
prekrška ni dosegljiv pristojnim organom. 

Postopek za prekrške 

70. člen 

(1) Postopek za prekrške, ki jih določa ta zakon, vodi in odločbo 
o prekršku na prvi stopnji izda Finančni inšpektorat Republike 
Slovenije. 

(2) O pritožbi zoper odločbo o prekršku, ki je bila izdana na prvi 
stopnji, odloča Republiški senat za prekrške. 

Zastaranje 

71. člen 

Postopek za prekrške iz tega zakona ni več dopusten, ko potečeta 
dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje postopka 
pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristojni organ za pregon storilca 
prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaranje teči znova, 
vendar nastopi v vsakem primeru ne glede na pretrganja, ko 
potečejo štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

72. člen 

Podzakonske akte po tem zakonu izdajo pristojni organi najkasneje 
v 60 dneh po njegovi uveljavitvi. 

73. člen 

Devizni inšpektorat Republike Slovenije z uveljavitvijo tega zakona 
nadaljuje delo kot Finančni inšpektorat Republike Slovenije. 

74. člen 

Rezidenti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona sklenjeno 
menjalniško pogodbo s pooblaščeno banko, morajo najkasneje v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona pridobiti dovoljenje 
Banke Slovenije v skladu s tem zakonom. 

75. člen 

(1) Pogodbe o tujih vlaganjih, sklenjene na podlagi zakona o tujih 
vlaganjih (Ur. list SFRJ št. 77/88), se izvajajo v skladu s pogodbo 
do izteka pogodbe. 

(2) Pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, registrirane do 
dne uveljavitve tega zakona, se izvajajo v skladu s pogodbo do 
izteka pogodbe. 

76. člen 

Rezidenti, ki ob uveljavitvi tega zakona niso zaključili lastninskega 
preoblikovanja, lahko opravljajo neposredne naložbe v tujini 
samo z dovoljenjem Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance 
določi pogoje in način izvajanja domačih neposrednih naložb za 

rezidente iz prejšnjega stavka. 

77. člen 

Pravne, fizične osebe ali podružnice nerezidentov, morajo 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, prijaviti v 
register neposrednih naložb nerezidentov vse neposredne 
naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji, ne glede na obliko, 
izvršene od uveljavitve Zakona o gospodarskih družbah do 
uveljavitve tega zakona. 

78. člen 

Določba 4. odstavka 45. člena tega zakona se uporablja do 
uveljavitve ustrezne rešitve v zakonu, ki ureja carinsko področje. 

79. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o 
deviznem poslovanju (Ur.list RS št. 1/91-1 in 71/93), razen določbe 
petega odstavka 26. člena, ki se uporablja do ureditve poslovanja 
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo; Zakon o kreditnih 
poslih s tujino (Ur. list RS št. 1/91-1) in se preneha uporabljati 
Zakon o tujih vlaganjih (Ur, list SFRJ št. 77/88) ter podzakonski 
akti, izdani na teh podlagah, razen: 

a) Podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o deviznem 
poslovanju (Ur.l. RS 1/91,71/93 in 63/95): 

- Sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino (Ur.l. RS, št. 17/ 
91, 36/92, 62/92), 
- Sklepa o obveznem poročanju o poslih s tujino (Ur.l. RS 60/92), 
- Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s 
tujino (Ur.l. RS 8/93, 19/93), 
- Sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih 
do tujine (Ur.l. RS 29/91, 1/92, 3/92 in 36/92), 
- Navodila za izvajanje 4., 11. in prvega odstavka 12. člena 
sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do 
tujine (Ur.l. RS 18/91 in 21/91), 
- Sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih 
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Ur.l. RS 1/92), 
- Sklepa o izdaji blagajniškega zapiha Banke Slovenije, vplačanega 
z začasno prodajo deviz (Ur.l. RS 13/95), 
- Sklepa o pogojih nakupa deviz od bank s pravico povratnega 
odkupa (Ur.l. RS 39/93), 
- Sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov (Ur.l. RS 18/ 
95), 
- Navodila za izvajanje sklepa o načinu opravljanja menjalniških 
poslov (Ur.l. RS 19/95), 
- Sklepa o načinih in rokih, v katerih pooblaščene banke dostavljajo 
podatke o opravljenih nakupih in prodajah tujih plačilnih sredstev 
v neposrednih stikih (Ur.l. RS 18/91 in 19/91), 
- Navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur.l. 
RS 32/94, 37/94,39/94,83/94 in 30/95), 
- Navodila o pogojih, pod katerimi se sme pri poslovanju s tujino 
plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (Ur.l. RS 17/91 in 14/95), 
- Sklepa o pogojih in merilih, pod katerimi smejo imeti domače 
pravne osebe in zasebniki devizni račun pri pooblaščeni banki 
(Ur.l. RS 17/91), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi imajo lahko domače pravne osebe 
in zasebniki račune v tujini (Ur.l. RS 60/92 in 44/95), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi se smejo tuja plačilna sredstva 
tujih pravnih in fizičnih oseb sprejemati v depozit (Ur.l. RS17/91 in 
11/93), 
- Sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti 
pooblaščene banke (Ur.l. RS 80/94, 5/95,11/95,18/95, 22/95, 28/ 
95, 37/95, 44/95, 50/95, 54/95, 60/95), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi smejo banke pooblaščene za 
posle s tujino, deponirati devize na računih v tujini za nedoločen 
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čas, z odpovednim rokom ali jih vezati za določen čas (Ur.l. RS 
17/91), 
- Sklepa o kriterijih bonitete tujih bank, pri katerih smejo imeti 
pooblaščene banke devizne račune (Ur.l. RS 18/91 in 38/94), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke 
kupovati in prodajati devize na tujih deviznih trgih (Ur.l. RS 18/91), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in 
prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se 
glasijo na domačo valuto (Ur.l. RS 17/91,21/91,13/92, 30/92, 55/ 
92, 73/94 in 37/95); 
- Uredbo o dostavljanju podatkov o zunanjetrgovinskem in 
deviznem poslovanju za leto 1993 davčnemu organu in deviznemu 
inšpektoratu za potrebe davčnega in deviznega nadziranja 
(Uradni list RS, št. 17/94); 

b) Podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Zakona o kreditnih 
poslih s tujino (Ur.l. RS, 1/91 in 63/95): 

• Sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja s tujino (Ur.l. RS 18/91), 
- Sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri 
domači osebi devizni kredit (Ur.l. RS 55/92, 2/95), 
- Sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino 
(Ur.l. RS 18/91, 32/92, 25/93, 60/93, 10/95 in 39/967), 
- Sklepa o pogojih predčasne poravnave refinanciranih oziroma 
reprogramiranih obveznosti (Ur.l. RS 42/93), 
- Sklepa o omejitvi obsega zadolževanja v tujini (Ur.l. RS 53/94), 
- Sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete 
pri tujih osebah (Ur.l. RS 8/95 in 10/95). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 2., 
3., 4., 21., 22., 23., 24., 24. a, 28., 29., 30. in 31 a. člena Zakona 
o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur.list RS, št. 13/93, 66/93, 7/ 
94 in 58/95) ter podzakonski akti uveljavljeni na njihovih podlagah, 
razen: 

Podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Zakona o zunanje- 
trgovinskem poslovanju (Ur.l. RS 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95): 

- Sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih 
oseb v podjetja v tujini (Ur.l. RS 28/95, 77/95 in 19/96), 
- Pravilnika o načinu priglasitve podjetij v tujini, ki so jih ustanovile 
fizične osebe (Ur.l. RS 67/93), 
- Odredbe o prikazu terjatev do tujine (Ur.l. RS 67/93). 

(3) Zakoni iz prejšnjih odstavkov se uporabljajo še devetdeset 
dni po uveljavitvi tega zakona. 

80. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeseti dan po 
njegovi uveljavitvi. 

KAZALO: 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

2 TEMELJNE DOLOČBE 

3. KAPITALSKI POSLI 
3.1. Neposredne naložbe 
3.2. Naložbe v nepremičnine 
3.3. Posli z vrednostnimi papirji 
3.4. Kreditni posli 
3.5. Depozitni posli 
3.6. Posli življenjskega zavarovanja 

4. PLAČILA IN PRENOSI 
4.1. Skupne določbe 
4.2. Plačila in prenosi na podlagi kapitalskih poslov 
4.3. Enostranski prenosi premoženja 

5. TRG IN TEČAJ TUJEGA DENARJA 

6. POSEBNI UKREPI 

7. POROČANJE O POSLIH S TUJINO 
7.1. Splošne določbe 
7.2. Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji 
7.3. Poročanje o kreditnih poslih 

8. NADZOR 
8.1. Splošne določbe 
8.2. Nadzor Banke Slovenije 
8.3. Nadzor carinskih organov \ 
8.4. Nadzor finančnega inšpektorata 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

OBRAZLOŽITEV 
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OBRAZLOŽITEV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE (1. -15. člen) 

Splošne določbe so uvodni tekst predlaganemu zakonu in določajo 
področje, ki ga obravnava zakon kot tudi definicijsko vsebino 
poslov in oseb, ki so predmet zakona. V 1. členu predloga zakona 
je opredeljeno področje, ki ga ureja zakon. Namen zakona je, da 
uredi pogoje in način za opravljanje poslov, ki se odražajo v plačilni 
bilanci Republike Slovenije in vsega ostalega poslovanja s ali v 
tujih plačilnih sredstvih, tudi, če se le-to vrši v okviru Republike 
Slovenije in kot tako nima odraza v plačilni bilanci Republike 
Slovenije. V tem smislu je predmet zakona vse poslovanje med 
rezidenti in nerezidenti ne glede na prostor v katerem se vrši in 
ne glede na to ali se to poslovanje vrši v tujih ali domačih plačilnih 
sredstvih ter prav tako vsi prenosi premoženja preko meje, ki 
nimajo značaja izpolnitve posla med rezidentom in nerezidentom. 
Kot drugo je predmet zakona tudi poslovanje med rezidenti samimi, 
vendar samo ob pogoju, da je predmet poslovanja tuje plačilno 
sredstvo ali če je izpolnitev posla v tujem plačilnem sredstvu. 

Zakon ločuje subjekte glede na njihov kraj bivanja oziroma glede 
na njihov sedež v primeru gospodarskih družb oziroma 
zasebnikov. Kot rezidenti so mišljene gospodarske družbe in druge 
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, podružnice tujih 
gospodarskih družb, samostojni podjetniki posamezniki in fizične 
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (zasebniki), 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, fizične 
osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne 
bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6 mesecev, 
diplomatska, konzularna in ostala predstavništva Republike 
Slovenije v tujini, ki jih financira ali sofinancira slovenska vlada, 
ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi 
družinski člani. 

Za potrebe zakona, predlog zakona definira pooblaščeno banko, 
kot banko ali bančno podružnico s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki izpolnjuje pogoje za opravljanje plačilnega prometa, skladno z 
zakonom, ki ureja poslovanje bank in skrbniško banko, kot 
pooblaščeno banko za opravljanje skrbniških storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji in ki izpolnjuje pogoje za opravljanje skrbniških 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v skladu z zakonom, ki 
ureja bančništvo ter pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih 
papirjev, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu 
z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev in je lahko banka ali 
borznoposredniška hiša. 

Zakon v splošnih določbah za namen zakona definira tuja plačilna 
sredstva (4. člen) in vrednostne papirje (5. člen). 

Poslovanje je v zakonu opredeljeno kot sklepanje in izvajanje 
tekočih in kapitalskih poslov ter njihovo izpolnjevanje, ki se vrši 
bodisi v obliki plačila ali prenosa premoženja. Pri tem so kapitalski 
posli tisti posli, katerih namen je prenos kapitala (6. člen). Struktura 
kapitalskih poslov, kot tudi definicije posameznih oblik kapitalskih 
poslov so usklajene s predpisi EU, kar bo omogočilo lažji prehod 
v članstvo EU, saj v tem pogledu v zakonu ne bo potrebno 
spreminjati terminologije. Predlog zakona v drugem odstavku 
istega člena kot kapitalski posel tretira tudi posle, ki so pravni 
temelj odtujitve naložbe oziroma vrednostnega papirja iz 1., 2. in 
3. točke drugega odstavka omenjenga člena. Predlog zakona v 
7. členu opredeljuje enostranske prenose premoženja, za katere 
se štejejo osebni oziroma fizični prenosi premoženja (14. in 15. 
člen) iz Republike Slovenije v tujino ali iz tujine v Republiko 
Slovenijo, ki niso posledica izpolnitve kapitalskega ali tekočega 
posla med rezidenti in nerezidenti. V nadaljevanju zakon opredeljuje 
tekoče posle (8. člen), v 9. členu pa opredeljuje naložbe, ki jih 
vlagatelj opravi z namenom pridobitve vpliva na upravljanje 

gospodarske družbe ali drugega pravnega subjekta (neposredne 
naložbe), v 10. členu pa posle z vrednostnimi papirji. Kreditni posli 
po 11. členu so sklenitev kreditne pogodbe ali posojilne pogodbe, 
če je predmet posojila denar. Kot kreditni posli po tem zakonu so 
mišljeni komercialni krediti, družinska posojila in pa finančni krediti, 
ki pa so vsi krediti, ki niso komercialni krediti oziroma družinska 
posojila. 12. člen definira depozitne posle, definicija poslov 
življenskega zavarovanja pa je podana v 13. členu predloga 
zakona. 

2. TEMELJNE DOLOČBE (16. in 18. člen) 

Namen tega poglavja ja postaviti jasen pravno formalni okvir 
zakona in s tem v zvezi pravice in obveznosti rezidentov in 
nerezidentov na področju deviznega poslovanja, kot je le-to 
določeno v 1. členu predloga zakona. Glede na to, da zakon ureja 
dve vrsti deviznega poslovanja in sicer tisto, ki ima za posledico 
finančne pretoke iz ali v Republiko Slovenijo, kot tudi tisto, ki 
pomeni samo poslovanje med rezidenti, vendar je izpolnitev le- 
tega v tujem plačilnem sredstvu ali pa je predmet poslovanja tuje 
plačilno sredstvo, zakon postavlja dvojen pravno formalni okvir. 

Glede prvega, to je poslovanje med rezidenti in nerezidenti in 
prenosov premoženja preko meje, zakon določa, da je poslovanje 
prosto, v kolikor ni regulirano s samim predlogom zakona 
(16. člen). To pomeni, da je neka vrsta poslovanja med rezidenti 
in nerezidenti, o kateri zakon v nadaljevanju ne govori, prosta 
tako v fazi sklepanja poslov kot v fazi njegove izpolnitve, to je 
plačila ali prenosa premoženja iz aH v Republiko Slovenijo. 

Povsem drug pravno formalen okvir pa velja za posle med 
rezidenti, kadar so predmet poslovanja tuja plačilna sredstva ali 
kadar je izpolnitev posla v tujih plačilnih sredstvih. Ti posli so 
prosti le, če so izrecno dovoljeni z zakonom (prvi odstavek 17. 
člena), kar pomeni, da posamezni tovrstni posli med rezidenti 
niso dovoljeni, če jih v nadaljevanju predlog zakona ne opredeljuje. 
Tak splošno formalen okvir glede poslov med rezidenti je 
uveljavljen, ker je tovrstno poslovanje bolj izjema kot pravilo. V 
tem smislu zakon že v drugem odstavku 17. člena določa, da 
imajo rezidenti lahko tuja plačilna sredstva na deviznih računih 
ali kot devizne vloge pri pooblaščenih bankah v Republiki Sloveniji. 
Ob tem predlog zakona tudi določa, da je v pogodbah med rezidenti 
dovoljena uporaba deviz in drugih mednarodnih meril vrednosti, 
kot vrednostne osnove v pogodbah vendar ob tem, da je sama 
izpolnitev v tolarjih. 

3. KAPITALSKI POSLI (19. - 36. člen) 

3.1. Neposredne naložbe (19. in 22. člen) 

Predlog zakona obravnava tako neposredne naložbe rezidentov 
v tujini kot tddi nerezidentov v Republiki Sloveniji. Neposredne 
naložbe so definirane v skladu s predpisi EU in OECD in so po 
predlogu zakona vse naložbe, ki jih investitor opravi z namenom 
vzpostavitve trajnih ekonomskih povezav in pridobitve 
učinkovitega vpliva na upravljanje gospodarske družbe ali drugega 
pravnega subjekta. Za neposredno naložbo se tako štejejo zlasti 
ustanovitev ali povečanje osnovnega kapitala gospodarske 
družbe v popolni lasti investitorja, ustanovitev podružnice ali 
pridobitev že obstoječe gospodarske družbe v popolno last 
vlagatelja, udeležba v novo ustanovljeni ali že obstoječi 
gospodarski družbi in dolgoročno posojilo z dobo pet let ali več, 
kadar gre za posojilo, ki ga vlagatelj, namenja gospodarski družbi, 
ki je v njegovi lasti, ali ko gre za posojilo, ki se veže na dogovor o 
delitvi ustvarjenega dobička. 
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Predlog zakona določa ločen režim za neposredne naložbe 
rezidentov v tujini in nerezidentov v Republiki Sloveniji. Neposredne 
naložbe rezidentov v tujini so proste in jih predlog zakona ne 
omejuje. Določa pa dolžnost predhodne prijave te neposredne 
naložbe, ki jo je potrebno po sklenitvi posla, ki je pravni temelj 
pridobitve te neposredno naložbe, tudi vpisati v poseben register. 
Enako velja za vse kasnejše spremembe. Zadevni register 
neposrednih naložb rezidentov v tujini vodi Ministrstvo za finance, 
ki tudi predpiše način predhodne prijave, vpisa v register in zbiranja 
podatkov, ki so potrebni za vodenje tega registra in način vodenja 
registra. Ob tem predlog zakona v prehodnem obdobju določa 
omejitev za rezidente, ki še niso končali lastninskega 
preoblikovanja (76. člen). Le-ti lahko izvajajo neposredne naložbe 
v tujini samo s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za finance, 
Ministrstvo za finance pa določi pogoje in način izvajanja teh 
neposrednih naložb. 

Tako kot za rezidente, predlog zakona določa, da morajo tudi 
nerezidenti predhodno prijaviti svojo neposredno naložbo v 
Republiki Sloveniji in jo tudi vpisati v register neposrednih naložb 
nerezidentov v Republiki Sloveniji, ki se vodi pri Ministrstvu za 
finance. Predlog zakona iz strateških razlogov prepoveduje 
neposredne naložbe v Republiki Sloveniji v gospodarske družbe 
ali druge oblike organiziranja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje 
in prometa z oborožitvenimi sredstvi in vojaško opremo, 
obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se 
financira iz proračunskih sredstev (20. člen), vse ostale pa so 
proste, če ni s posebnim zakonom določeno drugače. Ker je 
potrebno upoštevati tudi povezane osebe, pri katerih lahko 
posredno pride do neposredne naložbe nerezidenta, čeprav je 
naložbo izvršil rezident, predlog zakona določa, da se za naložbo 
nerezidenta šteje tudi naložba rezidenta, pri katerem ima nerezident 
več kot 10 odstotkov vseh delnic oziroma več kot 10 odstotkov 
glasovalnih pravic. Deset-odstotni delež udeležbe nerezidenta 
pri rezidentu je določen v skladu z mednarodnimi merili. 

Prenos dobička, prenos kupnine zaradi odtujitve in prenos ostanka 
likvidacijske mase je prost, pod pogojem, da je neposredna naložba 
nerezidenta v Republiki Sloveniji registrirana po določbah tega 
člena in da so poravnane vse davčne obveznosti do države. 
Predlog zakona tudi določa, da ima investitor, ki je nerezident, ob 
pogoju dejanske in pravne vzajemnosti pravico do nadomestila 
ali odškodnine v sorazmerju z vloženim kapitalom, ki ga je vložil 
v družbo ali drugo obliko opravljanja dejavnosti za škodo ali izgubo, 
nastalo zaradi nacionalizacije, razlastitve ali drugih ukrepov 
države, s podobnimi učinki razlastitvi ali nacionalizaciji, če drug 
zakon ali veljavna ratificirana mednarodna pogodba ne določa 
drugače, kar je za investitorja, ki je nerezident, bolj ugodno (21. in 
22. člen). 

3.2. Naložbe v nepremičnine (23. in 24. člen) 

Že temeljne določbe napotujejo v zvezi s pridobivanjem 
nepremičnin v Republiki Sloveniji s strani nerezidentov na poseben 
zakon, med tem ko so naložbe rezidentov v tujini predmet tega 
zakona. Naložbe rezidentov v nepremičnine v tujini so proste. 

Rezidenti so v skladu z določbo 23. člena predloga zakona dolžni 
po pridobitvi nepremičnine v tujini oziroma nerezidenti v skladu z 
določbo 24. člena predloga zakona, po pridobitvi nepremičnine v 
Republiki Sloveniji, v roku 30 dni prijaviti naložbo v register 
nepremičninskih naložb, ki se vodi pri Ministrstvu za finance. 

Glede na to, da so naložbe v nepremičnine tudi oblika kapitalskih 
poslov in predstavljajo kapitalske pretoke preko meje, predlog 
zakona sicer vključuje to problematiko predvsem z vidika plačil in 
informacijskega nadzora; v pogledu režima pa z ozirom na 
posebnosti ureditve pri nas (ustavna omejitev) predlog zakona 

(24. člen) v zvezi s pridobivanjem nepremičnin v Republiki Sloveniji, 
s strani nerezidentov, napotuje na uporabo posebnega zakona. 
To pomeni, da je režim pridobivanja nepremičnin v Republiki 
Sloveniji s strani nerezidentov izven tega predloga zakona, 
medtem ko je obratni tok, to so naložbe rezidentov v nepremičnine 
v tujini, predmet tega predloga zakona, kot tudi vsa s tem 
povezana plačila tako rezidentov kot nerezidentov. 

3.3. Posli z vrednostnimi papirji (25. - 29. člen) 

26. in 27. člen predloga zakona urejata posle z vrednostnimi papirji, 
pri katerih prihaja do dejanskega ali potencialnega odtoka kapitala 
v tujino. V tem smislu predlog zakona govori o naložbah rezidentov 
v vrednostne papirje v tujini (26. člen) in izdaji ter vpeljavi tujih 
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji (27. člen). 

Do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu 
Republike Slovenije u Evropski uniji in do poteka prehodnega 
obdobja določenega s tem sporazumom lahko rezidenti, ki niso 
banke ali hranilnice, kupujejo v tujini samo prvovrstne vrednostne 
papirje najvišjega bonitetnega razreda (26. člen). Medtem ko je 
izdaja in vpeljava tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji 
do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem članstvu Republike 
Slovenije v Evropski uniji in do poteka prehodnega obdobja 
dovoljena samo s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za finance 
(27. člen). 

Izdaja tujih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji pomeni po 
svoji ekonomski vsebini potencialni odliv bodisi v obliki kreditiranja 
nerezidentov, s strani rezidentov, če gre za izdajo dolžniških 
papirjev ali pa tudi v primeru izdaje in vpeljave tujih lastniških 
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, ki skladno s splošnimi 
določbami pomeni začetek trgovanja s tovrstnimi tujimi 
vrednostnimi papirji. Za ta primer zakon predvideva predhodno 
dovoljenje Ministrstva za finance in sicer samo do poteka 
prehodnega obdobja določenega s Sporazumom. Ob tem pa je 
potrebno povedati, da predlog zakona s tem ne posega v 
pristojnosti zakona o trgu vrednostnih papirjev, saj določa, da je 
tako izdaja, kot vpeljava tujih vrednostnih papirjev v Republiki 
Sloveniji mogoča le preko organiziranega trga (3. odstavek 27. 
člena) v skladu s predpisi o trgu vrednostnih papirjev. 

Pritoke kapitala na osnovi poslov z vrednostnimi papirji ureja 28. 
člen predloga zakona, ki govori o naložbah nerezidentov v 
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji, medtem ko je izdaja in 
vpeljava domačih vrednostnih papirjev v tujini v skladu s temeljnimi 
določbami, prosta. Za lastniške vrednostne papirje predlog zakona 
za izdajo in vpeljavo le-teh v tujini zahteva prijavo pri Ministrstvu 
za finance (25. člen). 

Nerezidenti lahko vršijo naložbe v vrednostne papirje v Republiki 
Sloveniji, z izjemo prehodnega obdobja in z izjemo naložb v domače 
kratkoročne vrednostne papirje z rokom dospetja manj kot eno 
leto (5. odstavek 28. člena), v zvezi s katerimi lahko Banka Slovenije 
po svoji presoji predpiše pogoje za poslovanje. Predlog zakona 
določa, da lahko nerezidenti vpisujejo in vplačujejo oziroma 
kupujejo in prodajajo vrednostne papirje v Sloveniji in uveljavljajo 
pravice iz teh vrednostnih papirjev samo preko skrbniške banke, 
s katero sklenejo pogodbo o nuđenju skrbniških storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji. Gre za t. i. portfolio naložbe, ki pomenijo 
naložbe tako v domače, kot v tuje vrednostne papirje v Republiki 
Sloveniji, za slednje pod pogojem, da so dovoljeni v skladu z 
določbo 27. člena predloga zakona. 

Skrbniška banka opravlja tudi vse posle oziroma vsa pravna 
dejanja v imenu in za račun nerezidenta. Prav tako je zadolžena 
za deponiranje pri klirinško depotni družbi tistih vrednostnih 
papirjev, ki jih je skladno s predpisi o dematerializiranih vrednostnih 
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papirjih dolžna hraniti v klirinško depotni družbi. V tem primeru 
predlog zakona hkrati tudi napotuje na obvezno uporabo predpisov 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih. O vseh tujih naložbah 
nerezidentov v domače vrednostne papirje in odtujitvah teh naložb, 
mora skrbniška banka poročati Banki Slovenije, kar je potrebno 
z vidika nadzora in informiranja. 

Ker pa je v posameznem primeru naložba v vrednostne papirje 
lahko izvršena s ciljem vzpostavitve trajnih ekonomskih povezav 
in pridobitve učinkovitega vpliva na upravljanje gospodarske dru- 
žbe ali drugega pravnega subjekta, torej kot neposredna naložba, 
pa 29. člen predloga zakona opredeljuje način ravnanja v zadevnih 
primerih. Ker predlog zakona loči režim za naložbe v vrednostne 
papirje od režima za neposredne naložbe, predlog zakona določa, 
da se za naložbo v vrednostne papirje, ki je dejansko tudi 
neposredna naložba, uporablja režim, ki velja za neposredne 
naložbe. Tako predlog zakona določa, da se pogoji in način za 
naložbe v vrednostne papirje določeni v 26. in 28. členu predloga 
zakona ne uporabljajo, kadar gre za neposredne naložbe v smislu 
9. člena predloga zakona. O tem ali so podani pogoji, da naložba 
v vrednostne papirje pomeni tudi neposredno naložbo presodi 
Ministrstvo za finance na osnovi vloge investitorja. Minister za 
finance predpiše tudi pogoje in način, pod katerimi je možno 
naložbe v vrednostne papirje obravnavati kot neposredne naložbe. 

3.4. Kreditni posli (30. - 32. člen) 

Določbe tega poglavja opredeljujejo vse kreditne posle med 
rezidenti in nerezidenti. Pri tem postavljajo splošno pravilo, ki 
določa, da lahko pooblaščene banke prosto sklepajo vse kreditne 
posle z nerezidenti tako v svojem imenu in za svoj račun, kot v 
svojem imenu in za tuj račun, drugi rezidenti pa lahko sklepajo 
kreditne posle le v svojem imenu in za svoj račun. Pooblaščene 
banke tako niso omejene pri sprejemanju oziroma dajanju kreditov 
nerezidentom oziroma od nerezidentov. Tudi drugi rezidenti, ki 
niso pooblaščene banke lahko prosto sklepajo posle dajanja in 
najemanja zadevnih kreditov, vendar z izjemo dajanja finančnih 
kreditov, ki je za njih dovoljeno za čas do začetka uporabe 
Sporazuma o pridruženem članstvu Republike Slovenije v 
Evropski uniji le pod pogoji, ki jih določi Banka Slovenije. Omenjeni 
pogoji pa ne veljajo, če gre za finančno posojilo v smislu 
neposredne naložbe po 9. členu predloga zakona. 

Ker se kupovanje terjatev iz pravnih razmerij med nerezidenti 
lahko po ekonomski vsebini šteje kot dajanje kreditov, gre torej v 
tem primeru za odtok kapitala, ki je prav tako predmet regulacije 
v predlogu zakona. Tako predlog zakona določa, da lahko Banka 
Slovenije določi pogoje, pod katerimi smejo rezidenti, ki niso 
pooblaščene banke do začetka uporabe Sporazuma o 
pridruženem članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji kupovati 
terjatve iz pravnih razmerij med nerezidenti. 

Predlog zakona določa, da je kreditiranje med rezidenti v tujem 
denarju dovoljeno, vendar določa omejitev in sicer le za potrebe 
plačila uvoza blaga in storitev ali poravnavo drugih obveznosti do 
tujine, Banka Slovenije pa lahko določi pogoje, pod katerimi smejo 
rezidenti sklepati kreditne posle v tujem denarju in opravljati plačila 
na podlagi takšnih poslov (31. člen). 

Predlog zakona določa, da Republika Slovenija lahko prosto sklepa 
kreditne in garancijske posle s tujino, vendar te na podlagi 
posebnega zakona (32. člen). 

3.5. Depozitni posli (33. in 34. člen) 

Predlog zakona omejuje rezidente pri odprtju računa v tujini, saj 
je le-to dovoljeno samo pod pogoji, kijih predpiše Banka Slovenije. 

Odprtje računa nerezidenta pri pooblaščeni banki v tujem denarju 
ali v tolarjih pa je prosto, vendar pa lahko Banka Slovenije določi 
dodatne pogoje za odpiranje nerezidenčnih računov. Za potrebe 
nadzora predlog zakona tudi določa, da mora banka ob odprtju 
računa ugotoviti identiteto nerezidenta ter da je dolžna hraniti 
podatke o imetniku računa iz prvega odstavka 34. člena. 

3.6. Posli življenjskega zavarovanja (35. člen) 

Ker gre pri sklepanju življenjskega zavarovanja z zavarovalnicami, 
ki so nerezidenti, s strani rezidentov, tudi za varčevanje in s tem 
za pretok oziroma odtok kapitala, smejo rezidenti sklepati posle 
življenjskega zavarovanja z zavarovalnicami, ki so nerezidenti, 
samo v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo in pod pogoji, 
ki jih predpiše minister za finance. Predlog zakona s tem ne 
posega v pristojnost zakona, ki ureja zavarovalništvo, pač pa z 
vidika svoje pristojnosti le določa dodatne pogoje, ki jih predpiše 
minister za finance. 

4. PLAČILA IN PRENOSI (36. - 40. člen) 

4.1. Skupne določbe (36. - 37. člen) 

Plačilni promet s tujino opravljajo pooblaščene banke, torej banke, 
ki pridobijo dovoljenje Banke Slovenije, za Republiko Slovenijo 
opravlja plačilni promet s tujino Banka Slovenije. Rezidenti, ki so 
pravne osebe, zasebniki in podružnice tujih pravnih oseb v 
Republiki Sloveniji, smejo opraviti plačilo v tuji gotovini v tujino ali 
sprejeti plačilo iz tujine samo s predhodnim dovoljenjem Banke 
Slovenije, plačila nerezidentov v domači gotovini pa smejo 
rezidenti, ki so pravne osebe in zasebniki, sprejeti v skladu s 
predpisi, ki urejajo gotovinsko poslovanje v domačem plačilnem 
prometu. 

4.2. Plačila in prenosi na podlagi kapitalskih poslov 
(38. člen) 

Plačilo in prenos premoženja na podlagi kapitalskih poslov je 
prosto, če je posel sklenjen oziroma prijavljen in vpisan v register 
v skladu z zakonom, poravnane pa morajo biti tudi vse davčne 
obveznosti v Republiki Sloveniji. Za takšen prenos premoženja 
se šteje prenos premoženja, opravljen zaradi izpolnitve 
kapitalskega posla in prenos premoženja opravljen zaradi 
uresničitve pravice lastnika pravne osebe do izplačila udeležbe 
na dobičku oziroma ostanka premoženja v primeru stečaja ali 
likvidacije pravne osebe in le-ta je predmet plačila pooblaščene 
banke upravičencu. 

4.3. Enostranski prenosi premoženja (39. in 40. člen) 

Predlog zakona določa, da Banka Slovenije predpiše pogoje za 
vnos in iznos domače in tuje gotovine. Poleg tega pa predlog 
zakona tudi določa z vidika preprečevanja pranja denarja, da 
morajo rezidenti in nerezidenti pri prehodu čez državno mejo 
organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos 
gotovine in čekov, če znesek gotovine oziroma čekov presega 
znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja. 

Pošiljanje in prenos vrednostnih papirjev v tujino oziroma iz tujine 
je dovoljeno le preko domačega pooblaščenega udeleženca, le- 
to pa ni obvezno v primeru začasnega prenosa vrednostnih 
papirjev v tujino ali iz tujine zaradi izvrševanja pravic iz 
vrednostnega papirja, potrebna pa je predhodna prijava Banki 
Slovenije. 
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5. TRG IN TEČAJ TUJEGA DENARJA (41. - 46. člen) 

Predlog zakon opredeljuje, da trg tujega denarja obsegajo vsi 
posli nakupa in prodaje tujih plačilnih sredstev; udeleženci trga 
tujega denarja pa so; pooblaščene banke, ki lahko sklepajo posle 
nakupa in prodaje v svojem imenu in za svoj račun, kot tudi v 
svojem imenu za tuj račun; druge osebe pa le v svojem imenu in 
za svoj račun. Rezidenti lahko kupujejo tuja plačilna sredstva le 
za potrebe izvrševanja plačil v tujino ter jih prodajajo le iz naslova 
prejetih plačil iz tujine. Fizičnim osebam zakon omogoča udeležbo 
na trgu tujega denarja le preko posrednikov, to je pooblaščenih 
bank in menjalnic. Iz navedenega izhaja, da udeležencem trga 
tujega denarja zakon omogoča nakup tujih plačilnih sredstev le 
za povpraševanje, ki izvira iz potreb gospodarstva, ki kupuje in 
prodaja v tujini, t.j. le za potrebe plačilnega prometa s tujino, 
pooblaščenim bankam pa tudi za oblikovanje in upravljanje z 
deviznimi rezervami. Udeleženci trga tujega denarja lahko kupujejo 
in prodajajo tuja plačilna sredstva promptno, to je z rokom izvršitve 
do treh dni kot tudi terminsko, kjer je rok izpolnitve obveznosti 
daljši od treh dni, šteto od sklenitve pogodbe. Kolikor pride do 
velikih odstopanj med promptnim in terminskim tečajem z rokom 
do 30 dni, zakon določa, da lahko Banka Slovenije začasno do 30 
dni prepove sklepanje terminskih poslov. 

Osrednje določilo predlaganega zakona pravi, da se tečaj tujega 
denarja prosto oblikuje na trgu. Banka Slovenije dnevno določa 
prodajni, nakupni in srednji tečaj tujega denarja, po metodologiji, 
ki jo določi sama. Srednji tečaj Banke Slovenije se uporablja za 
izkazovanje rezultatov poslovanja v skladu s predpisi o 
računovodstvu, za bilančne namene in za obračun carine in drugih 
davščin pri poslovanju s tujino. Predlog zakona predpisuje, da 
Banka Slovenije opravlja vlogo inštitucije, ki ugotavlja dnevne 
devizne tečaje. 

Menjalniške posle, ki jih predlog zakona definira kot posle 
nakupovanja ali prodajanja tuje gotovine in posle nakupa čekov, 
ki se glase in so vnovčljivi v tujem denarju, po določilih zakona 
lahko opravljajo le rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije. 
Prav tako Banka Slovenije predpisuje pogoje in način opravljanja 
menjalniških poslov ter nadzora nad opravljanjem teh poslov. 

6. POSEBNI UKREPI (47. - 49. člen) 

Ker lahko veliki odtoki oziroma pritoki kapitala povzročijo 
neravnovesje v plačilni bilanci, kar lahko ogrozi delovanje 
deviznega trga v Republiki Sloveniji ter vodenje monetarne in 
tečajne politike, lahko v primeru take nevarnosti, ki jo lahko 
povzroči bodisi velik odtok ali pritok kapitala, Banka Slovenije 
sprejme posebne ukrepe, vendar le za obdobje do šest mesecev. 
Kot nevarnost so mišljena izjemna neravnovesja v plačilni bilanci, 
ki ogrozijo delovanje deviznega trga in vodenje monetarne in 
tečajne politike. Posebne ukrepe pa lahko Banka Slovenije ali 
Vlada Republike Slovenije sprejme tudi, če so le-ti potrebni zaradi 
izvajanja sankcij Organizacije združenih narodov in drugih 
mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. 
48. in 49. člen predloga zakona pa opredeljujeta, na kaj se lahko 
nanašajo omenjeni posebni ukrepi v primeru nevarnosti velikega 
odtoka oziroma pritoka kapitala. 

7. POROČANJE O POSLIH S TUJINO (50. - 52. člen) 

Poglavje o poročanju opredeljuje način poročanja ter uporabo teh 
podatkov. Zavezanci do poročanja lahko poročajo sami 
neposredno ali pa posredno preko pooblaščenih bank, 
pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, klirinško 
depotne družbe in carinskih organov. Predlog zakona z namenom 
učinkovitega nadzora nad podatki, ki so jih zavezanci dolžni 

poročati, določa, da so le-ti dolžni omogočiti Banki Slovenije 
oziroma Ministrstvu za finance vpogled v svoje poslovne knjige 
in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen pregled opravlja 
zaradi preverjanja podatkov, ki so jih zavezanci do poročanja 
dolžni posredovati. Z vidika povezanih oseb pa je pomembna tudi 
določba tretjega odstavka 50. člena, ki določa, da mora zavezanec 
do poročanja o kapitalskih poslih z nerezidenti, pri katerih je ena 
stranka družba iz off shore področij, na zahtevo Ministrstva za 
finance poročati tudi o končnih lastnikih tuje družbe, s katero 
sklepa kapitalski posel. 

Z namenom vodenja ustreznih evidenc in nadzora, predlog zakona 
določa tudi obvezo poročanja o poslovanju, ki je predmet tega 
zakona. Tako je v predlogu zakona določeno, da so rezidenti 
dolžni poročati o vsakem poslovanju, ki je predmet tega zakona, 
ne glede na to ali je poslovanje prosto ali ne. 

51. člen predloga zakona ureja poročanje za naložbe nerezidentov 
v vrednostne papirje v tujini, vpeljavo in izdajo tujih vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji ter naložbe nerezidentov v vrednostne 
papirje v Republiki Sloveniji. 

V predlogu zakona je za potrebe nadzora in informiranja 
predvideno obvezno poročanje rezidentov o vseh kreditnih poslih 
z nerezidenti. Ob tem je potrebno poudariti, da predlog zakona 
pooblašča Banko Slovenije, da za potrebe poročanja lahko določi, 
da štejejo za kreditni posel tudi določeni drugi posli med rezidenti 
in nerezidenti, ki so po ekonomskem namenu enaki namenu 
kreditne oziroma posojilne pogodbe (52. člen). 

8. NADZOR (53. - 66. člen) 

Izvajanje predlaganega zakona opravljajo v mejah svojih 
pristojnosti, določenih s tem zakonom, Banka Slovenije, 
Ministrstvo za finance, carinski organi in Finančni inšpektorat 
Republike Slovenije. Navedeni organi nadzora se medsebojno 
obveščajo o ugotovljenih kršitvah določil tega zakona in si 
medsebojno nudijo pomoč za kršitve, ki jih ugotovijo v zvezi z 
izvajanjem zakona. O nepravilnostih oziroma kršitvah zakona o 
preprečevanju pranja denarja pa so organi dolžni obveščati Urad 
RS za preprečevanje pranja denarja. 

Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem bank in 
pooblaščenih menjalcev. Carinski organi opravljajo nadzor nad 
vrsto in količino domačega in tujega denarja in vrednostnih papirjev, 
ki jih preko državne meje prenašajo v potniškem in poštnem 
prometu tako rezidenti kot tudi nerezidenti. Carinski organi lahko 
začasno zasežejo domačo in tujo gotovino in čeke, katere višina 
je določena na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in 
trenutno znaša 2,200.000,00 SIT. Finančni inšpektorat Republike 
Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem rezidentov in 
nerezidentov v smislu izvajanja določil tega zakona in zakona o 
zunanjetrgovinskem poslovanju, pri izvajanju nadzora pa ima na 
voljo vsa pooblastila in ukrepe, ki mu jih predpisujeta oziroma 
nudita zakona kot tudi zakon o upravi. 

Finančni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski 
nadzor nad poslovanjem rezidentov in nerezidentov v skladu z 
Zakonom o deviznem poslovanju, Zakonom o zunanje- 
trgovinskem poslovanju ter nad izvajanjem podzakonskih aktov 
sprejetih na podlagi teh dveh zakonov. V pripravi je delovni osnutek 
Zakona o finančni inšpekciji, ki bo vseboval vsa potrebna določila 
glede sestave, delovanja oziroma organiziranja inšpektorata. Ta 
zakon, ki je zaenkrat še v fazi delovnega osnutka, bo seveda 
derogiral določene člene zakona o deviznem poslovanju. Kot 
bistveno novost pa zakon o deviznem poslovanju določa 
spremembo imena iz Deviznega v Finančni inšpektorat, ker bi s 
sprejetjem zakona o finančni inšpekciji ta inšpektorat pridobil 
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pooblastila pri nadziranju nekaterih drugih finančnih zakonov (58. 
člen). 

V nadaljevanju zakona so opredeljeni vsi bistveni ukrepi 
inšpektorja v cilju čimboljšega nadziranja zakona o deviznem 
poslovanju in s tem seveda čim večje discipline v zunanje- 
trgovinskem oziroma deviznem poslovanju. Pravne osebe, 
podjetniki posamezniki oziroma samostojni podjetniki ali fizične 
osebe, ki opravljajo finančne posle s tujino oziroma rezidenti in 
nerezidenti (zavezanci), so dolžni inšpektorju omogočiti nemoteno 
izvajanje inšpekcijskega nadzora. Zavezanci tako morajo 
inšpektorjem omogočiti vpogled v poslovanje, na vpogled pa jim 
morajo dati tudi poslovno dokumentacijo, iz katere je razvidno 
poslovanje zavezanca. Če inšpektor te dokumentacije ne more 
pregledati v poslovnih prostorih zavezanca in če meni, da obstaja 
sum kršitve zakonov ali podzakonskih aktov, tako dokumentacijo 
lahko zaseže največ za 8 dni. Taka obveznost velja tudi za 
rezidente, ki opravljajo pridobitno dejavnost v tujini. 

Bistveno novost predstavlja 3. odst. 59. člena zakona, ki govori o 
vpogledu v dokumentacijo in račune tretjih rezidentov in 
nerezidentov, ki so v povezavi z izvajanjem posameznega 
inšpekcijskega nadzora. V praksi to določilo pomeni samo to, da 
bo Finančni inšpektorat lahko zasledoval tudi tok denarja (pritoke 
in odtoke) na posameznih nerezidentskih računih pri poslovnih 
bankah. Po zakonu o deviznem poslovanju, ki je trenutno v veljavi, 
je lahko Devizni inšpektorat vpogleda! samo v posamezno 
transakcijo, ki se je izvršila na takem nerezidentskem računu, 
seveda, če je za tako transakcijo devizni inšpektor vedel. 

V primeru, da finančni inšpektor ugotovi nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti, le-ta izda odločbo, v kateri določi rok za odpravo. 
Le to lahko v nujnih primerih izda še preden sestavi zapisnik, 
nujnost take odločitve pa mora v zapisniku inšpektor posebej 
obrazložiti. V zakonu je predvidena tudi izdaja odločbe o plačilu 
depozita, če zavezanec nepravilnosti oziroma nezakonitosti ne 
odpravi. Če pa finančni inšpektor ugotovi, da depozit ni bil plačan, 
lahko izda celo sklep o prisilni izterjavi (61. člen in 62. člen). 

Kot poseben ukrep je določen v 63. členu - Prepoved opravljanja 
dejavnosti. Seveda je to skrajni ukrep, ki pride na vrsto šele 
potem, ko nobeden od prej naštetih ukrepov ni bil učinkovit. Pri 
tem je način prepovedi prilagojen pogojem finančnega poslovanja 
s tujino ter dovolj prožen, da je uporaben tako v primeru hujših kot 
tudi lažjih kršitev. Določa namreč možnost prepovedi opravljanja 
dejavnosti in sicer v celoti ali pa samo deloma. Delna prepoved bi 
v praksi pomenila naprimer prepoved poslovanja samo na 
zunanjetrgovinskem področju oziroma prepoved določene vrste 
poslovanja s področja finančnega poslovanja s tujino ali pa za 
določeno področje. Tak ukrep bo vsekakor pripomogel k 
primernejši in deviznemu poslovanju prilagojeni uporabi ukrepa 
prepovedi poslovanja, ki je regulirana v zakonu o upravi. 

Zaradi pravne varnosti je možna pritožba na odločbo za odpravo 
nepravilnosti in nezakonitosti, odločbo o vplačilu depozita in na 

odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, pritožba pa ne zadrži 
izvršitve odločbe. Lahko pa na prošnjo zavezanca minister za 
finance odloži izvršitev odločbe do pravnomočnosti le-te. 

Institut odvzema predmetov je ukrep posebne narave in temelji 
na načelu, da ni mogoče obdržati premoženjske koristi, ki je 
uporabljena oziroma namenjena protipravnemu ravnanju. 
Inšpektor po zasegu predmetov izda potrdilo, o zasegu pa mora 
takoj obvestiti organ, ki je pristojen za nadaljnje vodenje postopka. 

9. KAZENSKE DOLOČBE (67. - 71. člen) 

V 67. členu predloga zakona so kršitve določb zakona o deviznem 
poslovanju opredeljene kot prekrški, kot sankcija pa so predvidene 
denarne kazni najmanj 500.000 tolarjev za pravno osebo, za 
odgovorno osebo pravne osebe je denarna kazen za prekršek 
predvidena v višini najmanj 100.000 tolarjev, za samostojne 
podjetnike posameznike pa najmanj 200.000 tolarjev. Z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev pa se kaznuje za prekršek fizična 
oseba. 

Za prekrške po 68. členu predloga zakona se kaznuje pravna 
oseba z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev, odgovorna 
oseba pravne osebe z najmanj 50.000 tolarjev. Za samostojnega 
podjetnika posameznika je denarna kazen za prekršek predvidena 
v višini najmanj 100.000 tolarjev. Z denarno kaznijo najmanj 
30.000 tolarjev pa se kaznuje za prekršek fizična oseba. Te 
denarne kazni izrekajo pooblaščene osebe Finančnega 
inšpektorata Republike Slovenije, ki izvajajo javna pooblastila in 
nadzorstvo nad izvrševanjem tega zakona v okviru svoje 
pristojnosti. 

Za prekrške po tem zakonu se lahko poleg denarne kazni izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni 
oziroma namenjeni za storitev prekrška ali so nastali z njegovo 
izvršitvijo. 

Za zastaranje prekrškov velja splošni zastaralni rok, to je dve 
leti, absolutni zastaralni rok pa je štiri leta. Roka tečeta od dne, ko 
je bil prekršek storjen. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (72. - 80. člen) 

V prehodnih določbah je določeno, da do sprejetja podzakonskih 
aktov, ki jih po tem zakonu sprejmejo organi v 60 dneh po uveljavitvi 
tega zakona, ostanejo v 79. členu predloga zakona našteti 
podzakonski akti v velja vi, dokler ne bodo sprejeti novi. V prehodnih 
določbah so predvidene tudi omejitve pri izvajanju tega zakona 
za obdobje do začetka uporabe Sporazuma o pridruženem 
članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji, ki so vsebinsko 
obrazložene v posameznih poglavjih obrazložitve. Devizni 
inšpektorat z uveljavitvijo tega zakona nadaljuje delo kot Finančni 
inšpektorat, saj je njegova pristojnost širša od te, ki mu jo daje ta 
zakon. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU ZAKONA 0 POROŠTVIH 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB 

IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA 

DOLGOV 

Na podlagi 14. člena Zakona o poroštvih Republike Slovenije 
za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja 
dolgov (Uradni list RS, št. 69/94, 13/95, 5/96), pošilja Vlada 
Republike Slovenije 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O POROŠTVIH 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI GOSPO- 
DARSKIH DRUŽB IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA 
DOLGOV. 

Borut Šuklje, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Zakon o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolgov je bil objavljen v Uradnem listu že 5.11.1994. 
Njegova izvedba ni stekla, ker so banke, zaradi obveznosti dviga 
obstoječih hipotek, sprožile celo ustavni spor in niso pokazale 
zadostnega interesa za tovrstno restrukturiranje dolgov podjetij 
z državnim poroštvom. 

Predlagatelj in sestavljalec zakona - je zato pripravil in skozi 
Državni zbor trikrat izpeljal in noveliral zakon o poroštvih RS za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov. 
Spremembe in dopolnitve osnovnega zakona so se nanašale 
predvsem na ukinitev obveznosti dviga hipotekarnega 
zavarovanja, če je kredit zavarovan z državnim poroštvom, na 
80% višino poroštva na prvi poziv, pod pogoji, ki jih določa zakon 
(v primeru uvedbe stečajnega postopka ali, če se terjatev banke 
zmanjša zaradi potrjene prisilne poravnave). Zakon pa vsebuje 
tudi določila o arbitražni komisiji, ki naj bi bila izvršilni naslov ob 

izpolnjenih zakonskih pogojih za prisilno restrukturiranje, kadar 
se upnik in dolžnik o restrukturiranju dolgov ne bi mogla 
sporazumeti. 

Banka Celje, Slovenska zadružna in kmetijska banka, Gorenjska 
banka, Dolenjska banka in Abanka so zaradi teh določil sprožile 
pred ustavnim sodiščem ustavni spor oz. pobudo za oceno 
ustavnosti določil 7.,12. a,12. b in 12. c člena omenjenega zakona, 
ki določajo pogoje za prisilen in obvezen način restrukturiranja 
dolga bank upnic. Ustavno sodišče je s sklepom iz dne 26.7.1996 
izvrševanje izpodbijanih določb do dokončne odločitve zaustavilo. 
Vlada Republike Slovenije je o pobudi za oceno ustavnosti 
razpravljala in dne 13.9.1996 poslala Državnemu zboru svoje 
mnenje o pobudi za oceno ustavnosti zadržanih določb zakona 
in o sklepu Ustavnega sodišča. Po njenem mnenju omenjene 
določbe niso protiustavne, saj banke silijo zgolj v to, da takrat, ko 
je že jasno, da bi »status quo« s potekom časa privedel do stečaja 
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podjetja dolžnika, preučijo položaj in se odločijo bodisi za sam 
stečaj, bodisi za rešitev podjetja s pomočjo restrukturiranja dolgov. 
Podaljševanje agonije dolžnika, ki ni več sposoben plačevati svojih 
obveznosti, pa vsekakor predstavlja ravnanje, ki je v nasprotju z 
javno koristjo, saj se s tem povečujejo dolžnikove neporavnane 
obveznosti (tudi do delavcev, dobaviteljev itd.). Na ta način se - 
vsaj posredno - neizogibno zmanjšuje tudi plačilna sposobnost 
drugih oseb in neporavnanih obveznosti v celotnem gospodar- 
skem sistemu, kar povzroča škodo za narodno gospodarstvo, 
kar pa gotovo ni bil namen zakonodajalca. Nasprotno, zakon 
jasno določa, da banka državnega poroštva za kreditojemalca v 
stečaju ne more dobiti (2.člen). Zato je v interesu zakonodajalca 
in gospodarstva, da Ustavno sodišče čimprej poda svojo do- 
končno razsodbo. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Vlada sta zaradi 
izvedljivosti in usklajenosti določil 3. in 5.člena zakona z 348. do 
353. členom zakona o obligacijskih razmerjih 27.3.1997 predlagala 
Državnemu zboru nove spremembe in dopolnitev omenjenih 
členov veljavnega zakona. Državni zbor je o tem odločal 20.5.1997 
in spremembe po hitrem postopku tudi sprejel. S tem je 
zagotovljena večja operativnost določil zakona in večja pravna 
varnost obstoječih zavarovanj posojil bank, ki so predmet 
restrukturiranja dolgov s poroštvom Republike Slovenije. 
Odpravljeni so morebitni dvomi o veljavnosti obstoječih zavarovanj 
posojil in glede posledic spremembe pogojev kreditiranja ob 
restrukturiranju dolgov. Dolžnik in banka s sklenitvijo kreditne 
pogodbe ali dodatka h obstoječim pogodbam sedaj enoznačno 
določita pogoje kreditiranja dolžnika do vračila preostalega dela 
dolga, ki dolžniku ni bil odpisan ali zamenjan za poslovni delež ali 
delnice. To pa je bil tudi osnovni namen zakonodajalca in sprememb 
zakona. 

Zaradi potreb gospodarstva po uveljavitvi zakona, se je 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kot izvajalec zakona in 
podpisnik poroštvenih pogodb, odločilo izvajati omenjeni zakon le 
v tistih delih, ki ustavno niso sporni in kjer je restrukturiranje 
dolgov podjetja prostovoljno ter kjer je dosežen in podpisan 
sporazum o restrukturiranju portfelja dolgov med podjetjem in 
banko. S tem so bile podane pravne osnove za objavo javnega 
razpisa s kriteriji za izbiro podjetij oz. bank, katerim bi podeiili 
državno poroštvo. Pogoji za prijavo na razpisu so: da je 
kreditojemalec obvladujoča družba, da ni v stečaju, in da ne 
opravlja gospodarsko javno službo kot svojo dejavnost. Merila 
za izbiro so: da prosilec izkazuje izgubo v poslovanju dve leti v 
zadnjih treh letih, da je njegov delež dolgov v virih sredstev večji 
ali enak kot pri panogi, daje njegov delež nekrite izgube v kapitalu 
večji ali enak kot pri panogi, da je število blokade žiroračuna v 
zadnjih šestih mesecih presegalo 90 dni in da je podjetje izgubilo 
nad 3 mio DEM terjatev iz naslova odvzetega in uničenega 
premoženja v bivši državi. Običajno podjetje prijavi priloži tudi 
sanacijski program, ki ga preverja banka preden se odloči, da bo 
podjetju omogočila restrukturiranje portfelja dolgov. S tem je dano 
zagotovilo, da je proizvodni program podjetja primeren in da 
omogoča dolgoročno preživetje podjetja, kar je tudi določeno 
zagotovilo, da bo restrukturiranje uspešno in da podeljena poroštva 

ne bi smela biti vnovčena. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pripravilo in dne 9.8.1996 
objavilo javni razpis o dajanju poroštev Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov 
(Uradni list št. 44/96). Nanj so se prijavila podjetja: TIKA Trbovlje, 
SCT Ljubljana, Titan Kamnik, Alples Železniki, LTH Škofja Loka, 
Iskra Kibernetika Vega Ljubljana, Italian Shoes Ljubljana, Planika 
Kranj, Peko Tržič in Kmetijski kombinat Ptuj. Komisija za izbor in 
rešitev vlog prispelih na javni razpis je dne 14.11.1994 obravnavala 
omenjene vloge in predlagala Vladi RS, da se odobri 80% poroštvo: 

- Novi LB d.d. za reprogramirano terjatev do KK Ptuj v višini 
100.397.835,85 SIT, 
- Novi KBM d.d. za reprogramirano terjatev do KK Ptuj v višini 
314.143.136 SIT , 
- Slovenski zadružni in kmetijski banki za reprogramirano terjatev 
do KK Ptuj v višini 161.454.975 SIT, 
- LB Zasavje d.d. za reprogramirano terjatev do podjetja TIKA 
Trbovlje v višini 183.050.707 SIT, 
- SKB banki d.d., Ljubljana za reprogramirano terjatev do podjetja 
PEKO, Tržič v višini 355.941.059,50 SIT in 
- Gorenjski banki d.d., Kranj za reprogramirano terjatev do podjetja 
PEKO, Tržič v višini 919.359.962,80 SIT. 

Ob soglasju Ministrstva za finance je Vlada RS navedena poroštva 
tudi odobrila, minister za gospodarske dejavnosti pa je z 
omenjenimi bankami podpisal tudi poroštvene pogodbe. 

Skupen znesek poroštev na dele reprogramiranih glavnic v skladu 
z 14. členom zakona, ki jih Vlada RS bankam za restrukturiranje 
dolgo* lahko odobri podjetjem, znaša 20.000.000.000 SIT. Od 
omenjenega zneska je bilo do sedaj skupaj realizirano za 
2.034.347.676,15 SIT, kar pomeni da je ostalo neizkoriščenega 
še za 17.956.652.323,90 SIT reprogramiranih glavnic ali 91% 
poroštvenega potenciala. 

Ostala navedena podjetja, ki so se prijavila na razpis, so bila 
pozvana, da vloge dopolnijo in dostavijo sporazume in pogodbe o 
restrukturiranju svojega portfelja dolgov z bankami, kar pa poteka 
zelo počasi, saj se banke izogibajo odpustu dela dolga in konverziji 
v lastniški delež, kot to od njih zahteva zakon, saj imajo zaradi 
lastne sanacije od Banke Slovenije tudi same predpisano in 
limitirano kvoto svojih plasmajev v lastniške deleže. 

Sporazume z bankami je doslej uspelo skleniti še podjetju Iskri 
Kibernetiki Vegi. Vloga pa čaka na sklep komisije, na sklep vlade 
ter na podpis poroštvene pogodbe in bo kmalu realizirana. 
Pričakujemo, da se bodo v okviru omenjenega zakona v letu 
1997 restrukturirali tudi dolgovi podjetij CIMOS-a (kasnitev zaradi 
prisilne poravnave in dogovarjanja s Hrvaško o premoženju in 
dolgovih Riječki banki), Lame Dekani in morda Litostroja, ki je v 
postopku prisilne poravnave in v dogovarjanju s tujim partnerjem 
za možen nakup delov podjetja. 
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Pregled rešitev, 

KI SO JIH BIVŠE KOMUNISTIČNE 

DRŽAVE VZHODNE EVROPE UZAKONILE 

PRI REŠEVANJU VPRAŠANJA 

DENACIONALIZACIJE 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi dodatnega sklepa 
3. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3.4.1997, 
ki ga je sprejela ob obravnavi predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 

- PREGLED REŠITEV, KI SO JIH BIVŠE KOMUNISTIČNE 

DRŽAVEVZHODNE EVROPE UZAKONILE PRI REŠEVANJU 
VPRAŠANJA DENACIONALIZACIJE. 

Borut Šuklje, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Pregled rešitev, ki so jih bivše komunistične države vzhodne 
Evrope uzakonile pri reševanju vprašanja denacionalizacije 

Dopolnjena informacija o zakonski ureditvi denacionalizacije v 
drugih državah, ki je bila priloga 9. poročilu o uresničevanju zakona 
o denacionalizaciji (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 27/95) 
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I. Na katero podržavljeno premoženje se nanaša denacionalizacija? Ali na 
vse premoženje, kije bilo podržavljeno, ali le na določeno vrsto 
premoženja, n. pr. kmetijska zemljišča, podjetja, ...? 

SLOVENIJA 1. Po ZDEN gre za denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s 
predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in zaplembah ter z drugimi predpisi in 
načini, navedenimi v zakonu, 
2. Denacionalizira se premoženje, ki je bilo podržavljeno: 
- na podlagi predpisa, naštetega v 3. členu 
- neodplačno na podlagi kakšnega drugega predpisa izdanega do uveljavitve 
Ustave SFRJ iz leta 1963ali z ukrepom državnega organa brez pravnega 

naslova 
- na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače 
državnega organa ali predstavnika oblasti 

BOLGARIJA Denacionalizacija se nanaša na nacionalizirane nepremičnine ter na določeno 
razlaščeno premoženje (n.pr. zgradbe). 

ČEŠKA - Mali restitucijski zakon je urejal odškodovanje državljanov za nacionalizirano 
premoženje po letu 1955. 
- Veliki restitucijski zakon pa. med drugim, ureja vračanje premoženja, 
odvzetega v obdobju od 25.2.1948 in naprej. 
- Zemljiški zakon se nanaša na kmetijska zemljišča, gozdove, kmečke hiše itd., 
ki so pripadali prejšnjim zemljiškim naselbinam. Zajema obdobje od 
25.2.1948 do 1.1.1990. 
Gre torej za vračanje premoženja fizičnih in nekaterih pravnih oseb, ki jim je 
bilo lastništvo odvzeto v obdobju med leti 1948 in 1990. Zadeva stanovanjske 
stavbe, poslovne stavbe in prostore, stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, 
gozdove, premičnine in podobno. 

ESTONIJA - Zakon o spremembi principa lastništva iz leta 1990 se nanaša na naslednje 
premoženje: zemljo, zgradbe, ladje, tovarne ter lastninske deleže delničarjev 
oz. družbenikov: Premoženje pa je moralo biti nezakonito odvzeto 
- Zakon o privatizaciji iz leta 1993 v 5. členu omenja dolžnost tistega, ki 
privatizacijo podjetja izvaja, da najprej uredi vsa vprašanja z upravičenci, 
katerim je bilo premoženje nezakonito razlaščeno. 
- Zakon o zemljiški reformi iz leta 1991. med drugim, ureja tudi vračanje 
zemljišč 

HRVAŠKA 1. Nadomestilo za odvzeto premoženje se nanaša na vse premoženje, kije 
bilo odvzeto prejšnjim lastnikom s strani jugoslovanske komunistične oblasti z 
zaplembami, nacionalizacijo, agrarno reformo oz drugimi predpisi in načini ter 
prenešeno v splošno ljudsko premoženje, državno, družbeno ali zadružno 
lastnino. 
2.Nadomestilo za odvzeto premoženje se nanaša na vse premoženje, kije bilo 
odvzeto. 
- na teritoriju RH, na temelju katerega od predpisov, naštetih v 2. členu 
-v vseh drugih primerih, koje bilo premoženje odvzeto na podlagi odločbe o 
zaplembi 

- z aktom ali na način, navedenim v 3. členu 
- osebam, obsojenim za KD, poleg kazni pa je bila izrečena tudi zaplemba - 
pod pogoji, določenimi v 4. členu 

LATVIJA Denacionalizirane so bile naslednje vrste premoženja: hiše, premoženje 
verskih organizacij, premoženje tujih držav in tujih fizičnih in pravnih oseb, 
zemlja na podeželju in v mestih, podjetja (poslovno premoženje). 
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LITVA 1. Predmet vračanja je naslednje premoženje: zemlja, gozdovi in zgradbe, 
uporabljeni za gospodarske, trgovinske ali stanovanjske namene; premoženje 
je moralo biti podržavljeno s predpisom Sovjetske socialistične republike Litve 
ali pa je postalo državna lastnina na drug nezakonit način. 

MADŽARSKA Denacionalizacija (to je vrnitev dela lastnine bivšim lastnikom) se nanaša na 
premoženje, kije bilo podržavljeno po predpisih, naštetih v prilogi zakona št. 
XXV. iz leta 1991. 

NEMČIJA - Premoženjski zakon ureja vrnitev premoženja, ki je bilo odvzeto iz političnih, 
diskriminacijskih prisilnih ukrepov. 
- Zakon o popravi krivic ureja odškodnino za premoženje, odvzetovv letih 1945- 
1949, na temelju zasedbenega prava. 
- 41. člen Pogodbe o združitvi določa, da se premoženje, ki je bilo odvzeto 
protipravno, vrača v naravi ali v obliki odškodnine. To se nanaša tudi na 
premoženje preganjanih v letih 1933-1945, ker DDR ni imela nobenega 
predpisa o povračilu škode za nacionalsocialistične krivice. 

POLJSKA Vrača se cerkveno premoženje; glede drugega podržavljenega premoženja v 
začetku leta 1995 zakon o vračanju še ni bil sprejet (gre za premoženje, ki je 
bilo na Poljskem nacionalizirano v letih 1944-1960. na podlagi številnih pravnih 
aktov). 

ZR JUGOSLAVIJA Srbija je leta 1991 sprejela zakon o načinu in pogojih priznanja pravic in 
vračanju kmetijskih zemljišč in gozdov. Torej gre le za vračanje kmetijskih 
zemljišč in gozdov. 
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II. Kakšne so oblike denacionalizacije? Ali gre za vračanje v naravi, za 
plačilo odškodnin, za vračanje nadomestnega premoženja in podobno? 

SLOVENIJA - Denacionalizacija je vrnitev podržavljenega premoženja v naravi (z vrnitvijo v 
last in posest, z vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža). 
- Če vrnitev v naravi ni mogoča, denacionalizacija obsega plačilo odškodnine (v 
obliki vrednostnih papirjev : obveznic SOS ali delnic v lasti RS. v obliki 

nadomestnega premoženja, v denarju ali z vzpostavitvijo lastninskega deleža 
na pravni osebi). 

BOLGARIJA - Nacionalizirane nepremičnine in razlaščeno premoženje se vrača v naravi. 
- Če vrnitev v naravi ni mogoča, gre upravičencem odškodnina po posebnih 
zakonih. 
- Za izgubljeni dobiček (pri nacionaliziranih nepremičninah) se ne,priznava 
odškodnina. * 

ČEŠKA - Po malem restitucijskem zakonu se nepremičnine vračajo v naravi, v stanju, v 
katerem so sedaj. Odškodnina (v denarju) pa se da v določenih primerih. 
- Po velikem restitucijskem zakonu naj bi bilo primarno vračanje v naravi; če 
vrnitev v naravi ni mogoča, pa gre upravičencu odškodnina v gotovini do 
30.000 kron, ostalo pa v nedržavnih vrednotnicah. 
- Po zemljiškem zakonu se zemljo vrača v naravi: če zemlje ni mogoče vrniti, 
gre upravičencu odškodnina. 

ESTONIJA - Po zakonu iz leta 1990 se premoženje vrača v naravi, če je to le mogoče; 
zakon pa določa izjeme od vračanja v naravi. Če vrnitev v naravi ni mogoča, 
gre upravičencu odškodnina. Za izgubljeni dobiček se odškodnina ne 
priznava. Vračanje in odškodnine se izvajajo preko t.i. vavčerjev, katere izdaja 
Centralna estonska banka. 

HRVAŠKA - Nadomestilo za odvzeto premoženje je v načelu plačilo v denarju ali v 
vrednostnih papirjih (delnice, deleži, obveznice), izjemoma gre za 
nadomestilo v naravi. 

- Pri pravici do nadomestila v obveznicah RH gre za odškodovanje po principu 
degresivne lestvice, skupni znesek nadomestila pa je po osebi in predmetu 
omejen na maksimalni znesek 3,700.000 HRK (t.j. približno 1,000.000 DEM). 

LATVIJA Glavno načelo je vrnitev premoženja v naravi (razen kadar ni to mogoče, ker 
podjetja ali drugo premoženje ne obstoja več, je popolnoma rekonstruirano ali 
pa bivši lastnik ne izrazi želje po prevzemu; v teh primerih gre upravičencu 
odškodnina v obliki lastninskih certifikatov). 

LITVA - Gre za princip vračanja v naravi: prejšnjemu lastniku se vrne podržavljeno 
premoženje: če pa to ni mogoče, se mu da nadomestno premoženje v enaki 
vrednosti. 
- Če vračilo v naravi ni mogoče, gre prejšnjemu lastniku odškodnina. 
- Zakon določa sicer nekatere posebne omejitve za vračanje zemljišč, kakor 
tudi možnost državnega odkupa premoženja, ki se prejšnjemu lastniku 
vrača, zaradi zagotovitve delovanja določenih javnih služb. 

poročevalec, št. 27 34 27. junij 1997 



MADŽARSKA - V RM v načelu ni denacionalizacije, plačuje se le delna odškodnina (o tem 
govori že naslov zakona št. XXV ). 
- Bivšim lastnikom se premoženje vrne indirektno, preko odškodninskih bonov 
(odškodninskih vavčerjev), čeprav se upravičenec lahko odloči za vrnitev 
premoženja v naravi (z določenimi, v zakonu navedenimi izjemami!) 
Odškodninski boni se lahko uporabijo za nakup državnih stanovanj, sredstev, 
delnic in deležev v privatizaciji državne lastnine in za nakup zemlje, kije 
ostala v državni lasti. 
- Izjema je cerkveno premoženje, ki se vrača v naravi, če je cerkvi potrebno za 
njeno funkcioniranje, sicer se tudi za to premoženje plača odškodnina. 
- Odškodnina je po osebi in predmetu omejena na maksimalno 5,000.000.00 
HUF (približno 70.500 DEM). 

NEMČIJA - Premoženjski zakon predvideva za določeno premoženje vrnitev v naravi, v 
kolikor niso podani v zakonu določeni izključevalni razlogi (n pr. vrnitev v naravi 
ni mogoča, podjetje je bilo prodano, pridobitev lastninske pravicejna 
premoženju...). 
- Iz vračila v naravi je izključeno tudi premoženje, ki je bilo odvzeto v letih 1945- 
1949, na temelju zasedbenega prava (z Zakonom o popravi krivicje določena 
odškodnina za takšno premoženje). Kadar gre za vračanje premoženja 
(podržavljenega po letu 1949) je določena zgornja meja vračanja. Zakonodaja 
prejšnjim lastnikom, ki z vrnjenim premoženjem ne opravljajo prvotne 
dejavnosti, omogoča pridobitev le dela zemljišč, ki so bila odvzeta v zemljiški 
reformi. Poleg degresije, ki velja za odškodnine, je določeno še 50% (gl. tabelo 
v prilogi) zmanjšanje. Dodaten pogoj pa je. da so zemljišča za vračanje v 
naravi na voljo po izpolnitvi prednostnih pravic najemnikov. 
- Odškodnina gre upravičencu, kadar vrnitev v naravi ni mogoča ali kadar se 
upravičenec, namesto vrnitve v naravi, odloči za odškodnino. Odškodnina ni 
nikoli popolna, temveč gre za odškodovanje po principu degresivne lestvice. 
- Sprejeto je stališče, da ne gre za vzpostavitev prejšnjega stanja, zato so 
določili predvsem odškodnino (gl. tabelo v prilogi). Ne gre za odškodnino v 
smislu civilnega prava, pač pa za nadomestilo z upoštevanjem socialnega 
položaja prizadetega. Ugodnejši je položaj malih lastnikov. 

POLJSKA - Kadar prejšnji lastniki oz.njihovi pravni nasledniki zahtevajo razveljavitev oz. 
ugotovitev ničnosti odloka o nacionalizaciji, jim gre (ob pozitivni odločitvi) vračilo 
v naravi ali v odškodnini. 

ZR JUGOSLAVIJA Če gre za zemljišča v družbeni lasti se vračajo v naravi, kolikor to ni mogoče, 
se da prejšnjemu lastniku nadomestna nepremičnina in če tudi to ni mogoče, 
odškodnina po zakonu o razlastitvah. 
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III. Kakšne so možnosti denacionalizacije, ko podržavljenega premoženja ni 
več (n.pr. hiša porušena), ali pa premoženje ni več med državnimi 
sredstvi? 

SLOVENIJA 1Če podržavljenega premoženja v celoti ni več. vrnitev v naravi ni mogoča 
(stvarna ovira!); v takem primeru gre upravičencu odškodnina. 
- Če pa podržavljenega premoženja ni mogoče vrniti v celoti.se vrne le deloma, 
za razliko v vrednosti pa se plača odškodnina. 
2. Če je na podržavljenem premoženju lastninska pravica fizičnih a!i civilnih 
pravnih oseb, vrnitev v naravi ni mogoča (pravna ovira!); v tem primeru gre 
upravičencu odškodnina. 

BOLGARIJA - Po Zakonu o vračanju nacionaliziranih nepremičnin je za vrnitev potreben 
obstoj premoženja v obliki, v kakršni je obstojalo v času podržavljenja ter, da je 
premoženje v državno lastnino prešlo na podlagi katerega izmefJ v 1. oz. 2. 
členu navedenih predpisov. Vrnitev po tem zakonu ni mogoča, če je 
premoženje tretja oseba kupila v dobri veri. 
- Po Zakonu o vračanju določenega razlaščenega premoženja lahko lastniki, 
razlaščeni pred 21.4.1991, zahtevajo odpravo razlastitve, če zgradbe v naravi 
še obstajajo. 

ČEŠKA - Če podržavljenega premoženja ni več, vrnitev v naravi ni mogoča, 
upravičencu gre odškodnina. 

. * f 1 

ESTONIJA - Če premoženja ni več, vrnitev v naravi ni mogoča, upravičencu gre tako 
odškodnina. 
- Upravičencu gre odškodnina tudi v primeru, ko na premoženju obstaja 
lastninska pravica tretje osebe. 

HRVAŠKA 1. Če podržavljeno premoženje ( ki je bilo prenešeno v državno, družbeno ... 
lastnino) na dan sprejetja zakona (11.10.1996) v naravi ne obstaja več, 
upravičencu ne pripada pravica do nadomestila po zakonu. 
2. Če so na podržavljenem premoženju tretje osebe pridobile lastninsko 
pravico oz. ga imajo v posesti zaradi pridobitve le - te, gre upravičencu pravica 
do nadomestila v obveznicah RH. 

• 

LATVIJA - Če nacionalizirano premoženje ne obstaja več. gre prejšnjemu lastniku 
odškodnina. 
- Če je lastnica nacionaliziranega premoženja družba z državnim ali občinskim 

. deležem, dobi prejšnji lastnik državni ali občinski delež družbe. 
- Če je lastnica nacionaliziranega premoženja zasebna družba, dobi prejšnji 
lastnik odškodnino. 

LITVA Vrača se le premoženje, kije na dan objave zakona še vedno državna 
lastnina, javna lastnina, zadružno ali družbeno posestvo. 

MADŽARSKA Glede na plačilo odškodnine, ta problem v RM ni aktualen. 
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NEMČIJA V primeru nemožnosti vrnitve v naravi zaradi npr. neobstoja podržavljenega 
premoženja, gre upravičencu odškodnina. Odškodnina kot nadomestilo. 
Upravičenci prejmejo prenosne zadolžnice, ki bodo po 1.1.2004 obrestovane s 
6% letnimi obrestmi, odplačilo sledi v petih enakih letnih obrokih. 
Ne gre za odškodnino v smislu civilnega prava. O tem je razpravljalo tudi 
nemško ustavno sodišče in zavzelo stališče, da zakonodajalec odškodnino 
določi ob tehtanju splošnega interesa in interesa prizadetih. Možno je torej 
različno obravnavanje ob različnih dejanskih okoliščinah. 

POLJSKA 

ZR JUGOSLAVIJA Če premoženja ni več, vrnitev v naravi ni mogoča, razen, če zavezanec 
razpolaga z drugim nadomestnim zemljiščem. Stranke se lahkorsporazumejo. 
da gre upravičencu odškodnina. 
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IV. Kdaj je pričela veljati denacionalizacijska zakonodaja in kakšni so, ali so 
bili roki za vlaganje zahtev? 

SLOVENIJA - Zakon o denacionalizaciji (začel veljati 7.12.1991): 
- fizične osebe so denacionalizacijske zahtevke lahko vložile od 7.12 1991 do 
7.12.1993 
- pravne osebe so denacionalizacijske zahtevke lahko vložile od 13.5 1993 do 
13.5.1995 
- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic ; zahteve za vrnitev premoženja članom agrarnih 
skupnosti se lahko vložijo v roku od 19.2.1994 do 30 6.1999. 
- Zakon o zadrugah 
- Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju 

BOLGARIJA 1.- Zakon o vračanju nacionaliziranih nepremičnin (sprejet 21.2.1992) 
- Zakon o vračanju določenega razlaščenega premoženja (sprejet 21.2.1992) 
2. Po obeh zakonih je potrebno zahtevo vložiti v 6 mesecih od uveljavitve 
zakona. 

ČEŠKA Še v Češko-slovaški federaciji so bili sprejeti v okviru reprivatizacije: 
- Zakon o popravi posledic nekaterih lastninskih krivic (Mali restitucijski zakon): 
sprejet 1.11.1990: veljal je le 6 mesecev in v tem roku so morali razlaščenci 
tudi vložiti svoje zahteve. 
- Poseben - pravni zakon (Veliki restitucijski zakon): sprejet 21.2.1991; začel 
veljati 1.4.1991: zahteve so se lahko vložile do 30 9.1991. 
- Zakon o ureditvi lastninskih pravic na zemlji in drugi kmetijski lastnini 
(Zemljiški zakon): sprejet 21.5.1991; zahteve so se lahko vložile do 
31.12.1992. 

ESTONIJA - Zakon o spremembi principov lastništva (sprejet 13.6.1990) 
- Zakon o zemljiški reformi (sprejet 17.10.1991) 
- Zakon o privatizaciji (sprejet 17.6.1993) 

HRVAŠKA - Zakon o nadomestilu za premoženje, odvzeto v času jugoslovanske 
komunistične vladavine (začel veljati 1.1.1997): prejšnji lastnik (fizična ali 
pravna oseba) lahko zahtevo vloži v roku od 1.1.1997 do 1.7.1997 

LATVIJA 1.- Zakon o lastninskih pravicah v odnosih med tujimi državami in Latvijo 
(sprejet 4.9.1991) 
- Zakon o vračanju zgradb njihovim zakonitim lastnikom (sprejet 30 10.1991) 
- Zakon o vrnitvi premoženja verskim organizacijam (sprejet 12.5.1992) 
- Zakon o obnovitvi lastninskih pravic do podjetij in drugih premoženjskih 
objektov (sprejet 30.3.1993) 
2. Rok za vložitev prijav je bil večkrat spremenjen; 3.12.1994 za industrijske 
objekte, 1.6.1994 za nepremičnine in zemljišča. 

LITVA Zakon o postopku in pogojih vračanja lastninskih pravic (sprejet 18.6.1991): 
zahteve so morale biti vložene do 31.3.1992. 
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MADŽARSKA - Zakon št. XXV. o reguliranju premoženjskega lastništva in o delni povrnitvi 
škode na premoženju državljanov zaradi krivičnega ravnanja države; sprejet 
24.4.1991; Zahteve je bilo potrebno vložiti v 90 dneh po uveljavitvi zakona, 
vendar je bil rok z Zakonom št.II. iz leta 1994 podaljšan do 15.3.1994. 

NEMČIJA - Pogodba o združitvi (EV) vsebuje splošne določbe o vračanju protipravno 
odvzetega premoženja ( gre za vračanje vsega odvzetega premoženja, prejšnji 
lastniki se namesto vrnitve premoženja lahko odločijo za odškodnino, 
odškodnina je predvidena za primere, ko je bilo premoženje pridobljeno s 
strani 3. oseb v dobri veri etc. Ti principi so bili implementirani v vrsrti zakonov: 
- Zakon o ureditvi odprtih premoženjskih vprašanj (premoženjski zakon) je 
stopil v veljavo 29.9.1990. Zahtevki za vračilo nepremičnin v naravi so bili lahko 
vloženi do 31.12.1992, za vračilo premičnin pa do 30.6.1993. 
- Zakon o odškodninah; začel veljati 1.12.1994. 
- Zakon o izravnavi škode; začel veljati 1.12.1994. 
- Zakon o popravi krivic 

POLJSKA - Poljska do začetka leta 1995 še ni sprejela zakona ali drugega pravnega akta 
o vračanju nacionaliziranega premoženja, kljub že nekaterim zakonskim 
osnutkom. To pa ne pomeni, da se nacionalizirano premoženje sploh ne vrača. 
- Prejšnji lastniki oz. njihovi pravni nasledniki lahko zahtevajo ugotovitev 
neveljavnosti odloka oz. razveljavitev odloka o nacionalizaciji premoženja 
zaradi kršitve pravnih predpisov (ta možnost odpade, če je do prenosa 
premoženja prišlo v skladu z veljavnimi predpisi!). 
- Vračanje cerkvenega premoženja pa je urejeno z: 
• Zakonom o odnosu države do Katoliške Cerkve v Poljski Ljudski 

Republiki (sprejet 17.5.1989) 
• Zakonom o odnosu države do Poljske Avtokefalne Pravoslavne 

cerkve (sprejet 4.7.1991) 
• Zakonom o odnosu države do Evangeličanske Reformirane Cerkve v 

Republiki Poljski (sprejet 13.5.1994) 

ZR JUGOSLAVIJA Zakon o načinu in pogojih priznanja pravic in vračanju kmetijskih zemljišč in 
gozdov je objavljen v Ur.l. Republike Srbije št. 18/91 z dne 26.3.1991. 
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V. Kdo so zavezanci za vračilo premoženja in kadar to ni država, kakšne so 
njihove pravice? 

SLOVENIJA - Pravna oseba, v katere premoženju so stvari, ki se vrnejo upravičencem 
(zavezanec za vrnitev stvari) 
- Podjetja oz. druge pravne osebe, v katerih premoženju so sredstva oz. 
premoženje podržavljenih podjetij ali drugih gospodarskih subjektov (zavezanci 
za vrnitev podržavljenih podjetij oz. drugih gospodarskih subjektov ali za 
vzpostavitev lastninskega deleža) 
- Slovenski odškodninski sklad (zavezanec za odškodnino v obveznicah ali 
delnicah, ki so v lasti RS) 
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (zavezanec za vračilo podržavljenih 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov) 
- RS (zavezanec za odškodnino v denarju) 

BOLGARIJA 

ČEŠKA - Po zemljiškem zakonu so zavezanci vladne podružnice in agencije ali 
zadruge, ki imajo zemljo v uporabi (zavezanci za vračilo v naravi); država je 
zavezanec za plačilo odškodnine za zemljo, ki je ni mogoče vrniti; za ostale 
odškodnine pa so zavezanci za plačilo ustanove, ki zemljo uporabljajo. 
- Sicer pa so zavezanci za izročitev stvari organizacije, ki so stvari posedovale 
(ki so imele na stvari lastninsko pravico ali pravico ali pravico do gospodarjenja 
z državnim premoženjem). Pravice in obveznosti teh organizacij urejajo 
posamezni zakoni. 

ESTONIJA - Država (zavezanec za odškodnino) 

HRVAŠKA - Fizična ali pravna oseba, v katere premoženju se nahaja premoženje, ki se 
vrača (zavezanec za nadomestilo v naravi), če zakon ne določa drugače. 
- Hrvaški fond za privatizacijo (zavezanec za nadomestilo v delnicah oz. 
deležih). 
- Fond za nadomestilo odvzetega premoženja (zavezanec za nadomestilo v 
denarju ter obveznicah RH). 

LATVIJA - Država (za poslovne objekte ter nepremičnine; hiše in zemljišča v lasti 
države) 
_ Občine (za poslovne objekte ter nepremičnine: hiše in zemljišča v lasti 
občine) 

LITVA 

MADŽARSKA - Država (zavezanec za plačilo odškodnine) 
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NEMČIJA - Nosilcem javne oblasti (zveza, dežele ali občine) je pripadlo državno 
premoženje za upravljanje v okviru njihovih pristojnosti. 
- Med nosilci javne oblasti (zveza, dežele ali občine) in vodstvom družbe 
Treuhandanstalt je bilo razdeljeno javno premoženje, ki ni nujno služilo 
potrebam oblasti (t.i. finančno premoženje). 
- Družbi Treuhandanstalt so bila dodeljena prejšnja podjetja v ljudski oblasti, 
pa tudi kmetijske površine. 

POLJSKA 

ZR JUGOSLAVIJA 
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VI. Kateri so organi, ki odločajo 0 zahtevah za vračilo premoženja in ali so bili 
le-ti ustanovljeni posebej za ta namen? 

SLOVENIJA 1. O večini zahtev odločajo upravni organi: 
- na I. stopnji (58 upravnih enot z izpostavami ter MF in MK) 
- na II. stopnji (MKGP. MOP. MGD) 
- sodno varstvo je zagotovljeno z možnostjo upravnega spora pred Vrhovnim 
sodiščem RS 
2. 0 nekaterih zadevah pa odločajosodišča: 
- na I. stopnji (44 okrajnih sodišč) 
- na II. stopnji (4 višja sodišča) 
- revizija kot izredno pravno sredstvo (Vrhovno sodišče RS) 
Organi niso bili ustanovljeni posebej za namen odločanja 0 zahtevah za vračilo 
premoženja 

BOLGARIJA - 0 zahtevah po Zakonu 0 vračanju nacionaliziranih nepremičnih odloča 
Ministrstvo za finance (če je zahteva zavrnjena, je možna pritožba na Vrhovno 
sodišče). 
- 0 zahtevah po Zakonu 0 vračanju določenega razlaščenega premoženja 
odločajo župani (če je zahteva zavrnjena, je možna pritožba na okrožno 
sodišče). 

ČEŠKA - Upravičenost zahtevka za vračilo premoženja presojajo posamezne 
organizacije, ki to premoženje posedujejo. 
- Za vračanje kmečkega (poljedeljskega) premoženja je bil ustanovljen 
poseben organ (Zemljiški urad oz. Zemljiški sklad). 

ESTONIJA 

HRVAŠKA Organi, pristojni za odločanje 0 zahtevah za nadomestilo, niso bili ustanovljeni 
posebej za ta namen. 0 zahtevah odločajo upravni organi: 
- na I. stopnji (pristojni Županijski uradi) 
- na II. stopnji (Ministrstvo za pravosodje RH) 

LATVIJA 1- Agencija za privatizacijo (za objekte, ki jih nadzoruje Agencija za 
privatizacijo) 
- Ministrstvo za ekonomijo (za ostale objekte v državni lasti) 
- Višji občinski organ (za občinsko lastnino) 
- Prejšnji lastnik se lahko obrne na sodišče v primeru, da državne ali občinske 
ustanove ne sprejmejo odločitve v roku, ki ga določa zakon. 
2. Za ta namen niso bili ustanovljeni posebni organi: ministrstvo za ekonomijo 
ter večje občine pa imajo oddelke za vrnitev premoženja in privatizacijo. 

LITVA Zahteve za vračilo premoženja se vložijo pri pristojnih oblasteh mesta ali 
območja, kjer se premoženje nahaja. 0 zahtevah odločajo pristojna ministrstva 
ali pristojni občinski organi. Zoper odločitev je možna pritožba na sodišče. 

MADŽARSKA O zahtevkih na prvi stopnji odločajo Županijski odškodninski uradi (v RM je 19 
županij); na drugi stopnji pa Državni urad za odškodnine. Ti organi so bili 
ustanovljeni posebej za ta namen. V njih je zaposlenih približno 1000 oseb. 
Možna je tudi sodna kontrola upravnega odločanja. 
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NEMČIJA - Nove zvezne dežele, na katere se nanaša izvajanje zakona, so pri okrožjih in 
mestih s statusom okrožja, ustanovile urade za urejanje odprtih premoženjskih 
vprašanj, prav tako pa tudi posebne deželne urade za ista vprašanja. 
- Z odškodninskimi skladi pa upravlja Zvezni urad za urejanje odprtih 
premoženjskih vprašanj, kije podrejen Zveznemu finančnemu ministrstvu. 

POLJSKA 0 zahtevah prejšnjih lastnikov oz. njihovih pravnih naslednikov za razveljavitev 
oz. ugotovitev neveljavnosti odloka o nacionalizaciji premoženja odločajo 
organi vladne administracije (organi državne uprave); te odločitve preverjajo 
ministri, pooblaščeni za določeno vrsto premoženja: odločitve ministrov pa so 
podrejene sodni kontroli Vrhovnega sodišča. 

ZR JUGOSLAVIJA Upravni organi in posebej imenovane komisije odločajo o upravičenosti do 
vračila. Kolikor vračilo v naravi ni mogoče in o višini odškodnine nf dosežen 
sporazum, se odškodnina določa v postopku pri pristojnem sodišču. 

/ 
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VII. Kdo so upravičenci ter pogoji za pridobitev statusa upravičenca za 
vračilo premoženja? 

SLOVENIJA 1. Po ZDEN: 
- predvsem fizične osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi 
predpisa iz 3. ali 4. člena oz. načina iz 5. čl. ZDEn in so bile v času 
podržavljenja jugoslovanski državljani ter jim je bilo to državljanstvo po 
9.5.1945 priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo. 
- Cerkve in druge verske skupnosti, njihove ustanove oz. redi, ki ob uveljavitvi 
ZDEN delujejo v RS. 
- Pravne osebe (ob smiselni uporabi kriterijev za fizične osebe ter cerkve in 
druge verske skupnosti). 
2. Po ZZ: 
-zadružne organizacije, organizacije kooperantov oz. zadružne zveze. 
- Zveza hranilno-kreditnih služb Slovenije r.o. in Slovenska zadružna kmetijska 
banka. 
3. Po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnost ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic: 
- člani agrarnih skupnosti, organizirani po tem zakonu. 

BOLGARIJA Nobeden od obeh zakonov ne precizira pogojev za upravičenca do vračila 
premoženja; upravičenci so: 
- fizične osebe oz. njihovi dediči, če niso več žive (ni zahtevano, da morajo biti 
bolgarski državljani) 
- po Zakonu o vračanju določenega razlaščenega premoženja pa tudi pravne 
osebe oz. prejšnji družbeniki ali člani, če ne obstajajo več. 

ČEŠKA - Po malem restitucijskem zakonu so upravičenci tudi tuji državljani, če 
dokažejo, da njihova zahteva še ni bila rešena v njihovi državi, na podlagi 
bilateralnega sporazuma. 
- Po zemljiškem zakonu se lahko zemljišča vrnejo le državljanom Češke 
republike (oz. prej Češko-slovaške federacije), ki imajo v Češki republiki (prej 
Češko-slovaški federaciji) stalno prebivališče. 

ESTONIJA Upravičenci po zakonu iz leta 1990 so fizične osebe, ki so bile estonski 
državljani na dan 16.6.1940 ali so imeli stalno prebivališče na ozemlju Estonije 
na dan uveljavitve tega zakona,t.j. 20.6.1991. Po istem zakonu so upravičenci 
tudi pravne osebe, vendar le, če gre za družbene (socialne) ali verske 
organizacije, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in so delovale na dan 
16.6.1940 ter še vedno delujejo. 

HRVAŠKA Upravičenci do nadomestila so: 
- fizične osebe - prejšnji lastnik oz. njegovi pravni nasledniki prvega dednega 
reda, ki so na dan sprejetja zakona imeli hrvaško državljanstvo. 
- pravne osebe - pravne osebe oz. njihovi pravni nasledniki, katerim je bilo 
premoženje odvzeto na podlagi v 2. členu navedenih predpisov ali na podlagi v 
3. členu navedenih aktov in načinov, vendar le, če so do sprejetja zakona na 
ozemlju Republike Hrvaške obdržale neprekinjeno pravno kontinuiteto, 
opravljale dejavnost in imele sedež (izjemo od tega principa ureja drugi 
odstavek 12. člena). 
- tuje osebe - tujim fizičnim in pravnim osebam po izrecni zakonski določbi (11. 
člen) ne pripadajo pravice iz zakona. V drugem odstavku 11. člena pa zakon 
dopušča možnost, da se tudi tujim fizičnim in pravnim osebam priznajo pravice 
iz zakona, če bi bilo to dogovorjeno z meddržavnim sporazumom. 

LATVIJA Upravičenci niso prejšnji lastniki, ki so bili pravne osebe (kot d.d. ali d.o.o.) 
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LITVA Upravičenci so prejšnji lastniki, ki so litvanski državljani ter imajo stalno 
prebivališče v Litvi. 

MADŽARSKA Upravičenci so: madžarski državljani; osebe, ki so bile ob podržavljenju 
madžarski državljani; ter osebe, ki niso madžarski državljani, če so imele na 
dan 31.12.1990 stalno prebivališče na Madžarskem in bodo verjetno za stalno 
ostale na Madžarskem; osebe, katerim je bilo premoženje odvzeto, ker jim je 
bilo odvzeto madžarsko državljanstvo; če pa upravičenci niso več živi, pa so za 
uveljavljanje pravic upravičeni njihovi dediči oziroma zakonec. Niso pa 
upravičenci tiste osebe, ki so že dobile odškodnino po medn. sporazumu ali 
pogodbi. 

NEMČIJA 

POLJSKA 

ZR JUGOSLAVIJA Upravičenci so osebe, prejšnji lastniki zemljišč (oz. njihovi pravni nasledniki), ki 
so prešla v družbeno lastnino na podlagi kmetijskogospodarsko- zemljiškega 
sklada in z zaplembami, zaradi neizvršenih obveznosti obveznega odkupa 
kmetijskih proizvodov. 
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PRILOGA Rueckgabe und Entschaedigung von konfisziertem Grundei- 
gentum (Nomos Verlag, 1994) prikazuje tabelo za izračun 

Zakon o odškodninah in nadomestilih za podržavljeno premoženje nadomestil na podlagi veljavnih predpisov. Izhodišče je tržna 
z zemljiško reformo v obdobju 1945-1949 pozna dva načina, in vrednost hektaria zeml)isc v vrednosti 5.700 DEM: 
sicer vračilo površin in nadomestila. Jens Wagner v svoji knjigi 

velikost 
ha 

višina nadomestila 
DEM 

prometna vrednost 
DEM 

razmerje 

100 113 184 570 000 1:5 

250 209 730 1 425 000 1:7 

500 317 460 2 850 000 1:9 

1000 467 460 5 700 000 1:12 

2000 682 920 11 400 000 1:17 

Tabela pokaže degresijsko stopnjo, ki sega celo do 95% zmanjšanja vrednosti. 

Če prejšnji lastnik ne opravlja sam dejavnosti v zvezi s premoženjem, se premoženje vrača v naravi (kadar 
je na razpolago) kot Wagner prikazuje v tabeli: 

velikost prejšnjega 
"obrata" 

ha 

višina odškodnine 
DEM 

50% izravnave 
vrednosti 

DEM 

možnost ponovne 
pridobitve 

ha 

razmerje 

100 113 184 56 592 13 1:8 

250 209 730 104 865 24 1:10 

500 217 460 158 730 37 1:13 

1 000 467 460 233 730 54 1:18 

2 000 682 920 341 460 79 1:25 

Degresivno lestvico je ZRN uvedla tudi na drugih področjih nadomestil: 

znesek do 
DEM 

zmanjšanje 
v% 

do 10 000 0 

10 000 do 20 000 30 

20 000 do 30 000 40 

30 000 do 40 000 50 

40 000 do 50 000 60 

itd. 

1 000 000 do 30 000 000 90 

preko 30 000 000 95 
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Priporočilo 

PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZRORA OR 

ODRAVNAVANJU PREDLOGA 

POSLANCA AURELIA JURIJA ZA 

SPREMEMRO 75. ČLENA POSLOVNIKA 

Komisija za poslovnik je na 4. redni seiji, dne 10.6.1997 
obravnavala predlog poslanca Aurelia Jurija za spremembo 
75. člena poslovnika, ki gaje posredoval komisiji dne 25.4.1997. 
Predlog spremembe se nanaša na 75. člen poslovnika, kjer naj 
bi se dodal nov tretji odstavek, ki bi se glasil: Tudi priglasitev k 
besedi, ko besedo ima drug govornik, se v skladu s prejšnjima 
odstavkoma opravi le z dvigom roke". V obrazložitvi poslanec 
Aurelio Juri opozarja na nevzdržno sedanjo prakso nekaterih 
poslancev, ki se priglašajo k besedi ("Proceduralno!", "Replika!") 
v nasprotju z določbo 75. člena poslovnika, to je med govorom 
drugega poslanca, in s tem motijo druge poslance ter ostale, ki 
govornika poslušajo, vse to pa prispeva k ustvarjanju vzdušja 
rastoče napetosti, medsebojne nestrpnosti in prepira ter 
dekoncentrira tako govornika kot poslušalce. 

Člani komisije so načelno podprli predlagatelja in menili, da je 
potrebno tudi za prijavljanje k besedi, da bi poslanec opozoril 
na kršitev poslovnika, kršitev dnevnega reda, oziroma podal 
repliko, upoštevati določbo 67. člena poslovnika (prijavljanje k 
razpravi). Predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je s tem v zvezi opozoril, da bi se moral predlog 
poslanca Aurelia Jurija nanašati na 67. člen poslovnika, ter 
hkrati opozoril, da poslovnik že sedaj ureja prijavljanje k besedi, 
da ga je potrebno le izvajati v praksi, morebitne kršitve pa v 

skladu s poslovnikom tudi sankcionirati. Člani komisije so v 
nadaljnji razpravi menili, da bi moral poslanec, ki želi govoriti o 
kršitvi poslovnika, dnevnega reda ali podati repliko, svoje hotenje 
izraziti takoj potem, ko bi govornik, ki ima tedaj besedo, končal 
s svojim nastopom. 

Po razpravi so člani komisije ugotovili, da spremembe 
poslovnika, ki jih predlaga poslanec Aurelio Juri, niso 
potrebne in da je mogoče njihov namen doseči tudi s 
priporočilom komisije. 

Člani komisije so sklenili (6 ZA, 3 PROTI), da posredujejo 
predsedniku državnega zbora naslednje 

priporočilo: 

Predsedniku državnega zbora priporočajo, naj opozori 
poslance, da v primeru, ko želijo govoriti o kršitvi 
poslovnika ali dnevnega reda (70. člen poslovnika) 
oziroma želijo priglasiti "repliko", to storijo takoj potem, 
ko je govornik, ki ima tedaj besedo, končal z razpravo, 
oziroma repliko, da ne bi motili razpravljavca. 

Predsednik 
dr. Ciril Ribičič, l.r. 
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