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POPRAVEK

DODATNIH

Popravek dodatnih sklepov gradiva Državnega zbora, številka
005-01/95-4/8, EPA 232-II z dne 27.9.1997, ki jih je Državni zbor
sprejel na 14. izredni seji, dne 27.9.1997 ob obravnavi:

SKLEPOV

"Državni zbor RS bo določil referendumska območja in na njih
razpisal referendume samo v primeru, če predlogi, pobude in
vloge v zvezi z ustanovitvijo občine v celoti izpolnjujejo pogoje za
ustanovitev občine v skladu z zakonom o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij in zakonom o lokalni
samoupravi, ki jih naj občinski sveti upoštevajo pri oblikovanju
svojih mnenj. Za uveljavljanje izjem iz 13. a člena zakona naj
Vlada RS oblikuje ustrezne kriterije, da le-te ne bodo postale
pravilo."

- odločitve Državnega zbora v zvezi s predlogi za izvedbo
postopka po zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij na podlagi predhodne opredelitve Vlade Republike
Slovenije.
Črta se dodatni sklep pod točko 1. v naslednjem besedilu:

OPOMBA UREDNIŠTVA
Sklepi in dodatni sklepi Državnega zbora v zvezi s
predlogi za izvedbo postopka po zakonu o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij na podlagi
predhodne opredelitve Vlade Republike Slovenije, so
bili objavljeni v 49. št. Poročevalca, 21. oktobra 1997.
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- EPA 300 -II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 6. novembra 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ALOCIRANE OBVEZNOSTI NOVE LJUBLJANSKE
BANKE,, D.D., LJUBLJANA IN NOVE KREDITNE BANKE
MARIBOR, D.D., MARIBOR IZ NASLOVA KREDITOV, KI JIH
JE SKLAD ZA FINANCIRANJE POVEČANJA ZAPOSLOVANJA
V GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH IN IZRAZITO EMIGRACIJSKIH PODROČJIH SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NAJEL PRI SKLADU SVETA
EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
S poravnavo obveznosti NLB, d.d., in NKBM, d.d„ do Sklada
Sveta Evrope za socialni razvoj in s prevzemom garancije s
strani Republike Slovenije do Sklada za alocirani dolg
slovenskih komitentov, se bodo dokončno uredile odprte
obveznosti do Sklada in s tem uredile obveznosti Slovenije do
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zadnje evropske finančne ustanove do nekdanje SFRJ. Na ta
način si Slovenija utrjuje svoj položaj v procesu vključevanja v
Evropsko unijo. Poleg tega pa je eno izmed področij rednih
letnih misij Mednarodnega denarnega sklada (MDS) tudi
pregledovanje rednega odplačevanja zunanjih kreditnih
obveznosti držav članic, kamor sodi tudi odplačilo obveznosti
do Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj. MDS v svojih rednih
misijah stalno opozarja na omenjeno neizpolnjeno obveznost.
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zakon sprejme po hitrem postopku,
saj gre za izredne potrebe države.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.
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finančnih ustanovah nekdanje SFRJ.

UVOD

Pri urejanju obveznosti do Sklada je pomembno poudariti, da ne
gre za urejanje pravnega nasledstva članstva nekdanje
Jugoslavije v Skladu, ker nekdanja Jugoslavija ni bila članica
Sklada, je pa imela sklenjen poseben bilateralni sporazum o
sodelovanju. Slovenija je postala redna članica Sklada na podlagi
statuta iz leta 1993.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Razlog za sprejem zakona je ureditev alociranih obveznosti Nove
Ljubljanska banke, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) in
Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor (v nadaljevanju: NKBM
d.d.) do Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljevanju:
Sklad), ki izhajajo iz kreditnih pogodb, ki sta jih banki sklenili s
Skladom za financiranje povečanja zaposlovanja v manj razvitih
in izrazito emigracijskih področji Jugoslavije (v nadaljevanju:
Jugoslovanski sklad), kateri je kredite najel pri Skladu Sveta
Evrope za socialni razvoj Pri ureditvi obveznosti gre za prevzem
alociranih obveznosti, ki so izhajale iz posebnega bilateralnega
sporazuma o sodelovanju med nekdanjo Jugoslavijo in takratnim
Skladom Sveta Evrope za reintegracijo, ki se je leta 1993 z novim
statutom preimenoval v Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj in
katerega redna članica je leta 1994 postala Republika Slovenija.
Z zakonom se tako ureja prevzem garancije do Sklada v okviru
pravnega nasledstva za alocirani dolg slovenskih kreditojemalcev.

2. Cilji in načela zakona
S predlogom zakona se dokončno urejujejo alocirane obveznosti
NLB, d.d. in NKBM, d.d., ki so izhajale iz pridruženega članstva
nekdanje Jugoslavije v Skladu, ter se ureja prevzem garancije s
strani Republike Slovenije do Sklada v okviru pravnega
nasledstva za alocirani dolg slovenskih kreditojemalcev. Načela
prevzema alociranega dolga določa Ustavni zakon za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije iz leta 1991 in Ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1994. Gre za upoštevanje
prevzema posojila po kriteriju končnega uporabnika posojila kot
osnovnega načela razmejitve obveznosti med pravnimi osebami
po republikah naslednicah nekdanje Jugoslavije.

Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (v angleškem jeziku
imenovan: Council of Europe Social Development Fund), je
finančna ustanova, ki je tesno povezana s Svetom Evrope (Council
of Europe), s posebnim sporazumom, ki podeljuje Svetu Evrope
upravljalsko funkcijo nad Skladom kot svojo posebno finančno
ustanovo.

3. Finančne in druge posledice
Sredstva za izpolnitev obveznosti iz garancije se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije in se bodo, v primeru vnovčitve
garancije, nadomestila v skladu z določilom 6. člena predloga
zakona.

Z poravnavo dela obveznosti Nove Ljubljanska banke, d.d.,
Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor se bodo
dokončno uredile alocirane obveznosti Republike Slovenije, ki so
izhajale iz pridruženega članstva nekdanje Jugoslavije do Sklada
Sveta Evrope za reintegracijo. Z ureditvijo obveznosti v Skladu
bo Republika Slovenija zaključila pravna nasledstva v evropskih

Predlog zakona ne zahteva spremembe zakonodaje Republike
Slovenije.

povečanega za pripadajoče obresti.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. člen

Republika Slovenija daje poroštvo v skladu s splošnimi pogoji za
najemanje kreditov Sklada za Socialni razvoj Sveta Evrope (v
nadaljevanju: Sklad) za alocirane obveznosti iz kreditnih pogodb,
ki ju skleneta Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana in Nova
Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor za obveznosti slovenskih
dolžnikov iz kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja
zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih
področjih SFR Jugoslavije najel pri Skladu dne 30. marca 1988,
30. avgusta 1989 in 30. julija 1990.

Če Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana oziroma Nova Kreditna
banka Maribor, d.d., Maribor zaradi svoje plačilne nesposobnosti
ne poravna svojih dospelih obveznosti iz kreditne pogodbe, bo
Republika Slovenija na poseben poziv Sklada plačala te
obveznosti namesto Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana
oziroma Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor.
4. člen

2. člen

Minister pristojen za finance podpiše v svojstvu garanta kreditni
pogodbi iz prvega člena in zadolžnici, ki sta sestavni del kreditnih
pogodb.

Poroštvo za obveznosti iz prejšnjega odstavka daje Republika
Slovenija do skupnega zneska 2.807.603,54 DEM po stanju na
dan 30.10.1997 iz naslova:

5. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz 1. člena se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

- zaostalih glavnic v višini:
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: 1.810.662,78 DEM

6. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe
namesto Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana oziroma Nove
Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor, pridobi pravico do regresa

-v bodoče dospevajočih glavnic v višini:
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: 636.375,69 DEM
Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor: 360.565,07 DEM
poročevalec, št. 55
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Garancijski obljubi se deponirata pri Banki Slovenije kot plačilnemu
agentu Republike Slovenije.

za izplačane zneske in stroške, ki so v zvezi s tem nastali.
Pravica Republike Slovenije do regresa iz prejšnjega odstavka
se zavaruje tako, da Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
oziroma Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor izdata
abstraktno nepreklicno prvovrstno garancijsko obljubo plačljivo
na prvi poziv, ki se glasi na celotno višino obveznosti s pripadajočimi
obrestmi, za katero Skladu jamči Republika Slovenija, in sicer v
roku 30 dni od dneva podpisa kreditnih pogodb iz 1. člena.

Stroške, povezane z garancijsko obljubo, nosi Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana in Nova Kreditne banka Maribor, d.d., Maribor.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1.
Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljevanju: Sklad) je
bil ustanovljen leta 1956 z imenom Sklad Sveta Evrope za
reintegracijo. Doleta 1993je deloval kot razvojna banka, katerega
osnovni cilji so bili pomagati beguncem in političnim ter ekonomskim
migracijam v Evropi. Zadnje čase pa Sklad vedno bolj prehaja na
področje financiranja drugih socialnih projektov, na primer
odpiranja novih delovnih mest in ohranjanja starih delovnih mest,
na financiranje stanovanjske gradnje ter socialne infrastrukture,
gradnje zdravstvene in šolske mreže. Sodeluje tudi pri financiranju
projektov varstva okolja.

statuta Sklada. Ob sprejemu novega statuta Sklada se je Vlada
Republike Slovenije v skladu z oddelkom 3c člena XV Statuta
Sveta Evrope že na svoji 61. seji dne 3.12.1993 zavezala z
deklaracijo, da bo formalno uredila pravno podlago za včlanitev
Republike Slovenije v Skladu. Pravni odnos Republike Slovenije
do Sklada se je dokončno pravno uredil letos z ratifikacijo Tretjega
protokola h Konvenciji o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope,
katerega Statut Sklada je sestavni del. Oba mednarodna pravna
akta je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral marca 1997
(Uradni list Republike Slovenije št. 13/07, Mednarodne pogodbe
št. 7/97).

Na podlagi posebnega bilateralnega sporazuma je bila pridružena
članica tudi nekdanja Jugoslavija, ki je v tem času uporabila
posojila v višini cca. 125,5 milijonov DEM. Posojilo je bilo dodeljeno
Skladu za financiranje povečevanja zaposlovanja v manj razvitih
in izrazito emigracijskih področij Socialistične federativne republike
Jugoslavije (v srbohrvaškem jeziku: Fond za financiranje
povečanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito
emigracionim področjim SFR Jugoslavije; v nadaljevanju:
Jugoslovanski sklad), od tega je bilo slovenskim končnim
uporabnikom preko Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor dodeljeno 7.672,281 DEM (LB, d.d.:
3.050.130 DEM: KBM, d.d.: 4.622,151 DEM)
■' ;
Krediti, ki jih je Sklad odobril Jugoslovanskemu skladu, so bili
zavarovani z garancijo SFRJ, odnosi z bankami v nekdanji
Jugoslaviji pa sO bili urejeni s komisijskimi pogodbami, sklenjenimi
med jugoslovanskim skladom in poslovnimi bankami ter z
garancijami, ki so jih poslovne banke izdajale v korist
Jugoslovanskega sklada.

Ob sprejemu Republike Slovenije med članice Sklada dne 1.2.1994
je Sklad sprožil vprašanje NLB, d.d., Ljubljana in NKBM, d.d..
Maribor, da prizna njihovim kreditom enak status, kot ga je priznala
kreditom mednarodnih finančnih institucij. V soglasju z Ministrstvom
za finance Republike Slovenije sta banki tujemu kreditorju potrdili,
da bosta prevzeli obveznosti za slovenske posojilojemalce.
NLB, d.d., je sporočila Skladu, da bo začela odplačevati dolg, ko
bo uveljavljen novi bilateralni pogodbeni odnos, ko bo Slovenija
prevzela vlogo garanta in bodo istočasno vrnjene vse garancije,
izdane v korist Jugoslovanskega sklada in anulirane vse
komisijske pogodbe, sklenjene s Skladom.
3.
Na podlagi splošnih pogojev Sklada sta banki leta 1997 začeli
usklajevati besedila pogodb. Med pogajanji sta bili banki obveščeni,
da je Sklad dosegel sporazum z Zvezno republiko Jugoslavijo in
Jugoslovanskim skladom glede prevzema obveznosti za alocirani
dolg ter glede anuliranja kreditnih pogodb in garancij ter izročitev
zadevne dokumentacije Skladu. Dne 19.11.1996 sta Sklad in
Jugoslovanski sklad o tem sklenila ustrezno pogodbo.

Sklad je avgusta 1992 na podlagi informacij, ki jih je dobil od
Jugoslovanskega sklada poslal NLB, d.d. in NKBM, d.d. potrditev
seznam projektov, financiranih preko obeh slovenskih bank s
prošnjo, da potrdijo višino kreditov in pripravljenost bank za
prevzem obveznosti. Slovenski banki sta odgovorili pozitivno, da
v pogodbenih odnosih s Skladom prevzameta obveznosti v skladu
z Ustavnim načelom iz leta 1991, to je po načelu upoštevanja
končnega uporabnika posojila kot osnovnega načela razmejitve
obveznosti med pravnimi osebami po republikah naslednicah
nekdanje SFRJ, ter pri tem poudarili, da bosta vstopili v nov
pogodbeni odnos šele, ko bo na ustrezen način prejšnji stari
pogodbeni odnos veljavno prenehal.

NLB, d.d., in NKBM, d.d., so svoje nove odnose s Skladom Sveta
Evrope za socialni razvoj zavarovali na naslednji način: pridobili
sta čvrsto obljubo Sklada, da jima bo ob podpisu pogodbe izročil
original garancij in komisijskih pogodb; Sklad bo na podlagi 14.
člena posojilne pogodbe takoj po podpisu obvestil Jugoslovanski
sklad, da je s tem razrešen za del obveznosti po kreditih, ki sta jih
prevzeli NLB, d.d. in NKBM, d.d.
Sklad je slovensko stran s posebnim pismom dne 16.10.1997
tudi obvestil, da je z ostalimi novonastalimi državami nekdanje
Jugoslavije že sklenil na podlagi načela alociranega dolga pogodbe
o prevzemu njihovega dela dolga do Sklada. Hkrati pa je Sklad
slovensko stran tudi seznanil, da je obvestil Jugoslovanski sklad
o tem, da so obveznosti iz naslova garancij Ljubljanska banke

2.
Leta 1993.se je Sklad Sveta Evrope za reintegracijo preimenoval
v Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj s sprejemom novega
21. november 1997

7

poročevalec, št. 55

d.d., Ljubljana (LB d.d.) za tri končne koristnike izven ozemlja
Republike Slovenije, že vljučene v sporazumu, sklenjenim med
Skladom in hrvaškimi bankami ter Vlado Republike Hrvaške julija
1996 (MTC Medjimurska trikotaža - Čakovec in RO "Velebit"
Tvornica Trikotaža Karlovac) in v sporazumu sklenjenim med
Skladom in Jugoslovanskim skladom 19.11.1996 (PPRO "15.
oktobar" Kulpin OOUR "Kooperativa Bački Petrovac). Menimo,
da to predstavlja zadostno podlago, da bo lahko LB d.d. pridobila
ustrezno dokumentacijo s strani Jugoslovanskega sklada za
dokončno razknjiženje dolga omenjenih treh končnih uporabnikov.
S tem bo zadeva dokončno urejena.

Sveta Evrope za reintegracijo in preimenovanem leta 1993 v
Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (1. člen); določa na dan 30.
10.1997 skupni znesek zaostalih glavnic in v bodoče dospevajočih
glavnic za NLB, d.d., in NKBM, d.d., (2. člen); da je v primeru
plačilne nesposobnosti NLB, d.d., in NKBM, d.d.. Republika
Slovenija dolžna na poziv Sklada plačati obveznosti za NLB, d.d.,
oziroma NKBM, d.d. (3. člen); da bo minister za finance Republike
Slovenije v svojstvu Republike Slovenije kot garanta podpisal
obe kreditni pogodbi in zadolžnici, ki sta sestavni del kreditnih
pogodb (4. člen); določa obveznost Republike Slovenije, da
zagotavlja sredstva v proračunu Republike Slovenije za eventuelni
poziv Sklada, da se poroštvo uveljavi (5. člen); predzadnji člen
določa pravico Republike Slovenije, da v primeru plačila obveznosti
pridobi pravico do povračila za izplačane zneske in stroške, ki so
v zvezi s tem nastali, pravica Republike Slovenije pa se zavaruje
z izdajo garancijske obljube banke (6. člen); zadnji člen določa
uveljavitev zakona, to je: zakon začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (7. člen).

5.
Predlog zakona ureja naslednjo vsebino: opredeljuje poroštvo
Republike Slovenije za obveznosti NLB, d.d., in NKBM, d.d., za
obveznosti slovenskih dolžnikov iz kreditov, ki jih je Jugoslovanski
sklad leta 1988, 1989 in 1990 najel pri takrat imenovanem Skladu

Priloge: (3)
- Posojilni sporazum med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj
in Novo Ljubljansko banko, d.d., v angleškem jeziku in slovenskem
prevodu
- Posojilni sporazum med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj

in Novo Kreditno banko Maribor, d.d., v angleškem jeziku in
slovenskem prevodu
- Pismo Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj z dne 16.10.1997
v angleškem jeziku in slovenskem prevodu

POSOJILNI SPORAZUM
med
SKLADOM SVETA EVROPE ZA
SOCIALNI RAZVOJ
in
NOVO LJUBLJANSKO BANKO, d.d.

garancijami, ki jih je v korist Sklada izdala Socialistična
Federativna Republika Jugoslavija (v nadaljevanju "državna
garancija"),
• UPOŠTEVAJE, da so nove republike izšle iz bivše Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije,
• UPOŠTEVAJE, da so republike, ki so izšle iz bivše Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije, sprejele načelo delitve
prvotnih posojil Sklada Jugoslovanskemu skladu,
• UPOŠTEVAJE, da je Jugoslovanski sklad sprejel odločitev, da
prekliče dolgove republik in bank, prek katerih so se posojila,
odobrena na podlagi Sporazumov, naprej posojala koristnikom
sredstev na področjih republik skladno z določili iz sporazumov
med temi bankami in Jugoslovanskim skladom v zvezi s posojili,
dodeljenimi na podlagi omenjenih Sporazumov (v nadaljevanju
"Podsporazumi"), nadalje tudi upoštevaje dejstvo, da je tudi
Jugoslovanski sklad na podlagi sporazuma, podpisanega 19.
novembra 1996 med Jugoslovanskim skladom in Skladom
sprejel odločitev, da prekliče vse druge obveznosti teh bank,
vključno z garancijami in zadolžnicami v zvezi s temi
Podsporazumi, in da je Jugoslovanski sklad sprejel sklep, da
Skladu vrne vse dokumente in druga pravna sredstva, vključno
z garancijami teh bank, izdana v zvezi s Podsporazumi.

SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (v nadaljevanju
"Sklad"), na eni strani,
in
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju
"posojilojemalka), na drugi strani,
sta se:
• Z OZIROM na sporazume, ki jih je Sklad podpisal 30. marca
1988, Sklad/Projekt 728; 30. avgusta 1989, Sklad/Projekt 873,
in 30. julija 1990, Sklad Projekt 919 (v nadaljevanju "Sporazumi")
s Skladom za financiranje novih delovnih mest v gospodarsko
manj razvitih in demografsko ogroženih področjih Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije (v nadaljevanju "Jugoslovanski sklad").

• UPOŠTEVAJE, da s sedanjim sporazumom posojilojemalka
skladno z določili in pod pogoji sedanjih sporazumov, sklenjenih
na datume, navedene v 4. členu tega Sporazuma, prevzema
dolg Jugoslovanskega sklada iz naslova Sporazumov v zneskih,
navedenih v 2. členu tega Sporazuma, kar ustreza tistemu delu
posojil iz naslova Sporazumov, ki so bila dodeljena koristnikom,

• UPOŠTEVAJE, da je bilo izvajanje Sporazumov zavarovano z
poročevalec, št. 55

8

sicer v zneskih in skladno z določili in pod pogoji, vsebovanimi v
sedanjem Sporazumu (v nadaljevanju "Posojila"). Posojila, ki jih
zadeva ta Sporazum, se dodelijo pod splošnimi pogoji,
vsebovanimi v Pravilih o posredovanju posojil Sklada, ki veljajo
na dan podpisa tega Sporazuma (glej tudi 16. člen spodaj), in pod
posebnimi pogoji, ki jih določa ta Sporazum.

lociranim v Republiki Sloveniji, prek Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, kot je navedeno v 2. odstavku tega Sporazuma,
• Z OZIROM NA določila Tretjega protokola k Splošnemu
sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope,
• Z OZIROM NA določila, vsebovanja v Pravilih za posredovanje
posojil Sklada z dne 6. oktobra 1970,

2. člen

SPORAZUMELA O SLEDEČEM:

Skupen znesek prvotnih posojil, ki jih krije sedanji Sporazum, je
znašal:

1. člen

DEM 3.050.130
(trimilijonepetdesettisočstotrideset DEM)

Predmet sedanjega sporazuma je Posojilojemalkin prevzem dela
dolga Jugoslovanskega sklada iz naslova Sporazumov (t.j.
prevzem in sprejem dolga Jugoslovanskega sklada iz naslova
teh sporazumov v obsegu, ki je bil določen v tem Sporazumu), in

Prvotni znesek, ki so predmet sedanjega Sporazuma, je bil
razdeljen med naslednje koristnike:

IJTFBIJANSKA BANKA
Sporazumi

Koristnik

Lokacija

Obrok

Dodeljena posojila

Steklarska
šola

Rogaška
Slatina

B

DEM

745.171,00

30.03.1988

Metka

Celje

B

DEM

443.676,00

30.03.1988

Alpos

Šentjur

C

DEM

1.045.316,00

30.08.1989

Steklarna
Boris Kidrič

Rogaška
Slatina

D

DEM

815.968,00

30.07.1990

Neodplačani znesek glavnice Posojil, ki so predmet sedanjega
Sporazuma (t.j. vsota v preteklosti zapadlih zneskov glavnice in
še neodplačanega zneska glavnice maja 1997) znaša:

Obresti, ki se izračunavajo na osnovi 360 dni za leto, so plačljive
polletno ob roku, in sicer po amortizacijskem načrtu, ki je priložen
temu sporazumu (Dodatek I).

DEM 2.447.038,47
(dvamilijonaštiristosedeminštiridesettisočosemintrideset
DEM in sedeminštirideset pfenigov)

Neodplačani znesek glavnice, ki je predmet tega Sporazuma, se
odplača skladno z amortizacijskim načrtom za odplačilo posojila,
priloženim temu Sporazumu (Dodatek I).

Posojilojemalka bo predložila finančno poročilo o zaključku in
učinkih projektov.

Ta določila so predmet določil konvencije o "prilagojenem
poslovnem dnevu", ki je opredeljena v Dodatku IV k temu
Sporazumu ("Poslovni dan" v Frankfurtu).

Nadalje se Posojilojemalka strinja, da bo z naklonjenostjo sprejela
vse morebitne misije, katerih namen bo pridobivanje informacij in
jih bodo sestavljali zastopniki Sklada ali zunanji svetovalci, ki jih
najame Sklad, in taki misiji zagotovili vse potrebno sodelovanje
za izvedbo njenega poslanstva.

4. člen
Glavnica in obresti so se pravočasno odplačevale do 25. julija
1992 (obrok D), 21. februarja 1992 (obrok C) in 7. aprila 1992
(obrok B). Zneski, ki so zapadli v plačilo v času med temi datumi
in datumom sedanjega Sporazuma, kot je določeno v Dodatku III,
se odplačajo v roku 30 dni od datuma, ko sedanji Sporazum stopi
v veljavo.

3. člen
#•
Prvotna posojila so bila dodeljena na 10 let, od katerih je eno leto
predstavljalo odlog odplačila.

5. člen

Obrestne mere za obroke, omenjene v 2 členu, so:

Posojilojemalka bo Skladu pravočasno poslala priloženo
Zadolžnico (DodateK II).

Obrok B: 6,10 % letno
Obrok C: 6,90 % letno
Obrok D: 9,25 % letno
21. november 1997

Zadolžnica je sestavljena in plačljiva v nemških markah.
9
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imunitete ali ugodnejšega pravnega status pred kakršnokoli sodno
ali drugo oblastjo, bodisi doma ali na tujem, da bi spodbijale
morebitno prisilno izvedbo sodbe, sprejete pod pogoji, določenimi
v 4. poglavju Pravil o posredovanju posojil Sklada.

6. člen
S plačilom zapadlega zneska, določenega v Zadolžnici, prenehajo
Posojilojemalkine obveznosti, opredeljene v 2., 3. in 4. členu zgoraj.
Ko bo celotni znesek še neodplačanega zneska glavnice teh
Posojil, ki so predmet tega Sporazuma, kot je določeno v 2., 3. in
4. členu tega Sporazuma, skupaj z obrestmi in vsemi drugimi
stroški z njim v zvezi, zlasti z zneski, omenjenimi v 9. členu
spodaj, pravočasno odplačan, v celoti prenehajo Posojilojemalkine
obveznosti do Sklada.

12. člen
Posojilojemalka v svojih odnosih s tretjimi strankami ob uporabi
tega posojila ne sme uporabiti nobenega dejstva v zvezi s posojilom
z namenom, da bi se v celoti ali delno izognila svojim obveznostim
iz tega Sporazuma.

7. člen

Sklad se ne more vključiti v spore, ki bi nastali med Posojilojemalko
in tretjimi strankami.

Neglede na pravno zaščito, ki je skladu na voljo po tem Sporazumu
ali kako drugače, kot je določeno v Pravilih za posredovanje
posojil Sklada, mora Posojilojemalka, če ne poplača vseh obresti
na vse druge zneske v zvezi s posojilom, plačati dodatne obresti
na zapadle, a še neodplačane zneske, in sicer po enomesečni
obrestni meri LIBOR, ki velja na dan zapadlosti (če je to sobota,
nedelja ali v banki dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan) ob
11. uri dopoldne (po londonskem času), plus 2,5 % letne obresti
od dne zapadlosti tega zneska do dne dejanskega odplačila.

13. člen
Kakršna koli sprememba ali pomanjkljivost pri razdelitvi posojila,
omenjena v 2. členu tega Sporazuma, ki bi je Sklad ne potrdil, bo
veljala za zadosten razlog za začasno prekinitev, preklic ali
takojšnje odplačilo dolga v skladu z določili, vsebovanimi v 3.
poglavju Pravil o posredovanju posojil Sklada, člen 13 (h).

8. člen

14. člen

Posojilojemalka vse dolžne zneske v zvezi s tem posojilom Skladu
odplača v DEM na Skladov račun št. 499/8 198 068 00, odprt pri
Dresdener Bank AG, Frankfurt/Main, p čemer Banka, ki jo
Posojilojemalka določi za realizacijo plačil Skladu, po teleksu
obvesti Sklad vsaj pet dni pred vsakim plačilom.

Sklad bo takoj po podpisu tega Sporazuma obvestil Jugoslovanski
sklad (z enim izvodom taistega obvestila pa tudi Novo Ljubljansko
banko d.d. Ljubljana), da bodo po podpisu sedanjega Sporazuma
Jugoslovanskemu skladu prenehale vse obveznosti iz naslova
Sporazumov, ki jih na podalgi določil tega Sporazuma v višini v
njem navedenih zneskov prevzame Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana.

9. člen
Kakršne koli dajatve ali davki, zapadli ali plačani, prav tako pa tudi
vsi stroški, ki izhajajo bodisi iz naslova sklepanja, likvidacije,
preklica ali prekinitve veljavnosti tega Sporazuma, v celoti ali
delno, ali iz naslova garancij ali refinanciranja dodeljenega posojila,
skupaj z vsemi sodnimi in izvensodnimi dokumenti, ki bi izhajali iz
tega posojila, bremenijo Posojilojemalko.

Ta Sporazum se centralni banki (Banki Slovenije) predloži v
registracijo takoj po prejemu izvoda obvestila, omenjenega v
predhodnem odstavku tega člena, veljati pa začne na dan, ko bo
registriran.

Neglede na to pa za stroške arbitražnega postopka, omenjenega
v 4. členu Pravil za posredovanje posojila Sklada, veljalo določila
25. člena 4. poglavja teh Pravil.

Za ta Sporazum in prenosljive vrednostne papirje z njim v zvezi
veljajo pravila Sklada, kot je določeno v določilih 3. odstavka 1.
člena Tretjega dodatnega protokola z dne 6. marca 1959 k
Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah, ki ga je sprejel
Svet Evrope dne 2. septembra 1949, dodatno, če bo potrebno, pa
tudi francoska zakonodaja.

15. člen

10. člen
Posojilojemalka izjavlja, da ni in v prihodnosti ne bo potrdila
nobenega aranžmaja, ki bi tretji podpisnici tega sporazuma
zagotovil ugodnejši status, ugodnejše pravice plačila, kakršnokoli
kolateralno jamstvo ali garancijo, niti kakršnegakoli drugega
aranžmaja, ki bi zagotavljal ugodnejše pravice tretjim strankam
(v nadaljevanju "zavarovanje"), pod pogojem, da so izvzete
obveznosti, določene v kateremkoli zakonu, ki na splošno velja
za gospodarske družbe in za zavarovanje, ki se Banki Slovenije
zagotavlja v okviru rednega poslovanja.
i
' |
V kolikor bi vseeno prišlo do potrditve takega zavarovanja, se
Posojilojemalka strinja, da bo pripravila in zagotovila enako
zavarovanje Skladu, v primerih, ko ji bo to oteženo, pa ekvivalentno
zavarovanje, in da bo izrecno predvidela oblikovanje takega
zavarovanja v korist Sklada.

Morebitni spori med podpisnicami tega Sporazuma so predmet
arbitraže pod pogoji, določenimi v 4. poglavju omenjenih Pravil o
posredovanju posojil Sklada.
16. člen
Pravila o posredovanju posojil Sklada, ki jih je 6. oktobra 1970
sprejel administrativni svet Sklada, so sestavni del tega
sporazuma skupaj z drugimi prilogami k temu Sporazumu.
V kolikor pride do neskladja med katerim koli določilom Pravil o
posredovanju posojil Sklada in katerim koli določilom tega
Sporazuma, bodo prevladala določila, vsebovana v temu
Sporazumu.

Nespoštovanje teh določil bi predstavljalo tako kršitev, ki je
opredeljena v 13. členu Pravil o posredovanju posojil Sklada. Če
bi država umaknila svojo garancijo Posojilojemalki, bi to
predstavljalo utemeljen razlog za uveljavitev istih določil.

Posojilojemalka izjavlja, da je seznanjena s Pravili o posredovanju
posojil Sklada, omenjenimi v tem Sporazumu.

11. člen

Garant s tem Skladu nepreklicno garantira poplačilo vseh finančnih
obveznosti iz naslova tega Sporazuma, in sicer v celoti ali ob
rokih zapadlosti pod pogoji, navedenimi v Pravilih o posredovanju
posojil Sklada.

17. člen

Podpisnice se strinjajo, da ne bodo zahtevale ugodnejših pravic,

poročevalec, št. 55
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21. november 1997

Obveznost garanta je predmet obvestila, s katerim Sklad garanta
obvesti, da Posojilojemalka ni izpolnila svojih obveznosti do Sklada.

Sestavljeno v Parizu
dne (DATUM, PODPIS)
Za NOVO LJUBLJANSKO BANKO, d.d., LJUBLJANA

18. člen
Garant ima vsa polnomočja, pooblastila in pravico in je pravno
uredil vse potrebne ali priporočljive zakonske in druge zadeve,
na osnovi katerih si je zagotovil pooblastilo, da prevzame in
sprovede garancije za omenjene obveznosti.

Sestavljeno v Parizu
dne (DATUM, PODPIS)
Za SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

Minister za finance Republike Slovenije je ustrezno pooblaščen
za podpis in sprovedbo te garancije za Republiko Slovenijo in v
njenem imenu, kar v svojstvu garanta stori s podpisom tega
Posojilnega sporazuma in s podpisom Zadolžnice.

Guverner
Za GARANCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE

19. člen

Ministrstvo za finance

Ta Sporazum je pripravljen v dveh izvodih enake veljave.
Vsaka podpisnica obdrži en izvod.

FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE L EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DODATEK 1.1

AMORTIZACIJSKI NAČRT
F/P 728(1986) - Obrok B

Posojilojemalka:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
6,10%
Datum veljavnosti: 14/04/1988
Datumi zapadlosti
14/04/1998
SKUPAJ

21. november 1997

Koristnik: Steklarska Sola, Metka
Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Neodplačani znesek
glavnice
0,00

1 188 847,00
100%
10 let

Glavnica za vračilo

Obresti za odplačilo

Zapadli znesek

132 094,12

4 028,87

136 122,99

132 094,12

4 028,87

136 122,99

11
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FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEEL DE L"EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DODATEK 1.2

AMORTIZACIJSKI NAČRT
F/P 873(1989) - Obrok C

Posojilojemalka:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
6,90%
Datum veljavnosti: 30/08/1989

Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Datumi zapadlosti

Neodplačani znesek
glavnice

20/02/1998

232 292,23

20/08/1998

116 146,12

20/02/1999

116 146,12

20/08/1999
SKUPAJ
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Kcristnik: Alpos

0,00

Glavnica za vračilo
0,00

Obresti za odplačilo

1045 315,00
100%
10 let
Zapadli znesek

8 014,08

8 014,08

8 014,08

124 160,19

4 007,04

4 007,04

116 146,12

4 007,04

120 153,16

232 292,23

24 042,24

256 334,47

116 146,11
0,00
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FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEEL DE L'EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DODATEK 1.3
AMORTIZACIJSKI NAČRT
F/P 919(1990) - Obrok D

Posojilojemalka:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
9,25%
Datum veljavnosti: 30/07/1990

Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Datumi zapadlosti

Neodplačani znesek
glavnice

30/01/1998

271 989.34

30/07/1998

181 326,23

30/01/1999

181 326,23

30/07/1999

90 663,12

30/01/2000

90 663,12

30/07/2000
SKUPAJ

21. november 1997

Koristnik: Steklarna Boris Kidrič

0,00
'• '

Glavnica za vračilo

Zapadli znesek

12 579,51

12 579,51

12 579,51

103 242,62

8 386,34

8 386,34

8 386,34

99 049,45

4 193,17

4 193,17

90 663,12

4 193,17

94 856,29

271 989,34

50 318,04

322 307,38

0,00
90 663,11
0,00
90 663,11
0,00
v 1. 1 '

Obresti za odplačilo

815 968,00
100%
10 let

13
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DODATEK II. 2

DODATEK II. 1
F/P 728(1986) - obrok B
873(1989) - obrok C
919(1990) - obrok D

Zgoraj navedena plačila se sprovedejo v
DRESDENER BANK AG, FRANKFURT
v dobro Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj, in sicer brez
kakršnihkoli odbitkov zaradi ali na račun kakršnihkoli sedanjih ali
bodočih davkov, dajatev ali drugih stroškov, ki se zaračunavajo
na to zadolžnico ali na prejemke iz tega naslova s strani
REPUBLIKE SLOVENIJE in na njenem ozemlju ali s strani kakšne
njene politične ali davčne enote.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
REPUBLIKA SLOVENIJA
ZADOLŽNICA
3.174.609,8 DEM

30. oktober 1997

Za PREJETO VREDNOST se spodaj podpisani
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D., LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA s to zadolžnico obvezujeta plačati Skladu Sveta
Evrope za socialni razvoj ali osebi, ki jo Sklad določi, znesek v
višini:
TRIMIL1JONESTOŠTIRIINSEDEMDESETTISOČŠESTSTODEVET
NEMŠKIH MARK IN OSEMDESET PFENIGOV,
v obrokih na datume, ki so določeni v nadaljevanju.

Ta zadolžnica je izdana v zvezi s posojilom, ki ga je Sklad Sveta
Evrope za socialni razvoj odobril:
NOVI LJUBLJANSKI BANKI, D.D., LJUBLJANA, REPUBLIKI
SLOVENIJI na dan 30. oktober 1997.
V primeru zamud ali nepravilnih višin zneskov ob plačevanju
kateregakoli zneska obresti na to zadolžnico celotna glavnica in
vse obresti, prirasle do datuma plačila, takoj zapadejo v plačilo in
se plačajo po izbiri in na zahtevo imetnika te zadolžnice.

Na te datume se realizirajo plačila na način, kot je določeno tu v
nadaljevanju, in sicer v skupnem znesku, v katerega je vključen
zapadli del glavnice in obresti na neplačani saldo glavnice.
/11/1997
30/01/1998
20/02/1998
14/04/1998
30/07/1998
20/08/1998
30/01/1999
20/02/1999
30/07/1999
20/08/1999
30/01/2000
30/07/2000
NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
D.D., LJUBLJANA

poročevalec, št. 55

Če se imetnik te zadolžnice ob neki priložnosti odpove uveljavitvi
katere izmed svojih pravic v zvezi s to zadolžnico, to ne bo
pomenilo, da se s tem odpoveduje svojim pravicam v dotičnem ali
kateremkoli drugem primeru.

2 459 844,96
12 579,51
8 014,08
136 122,99
103 242,62
124 160,19
8 386,34
4 007,04
99 049,45
120 153,16
4 193,17
94 856,29

NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
D.D., LJUBLJANA

REPUBLIKA SLOVENIJA
v svojstvu garanta

REPUBLIKA SLOVENIJA
v svojstvu garanta
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ROGAŠKA
SLATfNA

STEKLARNA
KIDRIČ

SKUPAJ

ŠENTJUR

ALPOS

BORIS

CELJE

METKA

STEKLARSKA SOLA ROGAŠKA
SLATINA

LOKACIJA

515 968,00

045 315,00

3 050 130,00

1

443 576,00

745 171,00

ODOBRENO
POSOJILO

453 315,55
j- . .
•
v 1 810 662,75

61 646,33
232 408,37
261 590,12
649 162,16

03
CJ
Q

696 576,68

246 486,65

413 983,92

103 537,36

GLAVNICA

ZNESKI

49 297,36

52 796,76

ZNESKI
GLAVNICE
ZA ODPLAČ.

969,34
2 459 644,96 636 375,69

704 905,67 271

929 285,03 232 292,23

308 132,96

617 521,28

SKUPAJ

NEODPLAČANI

OBRESTI

A

OBROKI

ZAPADLI,

CQ

"Podsporazumi"), nadalje tudi upoštevaje dejstvo, da je tudi
Jugoslovanski sklad na podlagi sporazuma, podpisanega 19.
novembra 1996 med Jugoslovanskim skladom in Skladom
sprejel odločitev, da prekliče vse druge obveznosti teh bank,
vključno z garancijami in zadolžnicami v zvezi s temi
Podsporazumi, in da je Jugoslovanski sklad sprejel sklep, da
Skladu vrne vse dokumente in druga pravna sredstva, vključno
z garancijami teh bank, izdana v zvezi s Podsporazumi.

POSOJILNI SPORAZUM
med
SKLADOM SVETA EVROPE ZA
SOCIALNI RAZVOJ
in
NOVO KREDITNO BANKO MARIBOR
d.d.

• UPOŠTEVAJE, da s sedanjim sporazumom posojilojemalka
skladno z določili in pod pogoji sedanjega sporazuma in z dnem
sklenitve sedanjega sporazuma prevzema dolg Jugoslovanskega sklada iz naslova Sporazumov v zneskih, navedenih
v 2. členu tega Sporazuma, kar ustreza tistemu delu posojil iz
naslova Sporazumov, ki so bila dodeljena koristnikom, lociranim
v Republiki Sloveniji, prek Nove kreditne banke Maribor d.d, kot
je to navedeno v 2. odstavku tega Sporazuma,

SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (v nadaljevanju
"Sklad"), na eni strani,

• Z OZIROM NA določila Tretjega dodatnega protokola k
Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope,

in
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju "posojilojemalka"), na drugi strani,

• Z OZIROM NA določila, vsebovana v Pravilih za posredovanje
posojil Sklada z dne 6. oktobra 1970,

sta se:

SPORAZUMELA O SLEDEČEM:

• Z OZIROM na sporazume, ki jih je Sklad podpisal 30. marca
1988, Sklad/Projekt 728; 30. avgusta 1989, Sklad/Projekt 873,
in 30. julija 1990, Sklad Projekt 919 (v nadaljevanju "Sporazumi")
s Skladom za financiranje novih delovnih mest v gospodarsko
manj razvitih in demografsko ogroženih področjih Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije (v nadaljevanju "Jugoslovanski sklad"),

1. člen
Predmet sedanjega sporazuma je Posojilojemalkin prevzem dolga
Jugoslovanskega sklada iz naslova Sporazumov (t.j. prevzem in
sprejem dolga Jugoslovanskega sklada iz naslova teh
sporazumov v obsegu, ki je določen v tem Sporazumu), in sicer
v zneskih in skladno z določili in pod pogoji, vsebovanimi v
sedanjem Sporazumu (v nadaljevanju "Posojila"). Posojila, ki jih
zadeva ta Sporazum, se dodelijo pod splošnimi pogoji,
vsebovanimi v Pravilih o posredovanju posojil Sklada, ki veljajo
na dan podpisa tega Sporazuma (glej tudi 16. člen spodaj), in pod
posebnimi pogoji, ki jih določa ta Sporazum.

• UPOŠTEVAJE, da je bilo izvajanje Sporazumov zavarovano z
garancijami, ki jih je v korist Sklada izdala Socialistična
Federativna Republika Jugoslavija (v nadaljevanju "državna
garancija"),
• UPOŠTEVAJE, da so nove republike izšle iz bivše Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije,

2. člen

• UPOŠTEVAJE, da so republike, ki so izšle iz bivše Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije, sprejele načelo delitve
prvotnih posojil Sklada Jugoslovanskemu skladu,

Skupen znesek prvotnih posojil, ki jih krije sedanji Sporazum, je
znašal:
DEM 4.622.151,00
(štirimilijonešeststodvaindvajsettisočstoenainpetdeset DEM)

• UPOŠTEVAJE, da je Jugoslovanski sklad sprejel odločitev, da
prekliče dolgove republik in bank, prek katerih so se posojila,
odobrena na podlagi Sporazumov, naprej posojala koristnikom
sredstev na področju republik skladno z določili iz sporazumov
med temi bankami in Jugoslovanskim skladom v zvezi s posojili,
dodeljenimi na podlagi omenjenih Sporazumov (v nadaljevanju
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Prvotni znesek posojil, ki so predmet sedanjega Sporazuma, je
bil razdeljen med naslednje koristnike:
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NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
Sporazumi

Koristnik

Lokacija

Obrok

Dodeljena posojila

AGRO

LENART

A

DEM

2.797.243,00

12.02.1987

DO TAM
za KLEMOS

MARIBOR
LENART

B

DEM

910.876,00

06.05.1988

OPTEPLAST

ORMOŽ

C

DEM

407.886,00

06.03.1990

OPTIPLAST

ORMOŽ

D

DEM

263.784,00

05.10.1990

OPTEPLAST

ORMOŽ

D

DEM

242.362,00

08.04.1991

6. člen

Neodplačani znesek glavnice Posojil, ki so predmet sedanjega
Sporazuma (t.j. vsota v preteklosti zapadlih zneskov glavnice in
še neodplačanega zneska glavnice 13. oktober 1997) znaša:

S plačilom zapadlega zneska, določenega v Zadolžnici, prenehajo
Posojilojemalkine obveznosti, opredeljene v 2., 3. in 4. členu zgoraj.
Ko bo celotni znesek še neodplačanega zneska glavnice teh
Posojil, ki so predmet tega Sporazuma, kot je določeno v 2., 3. in
4. členu tega Sporazuma, skupaj z obrestmi in vsemi drugimi
stroški z njim v zvezi, zlasti z zneski, omenjenimi v 9. členu
spodaj, pravočasno odplačan, v celoti prenehajo Posojilojemalkine
obveznosti do Sklada.

DEM 360.565,07
(tristošestdesettisočpetstopetinšestdeset DEM in sedem
pfenigov)
glej dodatek I.
3. člen

7. člen

Prvotna posojila so bila dodeljena na 10 let, od katerih je eno leto
predstavljalo odlog odplačila.

Neglede na pravno zaščito, ki je skladu na voljo po tem Sporazumu
ali kako drugače, kot je določeno v Pravilih za posredovanje
posojil Sklada, mora Posojilojemalka, če ne poplača vseh obresti
na vse druge zneske v zvezi s posojilom, plačati dodatne obresti
na zapadle, a še nedoplačane zneske, in sicer po enomesečni
obrestni meri LIBOR, ki velja na dan zapadlosti (če je to sobota,
nedelja ali v banki dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan) ob
11. uri dopoldne (po londonskem času), plus 2,5 % letne obresti
od dne zapadlosti tega zneska do dne dejanska odplačila.

Obrestne mere za obroke, omenjene v 2. členu, so:
Obrok A: 6,5 % letno
Obrok B: 6,10 % letno
Obrok C: 6,90 % letno
Obrok D: 9,25 % letno
Obresti, ki se izračunavajo na osnovi 360 dni na leto, so plačljive
polletno ob roku, in sicer po amortizacijskem načrtu za odplačilo
zapadlih obresti in glavnice, ki je priložen temu sporazumu
(Dodatek II).

8. člen

Ta določila so predmet določil konvencije o "prilagojenem
poslovnem dnevu", ki je opredeljena v Dodatku IV k temu
Sporazumu ("Poslovni dan" v Frankfurtu).

Posojilojemalka vse dolžne zneske v zvezi s tem Sporazumom
Skladu odplača v DEM na Skladov račun št. 499/8 198 068 00,
odprt pri Dresdener Bank AG, Frankfurt/Main, o čemer Banka, ki
jo Posojilojemalka določi za realizacijo plačil Skladu, po telekstu
obvesti Sklad vsaj pet dni pred vsakim plačilom.

4. člen

9. člen

Glavnica in obresti so se do danes pravočasno odplačevale.
Neodplačani znesek glavnice in obresti bo odplačan skladno s
priloženim amortizacijskim načrtom odplačila dolga (glej Dodatek
II).

Kakršne koli dajatve in davki, zapadli ali plačani, prav tako pa tudi
vsi stroški, ki izhajajo bodisi iz naslova sklepanja, likvidacije,
preklica ali prekinitve veljavnosti tega Sporazuma, v celoti ali
delno, ali iz naslova garancij ali refinanciranja dodeljenega posojila,
skupaj z vsemi sodnimi in izvensodnimi dokumenti, ki bi izhajali iz
tega Sporazuma, bremenijo Posojilojemalko.

5. člen
Posojilojemalka bo Skladu pravočasno poslala priloženo
Zadolžnico (Dodatek II).
,

Neglede na to pa za stroške arbitražnega postopka, omenjenega
v 4. členu Pravil za posredovanje posojila Sklada, veljajo določila
25. člena 4. poglavja teh Pravil.

Zadolžnica je sestavljena in plačljiva v nemških markah.

21. november 1997
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10. člen

člena Tretjega dodatnega protokola z dne 6. marca 1959 k
Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah, ki ga je sprejel
Svet Evrope dne 2. septembra 1949, dodatno, če bo potrebno, pa
tudi francoska zakonodaja.

Posojilojemalka izjavlja, da ni in v prihodnosti ne bo potrdila
nobenega aranžmaja, ki bi tretji podpisnici tega sporazuma
zagotovil ugodnejši status, ugodnejše pravice plačila, kakršno
koli kolateralno jamstvo ali garancijo, niti kakršnega koli drugega
aranžmaja, ki bi zagotavljal ugodnejše pravice tretjim strankam
(v nadaljevanju "zavarovanje"), pod pogojem, da so izvzete
obveznosti, določene v katerem koli zakonu, ki na splošno velja
za gospodarske družbe in za zavarovanja, ki se Banki Slovenije
zagotavlja v okviru rednega poslovanja.

Morebitni spori med podpisnicami tega Sporazuma so predmet
arbitraže pod pogoji, določenimi v 4. poglavju omenjenih Pravil o
posredovanju posojil Sklada.
16. člen
Pravila o posredovanju posojil Sklada, ki jih je 6. oktobra 1970
sprejel administrativni svet Sklada, so sestavni del tega
sporazuma skupaj z drugimi prilogami k temu Sporazumu.

V kolikor bi vseeno prišlo do potrditve takega zavarovanja, se
Posojilojemalka strinja, da bo pripravila ali zagotovila enako
zavarovanje Skladu, v primerih, ko ji bo to oteženo, pa ekvivalentno
zavarovanje, in da bo izrecno predvidela oblikovanje takega
zavarovanja v korist Sklada.

V koliko pride do neskladja med katerim koli določilom Pravil o
posredovanju posojil Sklada in katerim koli določilom tega
Sporazuma, bodo prevladala določila, vsebovana v temu
Sporazumu.

Nespoštovanje teh določil bi predstavljalo tako kršitev, ki je
opredeljena v 13. členu Pravil o posredovanju posojil Sklada. Če
bi država umaknila svojo garancijo Posojilojemalki, bi to
predstavljalo utemeljen razlog za uveljavitev istih določil.

Posojilojemalka izjavlja, da je seznanjena s Pravili o posredovanju
posojil Sklada, omenjenimi v tem Sporazumu.

11. člen

17. člen

Podpisnice se strinjajo, da ne bodo zahtevale ugodnejših pravic,
imunitete ali ugodnejšega pravnega statusa pred kakršno koli
sodno ali drugo oblastjo, bodisi doma ali na tujem, da bi spodbijale
morebitno prisilno izvedbo sodbe, sprejete pod pogoji, določenimi
v 4. poglavju Pravil o posredovanju posojil Sklada.

Garant s tem Skladu nepreklicno garantira poplačilo vseh finančnih
obveznosti iz naslova tega Sporazuma, in sicer v celoti in ob
rokih zapadlosti pod pogoji, navedenimi v Pravilih o posredovanju
posojil Sklada.
Obveznost garanta je predmet obvestila, s katerim Sklad garanta
obvesti, da Posojilojemalka ni izpolnila svojih obveznosti do Sklada.

12. člen

18. člen

Posojilojemalka v svojih odnosih s tretjimi strankami ob uporabi
tega posojila ne sme uporabiti nobenega dejstva v zvezi s posojilom
z namenom, da bi se v celoti ali delno izognila svojim obveznostim
iz tega Sporazuma.

Garant ima vsa polnomočja, pooblastila in pravico in je pravno
uredil vse potrebne ali priporočljive zakonske in druge zadeve,
na osnovi katerih si je zagotovil pooblastilo, da prevzame in
sprovede garancije za omenjene obveznosti.

Sklad se ne more vključiti v spore, ki bi nastali med Posojilojemalko
in tretjimi strankami.

Minister za finance Republike Slovenije je ustrezno pooblaščen
za podpis in sprovedbo te garancije za Republiko Slovenijo in v
njenem imenu, kar v svojstvu garanta stori s podpisom tega
Posojilnega sporazuma in s podpisom Zadolžnice.

13. člen
Kakršna koli sprememba ali pomanjkljivost pri razdelitvi posojila,
omenjena v 2. členu tega Sporazuma, ki bi je Sklad ne potrdil, bo
veljala za zadosten razlog za začasno prekinitev, preklic ali
takojšnje plačilo dolga v skladu z določili, vsebovanimi v 3. poglavju
Pravil o posredovanju posojil Sklada, člen 13 (h).

19. člen
Ta Sporazum je pripravljen v dveh izvodih enake veljave.
Vsaka podpisnica obdrži en izvod.

14. člen
Sklad bo takoj po podpisu tega Sporazuma obvestil Jugoslovanski
sklad (z enim izvodom taistega obvestila pa tudi Novo Kreditno
banko Maribor, d.d., Maribor), da bodo po podpisu sedanjega
Sporazuma Jugoslovanskemu skladu prenehale vse obveznosti
iz naslova Sporazumov, ki jih na podlagi določil tega Sporazuma
v višini navedenih zneskov prevzame Nova Kreditna banka
Maribor, d.d., Maribor.

Sestavljeno v Parizu
dne (DATUM, PODPIS)
Za NOVO KREDITNO BANKO MARIBOR, d.d., MARIBOR
Sestavljeno v Parizu
dne (DATUM, PODPIS)

Ta Sporazum se centralni banki (Banki Slovenije) predloži v
registracijo takoj po prejemu izvoda obvestila, omenjenega v
predhodnem odstavku tega člena, veljati pa začne na dan, ko bo
registriran. Posojilojemalka Sklad nemudoma obvesti o datumu te
registracije.

Za SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
Guverner

15. člen

Za GARANCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE

Za ta Sporazum in prenosljive vrednostne papirje z njim v zvezi
veljajo pravila Sklada, kot je določeno v določilih 3. odstavka 1.
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FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEEL DE L'EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DODATEK H.1

AMORTIZACIJSKI NACRT
F/P 728(1986) - Obrok B

Posojilojemalka:

Nova Kreditna banka Maribor d.d„ Maribor

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
6,1%
Datum veljavnosti: 14/04/1988

Koristnik: DO TAM za KLEMOS
Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Datumi zapadlosti

Neodplačani znesek
glavnice

14/10/1997

101 208,40

14/04/1998

0,00

Obresti za odplačilo

Zapadli znesek

3 086,85

3 086,85

101 208,40

3 086,85

104 295,25

101 208,40

6 173,70

107 382,10

Glavnica za vračilo
0,00

SKUPAJ

910 876,00
100%
120 mesecev

FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEDL DE L'EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DODATEK EL2
AMORTIZACIJSKI NACRT
F/P 873(1989) - Obrok C

Posojilojemalka:

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
6,9%
Datum veljavnosti: 30/08/1989

Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Datumi zapadlosti

Neodplačani znesek
glavnice

20/02/1998

90 641,31

20/08/1998

45 320,64

20/02/1999

45 320,64

20/08/1999
SKUPAJ
poročevalec, št. 55

Koristnik: Optiplast

Glavnica za vračilo
0,00

Zapadli znesek

3 127,13

3 127,13

3 127,13

48 447,80

1 563,56

1 563,56

45 320,64

1 563,56

46 884,20

90 641,31

9 381,38

100 022,69

45 320,67

0,00

Obresti za odplačilo

407 886,00
100%
120 mesecev

0,00

FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL D U CONSEEL DE L" EUROPE
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

DODATEK H.3
AMORTIZACIJSKI NAČRT
F/P 919(1990) - Obrok D

Posojilojemalka:

Konstiuk: Optiplast

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Znesek:
Črpanje:
Trajanje:

Tuja valuta:
DEM
Obrestna mera:
9,25%
Datum veljavnosti: 30/07/1990
Datumi zapadlosti

Neodplačani znesek
glavnice

30/01/1998

168,715,36

30/07/1998

112 476,92

30/01/1999

112 476,92

30/07/1999

56 238,48

30/01/2000

56 238,48

30/07/2000

Obresti za odplačilo

Zapadli znesek

7 803,08

7 803,08

7 803,08

64 041,52

5 202,05

5 202,05

5 202,05

61 440,49

2 601,03

2 601,03

56 238,48

2 601,03

58 839,51

168 715.36

31 212,32

199 927,68

Glavnica za vračilo
0,00
56 238,44
0,00
56 238,44
0,00

0,00

SKUPAJ

506 146,00
100%
120 mesecev

DODATEK 111.1

v obrokih na datume, ki so določeni v nadaljevanju.

F/P 728(1986) - obrok B
873(1989) - obrok C
919(1990) - obrok D

Na te datume se realizirajo plačila na način, kot je določeno tu v
nadaljevanju, in sicer v skupnem znesku, v katerega je vključen
zapadli del glavnice in obresti na neplačan saldo glavnice.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, D.D., MARIBOR
REPUBLIKA SLOVENIJA

30/01/1998
20/02/1998
14/04/1998
30/07/1998
20/08/1998
30/01/1999
20/02/1999
30/07/1999
20/08/1999
30/01/2000
30/07/2000

ZADOLŽNICA
404 245,71 DEM

30. oktober 1997

ZA PREJETO VREDNOST so spodaj podpisani
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, D.D., MARIBOR in
REPUBLIKA SLOVENIJA s to zadolžnico obvezujeta plačati
Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj ali osebi, ki jo Sklad določi,
znesek v višini:
T RISTOŠESTDESETTI SO ČPETSTOPETIN ŠESTDESET
NEMŠKIH MARK IN SEDEM PFENIGOV,

21. november 1997

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR,
D.D., MARIBOR
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7.803,08
3.127,13
104.295,25
64.041,52
48.447,80
5.202,05
1.563,56
61.440,49
46.884,20
2.601,03
58.839,51
REPUBLIKA
SLOVENIJA
v svojstvu garanta

poročevalec, št. 55

V primeru zamud ali nepravilnih višin zneskov ob plačevanju
katerega koli zneska obresti na to zadolžnico celotna glavnica in
vse obresti, prirasle do datuma plačila, takoj zapadejo vplačilo in
se plačajo po izbiri ali na zahtevo imetnika te zadolžnice.

DODATEK III. 2
Zgoraj navedena plačila se sprovedejo v
DRESDENER BANK AG, FRANKFURT
v dobro Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj, in sicer brez
kakršnih koli odbitkov zaradi ali na račun kakršnih koli sedanjih
ali bodočih davkov, dajatev ali drugih stroškov, ki se zaračunavajo
na to zadolžnico ali na prejemke iz tega naslova s strani
REPUBLIKE SLOVENIJE in na njenem ozemlju ali s strani kakšne
njene politične ali davčne enote.

Če se imetnik te zadolžnice ob neki priložnosti odpove uveljavitvi
katere izmed svojih pravic v zvezi s to zadolžnico, to ne bo
pomenilo, da se s tem odpoveduje svojim pravicam v dotičnem ali
katerem koli drugem primeru.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR,
D.D., MARIBOR

Ta zadolžnica je izdana v zvezi s posojilom, ki ga je Sklad Sveta
Evrope za socialni razvoj odobril:
NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR, D.D., MARIBOR in
REPUBLIKI SLOVENIJI na dan 13. oktober 1997.

REPUBLIKA
SLOVENIJA
v svojstvu garanta

DODATEK IV

(i) ...(izpuščeno)...

'

KONVENCIJA O PRILAGOJENEM POSLOVNEM
DNEVU
(Navedek:)

(ii) če sta omenjena izraza "spremenjen v prvi naslednji" ali
"spremenjen", bo novi datum prvi naslednji dan, ki je
poslovni dan, razen če s tem novi datum ne pade v
naslednji koledarski mesec; v tem primeru se datum
prenese na prvi predhodni dan, ki je poslovni dan; in

Poglavje 4.12 Konvencija o poslovnem dnevu.

(iii) ... (izpuščeno)...

(a) Izraz "Konvencija o poslovnem dnevu" pomeni dogovor glede
prilagoditve ustreznega datuma, če bi ta sicer padel na dan,
ki ni poslovni dan. Kadar se rabijo v zvezi z izrazom
"konvencija o poslovnem dnevu" in datumom, naslednji izrazi
pomenijo, da bo prišlo do spremembe, če bi datum sicer
padel na dan, ki ni "poslovni dan", in sicer tako, da:

(b) ...(izpuščeno)...
(konec navedka)

FONDS DE DEVELOPPMENT SOCIAL
DU CONSEIL DE L'EUROPE
Pariš, 16. oktober 1997

• po sporazumu, podpisanem 19. novembra 1996, Jugoslovanski
sklad z garancijo Zvezne republike Jugoslavije upravlja posojila,
dana končnim uporabnikom na ozemlju omenjene republike. To
vključuje PPRO "15. oktober", "Kulpin OOUR", "Kooperativa
Bački Petrovac",

("Definicije Mednarodnega združenja posrednikov swap poslov")

Gospa Meta BOLE
državna podskretarka
Mednarodni finančni oddelek
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Republika Slovenija

• po sporazumu, podpisanem s hrvaškimi bankami in hrvaško
vlado julija 1996, končne uporabnike na Hrvaškem vključno z
MTC Medjimurska trikotaža - Čakovec in RO "Velebit" Tvornica
Trikotaže Karlovac krijejo pod njimi podpisane banke in vlada,
• po sporazumu, podpisanem 16. januarja 1997, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija upravlja posojila, dana
uporabnikom na ozemlju omenjene republike,

Spoštovana gospa Bole!
V zvezi z različnimi sporočili, ki smo si jih izmenjali, potrjujemo, da
so posojila, ki jih je dal Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope
Skladu za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko
nerazvitih in izrazito migracijskih območjih Socialistične federativne
republike Jugoslavije ("Jugoslovanski Sklad"), prevzele republike,
na čigar ozemlju se nahajajo uporabniki.

•po sporazumu, podpisanem 12. septembra 1997, upravlja
Republika Bosna in Hercegovina posojila, dana uporabnikom
na ozemlju omenjene republike.
S spoštovanjem,

Natančneje,

poročevalec, št. 55

Heikki CANTELL
direktor za pravne zadeve
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

SKLADU

ZAKONA

REPUBLIKE

0

JAMSTVENEM

SLOVENIJE

(ZJSRS-?)
- EPA 299 - II skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 10. novembra 1997
predložila v obravnavo predlog zakona o dopolnitvi
zakona o Jamstvenom skladu Republike Slovenije
(ZJSRS-?) - skrajšani postopek (EPA 299-II).
Poslanci Miran Potrč, Bojan Kontič in Boris Sovič so
30. oktobra 1997 v obravnavo predložili predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-A) skrajšani postopek (EPA 291-11), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki so
ga dne 30. oktobra 1997 v obravnavo predložili
navedeni poslanci še ni končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 10/11-1997 določila
besedilo:

ker gre za manj zahtevno, vendar nujno dopolnitev veljavnega
zakona.

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,

21. november 1997
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imeli. Tak temelj je za te delavce v mesecu juliju letošnjega leta
vzpostavila omenjena novela v 31. členu. Izrecno pa se te pravice
urejajo tudi predlogom novega zakona o delovnih razmerjih, ki
čaka na prvo obravnavo v Državnem zboru RS.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Poudariti je treba, da je predlagatelj zakona ves čas želel zagotoviti
enake pravice delavcem, ki bodo izgubili delo zaradi insolventnosti
delodajalca po uveljavitvi zakona kot tudi delavcem, ki jim je delovno
razmerje prenehalo pred tem, in sicer v obdobju od 2.1.1994 do
uveljavitve zakona. To je razvidno tudi iz obrazložitve finančnih
posledic zakona, v okviru katerih so bila v celoti planirana finančna
sredstva, potrebna za izvedbo zakona o jamstvenem skladu.

Državni zbor RS je v mesecu aprilu letošnjega leta sprejel zakon
o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/
97). Zakon je začel veljati 10. maja 1997, nato pa so bili v skladu
s predvidenimi oziroma zakonsko določenimi roki opravljeni vsi
postopki za začetek delovanja jamstvenega sklada. Sprejet je bil
statut sklada, izdan pravilnik o postopku uveljavljanja pravic iz
zakona, predpisani so bili obrazci, na katerih se vlagajo zahtovki
ter konstituiran upravni odbor. Na podlagi vsega omenjenega je
Vlada RS sprejela sklep o začetku poslovanja Jamstvenega
sklada Republike Slovenije, na osnovi katerega je sklad začel
poslovati 3. novembra 1997.

2. Poglavitne rešitve
Da bi se izognili nejasnostim pri uveljavljanju pravic do odpravnine
in nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do
katerega je bil delavec upravičen v tekočem letu, za delavce, ki
jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca
v obdobju od 2.1.1994 do dneva začetka poslovanja sklada po
tem zakonu, in katerim pravice niso bile poravnane iz naslova
terjatev, predlagamo dopolnitev 30. člena zakona. To je člen, ki
sodi v okvir prehodnih določb, in ki se nanaša prav na omenjeno
kategorijo upravičencev. Rešitev, ki jo predlagamo je, da se jasno
in nedvoumno zapiše, da so do odpravnine ter do nadomestila
plače za čas neizrabljenega dopusta, upravičene tudi osebe, ki
terjatve glede teh dveh pravic niso prijavile.

Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije določa
upravičence, pravice ter pogoje, pod katerimi lahko upravičenci
te pravice uveljavljajo. Eden od pogojev za pridobitev pravic po
tem zakonu je, da je upravičenec v zakonitem roku in na način,
določen v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, prijavil
svojo terjatev.
Ob začetku izvajanja zakona se je izkazalo, da tega pogoja v
celoti ne izpolnjujejo delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje
zaradi insolventnosti delodajalca v obdobju od 2.1.1994 do dneva
začetka poslovanja sklada, oziroma do uveljavitve zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Uradni list RS, št. 39/97). Ti delavci so v stečajnem
postopku oziroma v postopku prisilne poravnave uveljavljali le
pravice do neizplačanih plač ter neizplačanih nadomestil plač, ne
pa tudi pravice do odpravnine ter pravice do nadomestila plače
za čas neizrabljenega letnega dopusta. Dejstvo je, da pravnega
temelja za uveljavljanje obeh naštetih pravic delavci, v času do
spremembe zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, niso

3. Finančne posledice
Predloženi zakon ne predvideva novih finančnih obveznosti, saj
so bila sredstva za zagotovitev pravic po tem zakonu planirana
že v okviru sredstev potrebnih za izvedbo zakona o Jamstvenem
skladu Republike Slovenije, sprejetega meseca aprila 1997.

alinei in do odpravnine po četrti alinei prvega odstavka 19. člena
tega zakona, ne glede na to da svojih terjatev glede teh dveh
pravic niso prijavili oziroma uveljavljali v skladu z 18. členom tega
zakona."

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V 30.členu zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije se
doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

2. člen

"Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so upravičeni tudi do
nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta po tretji

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

poročevalec, št. 55
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OBRAZLOŽITEV
S predlagano dopolnitvijo zakona naj bi se odpravile nejasnosti
v zvezi z izvajanjem zakona glede pravic do nadomestila plače
za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je bil delavec
upravičen v tekočem koledarskem letu, ter do odpravnine
delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
insolventnosti delodajalca, pri katerem so bili zaposleni
neprekinjeno najmanj 6 mesecev.

(30. člen), v kateri se pravice po zakonu o Jamstvenem skladu
Republike Slovenije dajejo tudi delavcem, ki jim je delovno razmerje
prenehalo pred uveljavitvijo zakona o Jamstvenem skladu
Republike Slovenije, in sicer v obdobju od 2.1.1994 do dneva
začetka poslovanja tega sklada.
Glede na to, da upravičenci iz tega obdobja že vlagajo svoje
zahteve, predlagamo, da se skrajša rok uveljavitve zakona tako,
da začne veljati že naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Dopolnitev se nanaša na prehodno določbo veljavnega zakona

jim terjatev iz naslova neporavnane pravice po tem zakonu ni bila
poravnana najmanj v obsegu določenem s tem zakonom.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
30. člen

Pri izračunu višine izplačil v skladu z drugim odstavkom 19. člena
tega zakona se za obdobje, za katero ni bila zakonsko določena
minimalna plača, upošteva zajamčena plača.

Pravice po tem zakonu imajo tudi upravičenci, ki jim je prenehalo
delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca v obdobju od
2.1.1994 do dneva začetka poslovanja sklada po tem zakonu, če

21. november 1997
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Predlog zakona o

RENTI

IZ

KRŠKO

NUKLEARNE

ELEKTRARNE

(ZRNEK)

- EPA 286 - II - prva obravnava

- PREDLOG ZAKONA O RENTI IZ (NEK) NUKLEARNE
ELEKTRARNE KRŠKO,

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Branko Kelemina,
poslanec SDS

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena Poslovnika Državnega zbora.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS, sporoča, da bo pri obravnavi predloga zakona na
sejah delovnih teles in Državnega zbora kot predlagatelj
sodeloval spodaj podpisani poslanec.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. I. št. 40/93 in 80/94) vlaga spodaj podpisani poslanec

Branko Kelemina, l.r.

proizvedenih na tem območju. Upoštevati pa je potrebno tudi vse
posledice, ki bodo nastale ob zaustavitvi Nuklearne elektrarne v
Krškem, posledica njene razgradnje in postoritve v obdobju
mirovanja.

UVOD
1. Ocene stanja in razlogi za sprejem zakona
V 70-ih in začetku 80-lh let je prejšnja Republika Slovenija in
Hrvaška zgradila v občini Krško Nuklearno elektrarno. Elektrarna
je pričela z redno proizvodnjo električne energije s 1.1.1983 leta,
ko so bili končani zagonski preizkusi. Kljub obljubam in zagotovilom
oblastnikov že pred pričetkom gradnje tega objekta, da bodo
prebivalci tega področja zato, ker so sprejeli ta nevaren objekt v
svoje okolje, upravičeni in deležni visoke rente, se to do
današnjega dne še ni zgodilo. Rente naj bi bile nadomestilo za
nenehen strah, ki ga doživlja prebivalstvo zaradi preteče
nevarnosti ekološke katastrofe oziroma potencialne nevarnosti
jedrske nezgode, nadomestilo za razvrednotenje tega prostora
in vseh nepremičnin na tem območju, prav tako nadomestilo za
povečano radioaktivno sevanje, ki ga prejema prebivalstvo na
tem področju neposredno in preko hrane in drugih dobrin

21. november 1997

Vse naštete posledice bodo dolgoročno prav gotovo vplivale na
povečano obolelost tukaj živečih ljudi za različnimi vrstami rakastih
obolenj in s tem na skrajšanje njihovega življenja. Kakšne pa bodo
posledice na genetskih spremembah, pa v tem trenutku ne
moremo predvideti.
V tem trenutku prav tako ne smemo pozabiti, da tudi nova država
Republika Slovenija prepočasi ali neučinkovito rešuje probleme v
zvezi s trajnim skladiščenjem srednje in visoko radioaktivnih
odpadkov in vseh ostalih kontanimiranih elementov elektrarne.
Vso odpadno gorivo se trenutno skladišči v podvodnih bazenih
na dvorišču elektrarne, prav tako skladiščijo na dvorišču vse že
kontanimirana dela, nameravajo pa na dvorišču uskladiščiti tudi
zamenjane porogeneratorje. Prav zaradi počasnega in
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neučinkovitega reševanja tega problema obstaja dvom in strah
ali bodo vsi ti odpadki ostali trajno uskladiščeni na tem področju
in bo s tem življenje ljudi še bolj ogroženo.

2. člen
Renta se prične izplačevati z dnem uveljavitve tega zakona in se
izplačuje 50 let po zaprtju oziroma prenehanju obratovanja
Nuklearne elektrarne Krško.

Kljub vsem naštetim dejstvom pa država Slovenija še do
današnjega dne ne čuti nobene obveznosti do tukaj živečega
prebivalstva, da bi izpolnila dane obljube o pravični renti za vso
škodo in posledice, ki so nastale s postavitvijo Nuklearne
elektrarne v Krškem.

3. člen
Višina rente znaša 0.10 tolarja na proizvedeno KWh električne
energije v Nuklearni elektrarni Krško.
Višina rente se povečuje za stopnjo izračunane inflacije in se
usklajuje enkrat letno. Po zaprtju prevzame vse obveznosti Sklad
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

2. Cilji in predlagane rešitve
Osnovni cilj zakona je, da se prebivalstvu, ki živi na območju
Posavja, s pravično dodeljeno rento omogoči nadomestilo za vse
negativne posledice, ki so nastale s postavitvijo Nuklearne
elektrarne in da se s tem olajšajo pogoji za življenje ljudi na tem
področju.

4. člen
Rento po tem zakonu izplačuje Nuklearna elektrarna Krško
mesečno na račune Občin Krško, Brežice in Sevnica.

Pravično bi bilo, da bi se renta izplačala tudi za nazaj od leta 1983,
vendar predlog zakona to ne predvideva.

5. člen
Razdelitev rente na posamezno občino je naslednja:

Predlagam pa, da gre zakon čimprej v obravnavo po rednem
postopku v skladu s poslovnikom.

- Občina Krško
- Občina Brežice
- Občina Sevnica

Rešitve uveljavljanja zakona so enostavne, saj so podatki o
mesečni proizvodnji električne energije znani, izračun višine rente
enostaven, enostavna pa je tudi delitev in nakazilo sredstev na
posebne račune Občin.

1

40 %
35 %
25 %
6. člen

Občine morajo z rento pridobljena sredstva uporabiti namensko
za projekte, ki omogočajo izboljšanježivljenjskih pogojev in razmer
prebivalcev na tem področju.

3. Ocena finančnih posledic zakona
Predlagani zakon v času obratovanja Nuklearne elektrarne Krško
ne bo obremenjeval državnega proračuna.

Sredstva se uporabijo na osnovi letnih programov, ki jih sprejme
občinski svet.

V obdobju po zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško pa bo
potrebno zagotoviti finančna sredstva v "Skladu za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško."

7. člen
Sredstva pridobljena iz rente se štejejo kot izredni dohodki Občine
in se ne zajemajo in upoštevajo pri oblikovanju zagotovljene in
splošne porabe.
8. člen

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Način izvajanja tega zakona predpiše Vlada Republike Slovenije
v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.

S tem zakonom se določi odškodnina oziroma renta iz Nuklearne
elektrarne Krško, ki pripada najbolj izpostavljenim občinam Krško,
Brežice in Sevnica.

Nadzor nad izvrševanjem tega zakona opravlja Ministrstvo za
finance in Računsko sodišče Republike Slovenije.
9. člen
Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
področju živečem prebivalstvu nebi smela predstavljati kakršnihkoli večjih posledic za slovensko državo. Da se pa višina rente v
daljšem obdobju nebi razvrednotila, je potrebno upoštevati višino
inflacije v tekočem letu.

1. člen
V 1. členu se določi območje, ki naj bo upravičeno za dodelitev
rente. Občine Krško, Brežice in Sevnica so zaradi lokacije objekta
in vremenskih razmer (zračni tokovi in veter) najbolj izpostavljene
v primeru jedrske nezgode, njihovi prebivalci pa prejmejo najvišjo
dozo sevanja v času obratovanja Nuklearne elektrarne Krško in
bodo v največji meri deležni vseh posledic ob njenem zaprtju in
razgradnji.

V 4. členu je predviden način izplačevanja rente, oziroma kdo
rento izplačuje. Posebni računi pa so potrebni zato, da bo možno
najenostavneje preveriti vse prihodke in odhodke na tem računu.

V 2. členu predlog zakona predvideva začetek izplačevanja rente
z dnem uveljavitve tega zakona in še 50 let po zaprtju Nuklearne
elektrarne Krško. Tako dolgi čas izplačevanja rente po zaprtju je
potreben zato, ker bodo vse posledice v času obratovanja in tudi
po njem dolgoročno vplivale na prebivalstvo in so bodo prav v
obdobju po zaprtju pričele izražati na zdravju ljudi in drugih
negativnih spremembah v okolici.

V 6. členu zavezujemo uporabnike teh sredstev, da bodo te
uporabili namensko za izboljšanježivljenjskih pogojev prebivalstva
na tem območju.

V 3. členu je določena višina rente, ki naj znaša 0.10 tolarja na
proizvedeno KWh električne energije v Nuklearni elektrarni Krško.
Višina rente je v primerjavi z vsemi negativnimi posledicami tega
objekta izredno nizka in smatram, da izplačilo rente na tem

V kolikor so potrebna podrobnejša navodila za izvajanje tega
zakona, naj te predpiše Vlada Republike Slovenije, kar je mišljeno
v 8. členu.

21. november 1997

V 5. členu je opisano razmerje, ki pripada posamezni občini.

7. člen izključuje možnost prištevanja renti} k skupnim dohodkom
zagotovljene in splošne porabe.
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 16. oktobra 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MADŽARSKE O VOJAŠKEM SODELOVANJU NA PODROČJU LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- Tit TURNŠEK, minister za obrambo,
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- mag. Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Borut MAHNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju
letalstva in zračne obrambe, podpisan v Murski Soboti, dne 15.
julija 1996.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:

21. november 1997
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vojske, Budimpešta;

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE
O VOJAŠKEM SODELOVANJU NA
PODROČJU LETALSTVA
IN ZRAČNE OBRAMBE

- Skupni kontrolni center za letalski promet, Služba za vojaški
letalski promet, Budimpešta;
- Poveljstvo 2. korpusa letalstva in zračne obrambe Madžarske
vojske, poveljniško mesto, Veszprem;
- Letalski urad Madžarske vojske Budimpešta.
3. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta

1. Poleti vojaških transportnih zračnih plovil pogodbenic v zračnem
prostoru države druge pogodbenice se morajo izvajati v skladu z
določbami mednarodnih letalskih predpisov ICAO, dopolnjenimi z
določili tega sporazuma.

- z namenom preprečevanja kršitev zračnega prostora in
zagotavljanja varnosti obmejnega območja;
- s ciljem sodelovanja letalskih enot in enot zračne obrambe in
varnega izvajanja vojaških poletov, sklenili:

2. Vojaška transportna zračna plovila, ki so v lasti ali jih upravlja
Slovenska vojska oziroma Madžarska vojska, smejo - upoštevaje
pogoje iz tega sporazuma - vstopiti na območje države druge
pogodbenice zaradi strokovnega sodelovanja in letalskega
prevoza.

1. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
Za koordiniranje in izvrševanje določil tega sporazuma je s strani
slovenske pogodbenice odgovorno Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, s strani madžarske pogodbenice pa
Ministrstvo za obrambo Republike Madžarske, ki bosta za
načrtovanje, organiziranje in izvajanje tega sporazuma zadolžili
organe, določene v,2. členu.
;!<' t ' '
*
Glavna področja sodelovanja:

3. Prepovedano je preleteti državno mejo Republike Slovenije in
Republike Madžarske z zračnimi plovili, ki so opremljena z
raketami, bombami, nabitimi topovi ali drugimi bojnimi sredstvi ter
z zračnimi plovili, ki prevažajo radioelektronsko, radarsko in optično
opremo, ki so zmožna opravljati izvidovanje, razen v primerih, ki
so dovoljeni z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnici sta
obe pogodbenici.

1. Urejanje vojaških poletov, načrtovanih v zračnem prostoru
obeh pogodbenic.

4. Vstop v zračni prostor druge pogodbenice se opravi na podlagi
dovoljenja, ki se pridobi od organov civilnega letalstva prek
* pristojnih ministrstev za zunanje zadeve. Za dovoljenje je treba
zaprositi vsaj sedem delovnih dni pred poleti.

2. Medsebojno informiranje o vojaških poletih, opravljenih v
obmejnem pasu, upoštevaje interese zračne obrambe za varnost
poletov in medsebojno informiranje.

5. Pogodbenici vzajemno obveščata centre za kontrolo poletov
druge pogodbenice o dovoljenih poletih 24 ur pred načrtovanim
poletom čez državno mejo.

3. Zagotavljanje vzajemne pomoči za vojaška zračna plovila v
stiski ali vojaška zračna plovila, ki so se ponesrečila.

6. Izmenjava informacij glede načrtovanih poletov vojaških
transportnih zračnih plovil in glede njihovega vstopa v
identifikacijsko cono se opravi med ATC Ljubljana, Kontrolnim
centrom za vojaški letalski promet Slovenija in Skupnim kontrolnim
centrom za letalski promet Budimpešta, Službo za vojaški letalski
promet Madžarske vojske ter OC 16. bNZP Slovenske vojske in
Poveljstvom 2. korpusa zračne obrambe Madžarske vojske,
poveljniškim mestom in - preko kopenskih komunikacijskih linij
med obema organoma.

4. Medsebojna pomoč pri dejavnostih enot letalstva in zračne
obrambe na področju usposabljanja In podpore.
5. Organiziranje rednih izmenjav izkušenj.
2. člen
ORGANI, KI SO VKLJUČENI V SODELOVANJE:

4. člen

Za slovensko pogodbenico:

1 .V interesu varnosti vojaških poletov določita pogodbenici vzdolž
državne meje Republike Slovenije in Republike Madžarske
identifikacijsko cono, ki bo ria vsaki strani široka 10 km. in ki bo
omogočala pojasnitev zračne slike.

- Oddelek za letalstvo in zračno obrambo Generalštaba
Slovenske vojske, Ljubljana;
- Kontrolni center za vojaški letalski promet Slovenija (ATC),
Ljubljana;

2. Pogodbenici se vzajemno obvežeta, da bosta druga drugi
zagotavljali predhodne informacije o vojaških poletih, ki jih
načrtujeta opraviti v svojem zračnem prostoru identifikacijske
cone, in da se bosta na željo obveščali o vseh drugih poletih ob
meji.

- Operativni center 16. bataljona za nadzor zračnega prostora
(OC 16. bNZP), Ljubljana;
- Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo Ministrstva za
promet in zveze, Ljubljana.

3. Brez predhodnega obvestila pogodbenic je vojaškim zračnim
plovilom Republike Slovenije in Republike Madžarske ali druge
države prepovedano opravljati polete v identifikacijski coni.

Za madžarsko pogodbenico:

4. Pojasnitev položaja vojaških in civilnih zračnih plovil med organi,
vključenimi v sodelovanje, se opravi s sporočilom položaja

- Generalna direkcija za letalstvo in zračno obrambo Madžarske
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zračnega plovila v odnosu na lokacijo naselij na zemljevidu ICAO
(International Civil Aviation Organization) ali z navedbo
zemljepisnih koordinat.

zračno plovbo Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije
in Kontrolno službo za vojaški letalski promet Skupnega
kontrolnega centra za letalski promet Budimpešta.

5. Če je vojaško in civilne zračno plovilo v stiski, sme poleteti v
identifikacijsko cono brez predhodnega obvestila pogodbenic. V
teh primerih kontrolni centri za letalski promet in poveljniška mesta
za zračno obrambo pogodbenic nemudoma obvestijo drug
drugega in po potrebi lahko zaprosijo drug drugega za pomoč.

2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotavljali neprekinjeno
delovanje komunikacijskih linij, ki segajo do njune državne meje,
in da bosta nemudoma ukrepali za njihovo ponovno vzpostavitev,
če se prekinejo.
8. člen

6. Za varnost vojaških zračnih plovil, ki so v stiski v območju
identifikacijske cone, si pogodbenici medsebojno pomagata. Po
potrebi zagotovita pristanek teh vojaških zračnih plovil na svojih
letališčih.

1. Sodelovanje med pogodbenicama poteka v njunem nacionalnem
jeziku oziroma v angleščini s pomočjo tolmačev.
2. Pogoje za carinjenje in kontrolo potnih listin za posadko in
potnike, ki pripotujejo z vojaškim letalom, mora zagotoviti
pogodbenica gostiteljica.

5. člen
1. Pogodbenici se obvežeta, da bosta na svojem območju zagotovili
storitve iskanja v zraku in reševanja, da bosta pomagali posadkam
v stiski, da bosta v skladu s svojo pristojnostjo poskrbeli za
varovanje in zaščito vojaških in civilnih zračnih plovil in bosta
ukrepali za odpravo posledic. Druga drugi bosta na podlagi
vzajemnosti nemudoma posiauovali potrebne Informacije in
podatke.

3. Pogodbenici letno usklajujeta svoje predloge glede datumov,
krajev in vsebine medsebojnih obiskov za program sodelovanja
za naslednje leto.
9. člen
1. Pogodbenici se ravnata po svojih notranjepravnih postopkih,
potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma in se o tem
medsebojno obvestita po diplomatski poti. Sporazum začne veljati
na dan prejema zadnjega obve^ila

2. Pogodbenici se medsebojno obveščata o svojih nezakonito
zaseženih vojaških in civilnih zračnih plovilih, uskladita naloge in
po možnosti nudita druga drugi pomoč pri preprečevanju in
odpravljanju tega.
6. člen

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in ga pogodbenici
lahko v pisni obliki kadarkoli odpovesta. Sporazum preneha veljati
šest mesecev od datuma prejema odpovedi.

1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v skladu s strokovnimi
usklajevanji vzajemno pomagali pri usposabljanju letalskih enot in
enot zračne obrambe in pri zagotavljanju njihovega delovanja.

3. Pogodbenici lahko na podlagi obojestranskega soglasja ta
sporazum kadarkoli spremenita ali dopolnita.

2. Pogodbenici si redno izmenjujeta izkušnje na naslednjih
tefnatskih področjih:

4. Sklenjeno v Murski Soboti, dne 15.07.1996 v dveh izvirnikih, v
slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.

- usposabljanje letalskih posadk;
- upravljanje tehnične opreme;
- načrtovanje in kontrola poletov;
- kontrola zračnega prostora;
- izkušnje pri varnosti poletov.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Pogodbenici bosta podpirali in pomagali pri:

Jelko Kacin, l.r.

ZA VLADO
REPUBLIKE MADŽARSKE
Gyorgy Keleti, l.r.

- izmenjavi strokovnih izkušenj, konzultacijah;
- izmenjavi izkušenj pri letalski medicini.
3.člen
7. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.

1. Za zagotavljanje sodelovanja bodo organi, vključeni v
sodelovanje iz 2. člena, vzdrževali dvostransko daljnovodno
komunikacijsko zvezo med OC 16. bNZP Slovenske vojske in
Poveljniškim mestom Poveljstva 2. korpusa letalstva in zračne
obrambe (Veszpršm) ter med Upravo Republike Slovenije za

21. november 1997

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in
zračne obrambe je bil podpisan u Murski Soboti 15.7.1996.
Sporazum sta podpisala minister za obrambo Republike Slovenije
g. Jelko Kacin in minister za obrambo Republike Madžarske g.
Gyorgy Keleti.

ter neprekinjeno delovanje komunikacijskih linij.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor, saj splošni oz. krovni
sporazum z Republiko Madžarsko še ni sklenjen. Podpisan je bil
sicer Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike
Madžarske (18.6.1992). Po vsebini je sicer splošne narave, glede
na podpisnike pa gre za medministrski sporazum, ki tudi ni bil
ratificiran. Predvideva se, da ga bo nadomestil ustrezni medvladni
sporazum.

Sporazum je namenjen preprečevanju kršitev zračnega prostora
in zagotavljanju varnosti na obmejnem prostoru. Glavna področja
sodelovanja so: urejanje vojaških poletov, medsebojno informiranje
o vojaških poletih izvedenih v obmejnem pasu, upoštevanje
interesov zračne obrambo za varnost poletov in medsebojno
informiranje, zagotavljanje vzajemne pomoči za vojaška zračna
plovila v stiski ali v primeru nesreče, medsebojna pomoč pri
dejavnostih enot letalstva in zračne obrambe na področju
usposabljanja in podpore in organiziranje rednih izmenjav izkušenj.

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe ali izdaje novih
predpisov.
Za uresničevanje sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. Ocena
skupnih stroškov, ki bi nastali pri zagotovitvi izvajanja sporazuma
je 3.200.000 SIT. Potrebna sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije iz rednih sredstev za mednarodno
sodelovanje, ki jih v ta namen zagotavlja proračun Republike
Slovenije.

V sporazumu so določeni postopki in roki za pridobitev dovoljenja
za vstop v zračni prostor druge pogodbenice. Poleti vojaških
zračnih transportnih plovil v zračnem prostoru druge države
pogodbenice morajo biti izvedeni v skladu z mednarodnimi pravili
letenja, dopolnjenimi z določbami tega sporazuma. Sporazum
obsega način ravnanja, kadar je vojaško zračno plovilo v stiski

9
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Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 6. novembra 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI
NA DOHODEK IN PREMOŽENJE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borus MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1-člen

2. člen

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na
dohodek in premoženje, podpisana v Ljubljani 1. oktobra 1997.

Besedilo konvencije se v izvirniku v slovenskem in angleškem*
jeziku glasi:

* besedilo konvencije v nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije
21. november 1997
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vsebinsko podobne dajatve, ki bodo uvedene po datumu podpisa
sporazuma, dodatno k že obstoječim dajatvam ali namesto njih.
Pristojni organi držav pogodbenic morajo drug drugega obvestiti
o vseh bistvenih spremembah, ki so bile izvršene v ustreznih
davčnih zakonih.

KONVENCIJA
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO AVSTRIJO
O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA
V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN
PREMOŽENJE

3. člen
SPLOŠNE DEFINICIJE
1. Za potrebe te konvencije, razen če kontekst ne zahteva
drugače:
a) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenica"
pomenita Republiko Slovenijo ali Republiko Avstrijo, v skladu s
kontekstom te konvencije; in v primeru, ko se izraza uporabljata
v zemljepisnem smislu, pomenita ozemlje Slovenije ali Avstrije, v
primeru Slovenije vključno z morskimi površinami, morskim dnom
in njegovim podzemljem, ležečim ob teritorialnem morju, v katerem
lahko Republika Slovenija izvaja svoje suverene pravice in ima
svojo sodno oblast v skladu z mednarodnim pravom in domačo
zakonodajo;

Republika Avstrija in Republika Slovenija sta se z namenom, da
bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi
z davki na dohodek in premoženje,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

b) izraz "oseba" zajema posameznika, družbo ali katero koli drugo
telo, ki združuje več oseb;

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh
držav pogodbenic.

c) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali enoto, ki se jo
obravnava kot korporacijo v davčne namene;

2. člen
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

d) izraza "podjetje države pogodbenice" ali "podjetje druge države
pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države
pogodbenice in podjetje, ki ga upravlja rezident druge države
pogodbenice;

1 .Ta konvencija se uporablja za davke na dohodek in premoženje,
ki jih nalaga država pogodbenica, njene politične enote ali njene
lokalne oblasti, ne glede na to, kako se pobirajo.

e) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršen koli prevoz z ladjo
ali letalom, s katerim upravlja podjetje, ki ima sedež dejanske
uprave v državi pogodbenici, razen kadar ladja ali letalo opravljata
prevoze izključno med kraji v drugi državi pogodbenici;

2. Za davke na dohodek in premoženje štejemo vse davke, ki se
plačujejo na celotni dohodek, na celotno premoženje ali na
sestavine dohodka ali premoženja, vključujoč davke na dobiček
od odsvojitve premičnin ali nepremičnin, davke na celotne zneske
mezd in plač, ki jih plačujejo podjetja kot tudi davke na zvišanje
vrednosti kapitala.

f) izraz "pristojni organ" pomeni:
(i) v Sloveniji: Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali
njegovega pooblaščenega predstavnika;
(li) v Avstriji: Zveznega ministra za finance ali njegovega
pooblaščenega predstavnika:

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja sporazum, so:
a) v Republiki Sloveniji:

g) izraz "državljan" pomeni:
(i) katerega koli posameznika, ki ima državljanstvo države
pogodbenice;
(ii) katero koli pravno osebo, partnerstvo ali združenje, katere
status izhaja iz zakonov, ki veljajo v državi pogodbenici.

1. davek na dobiček pravnih oseb, vključujoč dohodek od transportnih storitev tuje osebe, ki nima svojega zastopstva na področju
Republike Slovenije;
2.davek na dohodek posameznikov, vključujoč mezde in plače,
dohodek od kmetijskih dejavnosti, dohodek iz poslovanja,
kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin in premičnin;
3. davek na premoženje;

2. Kadar uporablja država pogodbenica to konvencijo, ima vsak
izraz, ki s konvencijo ni opredeljen, če kontekst ne zahteva
drugače, tak pomen, kot ga ima po njenih zakonih, ki se nanašajo
na davke, za katere se uporablja ta konvencija.

(v nadaljevanju: "slovenski davek");
b) v Republiki Avstriji:

4. člen
REZIDENT

1. davek na dohodek (die Einkommensteuer);
2. davek na dobiček pravnih oseb (die Koerperschaftsteuer);
3. davek na zemljišča (die Grundsteuer);
4. davek na kmetijska in gozdarska podjetja (die Abgabe von
land- und forstvvirtschaftlichen Betrieben);
5. davek na vrednost zazidljivih praznih zemljišč (die Abgabe
vom Bodenvvert bei unbebauten Grundstuecken);
(v nadaljevanju: "avstrijski davek").

1. Za potrebe te konvencije izraz "rezident države pogodbenice"
pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z zakoni te države
pogodbenice dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega
bivališča, bivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega
kriterija podobne narave. Vendar ta izraz ne pomeni katero koli
osebo, ki je dolžna plačevati v državi plačevati le davke od
dohodkov, ki izvirajo v tej državi ali od premoženja, ki se tam
nahaja.

4. Ta konvencija se bo uporabljala tudi za kakršne koli enake ali

2. Kadar je v skladu z določbami 1. odstavka posameznik rezident
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obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli kot sledi:

deluje v državi pogodbenici v imenu podjetja druge države
pogodbenice in ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje
pogodb v imenu podjetja, se šteje, da ima podjetje stalno poslovno
enoto v prvi omenjeni državi pogodbenici za vse dejavnosti, ki jih
ta oseba opravlja za podjetje, razen, če njene dejavnosti niso
omejene na tiste, omenjene v 4. odstavku, zaradi katerih se ta
stalni kraj poslovanja po tem odstavku ne bi štel za stalno poslovno
enoto, če bi se te dejavnosti opravljale prek stalnega kraja
poslovanja.

a) šteje se za rezidenta države pogodbenice, kjer ima stalno
bivališče; če ima stalno bivališče v obeh državah pogodbenicah,
se šteje za rezidenta države pogodbenice, s katero ima tesnejše
osebne in ekonomske odnose (središče vitalnih interesov);
b) če države, v kateri ima središče svojih vitalnih interesov, ni
mogoče določiti, ali če nima na razpolago stalnega bivališča v eni
ali drugi državi pogodbenici, se šteje, da je rezident države, v
kateri običajno prebiva;

6. Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno poslovno
enoto v drugi državi, če opravlja svoje posle v drugi državi
pogodbenici preko posrednika, splošnega komisionarja ali
kakršnega koli agenta, ki ima neodvisen status, če te osebe
delujejo v okviru svojega rednega poslovanja.

c) če ima svoje običajno bivališče v obeh državah pogodbenicah
ali v nobeni od njiju, se šteje za rezidenta države pogodbenice,
katere državljan je;
d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojni organi
držav pogodbenic razrešijo to vprašanje s skupnim dogovorom.

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice,
nadzoruje ali jo nadzoruje družba, ki je rezident druge države
pogodbenice, oziroma ki izvaja posle v tej drugi državi (preko
stalne poslovne enote ali drugače), samo po sebi še ne pomeni,
da se taka družba šteje za stalno poslovno enoto druge.

3. Kadar je zaradi določb 1. odstavka oseba, razen fizične osebe,
rezident v obeh državah, se šteje za rezidenta države
pogodbenice, v kateri se nahaja njen sedež dejanske uprave.

6. člen
DOHODEK OD NEPREMIČNIN

5. člen
STALNA POSLOVNA ENOTA

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin
(vključno z dohodkom od kmetijstva in gozdarstva) v drugi državi
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

1. Izraz "stalna poslovna enota" v tej konvenciji pomeni stalno
mesto poslovanja, v katerem se v celoti ali delno odvijajo posli
določenega podjetja.

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja
države pogodbenice, v kateri se nahaja določena nepremičnina.
Izraz zajema vselej tudi premoženje, ki je sestavni del nepremičnin
živi in neživi inventar kmetijskih in gozdnih gospodarstev, pravice,
za katere veljajo določbe splošnega prava, ki se nanašajo na
zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do
spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali
pravico do izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugih naravnih
bogastev. Ladje, čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine.

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje:
a) sedež uprave;
b) podružnico;
c) poslovalnico;
d) tovarno;
e) delavnico; in
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali kateri koli
drug kraj, kjer pridobivajo naravne vire.

3. Določila 1. odstavka se uporabljajo za dohodek, ustvarjen z
neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali drugačno uporabo
nepremičnine.

3. Gradbišče, objekt v izgradnji ali projekt instalacij pomeni stalno
poslovno enoto samo, če traja dlje kot dvanajst mesecev.
4. Kljub določbam iz tega člena se šteje, da izraz "stalna poslovna
enota" ne vključuje:

4. Določila 1. in 3. odstavka se uporabljajo tudi za dohodek od
nepremičnine podjetja in za dohodek od nepremičnine, ki se
uporablja za opravljanje samostojnih osebnih storitev.

a) uporabe prostorov izključno za skladiščenje, razstavljanje ali
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju;

7. člen
POSLOVNI DOBIČKI

b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo
zaradi skladiščenja, razstavitve ali dostave;

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tisti
državi pogodbenici, razen če podjetje posluje v drugi državi
pogodbenici preko stalne poslovne enote v njej. Ce podjetje posluie
kot prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi
državi, vendar samo v tolikšni meri, kolikor se lahko pripisuje tej
stalni poslovni enoti.

c) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, izključno
za namene obdelave in predelave v drugem podjetju;
d) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno za nakup
dobrin ali blaga ali za zbiranje podatkov za podjetje;
e) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno z namenom
izvajanja, za podjetje, katere koli druge dejavnosti pripravljalnega
ali pomožnega značaja;
f) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno zaradi kakršne
koli kombinacije dejavnosti, navedenih v pododstavkih a) do e), •
če je celotna dejavnost stalnega kraja poslovanja, ki izvira iz te
kombinacije, pripravljalnega ali pomožnega značaja.
5. Kljub določbam 1. in 2. odstavka, kjer oseba - ki ni zastopnik z
neodvisnim statusom, za katerega veljajo določbe 6. odstavka 21. november 1997
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2. V skladu z določbami 3. odstavka, kjer podjetje države pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici preko stalne poslovne
enote v njej, bo v vsaki državi pogodbenici stalni poslovni enoti
pripisan dobiček, ki bi ga lahko pričakovali, če bi bila različno in
ločeno podjetje, ki se ukvarja z istimi ali podobnimi dejavnostmi
pod istimi ali podobnimi pogoji in deluje popolnoma neodvisno od
podjetja, katerega stalna poslovna enota je.
3. Pri določanju dobičkov stalne poslovne enote se mora dovoliti
odbitek stroškov, ki nastanejo pri poslovanju stalne poslovne
enote, vključujoč poslovodne in splošne upravne stroške, ki so
nastali bodisi v državi, kjer se nahaja stalna poslovna enota, ali
drugje.

4. V kolikor je bilo v državi pogodbenici običajno določati dobiček,
ki se pripisuje stalni poslovni enoti na podlagi razdelitve celotnega
dobička podjetja na različne dele, nič v 2. odstavku ne more
preprečiti državi pogodbenici, da bi določala dobiček za
obdavčenje s takšno razdelitvijo, ki je običajna. Metoda razdelitve
mora vseeno biti takšna, da so rezultati v skladu z načeli, ki jih
vsebuje ta člen,

10. člen
DIVIDENDE
1. Dividende, ki jih družba, rezident države pogodbenice, izplača
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v drugi
državi.
2. Vendar se takšne dividende lahko obdavči tudi v državi
pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, v
skladu z zakoni te države pogodbenice, če pa je prejemnik
upravičeni lastnik dividend, tako obračunani davek ne sme
presegati:

5. Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo kupuje
dobrine ali blago za podjetje.
6. Za namene gornjih odstavkov se morajo stalni poslovni enoti
dobički določati po isti metodi leto za letom, razen če ni
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno.

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik
družba (ki ni osebna družba - partnership), ki ima direktno vsaj
25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende, v svoji lasti;

7. Kjer dobički vključujejo dele dohodka, ki so posebej obravnavani
v drugih členih te konvencije, na določbe tistih členov ne bodo
vplivale določbe tega člena.

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih.

8. Izraz "dobički", kot je uporabljen v tem členu, vsebuje dobičke,
ki pripadajo katerem koli družbeniku iz naslova njegovega
sodelovanja v osebni družbi (partnership), in v primeru Avstrije
iz sodelovanja v tihi družbi (Stille Gesellshaft) ustanovljeni v skladu
z avstrijskim pravom.

Pristojni organi držav pogodbenic določijo način uporabe take
omejitve z medsebojnim dogovorom.

8. člen
POMORSKI IN ZRAČNI PROMET

3. Izraz "dividende", uporabljen v tem členu, pomeni dohodek iz
delnic, "jouissance" delnic ali pravic, rudniških delnic, delnic
ustanoviteljev, ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso
terjatve, kot tudi dohodek iz drugih skupnih pravic, ki se davčno
enako obravnava kot dohodek od delnic po zakonih države, katere
rezident je družba, ki izvaja delitev.

Določbe tega odstavka ne vplivajo na obdavčenje družbe glede
na dobičke, iz katerih so plačane dividende.

1. Dobički iz prevozov z ladjami in letali v mednarodnem prometu
se obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske
uprave podjetja.
2. Če je sedež dejanske uprave ladijskega transportnega podjetja
na ladji, se šteje, da je sedež v državi pogodbenici, v kateri se
nahaja matična luka ladje, če pa ladja nima matične luke, je sedež
v državi pogodbenici, katere rezident je prevoznik.

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, opravlja posle v drugi
državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje
dividende, preko stalne poslovne enote podjetja, ki se tam nahaja,
ali opravlja v drugi državi pogodbenici samostojne osebne storitve
preko stalne baze, ki se tam nahaja, in je holding, kateremu se
izplačujejo dividende, dejansko povezan s takšno stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14.
člena, odvisno od primera.

3. Določbe 1. odstavka veljajo tudi za dobičke iz udeležbe v poolu,
mešanem podjetju ali mednarodnih poslovnih agencijah.
9. člen
ZDRUŽENA PODJETJA

5. Kadar družba, ki je rezident države pogodbenice, dobiva svoje
dobičke ali dohodke iz druge države pogodbenice, ta druga država
pogodbenica ne sme nalagati nobenih davkov na dividende, ki jih
izplača družba, razen če so te dividende izplačane rezidentu te
druge države, oziroma če je holding, kateremu se izplačujejo
dividende, dejansko povezan s stalno poslovno enoto ali stalno
bazo v tej drugi državi, niti ne obračunati davkov na nerazdeljene
dobičke družbe, celo če se izplačane dividende ali nerazdeljeni
dobički sestojijo v celoti ali delno iz dobičkov ali dohodka, ki nastane
v tej drugi državi.

(1) Kjer
a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge
države pogodbenice ali
b) so iste osebe udeležene neposredno ali posredno pri upravljanju,
nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja
druge države pogodbenice,
in v obeh primerih obstajajo oziroma se dvema podjetjema v
njunih komercialnih in finančnih razmerjih urejajo določeni pogoji,
ki so drugačni od tistih, kakršni bi bili med neodvisnimi podjetji,
potem bi se dobički, do katerih bi - če takih pogojev ne bi bilo - v
enem od podjetij prišlo, vendar - prav zaradi takih pogojev do njih
ni prišlo, lahko vključili v dobičke tega podjetja in ustrezno obdavčili.

11. člen
OBRESTI
1. Obresti, ki nastajajo v državi pogodbenici in so izplačane
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi. .

(2) Kjer država pogodbenica v dobiček podjetja te države vključuje
in ustrezno obdavči dobičke, ki so bili že obdavčeni v drugi državi
v okviru podjetja te druge države pogodbenice in tako doseženi
dobički so tisti dobički, ki bi jih sicer imelo podjetje prvo omenjene
države, če bi bili pogoji med obema podjetjema enaki pogojem
med neodvisnimi podjetji, takrat mora ta druga država ustrezno
prilagoditi znesek davka, ki se v tej državi zaračuna od takega
dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upoštevati določbe
te konvencije in pristojni organi držav pogodbenic se med seboj
posvetujejo, če je to potrebno.
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2. Vendar so lahko take obresti obdavčene tudi v državi
pogodbenici, v kateri so nastale in v skladu z zakoni te države
pogodbenice, če pa je prejemnik upravičeni lastnik obresti, tako
• zaračunan davek ne sme presegati 5 odstotkov bruto zneska
obresti.
3. Izraz "obresti", kot se uporablja v tem členu, pomeni dohodek
iz terjatev kakršnekoli vrste, ne glede na to, ali so zavarovane s
hipoteko ali ne in ne glede na to, ali imajo pravico do soudeležbe
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pri dolžnikovih dobičkih in še posebej dohodek iz državnih
vrednostnih papirjev in dohodek iz zadolžnic ali obveznic vključno
s premijami in nagradami, ki pripadajo takšnim vrednostnim
papirjem, obveznicam in zadolžnicam. Pogodbene kazni zaradi
zamude v plačilu se po tem členu ne štejejo za obresti.

pogodbenici, če je plačnik država sama, politična enota, organ
lokalne uprave ali rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki
plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to ali je
rezident države pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici stalno
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katerima nastane
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev in licenčnine
in avtorske honorarje plačuje stalna poslovna enota ali stalna
baza, se šteje, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v
državi, v kateri se nahaja stalna poslovna enota ali stalna baza.

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik obresti,
rezident države pogodbenice, opravlja posle v drugi državi
pogodbenici, kjer nastajajo obresti, preko stalne poslovne enote
v tej državi ali če v tej drugi državi pogodbenici opravlja samostojne
osebne storitve iz stalne baze, ki se nahaja v njej in je terjatev, v
zvezi s katero se izplačujejo obresti, dejansko povezana s takšno
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru veljajo
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera.

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek licenčnin
in avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo,
za katero se izplačujejo, presega znesek, za katerega bi se
dogovorila plačnik in upravičeni lastnik, če ne bi bilo takšnega
odnosa, določbe tega člena veljajo samo za zadnji omenjeni
znesek. V takšnem primeru se presežni del plačila obdavči v
skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri tem pa se mora
upoštevati druge določbe te konvencije.

5. Šteje se, da so obresti nastale v državi pogodbenici, kadar je
plačnik država sama, politična enota, organ lokalne uprave ali
rezident te države pogodbenice. Kadar pa ima oseba, ki plačuje
obresti, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice ali ne, v
državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi
s katero je nastal dolg, od katerega se plačujejo obresti in te
obresti plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da
so te obresti nastale v državi pogodbenici, v kateri se nahaja
stalna poslovna enota ali stalna baza.

13. člen
KAPITALSKI DOBIČKI
1. Dobički, ki jih rezident države pogodbenice dobi z odtujitvijo
nepremičnin, ki smo jih navedli v 6. členu in se nahajajo v drugi
državi pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek obresti
glede na terjatev, za katero se plačujejo, presega znesek, ki bi bil
dogovorjen med plačnikom in upravičenim lastnikom, če takega
odnosa ne bi bilo, določbe tega člena veljajo samo za zadnji
omenjeni znesek. V takšnem primeru ostane presežni del plačila
obdavčen v skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri tem
pa je treba upoštevati druge določbe te konvencije.

2. Dobički od odtujitve premičnin, ki so del premoženja
namenjenega za poslovanje stalne poslovne enote, ki jo ima
podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali
premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki jo ima rezident države
pogodbenice na razpolago v drugi državi pogodbenici za
opravljanje samostojnih osebnih storitev, vključujoč dobičke od
odtujitve takšne stalne poslovne enote (samostojno ali skupaj s
celotnim podjetjem) ali takšne stalne baze, se lahko obdavčijo v
tej drugi državi.

12. člen
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI
1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi
pogodbenici in se izplačujejo rezidentu druge države pogodbenice,
se lahko obdavčujejo v tej drugi državi.
2. Vendar se licenčnine in avtorske honorarje, ki jih prejme družba,
ki je rezident države pogodbenice in je udeležena v družbi, ki
plačuje licenčnine in avtorske honorarje in je rezident druge države
pogodbenice z deležem, ki je enak najmanj 25 % kapitala, lahko »
obdavči v drugi državi pogodbenici, vendar tako obračunan
davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in
avtorskih honorarjev.

3. Dobički od odtujitve ladij ali letal, s katerimi se opravljajo prevozi
v mednarodnem prometu, ali premičnin v zvezi s prevozi takih
ladij ali letal, se obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je
sedež dejanske uprave podjetja.
4. Dobički od odtujitve kakršnega koli drugega premoženja, razen
premoženja, navedenega v odstavkih 1, 2 in 3 se obdavčijo samo
v državi pogodbenici, katere rezident je odsvojitelj.
14. člen
SAMOSTOJNE OSEBNE DEJAVNOSTI
1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s
strokovnimi dejavnostmi ali drugimi samostojnimi dejavnostmi,
se obdavči samo v tej državi, razen, kjer se tak dohodek lahko
obdavči tudi v drugi državi pogodbenici, če ima svojo stalno bazo
za opravljanje svojih dejavnosti, ki mu je vedno na voljo v drugi
državi pogodbenici. V tem primeru se lahko v tej drugi državi
obdavči samo tolikšen del dohodka, kolikor ga lahko pripišemo
tej stalni bazi.

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", uporabljen v tem
sporazumu, pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo ali
pravico do uporabe, vsake avtorske pravice za literarno,
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi,
kakršnega koli patenta, zaščitne znamke, oblike ali modela,
načrta, tajne formule ali postopka, ali za informacije, ki se nanašajo
na industrijske, komercialne ali znanstvene izkušnje.
4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik
licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države
pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri
nastajajo licenčnine in avtorski honorarji iz stalne poslovne enote,
ki se tam nahaja, ali opravlja v tej drugi državi pogodbenici
samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki se tam nahaja, in je
pravica ali lastnina, v zvezi s katero se izplačujejo licenčnine in
avtorski honorarji, dejansko povezana s takšno stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takih primerih veljajo določbe 7. ali 14.
člena, odvisno od primera.

2. Izraz "poklicne dejavnosti" vključuje še posebej samostojne
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, pravnikov,
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij.
15. člen
OSEBNI PREJEMKI
1. V skladu z določbami iz 16., 18., 19. in 20. člena se plače,
mezde in drugi podobni honorarji, ki jih prejema rezident države
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi

5. Šteje se, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo v državi
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pogodbenici, če so storitve izvršene v drugi državi pogodbenici
in če je posameznik rezident te druge države, ki je.

pogodbenici, razen, će se zaposlitev opravlja v drugi državi
pogodbenici. Če se zaposlitev opravlja v drugi državi pogodbenici,
se lahko takšni honorarji obdavčijo v tej drugi državi.

(i) državljan te druge države; ali
2. Kljub določbam 1. odstavka se honorar, ki ga prejme rezident
države pogodbenice iz zaposlitve v drugi državi pogodbenici,
obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:

(ii) ni postal rezident te druge države izključno za namene
' opravljanja storitev.
2. a) Vsaka pokojnina, ki jo plača ali se izplača iz sredstev skladov,
ki jih je oblikovala, država pogodbenica, njena politična enota ali
organi lokalne uprave posamezniku v zvezi z opravljenimi
storitvami za to državo ali enoto ali organ njene lokalne uprave,
se obdavči samo v tej državi.

a) prejemnik prebiva v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne
presegajo skupno 183 dni v koledarskem letu; in
b) se honorar izplača oz. ga izplačajo v imenu delodajalca, ki ni
rezident druge države pogodbenice; in

b) Vendar pa se takšna pokojnina obdavči samo v drugi državi
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te druge
države.

c) honorarja ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo
ima delodajalec v drugi državi.
3. Kljub gornjim določbam tega člena se honorar iz zaposlitve na
ladji ali letalu, s katorim opravlja prevoze v mednarodnem prometu
podjetje države pogodbenice, obdavči samo v državi pogodbenici,
v kateri se nahaja sedež dejanske uprave podjetja.

3. Določila prvega odstavka tega člena se enako uporabljajo glede
nadomestil plačanih Avstrijskemu zunanje trgovinskemu
predstavniku za Slovenijo in osebju Avstrijskega zunanjetrgovinskega predstavnika v Sloveniji.

16. člen
PLAČILA ČLANOM UPRAVNEGA IN NADZORNEGA
ODBORA

4. Določila 15., 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za nadomestila
in pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države
pogodbenice ali politične enote ali njenega organa lokalne uprave.

Plačila članom upravnega in nadzornega odbora in druga podobna
izplačila, ki jih prejema rezident države pogodbenice kot član
upravnega ali nadzornega odbora družbe, ki je rezident druge
države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.

20. člen
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI
V obdobju dveh let, odkar je fizična oseba prvič prispela v državo
pogodbenico in postala njen rezident z namenom, da bi poučevala,
predavala ali opravljala raziskovalno delo na univerzi, kolidžu ali
drugi šoli ali katerikoli priznani izobraževalni ali raziskovalni
ustanovi te države pogodbenice in je bila takrat ali pa tik pred tem
rezident druge države pogodbenice, se prihodki takšne osebe v
zvezi s takšnim poučevanjem, predavanji ali raziskovalnim delom
ne obdavčijo v prvi omenjeni državi.

17. člen
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI
1. Kljub določbam 7.,14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga
prejme rezident države pogodbenice kot na primer gledališki,
filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot športnik,
s svojimi osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi državi
pogodbenici, obdavči v tej drugi državi.

21. člen
ŠTUDENTI

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja umetnik ali
športnik s to svojo dejavnostjo, ne pripada samemu umetniku ali
športniku, temveč drugi osebi, je ta dohodek kljub določbam 7.,
14. in 15. člena lahko obdavčen v državi pogodbenici, v kateri se
opravljajo dejavnosti umetnika ali športnika.

1. Študent, pripravnik ali učenec, ki je ali je bil tik pred obiskom
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice, in ki je
v prvi omenjeni državi prisoten samo zaradi svojega
izobraževanja ali usposabljanja, je oproščen davkov v prvi
omenjeni državi na plačila, ki jih prejema za svoje vzdrževanje,
izobraževanje ali usposabljanje, če ta plačila izvirajo iz virov izven
te države.

3. Kljub določbam 1. in 2. odstavka tega člena je dohodek, pridobljen
z osebnimi storitvami, ki ga umetniki ali športniki, ki so rezidenti
države pogodbenice, zaslužijo z dejavnostmi v drugi državi
pogodbenici v okviru kulturne ali športne izmenjave med vladama
obeh držav pogodbenic, oproščen davka v tej drugi državi.

2. Prejemki, ki jih študent, pripravnik ali učenec, ki je ali je bil
rezident države pogodbenice, dobiva iz zaposlitve, ki jo opravlja
v drugi državi pogodbenici, v obdobju ali za obdobje, ki ne presega
skupnega seštevka 183 dni v obračunskem letu, ne bodo
obdavčeni v tej drugi državi, če je zaposlitev neposredno
povezana z njegovim študijem ali usposabljanjem, ki ga opravlja
v prvi državi.

18. člen
POKOJNINE
V skladu z določbami 2. odstavka 19. člena se pokojnine in druga
podobna nadomestila, ki se izplačajo rezidentu države
pogodbenice za preteklo zaposlitev obdavčijo samo v tej državi.

22. člen
DRUGI DOHODKI

19. člen
DRŽAVNA SLUŽBA

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, iz česar koli
izvirajo, in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije,
se obdavčijo samo v tisti državi pogodbenici.

1. a) Nadomestila, razen pokojnin, ki jih izplača država pogodbenica, politična enota ali njeni organi lokalne uprave posamezniku
za storitve, ki jih opravi za 1o državo pogodbenico, politično enoto
ali njen organ lokalne uprave pri opravljanju državnih funkcij, se
obdavčijo samo v tej državi.

2. Določbe 1. odstavka ne veljajo za dohodek, ki ne izvira iz
nepremičnin kot so opredeljene v 2. odstavku 6. člena, če prejemnik
takega dohodka, rezident države pogodbenice, opravlja posle v
drugi državi pogodbenici preko stalne poslovne enote, ki se nahaja

b) Takšno nadomestilo pa je lahko obdavčeno samo v drugi državi
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'
davka, ki je bil izračunan pred odbitkom in se nanaša na takšne
vrste dohodkov iz Slovenije.

v njej, ali opravlja v drugi državi pogodbenici samostojne osebne
storitve preko stalne baze, ki se nahaja v njej, in je pravica ali
lastnina, za katero se plačuje dohodek, dejansko povezana z
takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takšnem primeru
veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera.

c) kadar je v skladu s katerimi koli določili te konvencije pridobljeni
dohodek ali premoženje v lasti rezidenta Avstrije oproščen plačila
davka v Avstriji, lahko Avstrija vseeno, pri izračunu o višini davka
na preostalem delu dohodka in premoženja tega rezidenta,
upošteva oproščeni del dohodka in premoženja.

23. člen
PREMOŽENJE
1. Premoženje, ki sestoji iz nepremičnine navedene v 6. členu , ki
je last rezidenta države pogodbenice in se nahaja v drugi državi
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

d) dohodek, ki ga pridobi avstrijski rezident in ga Avstrija v skladu
s to konvencijo uvršča med dohodke obdavčene v Sloveniji, se
vseeno lahko obdavči v Avstriji, če je po opravljenem postopku
skupnega dogovora, Slovenija oprosti ta dohodek od obdavčenja
v okviru te konvencije.

2. Premoženje, ki sestoji iz premičnin, ki so del premoženja
namenjenega za poslovanje stalne poslovne enote, ki jo ima
podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali iz
premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki jo uporablja rezident države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih
osebnih dejavnosti, se lahko obdavči v tej drugi državi.

25. člen
ENAKO OBRAVNAVANJE
1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici ne
bodo zavezani nobenemu obdavčevanju ali kakršnim koli
zahtevam s tem v zvezi, ki je drugačno ali bolj obremenjujoče kot
obdavčevanje za državljane druge države v enakih okoliščinah,
še posebno glede rezidentstva. Določila tega člena veljajo, ne
glede na določila 1. člena, tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali
obeh držav pogodbenic.

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje in letala, ki se uporabljajo
v mednarodnem prometu in premičnine, potrebne za delovanje
takih ladij ter letal, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri
se nahaja sedež dejanske uprave podjetja.
4. Vse drugo premoženje rezidenta države pogodbenice se
obdavči samo v tej državi.

2. Osebe brez državljanstva, ki so rezidenti ene izmed držav
pogodbenic, niso zavezane nikakršnemu obdavčenju in
obveznostim z njim v zvezi, ki bi bilo drugačno ali večje od
obdavčenja in obveznosti v zvezi z njim, ki velja ali lahko velja za
državljane druge države v enakih pogojih.

24. člen
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
Dvojno obdavčevanje bo odpravljeno kot sledi:

3. Obdavčenje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne bo manj ugodno v
drugi državi pogodbenici, kot bi bilo obdavčenje podjetij te druge
države, ki opravljajo enake dejavnosti. Določbe tega odstavka se
ne razumejo, kot da zavezujejo državo pogodbenico, da dodeli
rezidentom druge države pogodbenice kakršne koli osebne
olajšave in odbitke za davčne namene na račun osebnega statusa
ali družinskih obveznosti, ki jih dodeljuje svojim rezidentom.

1. V Sloveniji:
a) kadar rezident Slovenije ustvari dohodek ali ima v lasti
premoženje, ki se sme po tej konvenciji obdavčiti v Avstriji,
Slovenija odobri:
(i) kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta - znesek, ki je
enak davku od dohodka, ki je plačan v Avstriji;
(ii) kot odbitek od davka na premoženje tega rezidenta - znesek,
ki je enak davku od premoženja, ki je plačan v Avstriji;

4. Razen kjer veljajo določbe 1. odstavka 9. člena, 6. odstavka
11. člena ali 6. odstavka 12. člena, se obresti, licenčnine in avtorski
honorarji in druga izplačila, ki jih izplačuje podjetje države
pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice, za namene
določitve obdavčljivega dobička takega podjetja, odbijajo pod istimi
pogoji, kot če bi bili izplačani rezidentu prve omenjene države.
Tudi dolgovi podjetja države pogodbenice rezidentu druge države
pogodbenice se pri ugotavljanju obdavčljivega premoženja tega
podjetja odbijajo pod enakimi pogoji, kot da bi bili dogovorjeni z
rezidentom prve omenjene države pogodbenice.

Takšen odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega
davka na dohodek ali premoženje, ki je bil izračunan pred odbitkom
in, ki se, odvisno od primera, nanaša na dohodek ali premoženje,
ki je obdavčljivo v Avstriji.
b) Če je v skladu s katerim koli določilom te konvencije, dohodek,
ki ga ustvari, ali premoženje, ki ga ima v lasti rezident Slovenije,
oproščen davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri obračunavanju
davka od preostalega dohodka ali premoženja zadevnega
rezidenta vseeno upošteva od davka oproščeni dohodek ali
premoženje.

5. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali
delno, neposredno ali posredno, v lasti ali pod nadzorom enega
ali več rezidentov druge države pogodbenice, ne bodo v prvi
omenjeni državi zavezana nikakršnemu obdavčevanju ali
zahtevam s tem v zvezi, ki bi bile drugačne ali bolj obremenjujoče
kot obdavčenje in s tem povezane zahteve, katerim so zavezana
druga podobna podjetja prve omenjene države.

2. V Avstriji:
a) kadar rezident Avstrije dobiva dohodek ali ima v lasti
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko
obdavči v Sloveniji, bo Avstrija, v skladu z določili spodnjih
odstavkov b) in c) izvzela takšen dohodek ali premoženje iz
obdavčenja;

6. Določbe tega člena veljajo kljub določbam 2. člena za davke
vseh vrst in opisov.
26. člen
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA

b) kadar avstrijski rezident pridobiva dohodke, ki so v skladu z
določili 10.,11. in 12. člena lahko obdavčeni v Sloveniji, bo Avstrija
upoštevala kot odbitek od davka na dohodek temu rezidentu,
vsoto, ki bo enaka davku plačanem v Sloveniji. Višina
upoštevanega zneska pa ne sme presegati zneska avstrijskega
21. november 1997

1. Kadar oseba meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav
pogodbenic imela za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z
določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki mu jih
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nudi domača zakonodaja teh dveh držav, predloži zadevo
pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je, če
se njegov primer nanaša na 1. odstavek 25. člena, pa tisti državi
pogodbenici, katere državljan je. Zadeva mora biti vložena v treh
letih od prve prijave dejanja, ki je imelo za posledico obdavčenje,
ki ni v skladu z določbami te konvencije.

poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali
strokovne postopke ali informacije, katerih razkritje bi
nasprotovalo javni politiki (ordre public).
Jv: » •
3. Način izvajanja tega člena se posebno uredi z upravnim aktom
med ministroma za finance.

2. Pristojni organ si mora, če se mu zdi pritožba upravičena in če
sam ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadevati razrešiti
primer v skupnem dogovoru s pristojnim organom druge države
pogodbenice, da bi se izognil obdavčenju, ki ni v skladu z
določbami te konvencije. Vsak dogovor, ki ga skleneta, je treba
izvajati ne glede na prekluzivne roke v domači zakonodaji držav
pogodbenic.

28. člen
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI
USLUŽBENCI
Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih
predstavnikov ali konzularnih uslužbencev, določene s splošnimi
pravili mednarodnega prava ali z določbami posebnih sporazumov.

3. Pristojni organi držav pogodbenic si morajo prizadevati s
skupnim dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki
izvirajo iz razlage ali uporabe te konvencije Prav tako se lahko
med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega obdavčevanja v
primerih, ki jih ne predvideva ta konvencija.

1 .Ta konvencija bo ratificirana in listini o ratifikaciji bosta izmenjani
na Dunaju, kakor hitro bo mogoče.

4. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno
komunicirajo drug z drugim, da bi dosegli dogovor v smislu zgornjih
odstavkov. Kadar je za dosego dogovora priporočljiva ustna
izmenjava mnenj, le-ta poteka preko komisije, ki je sestavljena iz
predstavnikov pristojnih organov držav pogodbenic.

2. Ta konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi
tistemu, v katerem bosta izmenjani listini o ratifikaciji, njene določbe
pa se bodo začele uporabljati za davke v katerem koli
obračunskem letu, ki se začne po 31. decembru v koledarskem
letu, v katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji.

27. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ

30. člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI

1. Pristojni organi držav pogodbenic bodo izmenjavali informacije,
ki so nujne za izvajanje določb te konvencije ali domačih zakonov
držav pogodbenic, ki veljajo za davke, ki so zajeti v tej konvenciji,
če obdavčevanje v skladu z njimi ne nasprotuje tej konvenciji.
Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom. Vsaka informacija,
ki jo prejme država pogodbenica se obravnava za tajno na enak
način kot informacije pridobljene po zakonih te države in se razkrije
samo osebam ali organom (vključno s sodišči in upravnimi organi),
ki odmerjajo ali pobirajo davke iz te konvencije, ki izvajajo njihovo
izterjavo ali pregon v zvezi z njimi, ali odločajo o pritožbah v zvezi
z njimi. Te osebe ali organi morajo uporabljati informacije samo v
te namene. Informacije lahko razkrijejo na javnih sodnih razpravah
ali pri sodnih odločitvah.

Ta konvencija velja, dokler je država pogodbenica ne odpove.
Ena ali druga država pogodbenica lahko pošlje po diplomatski
poti pisno obvestilo o prenehanju veljavnosti najpozneje do
tridesetega junija v koledarskem letu po preteku petih let od dneva,
ko je ta konvencija začela veljati. V takem primeru ta sporazum
preneha veljati za davke v katerem koli obračunskem letu, ki se
začne po 31. decembru v koledarskem letu, ki sledi letu, ko je bilo
dano obvestilo o prenehanju.

2. V nobenem primeru se določbe 1. odstavka ne smejo razumeti,
kot da nalagajo državi pogodbenici obveznosti:

SESTAVLJENO v dveh istovetnih izvodih v Ljubljani dne 1. oktobra
1997 v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Vsa tri besedila
so enako verodostojna. V primeru razhajanj med besedili je
merodajno angleško besedilo.

29. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

V POTRDITVI TEGA sta pooblaščenca držav pogodbenic, za to
pravilno pooblaščena, podpisala to konvencijo.

a) da izvaja administrativne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo
ali administrativno prakso te ali druge države pogodbenice;
b) da preskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice;

Za
Republiko Slovenijo:

c) da preskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovsko,

Milojka Kolar, l.r.

3. člen

Gerhard Wagner, l.r.

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance.

poročevalec, št. 55

Za
Republiko Avstrijo:

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
predloga zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju;
■ izmenjavo davčnih informacij potrebnih za izvajanje določb le
konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, zajete
v tej konvenciji;

1. Konvencijo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in
premoženje sta podpisala Milojka Kolar, državna sekretarka v
Ministrstvu za finance, in GerhardVVagner, veleposlanik Republike
Avstrije v Republiki Sloveniji, v Ljubljani dne 1. oktobra 1997.

- ureditev postopka skupnega dogovora, ki omogoča odpravo
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb le konvencije in
odpravo dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih ne ureja ta
konvencija.

2. Konvencija vsebuje:
3. Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški
oziroma finančne obveznosti.

• odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja
fizičnih in pravnih oseb ■ rezidentov Republike Slovenije in
Republike Avstrije;

4. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo in
zanjo ne bo imela posledic.

- preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah;
5. Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

■ razdelitev pravic obdavčenja med državama pogodbenicama;

21. november 1997
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Predlog za

SPREJEM

2.

ČLENA

NASILJA

RS,

ŠT.

OBVEZNE

ZAKONA

0

(0RZZVN2)

63/95

IN

RAZLAGE

ŽRTVAH

-

VOJNEGA

(URADNI

LIST

44/96)

■ EPA 303 - II -

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE

Branko Jane
poslanec
Državnega zbora
Republike Slovenije

2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja.
Branko Jane, l.r.

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Ur.list RS 63/95 in 44/96)

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS (Ur.list RS št.40/93 in 80/
94) pošilja podpisani poslanec predlog za obvezno razlago 2.
člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja s prošnjo, da se skladno z
210. členom Poslovnika DZ RS, posreduje v odločitev Državnemu zboru.

Med drugo svetovno vojno je bilo na ozemlju današnje Slovenije
civilno prebivalstvo izpostavljeno različnim nasilnim dejanjem
okupatorja, agresorja in njunih sodelavcev, ki so v mnogočem
prese-ila grozodejstvo nekaterih ukrepov in nasilnih dejanj
naštetih v 2. členu citiranega Zakona o žrtvah vojnega nasilja.

Določba, za katero se predlaga obvezna razlaga, se glasi:
"Za žrtve vojnega nasilja v smislu 2. člena Zakona o žrtvah
vojnega nasilja se štejejo tudi civilne osebe, ki so bile v
času od 06.04 1941 do 15.05 1945 nasilno pregnane iz svojih
domov zaradi požiga vasi, zaselkov in domačij s strani
okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev in se zaradi
takega nasilnega de|anja niso mogle vrniti na svoje domove
vsaj tri mesece. Tem osebam se po tem zakonu zagotavlja
enako varstvo kot prisilnim izseljencem-izgnancem."

21. november 1997

V potrditev zgornji trditvi govori dokument, ki ga je izdal Artiiv
Republike Slovenije z dne 12.03. 1997:
"Iz arhivskega gradiva, ki ga hrani naš Referat za dislocirano
arhivsko gradivo II je razvidno, da so 14.09 1942 pridrle preko
Gorjancev Iz Hrvaške ustaške enote v vas Planina pri Podbočju.
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obkolile vas in aretirale deset vaščanov ter jih skupaj s še iz
drugih okoliških vasi pripeljanimi možmi, ustrelili. Dne 15.09 1942
so zjutraj ob 4.00 uri ustaši ponovno obkolili vas Planino, aretirali
še devet moških in jih ustrelili. En oddelek ustaške vojske je
medtem iz vasi odgnal ženske in otroke, odgnal živino, vas pa do
tal požgal. Zgorelo je 16 hiš (toliko jih je štela vas) z gospodarskimi
poslopji in vsemi pritiklinami, vsa oprema, hišni inventar, živež,
zgorelo je tudi 5 govedi in 14 svinj."

Slovenska država si ne sme dovoliti, da bi taka razlaga Zakona o
žrtvah vojnega nasilja obveljala v upravni praksi in bi tako priznali,
da želimo popravljati krivice le nekaterim svojim državljanom, ki
jih je zakrivil okupator, agresor ali njun sodelavec, do drugih svojih
državljanov, ki jih je še bolj kruto prizadel isti okupator, agresor ali
njun sodelavec pa ne čutimo nikakršne odgovornosti in jim s tem
delamo novo krivico.

Podobnih primerov je bilo na slovenskem ozemlju še več.

Še več. Ob obravnavi in sprejemanju predloga zakona o žrtvah
vojnega nasilja (Poročevalec št. 4/94- avtorji Rina Klinar, Janko S.
Stušek, Vladimir Dejan) lahko preberemo:

Nobenega dvoma ne more biti, da gre v takih primerih za hudo
nasilno dejanje okupatorja oz. njegovega sodelavca (1. člen
zakona), ki po teži posledic presega celo prisilno izselitev. Preživeli
(le vdove in v posameznih družinah tudi do osem mladoletnih
otrok) so na lastni koži občutili grozodejstvo, saj so ostali tik pred
prihajajočo zimo brez strehe nad glavo, brez živeža za preživljanje,
brez oblek in obutve in brez očet oz.mož-pomembnih členov za
preživljanje družine in z nepopisnimi travmami, prepuščeni na
milost in nemilost samim sebi in usmiljenju dobrih ljudi v okoliških
vaseh, kamor so se zatekli. V primeru Planine v Podbočju v krški
občini je tudi znano, da so se začeli preživeli vračati v svojo vas
šele v letu 1947, ko se je začela obnova te gorjanske vasice.

"S predlogom tega zakona se namreč v skladu z določbo 50.
člena Ustave Republike Slovenije prvič celovito ureja status in
varstvo oseb, ki so bile v času vojne ali agresije zaradi političnih,
rasnih, verskih ali nacionalnih razlogov izpostavljene nasilnim
dejanjem ali prisilnim ukrepom agresorja ali njegovih sodelavcev."
Torej, takrat smo razumeli, da s tem zakonom celovito urejamo
status vsem žrtvam vojnega nasilja, ki jih je prizadel okupator,
agresor ali njuni sodelavci.
Materialne posledice predlagane ureditve bi bile lahko zanemarljivo
majhne. Število vlog, ki zadevajo primer Planine v Podbočju je
manjše kot štirideset (40). V vsej Sloveniji pa takih primerov gotovo
ni več kot tristo, v primerjavi z več kot 51.000 (enainpetdesettisoč)
drugih upravičencem, kolikor je vlog za priznanje statusa žrtve
vojnega nasilja.

Pa vendarle smo priča, da v praksi pri uveljavljanju statusa žrtve
vojnega nasilja po tem zakonu upravne enote po vrsti zavračajo
njihove zahtevke z obrazložitvijo, da zakon teh kategorijpregnancev ne zajema in zato niso upravičeni do priznanja žrtve
vojnega nasilja.

poročevalec, št. 55
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Predlog za

SPREJEM

14.

ČLENA

CESTNEM

(URADNI

OBVEZNE

ZAKONA

PROMETU

LIST

ŠT.

RAZLAGE

0

PREVOZIH

V

(0RZPCP14)

72/94,

-

54/96)

- EPA 305 - II -

in prosi, da se zaradi nujnosti rešitve uvrsti na prvo naslednjo
redno sejo.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
MIROSLAV MOZETIČ

Čimprejšnji sprejem obvezne razlage je nujen, ker inšpekcijske
službe izdajajo posameznim prevoznikom, ki izvajajo tovrstne
prevoze, prepoved opravljanja dejavnosti.

Podpisani poslanec podaja v skladu z 208. členom Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije

Pri delu na matičnem odboru in sejah DZ bo sodeloval
predlagatelj.

- PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO ZAKONA

Miroslav Mozetič, l.r.
poslanec SKD

o prevozih v cestnem prometu (UR. L. 72/94, 54/96), in sicer
14. člena, ki opredeljuje javni prevoz oseb v prostem prometu

V skladu z 208. členom poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije podaja predlog za obvezno razlago Zakona o prevozih
v cestnem prometu (UR. L. 72/94, 54/96), in sicer 14. člena, ki
opredeljuje javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu.

sklenjena za določen čas ali pa za eno ali več potovanj. V pogodbi
so obvezno zajeti naslednji elementi: seznam potnikov, relacija,
cena prevoza ter mesto vstopa in izstopa potnikov, ki so na
seznamu. Med opravljanjem prevoza mora biti pogodba v vozilu
V takih primerih se ne uporablja 2- odstavek tega člena.

Kot predlog besedila obvezne razlage zakona predlaga naslednje
besedilo:
Kot javni prevoz v prostem cestnem prometu se po 1. odstavku
14 člena šteje tudi prevoz, pri katerem se skupina vnaprej
določenih oseb prevaža pod pogoji, ki so določeni s pisno pogodbo,
sklenjeno med prevoznikom in naročnikom prevoza. S pogodbo,
ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo
ob pogojih, ki jih določa pogodba in splošni pogoji svojega
poslovanja prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.
Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko
21. november 1997

OBRAZLOŽITEV
Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije je v zvezi s
tem členom že izdalo vrsto neobveznih tolmačenj. Po prepričanju
avtobusnih prevoznikov, ki opravljajo prevoze oseb v prostem
cestnem prometu, ta tolmačenja niso v skladu z določili Zakona o
prevozih v cestnem prometu (UR. L. 72/94, 54/69), ki opredeljujejo
47
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cestnem prometu in na osnovi 5.,7. in 11. člena Zakona o prevoznih
pogodbah v cestnem prometu (UR SFRJ 2/74 in 83/87) se lahko
prosti prevozi opravljajo tudi, v kolikor gre za določeno skupino
oseb v tako imenovani migraciji potnikov, ki ni element linijskega
prometa. V avtobus prevoznika, ki opravlja javni prevoz v prostem
cestnem prometu, lahko vstopajo in izstopajo potniki iz seznama
na vseh tistih mestih, ki so določena za varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov.
V večini primerov gre za prevoz zaposlenih v podjetjih, ki sklepajo
tovrstne pogodbe.
Na nek način gre za podobno situacijo kot pri prevozu za lastne
potrebe, le da se opravlja po pogodbenem prevozniku.

prevoze oseb v cestnem prometu. Zato, in da bi se izognili
različnim tolmačenjem, je potrebno sprejeti ustrezno razlago.
Javni prevoz v prostem cestnem prometu ne sme vsebovati
elementov linijskega cestnega prometa iz 9. člena tega zakona. Ti
elementi so vnaprej določeni in objavljen vozni red iz 11. točke 2.
člena tega zakona, cena prevoza, oblikovana na podlagi javno
objavljene tarife za prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu
in prodaja vozovnic v vozilu ter splošni prevozni pogoji, ki pomenijo
možnost dostopa do prevoza vsakemu.
V skladu z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (UR. L.
72/94, 54/69), ki ureja področje javnega prevoza v prostem
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

NADZOROV

POVZETKA

V

LETIH

MINISTRSTVO

PODJETJI,

KI

SUBVENCIJE

POLITIKE

ZA

ZA

SO

V

1995

DELO,

IN

1996

ZA

VKLJUČNO

S

PREJELA

OKVIRU

AKTIVNE

ZAPOSLOVANJA,

SOCIALNO

IN

CENTRI

DELO

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je na svoji 7. seji, 4. novembra 1997, obravnaval povzetek
ugotovitev Računskega sodišča Republike Slovenije o nadzorih
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, vključno s
podjetji, ki so prejela subvencije v okviru aktivne politike
zaposlovanja, in centri za socialno delo. Osnova za razpravo je
bil povzetek ugotovitev nadzorov Računskega sodišča v
navedenem ministrstvu, podjetjih in zavodih. Povzetek ugotovitev
je sinteza vseh poročil, ki jih je Računsko sodišče opravilo v letih
1995 in 1996 v teh pravnih subjektih.

prejemnikih sredstev so ugotovili tudi, da se ta sredstva velikokrat
ne uporabijo namensko in da se je v nekaj primerih z njimi tudi
negospodarno ravnalo.
Na področju dodeljevanja sredstev centrom za socialno delo so
ugotovili, da niti ministrstvo niti centri ne izvajajo pogodbenih
obveznosti. Ministrstvo predvsem ne izvaja svoje nadzorne vloge
nad ustrezno porabo sredstev.
Predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
je povedal, da se pregledi Računskega sodišča nanašajo na leti
1995 in 1996, da pa se je do sedaj veliko stvari že izboljšalo. V
preteklih letih ni bilo nobenega zakonskega ali drugega predpisa,
ki bi določal način izvajanja aktivne politike zaposlovanja in v
okviru tega subvencioniranja delovnih mest. Javno so sicer
objavljali navodila in objave, od kdaj se lahko sredstva koristijo, ni
pa bilo to urejeno s predpisi. Sedaj je to urejeno z zakonom o
javnih naročilih in se stvari izboljšujejo. Prav tako so v letošnjem
letu ustanovili sektor za nadzor v okviru ministrstva, ki nadzira
porabo proračunskih sredstev pri prejemnikih. Sredstva za
subvencije za ohranjanje delovnih mest sedaj dobivajo le tista
podjetja, ki imajo realno perspektivo za uspešno nadaljnje delo.

Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki je
bilo posredovano s sklicem seje odbora, na seji prejeli še osnutek
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po obravnavi.
V uvodu je članica Računskega sodišča Republike Slovenije,
ki pokriva področje dela Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve opozorila predvsem na nepravilnosti, ki so jih ugotovili pri
dodeljevanju subvencij za ohranjanje delovnih mest. Povedala je,
da je za dodeljevanje teh sredstev več različnih načinov in da se
tudi delijo na različnih organih oziroma nivojih (Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, zavodi za zaposlovanje, skladi,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti). Na obravnavanem
ministrstvu so ugotovili, da za razdelitev teh sredstev ni bilo javnih
razpisov, ampak so do sredstev prišli tisti, ki so bili o njih na
kakršenkoli način informirani. Kriteriji dodeljevanja niso bili dovolj
jasni in niso zavezovali niti ministrstva za dana sredstva niti
prejemnika za njihovo namensko porabo. Računsko sodišče je
preverilo 13 danih subvencij in niti ena ni v celoti ustrezala pogojem
oziroma kriterijem za dodelitev sredstev. V nadaljnem nadzoru pri
21. november 1997

UGOTOVITEV

V razpravi sta bila izpostavljena predvsem problema nejasnih
pravil dodeljevanja sredstev za subvencioniranje ohranitve
delovnih mest in nezadostnega nadzora nad porabo sredstev. Po
mnenju članov odbora je odgovornost na neustezno porabo danih
sredstev tako na strani ministrstva oz. zavoda za zaposlovanje,
ki so dajali sredstva na osnovi neustreznih kriterijev in meril (pa
tudi ta so včasih kršili), kot na strani prejemnikov, ki niso sredstev
49
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porabili na namene določene v pogodbah. Posebej je problematično, da nekateri prejemniki sredstev o njihovi porabi sploh niso
poročali ministrstvu. Kontrola porabe sredstev s strani ministrstva
je bila v preteklih letih bolj slučaj kot pravilo in zato se je lahko
zgodilo, da so se nepravilno porabljala. Dodaten problem
predstavlja dejstvo, da je mnogo podjetij, ki so jim bila dodeljena
sredstva, šlo v stečaj in tako ni niti ohranjenih delovnih mest niti
denarja. Predstavnik ministrstva je ob tem povedal, da se kontrola
porabe sredstev v zadnjem času izboljšuje, zlasti pa letos, ko so
ustanovili poseben sektor za nadzor.

leti 1994 in 1995, ni točna zaradi različnih organizacijskih
sprememb, preoblikovanj in preseljevanj zavodov ter
nedoslednosti pri računovodskem evidentiranju premoženja
ob nastalih spremembah. Premoženje zavodov bi bilo
potrebno v celoti popisati in oceniti. Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ predlaga Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Republiškemu
zavodu za zaposlovanje, da vzpostavita knjigovodsko
evidenco o premoženju na podlagi veljavnega zakona o
računovodstvu.

Po končani razpravi ja Odbor Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel naslednje

3. Odbor ugotavlja, da dodeljevanje subvencij za ohranitev
delovnih mest ter vrednotenje programov v obravnavanem
obdobju ni bilo urejeno z ustreznimi kriteriji. Pravtako niso
bili ustrezni postopki za delo strokovnih komisij za
ocenjevanje projektov. Kontrola nad namenskostjo porabe
sredstev in doslednost izterjave sredstev v primeru
neizvajanja pogodbenih določil je bila slaba in nedosledna.
Odbor predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da ga podrobno obvesti, kaj je na tem področju
izboljšalo v zadnjem letu in kaj še namerava storiti za
ustreznejšo porabo sredstev za subvencije.

UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s Povzetkom
ugotovitev nadzorov v letih 1995 in 1996 za Ministrstvo za
delo, vključno s podjetji, ki so prejela subvencije v okviru
aktivne politike zaposlovanja, in centri za socialno delo in
ugotavlja, da so problemi, napake in nepravilnosti podobne
kot pri ministrstvih in javnih zavodih s področja šolstva,
športa, kulture in znanosti, ki jih je odbor obravnaval na 5.
seji, 15.10.1997. Zato odbor o sistemizaciji in zaposlovanju
v ministrstvih in javnih zavodih, o problematiki plač in drugih
personalnih stroškov ter o nadzoru nad porabo proračunskih
sredstev ne sprejema dodatnih sklepov, saj meni, da mora
Vlada to enotno urediti za vsa ministrstva in javne zavode.

4. Odbor poziva Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, da ga v roku 30 dni obvesti, kako so oziroma bodo
na ministrstvu in v javnih zavodih odpravili nepravilnosti
ugotovljene v poročilih Računskega sodišča, kako bodo
upoštevali njegova priporočila in kakšne sankcije so bile
oziroma bodo sprejete proti odgovornim osebam.

2. Odbor ugotavlja, da vrednost premoženja, kot ga
izkazujeta Republiški zavod za zaposlovanje in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v bilancah stanja za
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Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je na svoji 7. seji, 4. novembra 1997, obravnaval ugotovitve
Računskega sodišča Republike Slovenije o nadzorih na
Ministrstvu za zdravstvo ter pripadajočih zavodih. Osnova za
razpravo so bile ključne ugotovitve nadzorov Računskega sodišča
v navedenih ministrstvih in zavodih. Povzetek ugotovitev je sinteza
vseh poročil, ki jih je Računsko sodišče v obdobju od začetka
svojega delovanja do 31. 8. 1997 opravilo v teh pravnih subjektih.

vplivanje na izvajanje politike zavodov. Sedaj se to deloma
spreminja, zlasti s tem, da v svete zavodov ustanovitelj dejansko
imenuje svoje člane. Glede plač direktorjev in dodatkov pri plačah
zaposlenih se trenutno pogajajo s socialnimi partnerji in skušajo
doseči ustrezne dogovore. Stališče ministrstva je, da bi bil v
zdravstvu možen le en poseben dodatek - za dežurstvo.
Predstavnica ministrstva je nato pojasnila ukrepe, ki so jih opravili
v zvezi z nepravilnostmi in neurejenim finančnim poslovanjem
javnih zavodov. Pri tem se je omejila na javne zdravstvene zavode
na sekundarni in terciarni ravni, saj so za zavode na primarni
ravni (zdravstveni domovi, lekarne) ustanovitelji občine in one
morajo tudi nadzirati njihovo poslovanje. Povedala je, da gre za 25
bolnišnic z 18 tisoč zaposlenimi, za zdravstvene domove s
približno 9 tisoč zaposlenimi, Inštitut za varovanje zdravja ter 11
zavodov za zdravstveno varstvo ima tisoč zaposlenih. 24
lekarniških zavodov pa 1100. Po njenem zagotovilu nepravilnosti
pri izhodiščnih plačah sedaj ni več. Odpravili so tudi nepravilnosti
glede osnove za določanje delovne uspešnosti. O izplačevanju
delovne uspešnosti so izdali tudi dve odredbi (za delovno
uspešnost direktorjev in ostalih). Pri ostalih dodatkih se skušaio
čimbolj držati kolektivnih pogodb in njihovih razlag, ki jih dajejo
pristojni odbori. Glede plač direktorjev zdravstvenih zavodov na
ministrstvu menijo, da niso ustrezno urejene, saj ne upoštevajo
dovolj, da zavodi ustvarjajo prihodek tudi na trgu. Plače direktorjev
bodo kljub temu v roku dveh mesecev uskladili s sklepom, ki ga
je o plačah direktorjev javnih zavodov sprejela Vlada Republike
Slovenije.

Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki je
bilo posredovano s sklicem seje odbora, na seji prejeli še osnutek
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po obravnavi.
V uvodu je članica Računskega sodišča Republike Slovenije,
ki pokriva področje zdravstva, povedala, da odprava pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so jih odkrili pri svojih pregledih, poteka
prepočasi.To ugotavljajo ob ponovnih pregledih nekaterih zavodov,
ki so jih že enkrat prej pregledali. Povedala je, da bi po njenem
mnenju morali v zaključke odbora dati tudi opozorilo Vladi Republike
Slovenije, da zmanjša število dodatkov k plačam za zaposlene v
zdravstvu, ki jih je sedaj 16, njihova višina pa se določa s pomočjo
treh različnih osnov. Omenila je še, da so pravkar zaključili poročilo
o stavki zdravnikov, ki so ga pripravili na podlagi pregledov šestih
zavodov in s pomočjo ankete. Rezultati v poročilu so pričakovani,
problemi so še vedno izhodiščna plača, dodatek za mentorstvo,
dodatno delo direktorjev zavodov kot zdravnikov, dodatki...). S
poročilom so že seznanili ministra za zdravstvo.
Predstavniki Ministrstva za zdravstvo so pojasnili, kaj je bilo od
opravljenih pregledov do sedaj že narejenega za izboljšanje stanja
in odpravo napak. Minister za zdravstvo je opozoril, da je v
zdravstvu veliko pravnih subjektov, za katere delovanje so na
ministrstvu deloma odgovorni, nimajo pa pravih možnosti za
21. november 1997

Generalna sekretarka ministrstva je povedala, da se poslovanje
samega ministrstva od obdobja, na katerega se nanašajo pregledi,
izboljšuje in da se nepravilnosti odpravljajo. Ugotovitve
Računskega sodišča so se nanašale predvsem na pravno
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lekarnah in zavodih za zdravstveno varstvo, je članica
Računskega sodišča povedala, da bodo o teh dveh področjih
izdelali posebno zbirno poročilo (za lekarne v začetku leta 1998,
za zavode za zdravstveno varstvo pa do konca leta 1998).

neurejenost oziroma na neurejeno organizacijo ministrstva. Zato
so takoj pripravili in sprejeli nekatere splošne akte, ki urejajo
posamezna področja (varovanje tajnih podatkov, pooblastila za
podpisovanje aktov, uporaba službenih avtomobilov, tinančno
poslovanje). Glede izplačil iz proračunskih postavk, na katerih ni
bilo potrebnih sredstev v letu 1995, je povedala, da se z novimi
organizacijskimi predpisi ministra za finance to onemogoča. Na
področju organizacije in sistemizacije so na ministrstvu sprejeli
pravilnik o organizaciji in sistemizaciji, ki poleg samega ministrstva
zajema tudi organe v sestavi Odpravili so tudi nepravilnosti pri
izplačilih za pogodbe o avtorskem delu, saj so jih prevedli v
pogodbeno delo. Ustrezno so začeli obračunavati in odtegovati
od plač uporabnikov tudi bonitete za uporabo službenih vozil v
privatne namene.

Po končani razpravi je Odbor Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s ključnimi
ugotovitvami iz revizijskih poročil sektorja 5 Računskega
sodišča Republike Slovenije, ki pokriva področje zdravstva,
v obdobju od 1. 1. 1995 - 31. 8. 1997 in ugotavlja, da so
problemi, napake in nepravilnosti podobne kot pri
ministrstvih in javnih zavodih s področja šolstva, športa,
kulture in znanosti, ki jih je odbor obravnaval na 5. seji, 15.
10. 1997. Zato odbor o sistemizaciji in zaposlovanju v
ministrstvih in javnih zavodih, o problematiki plač in drugih
personalnih stroškov ter o nadzoru nad porabo proračunskih
sredstev ne sprejema dodatnih sklepov, saj meni, da mora
Vlada to enotno urediti za vsa ministrstva in javne zavode.

Predsednik odbora je po uvodnih besedah predstavnikov
Ministrstva za zdravstvo ugotovil, da je zelo pohvalno, da so na
ministrstvu po prejemu poročil Računskega sodišča razmišljali o
tem, kaj narediti, da se bo stanje popravilo, ne pa o tem, kako bi
oporekali ugotovitvam iz revizij, kar se je v prejšnih razpravah
vse prevečkrat dogajalo.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali so na Računskem
sodišču za nepravilnosti, ki so jih ugotovili med pregledi, tudi koga
ovadili. Predstavnica Računskega sodišča je povedala, da so iz
področja zdravstva ovadili zaradi nezakonitosti tri ljudi.
«♦
Razprava je bila posebej široka glede vprašanja, kdaj Računsko
sodišče izda sklep za odpravo nezakonitosti in kdaj ne.
Predstavnica Računskega sodišča je povedala, da so v začetku
izdajali take sklepe ne glede na znesek oškodovanja javnih
sredstev, pozneje pa za manjše zneske niso več izdajali sklepov.
Člane odbora je zanimalo, kje je meja, pri kateri se odločijo, ali
izdajo sklep ali ne. Povedala je, da točne meje ni, se pa ravnajo po
načelu, naj stroški izterjave ne bi presegali zneska, ki ga mora
nekdo vrniti. Člani odbora so soglasno menili, da mora vsaka
nezakonitost biti sankcionirana in da morajo kršitelji vrniti preveč
izplačane prejemke ne glede na višino. Tu namreč ne gre za nič
drugega kot za kršenje veljavnih zakonov. Kjer prihaja do napak
in neustrezne porabe proračunskih in drugih javnih sredstev
zaradi sistemskih nepravilnosti, pa mora Računsko sodišče na
to opozoriti Vlado in Državni zbor ali pa samo ponuditi rešitve za
odpravo teh nepravilnosti.

Odbor se je seznanil tudi z ustno informacijo predstavnikov
Ministrstva za zdravstvo o doslej storjenih ukrepih za
odpravo nepravilnosti in o načrtovanih bodočih ukrepih za
izboljšanje poslovanja.
2. Odbor ugotavlja, da je na področju zdravstva potrebno
posebno pozornost nameniti dodatkom k plačam. Zato
odbor poziva Vlado Republike Slovenije oziroma Ministrstvu
za zdravstvo, da na področju politike plač v zdravstvu deluje
v smeri zniževanja števila različnih dodatkov, za obračunavanje preostalih pa uporablja enotno osnovo kot je
določena v zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
3. Odbor predlaga Računskemu sodišču Republike
Slovenije, da ob ugotovljenih nezakonitih izplačilih plač in
drugih osebnih prejemkov v vseh primerih zahteva vračanje
preveč izplačanega denarja.
4. Odbor naproša Računsko sodišče Republike Slovenije,
da pripravi sintetično poročilo o ugotovitvah pri doslej
opravljenih revizijskih in inšpekcijskih pregledih investicij,
ki se financirajo iz javnih sredstev. Pravtako odbor predlaga
Računskemu sodišču, da v program dela za naslednje leto
kot tematsko revizijo celotnega Računskega sodišča vključi
revizijske in inšpekcijske preglede investicij na vseh
področjih dela in o tem izdela celovito poročilo.

Naslednje vprašanje v razpravi je bilo, zakaj Računsko sodišče
ni nadaljevalo s podrobnim pregledom investicije v Splošni
bolnišnici Celje (izgradnja operacijskega bloka in centralne enote
za intenzivno medicino) potem, ko so v selektivni reviziji odkrili
nepravilnosti. Pojasnjeno je bilo, da predvsem zaradi kadrovskih
problemov Računskega sodišča in dolgotrajnosti ter kompleksnosti takega podrobnega pregleda. Ob tem pa so člani odbora
ugotavljali, da Računsko sodišče na sploh premalo pozornosti
posveča pregledom investicij, ki običajno pomenijo zelo veliko
porabo proračunskih sredstev in pri katerih lahko prihaja do velikih
nepravilnosti. Zato so menili, da bi moral odbor v prihodnosti dobiti
od Računskega sodišča kompleksno poročilo o pregledih
investicij.

5. Odbor naproša Računsko sodišče Republike Slovenije,
da pojasni, zakaj kljub nezakonitostim, ki jih je ugotovilo
med postopkom selektivne revizije investicije v izgradnjo
operacijskega bloka in centralne enote za intenzivno
medicino Splošne bolnišnice Celje, ni nadaljevalo z
revidiranjem gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti
izvajanja omenjene investicije.

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje nepravilnosti pri
izplačilih plač direktorjev, ki hkrati delajo del svojega delovnega
časa še kot zdravniki. Povedano je bilo, da so v preteklosti nekateri
za to svoje (zdravniško) delo prejemali direktorske plače, na
katere pa so potem dobili še zdravniške dodatke (pri čemer je
bila osnova direktorska in ne zdravniška plača). Pravilno bi bilo,
da bi te svoje obveznosti ostro vnaprej ločili in za delo direktorja
dobivali direktorsko plačo, za zdravniško delo pa piačo zdravnika.

G. Odbor poziva Ministrstvo za zdravstvo, da ga v roku 30
dni obvesti, kako so oziroma bodo na ministrstvu in v javnih
zavodih odpravili nepravilnosti ugotovljene v poročilih
Računskega sodišča, kako bodo upoštevali njegova
priporočila in kakšne sankcije so bile oziroma bodo sprejete
proti odgovornim osebam.

Glede na to, da je Računsko sodišče največ nepravilnosti (zlasti
pri izplačevanju plač in drugih osebnih prejemkov) ugotovilo pri
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Na podlagi 134. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS 40/93, 80/94 in 28/96) daje Komisija za
poslovnik naslednje

poslancem poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev na dnevni red.
2. Poslovnik ne prepoveduje, da bi isti ali drugi predlagatelj
ponovil predlog ali zahtevo, da državni zbor odloči o istem
ali podobnem proceduralnem predlogu oziroma zahtevi.

POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage 54. in 64. člena
poslovnika Državnega zbora.

Obrazložitev
Poslovnik v poglavju "Sklicevanja sej" razlikuje med rednimi in
izrednimi sejami državnega zbora. Predsednik državnega zbora
praviloma sklicuje redne seje državnega zbora, izredne seje pa
zunaj rednih zasedanj državnega zbora in v času rednih zasedanj,
kadar ni pogojev za redno sejo (51. člen poslovnika). Namen
izredne seje je v čimprejšnji obravnavi zadev, katerih obravnava
časovno ne more počakati na naslednjo redno sejo. Razlogi za
takojšnjo obravnavo so lahko različni, in sicer od spoštovanja
ustavnih, zakonskih ali poslovniških rokov pa vse do sprejetja
ukrepov zaradi izrednih potreb države, interesov obrambe ali
naravne nesreče.

Komisija za poslovnik je na 7. seji 5. novembra 1997 obravnavala
zahtevo predsednika Državnega zbora Janeza Podobnika, za
tolmačenje 54. in 64. člena poslovnika. V zahtevi predsednik
Državnega zbora, Janez Podobnik prosi za odgovor na naslednja
vprašanja:
- "ali lahko na podlagi prvega odstavka 54. člena poslovnika
spremembo predlaganega dnevnega reda izredne seje (umik
posamezne točke iz dnevnega reda ali razširitev dnevnega reda
s posamezno točko), poleg predsednika Državnega zbora,
predlaga tudi Vlada, posamezni poslanec ali poslanska skupina";

Nadaljnja poslovniška poglavja, ki določajo potek seje,
predsedovanje in udeleževanje na seji ter odločanje ne razlikujejo
več med rednimi in izrednimi sejami, tako, da je nesporno moč
zaključiti, da so to splošne določbe. Zatorej določbe o odločanju o
predlogu dnevnega reda veljajo tudi za izredno sejo. Sklicatelj
seje lahko spreminja predlagani dnevni red seje državnega zbora,
z odločitvijo državnega zbora pa tudi predlagatelj točke dnevnega
reda, vlada in poslanec. Pri tem velja za umikanje točke s
predlaganega dnevnega reda, kot za širitev dnevnega reda,
določba 64. člena poslovnika. Čeprav bi se na prvi pogled zdelo,
da določba drugega odstavka (umik točke na predlog matičnega
delovnega telesa brez odločitve državnega zbora) in četrtega
odstavka (razlogi za dopustnost predlagati razširitev) 64. člena
ne moreta veljati za izredno sejo, ko lahko poslanci dobijo celo
predlog dnevnega reda na klop na sami seji, pa omenjena
odstavka veljata tudi za izredno sejo. Ne samo, da poslovnik
nikjer ne daje pravne podlage za odstopanje od omenjenih
odstavkov 64. člena poslovnika, tudi tolmačenje v tej smeri bi bilo
nepravilno in nekorektno, če je med sklicem izredne seje in sejo
dovolj časa, gradivo pa so poslanci dobili že s sklicem, lahko
matično delovno telo po njegovi obravnavi tudi oceni in v svojem
poročilu državnemu zboru predlaga, da cUjavni zbor zaradi
navedenih razlogov brez razprave umakne posamezno točko s
predlaganega dnevnega reda seje. Enako je nesporno, da je moč

- "ali se četrti odstavek 64. člena poslovnika upošteva tudi za
izredno sejo?";
- "ali lahko Državni zbor o zadevi, o kateri je že odločil, ponovno
odloča na eni izmed naslednjih sej na podlagi novega predloga,
pri čemer gre za popolnoma enako vsebino, brez sprememb ali
dopolnitev?".
Predsednik Državnega zbora pri drugem vprašanju pojasnjuje,
da dosedanja parlamentarna praksa ni ob morebitnih razširitvah
dnevnega reda izredne seje upoštevala zahtev iz četrtega
odstavka 64. člena poslovnika.
Člani komisije so z dvetretjinsko večino prisotnih članov (10
PRISOTNIH, 9 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo
RAZLAGO:
1. Določba 64. člena poslovnika o odločanju državnega zbora
o dnevnem redu velja tako za redno kot izredno sejo
državnega zbora. Upravičeni predlagatelji lahko predlagajo
tako umik posamezne točne dnevnega reda, kot tudi
razširitev, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo
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da se poslanci med enim in drugim odločanjem premislijo, nastopijo
drugačne okoliščine ali pa želijo le spremeniti svojo pred tem
sprejeto proceduralno odločitev. Ponovno odločanje o aktu
državnega zbora (166. člen poslovnika) oziroma o drugi sprejeti
vsebinski odločitvi pa je možno, če je podan nov predlog oziroma
zahteva in izpeljan s poslovnikom predpisan postopek odločanja
o njem.

predlagati razširitev predlaganega dnevnega reda z obravnavo
zadeve, ki se je zgodila med sklicem izredne seje in samo sejo.
Dopustnost ponavljanja predloga oziroma zahteve za odločanje
državnega zbora o proceduralni zadevi poslovnik ne ureja. Po
mnenju komisije lahko isti ali drugi predlagatelj ponovi predlog ali
zahtevo, da državni zbor odloči o istem ali podobnem
proceduralnem predlogu ali zahtevi. V praksi je povsem mogoče,
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