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IZVRŠEVANJU

PRORAČUNA

(ZIPRS-B)

- EPA 441 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 26/3-1998 določila
besedilo:

proračuna za letošnje leto že zamuja, zato je v nacionalnem
interesu oziroma zahtevajo izredne potrebe države, da se
državni proračun oziroma predlagani zakon čim prej sprejme
in uveljavi, ter se tako omogoči normalno financiranje in
delovanje države.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije hkrati s predlogom proračuna Republike
Slovenije za leto 1998.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma
njegove spremembe in dopolnitve, ki so vezane na sprejem
proračuna za določeno leto, so pogoj za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Državni zbor s sprejemom državnega
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državnega proračuna za leto 1998, je v predlogu zakona potrebno
zajeti določbe, ki to omogočajo. Prav tako je sistem izvrševanja
proračuna Republike Slovenije potrebno dodelati v skladu z novimi
izkušnjami iz prakse in novimi strokovnimi spoznanji. Zato so v
zakonu predlagane nove vsebinske rešitve in sicer na področju
izvrševanja proračuna kot tudi na področju statističnega
spremljanja sistema javnih financ. V zakonu je prav tako potrebno
korigirati nekatere že vzpostavljene rešitve.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
Sistem financiranja iz proračuna Republike Slovenije urejata zakon
o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/
92, 52/92 - odločba US, 43 /93 - odločba US in 7/93) in zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/
96, 78/97 in 87/97). Z zakonom o financiranju javne porabe, ki je
sistemski zakon na tem podočju, je urejeno financiranje funkcij, ki
jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Republika Slovenija. Zakon
določa temelje financiranja državnih organov in postavlja osnovna
proračunska načela, ki jih je potrebno spoštovati tako pri planiranju
proračuna kot pri njegovem izvrševanju. V zakonu so poleg tega
okvirno našteti prihodki proračuna Republike Slovenije za
financiranje javne porabe, določen je način oblikovanja oziroma
sestave proračuna, opredeljene so temeljne pravice in obveznosti
udeleženih subjektov pri izvrševanju proračuna, postavljene so
osnove zadolževanja države ter urejena rezerva proračuna.

V skladu s tem predlagamo določila, ki se vsebinsko delijo v tri
sklope in sicer: določbe, ki so potrebne zaradi izvrševanja
državnega proračuna za leto 1998; določbe, ki vnašajo vsebinsko
nove rešitve v postopke izvrševanja državnega proračuna ter v
določeni meri tudi v širši sistem javnih financ in določbe, ki
dograjujejo v ZlPro že vzpostavljene rešitve in ne pomenijo
bistvenih novosti.
1. V predlogu zakona so zajete določbe, ki so letne narave. Sem
spadajo pravne norme, ki določajo maksimalno možen obseg
poroštev za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti domačih
pravnih oseb, ki jih v letu 1998 skladno z zakonom o merilih in
postopkih za dajanje poroštev Republike Slovenije, daje Vlada.
Zakon določa višino stalne proračunske rezerve oziroma državne
pomoči v skladu s posebnim zakonom. Zakon prav tako določa
višino zadolžitve Republike Slovenije v letu 1998 in sicer za
financiranje odhodkov proračuna in odplačila dolga. Predlog
zakona določa za leto 1998 skladno z zakonom o Družbi za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije največji možni obseg
tveganj, za katere v določenih primerih zagotovi sredstva za
Izplačilo odškodnin Republika Slovenija. Zakon tudi določa največji
obseg zadolžitve določenih oseb javnega prava v letu 1998. V
zakonu je podaljšana ureditev, ki je bila sprejeta že v spremembah
ZlPro za leto 1997 in sicer, daje tudi v letu 1998 potrebno zagotoviti
financiranje posebnih potreb, ki so opredeljene v nacionalnih
programih in posebnih zakonih, v obsegu, ki ga bo Državni zbor
določil s proračunom Republike Slovenije za leto 1998. Tovrstna
ureditev v letu 1998 velja tudi za sredstva za graditev avtocest.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (v
nadaljevanju: ZlPro) je v primerjavi z zakonom o financiranju javne
porabe specialni zakon, vendar ima kljub temu širok predmet
urejanja. ZlPro je zasnovan tako, da nastopa v dvojni vlogi in
sicer trajno in kontinuirano ureja materijo, ki je povezana z
izvrševanjem proračuna v najširšem smislu, poleg tega pa vsebuje
sklop določb, ki so letne narave in so pogoj za izvršitev proračuna
v proračunskem obdobju.
V skladu z navedenim je osnovni predmet ZlPro natančna ureditev
postopkov, pravic in dolžnosti proračunskih uporabnikov,
Ministrstva za finance in Vlade Republike Slovenije v fazi
izvrševanja proračuna. V tem sklopu zakon ureja tudi upravljanje
s prihodki in odhodki proračuna, določa osnove upravljanja z
državnim premoženjem, sistem zadolževanja države in dajanja
državnih poroštev. Zakon poleg tega določa še pristojnosti in
postopke dela proračunske inšpekcije pri opravljanju proračunskega nadzora, ter osnovna izhodišča za vodenje računovodstva
proračuna in proračunskih uporabnikov.

Določba letne narave je tudi, da Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet vplača del presežka prihodkov nad odhodki po
zaključnem računu za leto 1997 v proračun Republike Slovenije
za leto 1998. V zakonu je tudi določeno, da Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet 50 odstotkov sredstev provizije, ki jo
pobere za opravljanje storitev za državni proračun, vplača v
proračun, in sicer zaradi možnosti pretežnega financiranja uvedbe
davka na dodano vrednost in trošarin.

Ker je ZlPro zakon, ki je pogoj za izvrševanje proračuna kot
letnega akta, ga je potrebno spreminjati hkrati s proračunom za
tekoče leto. Oba akta je potrebno uveljaviti hkrati, zato ju je potrebno
obravnavati skypaj, ker sta medsebojno pogojena. Temeljni razlog
za spreminjanje ZlPro in za predlaganje tega zakona je namreč v
dejstvu, da vsebuje številne določbe, ki so potrebne za realizacijo
proračuna Republike Slovenije za leto 1998 in so bile upoštevane
že pri planiranju proračuna ter so zajete v predlogu proračuna za
leto 1998.

V zakonu je predlagano podaljšanje roka plačil iz sredstev
proračuna za leto 1998 v januar leta 1999. To je mogoče samo do
20. januarja prihodnjega leta. Za zagotovitev sredstev za pokritje
teh odhodkov, se med prihodke proračuna letošnjega leta štejejo
tudi prihodki iz naslova prometnega davka, ki so vplačani do 15.
januarja 1999 in se nanašajo na promet v letu 1998. Iz teh sredstev
se lahko poravnajo samo računi, ki so v skladu s predpisi
predloženi v izplačilo v letošnjem letu.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA
Osnovna proračunska načela na katerih temelji sistem
proračunskega financiranja v naši državi kot so določena v zakonu
o financiranju javne porabe in osnovnem ZlPro, so spoštovana
tudi v predlaganem zakonu. Temeljna proračunska načela, ki so
spoštovana tudi v predlogu proračuna in predlaganem zakonu
so naslednja: načelo proračunske preglednosti, načelo predhodne
potrditve, načelo proračunske specializacije, načelo proračunske
javnosti, načelo periodičnosti proračuna, načelo proračunskega
ravnotežja, načelo celovitega pokrivanja ter razen ene izjeme
tudi načelo proračunske enotnosti oziroma popolnosti.

2. V drugi sklop zakonskih določb, ki pomenijo uvajanje novih
vsebinskih rešitev v postopke izvrševanja proračuna v najširšem
smislu, spada določba 34. b člena, ki omogoča uporabnikom, da
imajo v svojih finančnih načrtih na posebni postavki zagotovljena
sredstva za nakup opreme manjše vrednosti v primerih, ko je
potrebno hitro izvesti nakup tovrstne opreme. Dovoljen obseg
sredstev na uporabnika je omejen z največ 30.000 SIT po
zaposlenem v posameznem proračunskem uporabniku.
ZlPro vsebuje tudi določbo, ki na zakonski ravni zavezuje
uporabnike, da morajo pri sklepanju pogodb iz naslova investicij
in investicijskega vzdrževanja spoštovati investicijske programe.
V istem členu se daje ministru za finance pooblastilo, da izda

Razlogi, ki narekujejo sprejem predlaganega zakona so različni
in jih lahko razdelimo v tri vrste. Zaradi zagotovitve izvrševanja
poročevalec, št. 23

4

7. april 1998

podzakonski akt, l<i bo omogočil skladnost sklenjenih pogodb z
investicijskimi programi in v proračunu zagotovljenimi sredstvi
ter izboljšal investicijsko in finančno disciplino.

člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti.

Določba 45. člena ZlPro omogoča Republiki Sloveniji, da se lahko
v obdobju začasnega financiranja zadolži do višine odplačil glavnic
državnih dolgov v tekočem letu, s čimer bo omogočeno boljše in
racionalnejše upravljanje z državnimi dolgovi.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma
njegove spremembe in dopolnitve, ki so vezane na sprejem
proračuna za določeno leto, so pogoj za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Državni zbor s sprejemom državnega
proračuna za letošnje leto že zamuja, zato je v nacionalnem
interesu oziroma zahtevajo izredne potrebe države, da se državni
proračun oziroma predlagani zakon čim prej sprejme in uveljavi,
ter se tako omogoči normalno financiranje in delovanje države.

Z novo dikcijo 83. člen ZlPro postavi pravilo, da se lahko Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije zadolžujeta ob soglasju
ministra za finance in sicer zaradi izvajanja obveznega
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

V novem 88. členu je ažuriran seznam oseb javnega prava, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenije, ki so dolžne predložiti svoje
finančne načrte Vladi, le-ta pa jih mora s predlogom državnega
proračuna predložiti Državnemu zboru. V istem členu je dana
pravna podlaga ministru za finance, da naštetim pravnim osebam
predpiše način posredovanja določenih zahtevanih podatkov
Mnistrstvu za finance zaradi ažurnega spremljanja finančnega
poslovanja teh subjektov in analitičnega obdelovanja podatkov
na področju javnih financ.

Predlog zakona ima finančne posledice, ki so skladne s
proračunom Republike Slovenije za leto 1998. Z uveljavitvijo se
bo omogočilo izvrševanje proračuna Republike Slovenije v letu
1998.

II. BESEDILO ČLENOV

Predlagano besedilo 88. a člena želi zagotoviti večjo finančno
povezanost države z državnimi institucionalnimi investitorji in
zagotoviti boljše uravnavanje likvidnosti znotraj celotnega javnega
sektorja.

1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 5/96,78/97 in 87/97; v nadaljnem besedilu: zakon) se 3.
člen spremeni tako, da se glasi:

3. Med določbe, ki dograjujejo obstoječi sitem spada določba, ki
pove, da se obseg denarnih sredstev, ki so na dan 31. december
tekočega leta vložena na računih proračuna, uporabi za
financiranje odhodkov proračuna prihodnjega leta.

"3. člen
Sredstva na računih proračuna na koncu tekočega leta se
uporabijo za financiranje odhodkov proračuna prihodnjega leta."

Potrebna je dopolnitev 8. člena, ki bo omogočila, da se neporabljena
sredstva prodaje in zamenjave državnega premoženja po 4. členu
ZlPro prenašajo v proračun za prihodnje leto in se na tak način
omogoči namenska poraba sredstev.

2. člen
V 4. členu se v petem odstavku za besedami "prodaje" dodajo
besede ", nabave" in besede "državnega premoženja" se
nadomestijo z besedami "nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije".

Predlagana dopolnitev 13. člena jasno določa, da predstavljajo
proračunske postavke, ki se nanašajo na poravnavanje
obveznosti obresti in glavnic iz državnega dolga oceno, ne pa
največjih zneskov tovrstnih odhodkov. Razširitev veljavnega člena
je podano v delu, ki se nanaša na obresti.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za finance, določi način vključevanja sredstev
iz drugega in petega odstavka tega člena med prihodke in odhodke
proračuna."

Sprememba 17. člena ZlPro zaostruje režim prerazporejanja
sredstev med proračunskimi postavkami, tako da je predlagano,
da sredstev na. ekonomski namen plače, prispevki delodajalca in
drugi prejemki ni mogoče prerazporejati. Določene dodatne
pristojnosti pri prerazporejanju sredstev med uporabniki so v 19.
členu dodeljene Ministrstvu za notranje zadeve in Senatu za
prekrške in sicer za upravne enote oziroma za sodnike za
prekrške.

3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"8. člen

Z dopolnitvijo 52. člena ZlPro je pojasnjeno, da je državno
premoženje po tem členu samo realno premoženje in sicer nepremičnine in premičnine, na katerih ima lastninsko pravico Republika
Slovenija. Člen ponovno določa, da odškodnine iz naslova
zavarovanj državnega premoženja niso sestavni del proračuna.

Sredstva iz naslova pomoči, donacij, kupnin in sredstva iz naslova
prodaje, nabave in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije po 4. členu tega zakona, ki po posameznih
proračunskih postavkah niso bila porabljena do 31. decembra
tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

Prav tako so predlagane spremembe določb oziroma dikcij členov,
ki se nanašajo na reprogramiranje državnh dolgov, prodajo
državnega finančnega premoženja, imejevanje zadolževanja
oseb javnega prava in drugih pravnih oseb.

Prihodki od upravljanja s sredstvi kupnin, ki po posameznih
proračunskih postavkah niso bili porabljeni do 31. decembra
tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto, prihodki
od upravljanja s sredstvi pomoči in donacij pa samo v kolikor
donator to zahteva.

V zakonu je ponovno predlagana sprememba 85. c člena, ki
določa kdaj lahko izda ustanovitelj javnega zavoda soglasje za
povečano delovno uspešnost skladno s tretjim odstavkom 18.

Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka
na katero se nanašajo in skupni obseg odhodkov proračuna."
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4. člen
V 13. členu se v drugem odstavku za besedo "glavnic" doda
besedilo "in obresti od".

investicijskih programov. Minister, pristojen za finance, izda
navodilo o evidentiranju investicijskih izdatkov, v katerem določi
način preverjanja usklajenosti črpanja proračunskih sredstev z
veljavnim investicijskim programom."

5. člen

11. člen

V 14. členu se v prvem odstavku črtajo besede "po postavkah,
določenih z letnim finančnim načrtom".

V 43. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:

6. člen

"Pogodba, na katero Ministrstvo za finance, skladno s prvim
odstavkom tega člena, ni izdalo soglasja pred sklenitvijo pogodbe,
je nična."

V 17. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:

12. člen

"Ne glede na določbe tega odstavka ni mogoče prerazporejati
sredstev na namen plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki."

V 45. členu se v prvem odstavku besedilo "dolgov v obdobju
začasnega financiranja" nadomesti z besedilom "glavnic državnih
dolgov v tekočem letu".

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"O prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru namena
in med postavkami med nameni finančnega načrta uporabnika, ki
presegajo 20 odstotkov postavke, ki se zmanjšuje in je določena
s proračunom, odloča vlada na predlog Ministrstva za finance in
na podlagi vsebinske utemeljitve uporabnika."

13. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
"48. člen
Vlada lahko odloči, da se poleg zadolževanja v višini, določeni v
skladu z določbami 44. in 45. člena tega zakona, Republika
Slovenija zadolži tudi za znesek, potreben za predčasno vračilo,
reprogramiranje oziroma zamenjavo državnega dolga pred
njegovo dospelostjo:
- če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega
ravnotežja,
- če se s tem zmanjšajo stroški državnega dolga, ali
- če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se s tem dolg države
ne poveča.

7. člen
19. členu se v prvem odstavku za besedami "pri posameznem
uporabniku", dodajo besede razen odhodki za namen plače,
prispevki delodajalca in drugi prejemki,".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o prerazporeditvah sredstev med upravnimi enotami Ministrstvo za notranje
zadeve in o prerazporeditvah sredstev med sodniki za prekrške
Senat za prekrške, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona."

Pogodbe, ki se nanašajo na posle iz prejšnjega odstavka, sklepa
minister, pristojen za finance, ki lahko za sklenitev posamezne
pogodbe pooblasti tudi drugo osebo.

8. člen
Za 34. a členom se doda novi 34. b člen, ki se glasi:

Predčasno vračilo, reprogramiranje in zamenjava državnih dolgov
se izkazuje v bilanci stanja in ne v računu financiranja tekočega
leta.

"34. b člen
Uporabniki imajo na posebni proračunski postavki zagotovljena
sredstva za nakup opreme manjše vrednosti, vključno s pisarniško
opremo. Višina sredstev na posebni proračunski postavki se določi
največ v višini 30.000 tolarjev na zaposlenega pri proračunskem
uporabniku na dan 31. december 1997. Prerazporeditve sredstev
na to postavko niso dovoljene.

O predčasnem vračilu, reprogramiranju in zamenjavi državnih
dolgov vlada obvešča Državni zbor."

Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
uporabljajo določbe 34. člena tega zakona.

"48. a člen

Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi pogoje in način
uporabe sredstev iz prvega odstavka tega člena."

Minister, pristojen za finance, določi, katere pravne osebe,
določene v četrtem odstavku tega člena, morajo pošiljati podatke
o stanju zadolžitve in poslih zadolževanja ter dajanja jamstev za
obveznosti tretjih oseb.

14. člen
48. a člen se spremeni tako, da se glasi:

9. člen
Minister, pristojen za finance, določi vrsto in način pošiljanja
podatkov iz prejšnjega odstavka.

V 35. členu se v tretjem odstavku črtajo besede ", razen k
pogodbam, ki jih sklenejo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za
notranje zadeve in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija".

Vlada določi:
- katere pravne osebe iz četrtega odstavka tega člena so dolžne
upoštevati postopek zadolževanja, ki ga predpiše vlada;
- katere pravne osebe iz četrtega odstavka tega člena se lahko
zadolžijo le v okviru skupne višine, določene s tem zakonom.

10. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"S pogodbami prevzete obveznosti Iz naslova investicij In
investicijskih vzdrževalnih del morajo biti sestavni del veljavnih
poročevalec, št. 23
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gospodarski zavodi in druge organizacije, katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je Republika Slovenija, ter gospodarske družbe v
večinski lasti Republike Slovenije."

18. člen
V 56. a členu se številka "25" nadomesti s številko "15".
19. člen

15. člen

V 59. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:

51. člen se spremeni, tako da se glasi:
"51. člen

"Vlada lahko v letu 1998 odloča o dajanju poroštev iz tega odstavka
tega člena, pri katerih skupna višina glavnic ne presega
15.000,000.000 tolarjev."

Ne glede na določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 20/95 in 37/95) lahko vlada razpolaga s kapitalskimi
vlogami Republike Slovenije v gospodarskih družbah in s terjatvami
Republike Slovenije do gospodarskih družb, ki so predmet
veljavnih sklenjenih pogodb ali sklepov sodišča o prisilni poravnavi
ali stečaju dolžnika.

20. člen
V 75. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:

Predlog prodaje kapitalskih vlog in terjatev pripravi Ministrstvo za
finance, če je to potrebno zaradi zagotavljanja prihodkov in
odhodkov proračuna, v drugih primerih razpolaganja pa pristojno
ministrstvo v soglasju z Ministrstvom za finance."

"Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1998 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom."

16. člen

21. člen

V 52. členu se v prvem odstavku besede "državnega premoženja"
nadomestijo z besedilom "nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije", na koncu se doda nov stavek, ki se glasi:

V 76. členu se na koncu četrtega odstavku doda nov stavek, ki
se glasi:
"V letu 1998 se za sredstva rezerve Republike Slovenije iz 30.
člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/
90, 34/91- I, 30/92, 52/92 - odločba US RS, 7/93 in 43 /93 odločba US RS) oziroma za državne pomoči v skladu s posebnim
zakonom, nameni 2.000,000.000 tolarjev."

" Prihodki in odhodki odškodnin iz naslova zavarovanj niso prihodki
in odhodki proračuna."
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

22. člen

"Prodaja, zamenjava in oddaja v zakup (najem) nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije, razen prodaje in najema
najemnih stanovanj in v drugih, s posebnim predpisom določenih
primerih, se izvede na podlagi predhodno izvedenega javnega
razpisa."
17. člen

V 78. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Sredstva za graditev avtocest se v letu 1998 zagotavljajo v
višini 28.300,000.000 tolarjev."

•

23. člen

Za 52. členom se doda 52. a člen, ki se glasi:

83. člen se spremeni tako, da se glasi:

"52. a člen

"83. člen

Vrednost državnega premoženja iz prejšnjega člena tega zakona
se določi na podlagi ocenjene vrednosti, ki jo pripravi pooblaščeni
ocenjevalec z licenco. Ocenjevalec je lahko fizična oseba, ki je
zaprisežen sodni cenilec ali ima licenco pooblaščenega
ocenjevalca pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo ali licenco preizkušenega ocenjevalca vrednosti
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pooblaščenega ocenjevalca
mora predlagatelj izbrati po javnem razpisu.

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja se Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije lahko zadolžujeta s soglasjem ministra,
pristojnega za finance.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se izjemoma v letu
1998 Republika Slovenija lahko zadolži zaradi izvajanja obveznega
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja v
letu 1998 in sicer do zneska, ki je potreben za izvajanje z zakonom
predpisanih pravic ter ne glede na omejitev iz prvega odstavka
44. člena tega zakona. Za znesek zadolžitve in odhodkov iz
prejšnjega stavka se poveča proračun.

Pogodba o prodaji, oddaji v zakup (najem) ali zamenjavi mora biti
pisna. Pogodbi morajo biti priloženi tudi vsi dokumenti, ki so bili
podlaga za sklenitev pogodbe (sklep vlade o potrditvi načrta
prodaje, povzetek iz cenitve, ugotovitev najugodnejše cene in
ponudnika). Če je predmet pogodbe nepremičnina, morajo biti
pogodbi priloženi zemljiškoknjižni izpiski. Sodišče ne sme izvesti
zemljiškoknjižnega prenosa brez potrdila pristojnega organa o
prejemu navedenih dokumentov.

O višini zadolžitve in o sklepanju poslov, ki so podlaga za
zadolževanje iz prejšnjega odstavka tega člena, odloča vlada,
pogodbe pa sklepa minister, pristojen za finance, ki lahko za
sklenitev posameznega posla pooblasti drugo osebo."

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.
Vpis v zemljiško knjigo mora opraviti kupec na svoje stroške."
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- v polni ceni storitev zaračunava plače kot element cene le v
obsegu kot ga predvideva zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnostih kar
pomeni brez povečane delovne uspešnosti.

24. člen
V 85. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:

Obseg sredstev za povečanje delovne uspešnosti med letom ne
sme presegati 40 odstotkov ugotovljene razlike med prihodki in
odhodki iz prodaje proizvodov in storitev, ustvarjenih na trgu ali
na podlagi javnih razpisov."

"Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1990 lahko zadolži do višine 110.000,000.000
tolarjev".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

28. člen

"V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje zadolžitev
po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994 - 2003 (Uradni list RS, št. 13/94), zadolžitev iz 48. člena tega
zakon, v letu 1998 pa tudi ne prevzem dolga po zakonu o
privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98)."

88. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
"88. člen
Vlada s predlogom proračuna za prihodnje leto predloži Državnemu
zboru tudi finančne načrte:
- Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
- Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
- Družbe za avtoceste Republike Slovenije, d.d.,
- Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
- Filmskega sklada Republike Slovenije,
- Jamstvenega sklada Republike Slovenije,
- Slovenskega odškodninskega sklada, d.d.,
- Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
- Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
- Sklada Republike Slovenije za sukcesijo,
- Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,
- Sklada za poplačilo vojne odškodnine,
- Sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja, d.o.o.,
- Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka,
d.d.,
- Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
- Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za
obvezni del zavarovanja,
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za obvezni del
zavarovanja.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Republika Slovenija se lahko izjemoma dodatno zadolži nad višino
zneska iz prvega odstavka tega člena, ko višina zadolžitve v
tekočem letu doseže znesek iz prvega odstavka tega člena, če
, je to potrebno za zagotavljanje sredstev za izvajanje obveznega
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja v
skladu z 82. in 83. členom tega zakona."
Ostali tretji do peti odstavek tega člena postanejo četrti do šesti
odstavek tega člena.
25. člen
V 85. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96 in 31/97) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št.
20/98) se za leto 1998 določi:
- največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj
pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v
višini 113.000,000.000 tolarjev;
- največji skupni obseg izvoznih poslov zavarovanih pred riziki
sprememb vrednosti valut v višini 217.500,000.000 tolarjev in
- poroštevna kvota, ki predstavlja skupno višini glavnic kreditov
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika
Slovenije poroštva, ki znaša 20.000,000.000 tolarjev."

Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena morajo finančne
načrte pripraviti na način in v roku, ki ga določi minister, pristojen
za finance, ob pripravi proračuna za prihodnje leto in jih predložiti
vladi v skladu z zakoni, ki urejajo njihovo delovanje.
Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena morajo mesečno
poročati Ministrstvu za finance o prihodkih, odhodkih,
zadolževanju in odplačilih glavnic, stanju na računih in naložbah
prostih denarnih sredstev, na način, ki ga določi minister, pristojen
za finance."

26. člen
V 85. b členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Skupna višina zadolžitve na podlagi 48. a člena tega zakona se
za leto 1998 določi v višini 60.000,000.000 tolarjev."

29. člen

27. člen

Za 88. členom se doda nov 88. a člen, ki se glasi:

85. c člen se spremeni tako, da se glasi:

"88. a člen

"85. c člen

Pravne osebe iz prejšnjega člena morajo pred deponiranjem
oziroma pred podaljšanjem deponiranja svojih denarnih sredstev
pri bankah, oziroma pred nalaganjem prostih denarnih sredstev
v vrednostne papirje, ponuditi ta sredstva Ministrstvu za finance
na njegovo zahtevo kot kratkoročno zadolžitev Republike
Slovenije, če je to potrebno zaradi zagotavljanja likvidnostnih
sredstev za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Ustanovitelj javnega zavoda lahko izda soglasje za povečano
delovno uspešnost, skladno s tretjim odstavkom 18. člena zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94 in 3/96), če javni
zavod:
- opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti
oziroma na podlagi sprejetih programov dela in
- tekoče pozitivno posluje in ne izkazuje izgube iz preteklih let in
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30. člen

33. člen

Med prihodke proračuna Republike Slovenije za leto 1998 se
vključijo tudi prihodki od prometnega davka, ki so vplačani do 15.
januarja leta 1999 in se nanašajo na promet v letu 1998.

Od sredstev obračunanih storitev, ki jih za državni proračun po
ceniku storitev (Vestnik številka 4, z dne 1. julij 1995) opravlja
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in so evidentirane
v njenem poročilu o vplačilih in razporeditvah javnofinačnih
prihodkov, se 50 odstotkov sredstev razporeja v proračun
Republike Slovenije.

Med odhodke proračuna Republike Slovenije za leto 1998 se
vključujejo tudi sredstva, ki so bila zagotovljena iz prihodkov leta
1998 in nakazana uporabnikom do 20. januarja leta 1999 za
poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 1998.

Minister, pristojen za finance, določi način in roke plačevanja
storitev iz prejšnjega odstavka.

Med prihodke in odhodke uporabnikov se vključujejo tudi sredstva,
ki so nakazana uporabnikom do 20. januarja leta 1999 in se
nanašajo na poravnavo obeznosti za leto 1998.

34. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 22. člena tega zakona,
se v letu 1998 sredstva tekoče proračunske rezeve lahko
uporabijo tudi za pokrivanje odhodkov, za katere je bilo ob
planiranju proračuna s sklepom vlade določeno, da se sredstva
za te namene zagotavljajo v tekoči proračunski rezervi.

Minister, pristojen za finance, določi pogoje za izvedbo tega člena.
31. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. I. RS 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96- odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), se
v občinske proračune za leto 1998 vključijo vsa sredstva, ki so
do 31. decembra 1998 kot prihodki proračuna vplačana in
razporejena na račune proračuna ali kot odhodki proračuna
nakazana iz proračuna.

35. člen
Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 2. člena, 8. člena,
10. člena, 14. člena, 28. člena in 29. člena tega zakona, vlada pa
predpise iz 14. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega
zakona.
36. člen

32. člen

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

Del presežka prihodkov nad odhodki Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, ugotovljenega po zaključnem računu za leto
1997, v znesku 700,000.000 tolarjev se najkasneje do 30. junija
leta 1998 vplača v proračun Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
Predlagani člen je redakcijske narave in ne spreminja vsebine
člena, ki je že sprejeta v veljavnem ZlPro. Nova dikcija tega člena
samo jasneje pove, da se denarana sredstva, ki na dan 31.
december tekočega leta ležijo na računih proračuna, uporabijo
za financiranje odhodkov proračuna prihodnjega leta in so seveda
s tem tudi sestavni del proračuna za prihodnje leto. Državni zbor
s tem, ko sprejme proračun za prihodnje leto, odloči tudi o uporabi
v preteklem letu neporabljenih sredstev na računih proračuna.

dikcijsko preoblikuje že veljavni člen. Vsebinska novost je podana
v prvem odstavku predlaganega člena in dopolnjuje rešitev, ki je
bila sprejeta z zadnjo spremembo 4. člena ZlPro, ki določa, da
prihodki in odhodki iz naslova prodaje in zamenjave državnega
premoženja iz 52. člena ZlPro povečujejo obseg proračuna.
Predlagani člen omogoča, da se neporabljena sredstva iz naslova
prodaje in zamenjave državnega premoženja po 52. členu ZlPro,
prenašajo v prihodnje leto in se na tak način omogoča namenska
poraba sredstev. Predlagana rešitev je potrebna, ker so postopki
prodaje in nabave premoženja dolgotrajni in v primeru, da se
plačilo tovrstnih sredstev ne bi izvršilo do 31. decembra, sredstev
za načrtovani namen ne bi bilo mogoče več porabiti.

K 2. členu:
Predlagana dopolnitev je potrebna zato, ker se proračun iz naslova
sredstev od prodaje in zamenjave državnega premoženja iz 52.
člena ZlPro poveča tako na strani prihodkov kot na strani
odhodkov. Na strani odhodkov se proračun poveča v višni
sredstev, ki so namenjena za nakup oziroma nabavo novega
nepremičnega ali premičnega premoženja.

Druga vsebinska novostjo podana v drugem odstavku, ki določa,
da se obresti na sredstva donacij avtomatično ne prenešajo v
proračun za naslednje leto, ampak samo, če donator to zahteva.
K 4. členu:
Predlagana dopolnitev drugega odstavka 13. člena jasno določa,
da proračunske postavke, ki se nanašajo na poravnavanje
obveznosti obresti in glavnic iz državnega dolga, predstavljajo
zgolj oceno, ne pa največjih zneskov tovrstnih odhodkov. Slednjih
namreč ni mogoče natančno določiti vnaprej, saj so odvisni od
gibanja tečajev valut, na katere se glasijo obveznosti (obveznosti

V členu se prav tako daje eksplicitno pooblastilo ministru za finance, da izda za izvedbo določil tega člena potrebne
podzakonske akte.
K 3. členu:
Predlagani člen je predvsem redakcijske narave, saj samo
7. april 1998
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nakup prevoznih sredstev, ali druge vrste investicj kot jih našteva
prvi odstavek 34. člena. Opremo za katere se sredstva zagotavljajo
na tej postavki, zaradi hitrega reagiranja pri nakupu nujno potrebne
opreme, ni potrebno kupovati na podlagi načrta nabav, ki ga določi
Vlada skladno s 34. členom ZlPro.

do tujih upnikov in obveznosti z devizno klavzulo); od gibanja
indeksov, na katere je vezana višina obveznosti (indeksacija s
TOM, ali indeksom rasti cen na drobno) in od gibanja obrestnih
mer (obveznosti z variabilno obrestno mero).
Neizpolnitev obveznosti iz državnega dolga bi povzročila
katastrofalne posledice za položaj Republike Slovenije na finančnih
trgih, zato mora ZlPro nujno vsebovati določilo, ki omogoča
popolno poravnanje vseh obveznosti iz naslova državnega dolga,
ne glede na predhodne ocene njihove višine, kakršne predstavljajo
proračunske postavke.

Člen tudi določa način določanja maksimalnega obsega sredstev
na predmetni postavki, ki ga morajo uporabniki spoštovati pri
določanju višine sredstev na tej postavki.
Prerazporeditve sredstev na to postavko niso dovoljene, s čimer
se želi doseči racionalna poraba proračunskih sredstev za ta
namen. Mogoče so prerezporeditve iz te postavke, seveda ob
spoštovanju pogojev, ki jih določa ta zakon. V členu je dano
pooblastilo ministru za finance, da izda podzakonski akt, ki bo
uredil pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za zakonito uporabo sredstev
na tej postavki.

K 5. členu:
S črtanjem predlaganega besedila se omoča lažja realizacija
drugega odstavka 16. člena ZlPro, ki nalaga ministru za finance,
da predpiše način po katerem bodo uporabniki načrtovali porabo
letnega načrta na mesečni ravni. Predlagana sprememba je
potrebna predvsem zato, ker za potrebe planiranja likvidnostnih
možnosti proračuna kot celote, v fazi izvrševanja proračuna ni
smiselno, niti potrebno, da uporabniki planirajo mesečne finančne
načrte na nivoju postavk.

K 9. členu:
S členom se predlaga, da se črtajo vsi uporabniki, ki so do sedaj
predstavljali izjeme, katerim ni bilo potrebno zaprositi Centra vlade
za informatiko za mnenje na pogodbe, ki jih sklepajo na podlagi
načrta informatizacije. Tako morajo vsi uporabniki pridobiti
zahtevano mnenje na tovrstne pogodbe.

K 6. in 7. členu:
Predlagana sprememba 17. člena ZlPro je povezana s spremembami na področju zagotavljanja sredstev plač v proračunu,
ki so bile uveljavljene s spremembami ZlPro v letu 1997. Skladno
s temi novostmi je pripravljen tudi predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 1998 oziroma njegove dopolnitve. Izhodišča za
oblikovanje obsega sredstev za plače proračunskih uporabnikov
so bila zelo podrobno in natančno oblikovana, zato so sredstva
za plače v proračunu detaljno planirana. Iz tega razloga ni mogoče
dopustiti prenosov sredstev na namen plač iz drugih namenov
oziroma programov.

K 10. členu:
Investicijski program pomeni tudi tehnično-tehnološko in
ekonomsko podlago za investicijsko odločitev ter zajema
investicijo kot celoto. Ker 40. člen ZlPro obravnava investicijo le z
vidika sklenjene pogodbe z izvajalcem oziroma uporabnikom
sredstev, je bilo omogočeno odstopanje sklenjenih pogodb z
izvajalci od veljavne investicijske dokumentacije (projektov za
razpis in investicijskih programov) z vsemi znanimi negativnimi
posledicami. S predlagano dopolnitvijo in ustreznim navodilom
ministra za finance se bo zagotovila večja skladnost sklenjenih
pogodb z investicijskimi programi in med črpanjem proračunskih
sredstev po pogodbah in investicijskimi programi ter posledično
izboljšala investicijska disciplina.

Na novo je tudi določeno, da o prerazporeditvah sredstev med
postavkami v okviru finančnega načrta uporabnika, ki presegajo
20 odstotkov postavke, ki se zmanjšuje in je določena s
proračunom, odloča vlada na predlog Ministrstva za finance.
Podlaga za odločitev je vsebinska obrazložitev uporabnika. S
prerazporeditvami sredstev na proračunskih postavkah se
spreminja s sprejetim proračunom določen obseg sredstev za
posamezni namen, zato mora o prerazporeditvah nad 20
odstopkov odločiti vlada, ki je po zakonu odgovorna za izvrševanje
sprejetega proračuna.

Člen ne nalaga dodatnih obveznosti uporabnikom, ampak samo
na nivoju zakona določa, da morajo uporabniki skladno z
navodilom o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju
investicij (Uradni list RS, št. 16/97) sklepati pogodbe in prevzemati
obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja.
Predmet pogodbe oziroma v breme proračuna prevzete
obveznosti morajo biti predvidene v programih investicij in drugih
oblikah investicijske dokumentacije, ki jo predvideva in zahteva
navedeno navodilo.

Z dopolnitvijo 19. člena so določene nove pristojnosti pri
prerazporejanju sredstev med uporabniki dane Ministrstvu za
notranje zadeve (MNZ) za prerazporejanje sredstev med
upravnimi enotami in Senatu za prekrške za prerazporejanje
sredstev med državnimi organi sodniki za prekrške. Z letošnjim
proračunom so namreč upravne enote in sodniki za prekrške
pridobili status samostojnega proračunskega uporabnika v
smislu ZlPro in zaradi pričakovanih začetnih težav pri izvrševanju
finančnih načrtov teh uporabnikov, so povečene pristojnosti MNZja oz. Senata za prekrške pri finančni koordinaciji teh organov,
katerim so sicer organizacijsko in funkcionalno nadrejeni oziroma
pristojni za koordinacijo dela teh uporabnikov. MNZ oz. Senat za
prekrške imata pri prerazporejanju enake pravice, kot jih ima za
druge uporabnike vlada.

K 11. členu:
Z namenom zagotovitve večje finančne discipline pri sklepanju
pogodb med proračunskimi uporabniki in izvajalci ter drugimi
prejmniki sredstev iz proračuna, se predlaga, da so pogodbe, ki
so sklenjene brez predhodnega soglasja Ministrstva za finance
po tem členu, nične. Ker so predmet tega člena samo pogodbe,
katerih vrednost presega 150 milionov tolarjev, je takšna sankcija
upravičena. Tako se pogodbene stranke prisiljuje, da je postopek
sklepanja pogodb izpeljan tako kot ga določa ZlPro in podzakonski predpisi izdani na njegovi podlagi. S tem členom se varuje
izvajalec, saj samo soglasje Ministrstva za finance na finančne
elemente pogodbe zagotavlja izvajalcem, da bo plačilo po pogodbi
resnično izvršeno, ker so v proračunu za ta namen zagotovljena
sredstva.

K 8. členu:
Predlagani člen predstavlja izjemo od določb 34. člena, saj bo z
njegovo uveljavitvijo omogočeno uporabnikom proračuna, da imajo
ne glede na določbo petega odstavka 34. člena, v svojih finančnih
načrtih na posebni postavki zagotovljena sredstva za nakup
opreme manjše vrednosti. Namen te postavke je predvsem
zagotavljanje sredstev za nakupe opreme v nujnih primerih,
predvsem kadar gre za zamenjavo stare ali uničene opreme z
novo. Iz te postavke se nikakor ne smejo črpati sredstva za
poročevalec, št. 23

K 12. členu:
Določba 45. člena ZlPro določa največjo dopustno višino
zadolževanja države v obdobju začasnega financiranja. Sedaj
veljavna določba, v skladu s katero se lahko država v obdobju
začasnega financiranja zadolži do višine, potrebne za odplačilo
državnih dolgov v takšnem obdobju, pa tega vprašanja ne rešuje
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na najprimernejši način. Težave se lahko pojavijo zlasti v primeru,
ko obveznosti iz naslova državnih dolgov dospejo v plačilo v žeto
kratkem času po koncu obdobja začasnega financiranja In se
mora država zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih sredstev
zadolžiti že prej. Večkratno zadolževanje za manjše zneske, ki je
nujna posledica veljavne določbe, pa obenem tudi povečuje
stroške zadolževanja: slednji so razmeroma namreč nižji pri
zadolžitvah za večje zneske.

in ki izhajajo iz podpisanih pogodb ali sklepov sodišč o prisilni
poravnavi ali stečaju. Vlada torej lahko razpolaga s terjatvami iz
naslova danih kreditov, plačanih jamstev, reprogramiranih terjatev
itd., za katere je z dolžniki sklenila pogodbe. Vlada lahko proda
tudi terjatve Republike Slovenije do gospodarskih družb, o višini
in načinu plačila katerih je razsodilo sodišče. Vlada pa ne more
prodati terjatev, ki so nastale na podlagi zakonov samih, na primer
terjatve iz naslova neplačanih davkov, carin, taks in podobno.
Vlada tudi ne more prodati svojih terjatev do javnih podjetij ali
zavodov.

Opisane pomanjkljivosti bo odpravila predlagana sprememba, ki
bo omogočila Republiki Sloveniji, da se bo v obdobju začasnega
financiranja zadolžila do višine odplačil glavnic državnih dolgov v
tekočem letu. S tem bo omogočeno boljše in racionalnejše
upravljanje z državnimi dolgovi, obenem pa bo podobno kot z
veljavno določbo, preprečeno neto povečevanje državnih dolgov
brez ustrezne podlage v državnem proračunu.

Drugi odstavek določa, da predlog za prodajo pripravi Ministrstvo
za finance v skladu s proračunskimi potrebami. Člen torej določa
nosilca tehnične izvedbe prodaje, obenem pa določa, da država
premoženja ne prodaja za vsako ceno in v vsakem primeru,
ampak le, če to narekujejo potrebe proračuna. V drugih primerih
razpolaganja s kapitalskimi vlogami in terjatvami (npr. zamenjava)
pa predlog za razpolaganje pripravi pristojno ministrstvo v soglasju
z Ministrstvom za finance.

K 13. členu:
Določba 48. člena ZlPro določa načela in pogoje upravljanja z
državnimi dolgovi, pri čemer gre zlasti za nadomeščanje
neugodnejših dolžniških instrumentov z ugodnejšimi. Čeprav
takšne operacije poleg ugasnitve obstoječega (neugodnejšega)
dolžniškega instrumenta nujno vključujejo tudi vzpostavitev
novega (ugodnejšega) dolga - kar se navzven kaže kot
zadolževanje - so finančne posledice takšnega zadolževanja
bistveno drugačne kot v primeru zadolževanja zaradi pokrivanja
državne porabe: ob upoštevanju ustreznih meril je namreč
posledica takšnega zadolževanja razbremenitev državnega
proračuna, ne pa njegova obremenitev. Prav zato zadolževanja
zaradi predčasnega vračila, reprogramiranja oziroma zamenjave
državnega dolga zakon ne omejejuje z višino, pač pa zgolj z
merili, določenimi v prvem odstavku 48. člena ZlPro.

K 16. členu:
Člen pojasnuje vsebino pojma državno premoženje, ki je predmet
urejanja v 52. členu ZlPro in členih, ki se navezujejo na ta člen, ter
določa, da odškodnine iz naslova zavarovanj državnega
premoženja niso sestavni del proračuna. Državno premoženjem
po tem členu je samo realno (stvarno) premoženje kot so
nepremičnine in premičnine, na katerih ima lastninsko pravico
Republika Slovenija.
Državno premoženje se lahko odtuji s prodajo, zamenjavo ali z
oddajo v zakup oziroma najem. Vendar pa nekateri predpisi
posebej urejajo navedene pravne posle, npr. Sklad kmetijskih
zemljišč je pripravil svoj predpis o prometu z zemljišči, ki so vlasti
Republike Slovenije.

Predlagano novo besedilo 48. člena v zgoraj opisano vsebino
veljavne določbe ne posega bistveno, pač pa zgolj odpravlja
možnost napačne razlage. Edini novi element predstavlja možnost,
da minister za finance za sklenitev posameznega posla pooblasti
drugo osebo, enako kot je to določeno v 44. členu ZlPro.

K 17. členu:
Postopek pravnega prometa z državnim premoženjem je tehnična
izpeljava zakona, ki pa mora določati, kako se oceni vrednost
državnega premoženja, ne glede na vrsto pravnega posla. Samo
zakon lahko določa, kdo je lahko uradni ocenjevalec. Prav tako
se mora urediti v zakonu postopek vpisa v zemljiško knjigo in
določitev sankcij, če postopek ni bil izpeljan skladno z zakonom.

K 14. členu:
Prvi odstavek predlaganega novega 48. a člena omogoča ministnj
za finance predpisati seznam pravnih oseb javnega sektorja,
določenih v četrtem odstavku, ki so Ministrstvu za finance dolžne
pošiljati podatke o stanju zadolžitve in o tekočih oz. nameravanih
poslih nadaljnega zadolževanja in prevzemanja obveznosti tretjih
oseb. Vzpostavitev evidence zadolževanja je nujno potrebna
zaradi spremljanja in nadzora zadolževanja javnega sektorja.

K 18. členu:
Namen določil 56. člena zakona je doseči ustreznejše komuniciranje in nadzor nad gospodarskimi družbami, v katerih je
Republika Slovenija pomembnejši delničar oziroma družbenik.

V drugem odstavku je določeno, da minister za finance določi
vrsto in način pošiljanja podatkov. Vrsta podatkov bo določena z
navodilom ali drugim podzakonskim aktom.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in ponovne analize strukture
finančnega premoženja države ugotavljamo, da ima Republika
Slovenija največje težave pri komuniciranju z gospodarskimi
družbami, ki niso javna podjetja, so pa narodnogospodarskega
pomena, v katerih se delež države giblje med 15 in 25 odstotki. Te
družbe imajo relativno slabe komunikacije z resornimi ministrstvi,
medtem ko ima Ministrstvo za finance kot skrbnik delnic oziroma
deležev resne težave pri pridobivanju njihovih poslovnih poročil,
finančnih planov in drugih relevantnih dokumentov.

Med pravnimi osebami javnega sektorja, ki jih opredeljuje četrti
odstavek, lahko Vlada predpiše, katere pravne osebe so dolžne
upoštevati postopek zadolževanja, ki ga Vlada predpiše. Pri tem
so mišljene predvsem pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti
posebnega pomena (infrastruktura, energetika, telekomunikacije
ipd). Posebej pa lahko Vlada določi kvoto zadolževanja določenih
pravnih oseb iz četrtega odstavka. Kvota zadolževanja predstavlja
določeno višino, izraženo v tolarjih, do katere se lahko skupaj
zadolžijo pravne osebe, določene v drugi alineji tretjega odstavka
tega člena.

Komuniciranje z gospodarskimi družbami, v katerih ima država
več kot 25-odstotni delež na kapitalu, je bistveno bolj korektno
tako preko resornih ministrstev kot preko ministrstva za finance.
K 19. členu:
Vsebina predlaganega člena je letne narave in je potrebna zaradi
uskladitve žakona s predlogom proračuna Republike Slovenije
za leto 1998. Člen daje pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da
odloča o dajanju poroštev za izpolnitev posojilnih in drugih
obveznosti domačih pravnih oseb skladno z zakonom o merilih in
postopkih za dajanje poroštev Republike Slovebnije, pri katerih

K 15. členu:
Po tem členu je dana Vladi možnost, da prodaja kapitalske vloge
v gospodarskih družbah, ki niso javna podjetja. Gre za naložbe,
ki imajo značaj portfeljskih finančnih naložb in jih država ne
potrebuje za izvajanje svojih funkcij. Vlada ima možnost prodati
tudi terjatve do gospodarskih družb (vključno z bankami in skladi),
7. april 1998
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skupna višina glavnic ne presega v tem členu določen višine.

zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije za leto 1998 določa
največji možni obseg rizikov oziroma obveznosti družbe, za
katere, v kolikor nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih
rezerv družbe, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin Republika
Slovenija. Le-ta bo zagotovila sredstva za največji možni obseg
obveznosti družbe iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi
in srednjeročnimi komercialnimi riziki in za največji skupni obseg
izvoznih poslov zavarovanih pred riziki sprememb vrednosti valut
samo do višine določene v tem členu. Predlagana rešitev je
vsebinsko ponovljena iz leta 1997.

K 20. členu:
Tudi v letu 1998 je potrebno zagotoviti financiranje potreb, ki so
opredeljene v nacionalnih programih in drugih zakonih, ki določajo
poseben način financiranja javnih potreb na različnih področjih
državnega normativnega urejanja, v obsegu, ki ga Državni zbor
določi s proračunom in ne v višini kot jo določajo zakoni in nacionalni programi. Le tako bo mogoče zagotoviti financiranje javnih
potreb iz državnega proračuna v finančnih okvirih, ki jih postavlja
Državni zbor s proračunom in so makroekonomsko utemeljena.

Prav tako se skladno z zakonom o poroštvih Republike Slovenije
za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza določi največja
poroštevna kvota, ki predstavlja skupno višini glavnic kreditov in
izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenije
poroštva v letu 1998.

K 21. členu:
Tudi vsebina tega člena je vezana na sprejem državnega
proračuna za leto 1998 in določa višino stalne proračunske
rezerve oziroma državne pomoči v skladu s posebnim zakonom.
K 22. členu:
V letu 1998 se predlaga, da se sredstva za graditev avtocest v
Republiki Sloveniji zagotavljajo v višini, ki jo določa ZlPro, pri
čemer je le-ta enaka višini, ki je planirana s proračunom Republike
Slovenije za leto 1998 na proračunski postavki.

K 26. členu:
Ta določba je prav tako letne narave in določa obseg zadolžitve
pravnih oseb iz druge alineje tretjega odstavka 48. a člena tega
zakona, ki se lahko zadolžijo le do skupne višine, določene v tem
členu tega zakona.

K 23. členu:
Z novo dikcijo 83. člen ZlPro postavi kot pravilo, da se lahko
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zadolžujeta ob
soglasju ministra za finance in sicer zaradi izvajanja obveznega
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. V
ostalem delu člen ne vnaša bistvenih vsebinskih sprememb k
rešitvam, ki so že vsebovane v tem členu, razen, da se črtajo
določbe bivše druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena,
ki so že realizirane oziroma se ne bodo izvršile.

K 27. členu:
S predlaganim členom se na novo oblikuje 85. c člen ZlPro, ker je
dikcija veljavnega člena nerazumljiva in nenatančna. Novi člen
postavlja vsebinske kriterije, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko
ustanovitelj javnega zavoda, ki je Republika Slovenija ali občine,
izda soglasje za povečano delovno uspešnost v javnih zavodih
kot to določa 18. člen zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94
in 36/96). Kriteriji, ki so določeni v prvem odstavku, morajo biti
kumulativno izpolnjeni, da lahko ustanovitelj izda soglasje. Skladno
s kriteriji mora javni zavod opravljati javno službo v obsegu in
kvaliteti kot je določena v programu dela zavoda, ki je zakonito
sprejet, zavod mora pozitivno poslovati in skladno z zakonom
obračunavati ceno storitev. Našteti kriteriji veljajo enotno za vse
javne zavode, specifiko posamezne dejavnosti pa je smiselno
urejati z merili posameznih ministrstev. Člen tudi določa največji ,
možni obseg sredstev, ki jih je na nivoju zavoda med letom možno
razdeliti za povečano delovno uspešnost. S predlagano dikcijo
se natančno opredeli, da mora cena storitev pokriti vse stroške,
ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu.

Zadolževanje Republike Slovenije zaradi izvajanja obveznega
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja je
v letu 1998 možno samo izjemoma in sicer do zneska, ki je
potreben za izvajanje z zakonom predpisanih pravic. Ker je
zadolževanje Republike Slovenije za ta namen izjemno in ga ni
mogoče načrtovati ob planiranju proračuna, za povećavanje
zadolževanja Republike Slovenije ne morajo veljati omejitve iz
prvega odstavka 44. člena tega zakona. Ta rešitev je povzeta iz
že veljavne zakonodaje in ne vnaša nobenih novosti. Za znesek
odhodkov za ta namen se poveča obseg proračunskih odhodkov.

Besedilo predlaganega člena je pripravila posebna delovna skupina
za pripravo akta v zvezi z izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije
za povečano delovno uspešnost v javnih zavodih, ki jo je
imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 113-00/98-2
(S), z dne 5. 2. 1998 in sicer v zapisniku seje delovne skupine z
dne 25. 2. 1998.

Zaradi jasno določenih pristojnosti Vlade in ministra za finance pri
izvedbi postopkov zadolževanja je dodan tretji odstavek, ki je
smiselno povzet po ureditvi iz 44. člena lega zakona.
K 24. členu:
Vsebina tega člena je prav tako letne narave in določa višino
zadolžitve Republike Slovenije v letu 1998 za kritje odhodkov
proračuna in odplačila dolga. Zgornja letna meja državnega
zadolževanja je v ZlPro določena najprej s splošnimi določbo
(44. oziroma 45. člen), potem pa še s posebno določbo za leto
1998 (prvi odstavek 85. člena), ki v letu 1998 učinkuje namesto
splošnih določb.

K 28. členu:
S preoblikovanjem tega člena se predvsem ažurira seznam oseb
javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije, ki so
dolžne predložiti svoje finančne načrte Vladi, le-ta pa s predlogom
državnega proračuna, Državnemu zboru. Izbor pravnih oseb je
narejen po enotnih kriterijih in sicer, da so po dejavnosti, načinu
financiranja in drugih pristojnostih Vlade do teh pravnih oseb,
javnofinančni skladi, ki so v domeni Vlade oziroma Državnega
zbora. Ta člen ne našteva vseh oseb javnega prava, ki jih je
ustanovila Republika Slovenije, ampak samo tiste, ki so po svoji
funkciji izvenproračunski skladi, ker opravljajo dejavnost zbiranja
javnofinančnih sredstev in usmerjanje teh sredstev za določene
namene, skladno z dejavnostjo pravne osebe za katero so
ustanovljeni. S tem členom je omogočeno Državnemu zboru, da
kot najviše zakonodajno telo v državi, ne samo določa državni
proračun, ampak pridobi vpogled v finančne načrte najbolj
pomebnih oseb javnega prava na državnem nivoju, s čimer se
vzpostavlja načelo proračunske enotnosti v materialnem smislu.

Nekatere transakcije, ki po svoji zunanji obliki predstavljajo
zadolževanje, so z določbami ZlPro (48. člen) ali posebnega
zakona (zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994 - 2003, zakon o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d.) izvzete
iz omejitev, določenih v splošnih določbah. Predlagani drugi
odstavek izvzema takšne posle tudi iz posebne omejitve določene
v prvem odstavku 85. člena.
K 25. členu:
S tem členom se v skladu z 16. členom zakona o Družbi za
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leta. Enako je na strani prihodkov, ki se vplačujejo kot prihodki
proračuna tekočega leta do 31. decembra tekočega leta.

V drugem odstavku je dano pooblastilo ministru za finance, da ob
pripravi predloga državnega proračuna naštetim pravnim osebam
predpiše izhodišča na podlagi katerih naj pripravijo svoje finančne
načrte, ter jih v določenem roku posredujejo Vladi.

K 32. členu:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet po zaključnem
računu za leto 1997 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.
Ker je agencija pravnoformalno ustanovljena kot javni zavod,
katerega ustanovitelj je Republika Slovenije, se bo del presežka
prihodkov nad odhodki agencije vplačal v proračun za leto 1998.
Tovrstni prihodki so v skladu s proračunskim načelom celovitega
pokrivanja prihodek (integralnega) proračuna, agencija pa s tem
tudi soprispeva k zagotavljanju sredstev za uveljavitev davka na
dodano vrednost in trošarin.

S tretjim odstavkom se ustvarja pravna podlaga na temelju katere
bo minister za finance naštetim osebam predpisal način po katerem
bodo Ministrstvu za finance mesečno posredovale zahtevane
podatke. Navedeno je potrebno zaradi ažurnega spremljanja
finančnega poslovanja teh subjektov in analitičnega obdelovanja
podatkov na področju javnih financ, ter je v skladu z usmeritvami,
ki jih je Republiki Sloveniji v letu 1998 podal Mednarodni denarni
sklad in temeljijo na finančni metodologiji, ki jo uporablja citirani
sklad ter jo je potrebno spoštovati pri statističnemu poročanju
Mednarodnemu denarnemu skladu.

K 33. členu:
S predlagano rešitvijo se zagotovi, da bo Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet določen del sredstev, natančneje 50
odstotkov od zaračunanih storitev državnemu proračunu,
vplačala na žiro račun državnega proračuna in sicer na način in
v rokih, ki jih bo predpisal minister za finance. Za znesek vplačanih
sredstev se bodo povečali prihodki proračuna, Agencija pa s tem
tudi soprispeva k zagotavljanju sredstev za potrebe uvedbe davka
na dodano vrednostih trošarin. Višina sredstev, ki jih bo Agencija
morala nakazati, bo razvidna iz razpložljivih evidenc vplačevanja
javnofinačnih prihodkov, pri tem pa se ne bo posegalo v njihovo
pravilno evidenitiranje, ki je urejeno z ustreznimi predpisi.

K 29. členu:
Predlagano besedilo člena želi zagotoviti večjo finančno
povezanost države z državnimi institucionalnimi investitorji in
zagotoviti boljše uravnavanje likvidnosti znotraj celotnega javnega
sektorja. Besedilo je v skladu s sklepom Vlade o naložbah prostih
denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Ur. I.
RS, št. 71/96), vendar pa je zaradi različnih pravonorganizacijskih
oblik javnega sektorja ustreznejša ureditev tega področja na
zakonski ravni.
Predlagana rešitev, ki se navezuje na 88. člen zakona, v katerem
so taksativno naštete določene pravne osebe javnega prava
oziroma sektorja, zasleduje načelo racionalnosti, saj imajo naštete
pravne osebe zaradi načina financiranja in narave dejavnosti
občasno večje presežke prostih denarnih sredstev.

K 34. členu:
Kot izjemna rešitev v proračunu Republike Slovenije za leto 1998
se predlaga, da se sredstva tekoče proračunske rezerve lahko
uporabijo tudi za določene odhodke, za katere sredstva že ob
planiranju proračuna niso zagotovljena na postavkah za te
namene, ampak so zagotovljena v tekoči proračunski rezervi.
Pogoj za tovrstno uporabo sredstev je, da za tako razpolaganje
daje pravno podlago sklep vlade št. 400-19/97 (N), z dne
18.3.1998, ki je bil sprejet ob pripravi dopolnjenega predloga
proračuna. Ta sklep za leto 1998 določa način zagotavljanja
sredstev za nove zaposlitve v državnih organih in v javnih zavodih
na področju izobraževanja.

K 30. členu:
S tem členom se predlaga podaljšanje rokov plačil v breme
proračuna leta 1998 v prihodnje leto in sicer samo do 20. januarja
leta 1999. Dokumentacija, ki je podlaga za izplačilo, mora biti
skladno z veljavnimi predpisi predložena v izplačilo že v letu
1998. Natančnejše pogoje o zaključku proračunskega leta bo v
okviru zakonskih določb predpisal minister za finance.

K 35. členu:
Člen določa roke v katerih morata minister, pristojen za finance in
Vlada izdati podzakonske predpise, ki jih predvideva predlog
zakona.

Sredstva za tovrstna izplačila se zagotavljajo iz prihodkov iz
naslova prometnega davka, ki morajo biti vplačani do 15. januarja
prihodnjega leta in se nanašajo na promet v preteklem letu.
Predlagana določba jasno določa, da so prihodki in odhodki po
tem členu sestavni del proračuna za leto 1998.

K 36. členu:
Ker je uveljavitev tega zakona neposredni pogoj za izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za ieto 1998je potrebno, da prične
ta zakon veljati čim prej.

K 31. členu:
V prejšnjem členu predlagana rešitev na državnem nivoju ne
velja za proračune občin. Izplačila v breme proračuna tekočega
leta se v občinskih proračunih izvajajo do 31. decembra tekočega
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določi Ministrstvo za finance mesečni načrt za izvrševanje
proračuna za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem mesecu
pošlje uporabnikom.

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Če v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna niso upoštevani
odhodki posameznega uporabnika po njegovem mesečnem
finančnem načrtu, odloči o spornem vprašanju vlada na predlog
uporabnika.

3. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Če uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega
člena, določi mesečni finančni načrt za tega uporabnika Ministrstvo
za finance.

4. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) znesek
odhodkov za tak namen za tekoče leto v okviru pričakovanih
prihodkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom.

17. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna
dodatna dela ali storitve za opravljanje nalog in dodatna sredstva
za socialne prejemke, ki jih ob sprejemanju proračuna ali sklepanju
pogodbe ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitve, uporabnik prerazporedi
sredstva v okviru istega namena, če to ni mogoče pa v okviru
vseh postavk finančnega načrta uporabnika.

Če med izvajanjem proračuna Republika Slovenija sprejme pomoč
ali donacijo, se za znesek prejete pomoči ali donacije poveča
proračun.
Donacije so pomoči in volila denarnih sredstev ter druga namenska
nepovratna denarna sredstva, ki jih Republiki Sloveniji nakazujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Za dodatna dela in storitve morajo uporabniki skleniti z izvajalcem
dodatek k pogodbi.

Proračun se poveča za znesek prihodkov iz naslova plačanih
kupnin in za znesek odhodkov po zakonu o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95).

O poravnavanju nepredvidenih odhodkov iz prvega odstavka
tega člena odloča uporabnik v soglasju z Ministrstvom za finance.

Proračun se poveča za znesek prihodkov in odhodkov iz naslova
prodaje in zamenjave državnega premoženja iz 52. člena tega
zakona.

19. člen
Če se odhodki iz 17. člena tega zakona pri posameznem
uporabniku ne morejo poravnati s prihranki pri istem uporabniku,
lahko vlada na predlog, ki ga pripravi Ministrstvo za finance v
soglasju s pristojnimi ministrstvi, odloči, da se ti odhodki poravnajo
s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk pri drugih uporabnikih.

Zneski prihodkov in odhodkov iz prejšnjih odstavkov so sestavni
del proračuna za tekoče leto.
8. člen

34. a člen

Sredstva iz naslova pomoči, donacij in vplačanih kupnin po 4.
členu tega zakona ter prihodki od upravljanja s temi sredstvi, ki
po posameznih proračunskih postavkah niso bila porabljena do
31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje
leto.

Upravičence in način uporabe službenih avtomobilov za
proračunske uporabnike, razen za uporabnike iz četrtega
odstavka prejšnjega člena, določi Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za finance.
35. člen

Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka
na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre
nova postavka.

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale
odhodek proračuna, če so za izpolnitev takšnih obveznosti na
razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu
proračuna in če je plačevanje obveznosti usklajeno z mesečnim
načrtom za izvrševanje proračuna.

Sredstva za Informacijsko strojno in programsko opremo, za
vzdrževanje opreme in za usposabljanje delavcev se uporabljajo
v skladu z načrtom informatizacije uporabnikov, ki ga določi vlada
na predlog Centra vlade za informatiko, Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance, Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije, Državnega zbora, Državnega
sveta, Predsednika republike, ustavnega sodišča, Računskega
sodišča, Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja in Varuha človekovih pravic.

Sredstva, ki se nanašajo na odplačila glavnic državnega dolga
predstavljajo načrtovane vrednosti in ne najvišjih zneskov, do
katerih se lahko vršijo plačila iz tega naslova.

Center vlade za informatiko pripravi načrt informatizacije
uporabnikov iz prejšnjega odstavka na podlagi programov
informatizacije posameznih uporabnikov.

14. člen

K pogodbam, ki jih na podlagi načrta informatizacije sklenejo
uporabniki, razen k pogodbam, ki jih sklenejo Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija, daje mnenja Center vlade za
informatiko. Center vlade za informatiko izda mnenje v desetih
dneh.

13. člen

Uporabniki predložijo Ministrstvu za finance do 15. dne v tekočem
mesecu predlog mesečnega finančnega načrta za prihodnji mesec
po postavkah, določenih z letnim finančnim načrtom.
Na podlagi predlogov mesečnih finančnih načrtov uporabnikov
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Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko zadolžijo le do skupne
višine, določene s tem zakonom.

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvajanja
načrta informatizacije iz prvega odstavka tega člena, mora vlada
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt informatizacije.

Osebe javnega prava po tem zakonu so lahko pravne osebe, ki
so registrirane kot javna podjetja, javni zavodi ali javni gospodarski
zavodi katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ter pravne osebe,
katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Republika Slovenija in so
ustanovljene s posebnim zakonom ali podzakonskim predpisom
vlade zaradi izvajanja dejavnosti v javnem interesu.

40. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna
dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem
oziroma uporabnikom sredstev v skladu z zakonom, ki ureja
javna naročila in tem zakonom.

Vlada poroča Državnemu zboru o stanju in spremembah dolga in
poroštev javnega sektorja enkrat letno."

43. člen
K finančnim določbam pogodb, ki jih sklepajo proračunski
uporabniki v imenu in za račun Republike Slovenije in katerih
vrednost presega 150,000.000 tolarjev, razen k pogodbam, ki se
nanašajo na zadolževanje, je potrebno predhodno soglasje
Ministrstva za finance. Predhodno soglasje je sestavni del
pogodbe.

51. člen
O upravljanju in razpolaganju z državnim premoženjem odloča
vlada skladno s predpisi o privatizaciji pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije na predlog, ki ga pripravi uporabnik.
Ne glede na določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 20/95 in 37/95) razpolaga vlada, na predlog ministra,
pristojnega za finance, s kapitalskimi vlogami Republike Slovenije
v gospodarskih družbah, ki niso javna podjetja in s terjatvami, ki
so predmet postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij, v
skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93, 74/94 - odločba Ustavnega sodišča, 8/96 odločba Ustavnega sodišča in 39/97), če je to potrebno zaradi
zagotavljanja prihodkov in odhodkov proračuna.

O zahtevi za izdajo soglasja mora Ministrstvo za finance odločiti
v desetih dneh po vložitvi zahteve.
45. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko Republika Slovenija
zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo dolgov v obdobju
začasnega financiranja, razen če s posebnim zakonom ni
določeno drugače.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka je sestavni del proračuna za
tekoče leto.

52. člen
Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja ter od
odškodnin iz naslova zavarovanj, se uporabijo za investicijske
izdatke za izvajanje nalog uporabnikov, ki so določene s posebnimi
zakoni, v skladu s posebnim načrtom prodaj in nabav, ki ga določi
vlada na način iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 34. člena
tega zakona,.

48. člen
Vlada lahko odloča o predčasnem vračilu, reprogramiranju
oziroma o zamenjavi državnih dolgov:
- če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega
ravnotežja,

Odprodaja in oddaja državnega premoženja se lahko izvrši samo
na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa.

- če se s tem zmanjšajo stroški državnega dolga,

Za razpolaganje z državnim premoženjem za namene iz prvega
odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o začasni
prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).

- če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se pri tem skupna
zadolžitev države ne poveča.
Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa minister za finance.

56. a člen

Reprogramiranje državnih dolgov se lahko opravi tudi z izdajo
novih državnih vrednostnih papirjev.

Pravne osebe, v katerih ima Republika Slovenija najmanj 25%
delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po zaključku
poslovnega leta vendar najmanj 30 dni pred sklicem seje skupščine,
posredovati Ministrstvu za finance vsa revizijska poročila in
poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.

Reprogramiranje in zamenjava državnih dolgov se izkazujeta v
bilanci stanja in ne v računu financiranja tekočega leta.
O predčasnem vračilu, reprogramiranju in zamenjavi državnih
dolgov, vlada obvešča Državni zbor.

Minister, pristojen za finance, lahko v pravnih osebah, v katerih
ima Republika Slovenija najmanj 25% delež v kapitalu, zahteva
revizijo poslovanja na stroške revidirane osebe.

48. a člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
finance, določi:
- seznam oseb javnega prava, ki pošiljajo Ministrstvu za finance
podatke o stanju in spremembah svojih dolgov in dolgov tretjih
oseb, za katerih obveznosti so izdale svoja jamstva in način ter
roke poročanja;
- posle za pridobitev denarnega posojila, prevzem obveznosti za
tuje dolgove ali obremenitev lastnega premoženja, ki jih smejo
pravne osebe javnega prava sklepati samo s soglasjem ministra,
pristojnega za finance ter pogoje In postopek za pridobitev
soglasja iz prejšnje alinee.
7. april 1998

59. člen
Vlada lahko daje poroštva za izpolnitev posojilnih in drugih
obveznosti domačih pravnih oseb skladno z zakonom o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 21/95). Vlada lahko v letu 1996 odloča o dajanju poroštev
za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, pri katerih skupna
višina glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev, enako tudi v
letu 1997.
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Vlada poroča državnemu zboru o stanju in spremembah dolgov
z državnim poroštvom dvakrat letno.

invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vlada na
predlog Ministrsva za delo, družino in socialne zadeve v okviru
zneska iz prvega odstavka tega člena daje poroštva tudi za
izpolnitev posojilnih obveznosti študentov za kritje stroškov študija.

- predčasno poravnajo obveznosti Republike Slovenije po zakonu
o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS,
št. 71/94).

Natančnejši način, pogoje in merila za dajanje poroštev iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja se Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije lahko zadolžujeta le s soglasjem ministra
za finance.

O drugih poroštvih države odloča Državni zbor s posebnim
zakonom.

85. člen

75. člen

Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1996 lahko zadolži do višine 47.000,000.000
tolarjev, v letu 1997 pa do višine 55.000,000.000 tolarjev.

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1996 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom, razen za namen iz 78. člena tega zakona.

V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 in
dodatna zadolžitev po prvem odstavku 83. člena tega zakona, če
je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja.

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1997 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko Republika Slovenija
v letu 1996 dodatno zadolži za nabavo poslovnih prostorov
diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov
in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, do višine
2.200,000.000 tolarjev. Posojila se lahko najamejo, če mesečna
anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne
najemnine za navedene prostore. V zadolžitev iz prvega odstavka
tega člena se šteje tudi stanje kratkoročne zadolžitve na dan 31.
decembra tekočega leta.

76. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996, izkazanih v bilanci prihodkov
in odhodkov, se izloči 1.000,000.000 tolarjev v rezerve Republike
Slovenije.
Če se prihodki proračuna dosežejo v manjšem obsegu, kot je
predvideno v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja,
se lahko za kritje odhodkov uporabijo razpoložljiva sredstva
rezerve.

V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi stanje
kratkoročne zadolžitve na dan 31. decembra tekočega leta.
V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje izdaja
obveznic na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi
in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97).

Sredstva, ki se uporabijo po prejšnjem odstavku, se vračajo v
rezerve Republike Slovenije v naslednjem letu z dodatnim
izločanjem v višini 1% mesečnih prihodkov.

85. a člen

V letu 1997 se za sredstva rezerve Republike Slovenije, oziroma
za državne pomoči v skladu s posebnim zakonom, nameni
250,000.000 tolarjev.

Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95,34/
96 in 31/97) se določi kot skupni največji možni obseg rizikov za
leto 1997:
- iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi
komercialnimi riziki 73.000.000.000 tolarjev;
- iz naslova zavarovanj pred riziki sprememb vrednosti valut
51.000.000.000 tolarjev.

78. člen
Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v višini, določeni
z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za ta
namen.

85. b člen
Skupna višina zadolžitve na podlagi 48.a člena tega zakona se
določi za leto 1997 v višini 55.000,000.000 tolarjev.

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1997 zagotavljajo skladno
z drugim odstavkom 75. člena tega zakona.

85. c člen

83. člen

Ustanovitelj javnega zavoda lahko izda soglasje za povečano
delovno uspešnost, skladno s tretjim odstavkom 18. člena zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94 in 36/96) le, če z javnim
zavodom sklene pogodbo o upravljanju sredstev ustanovitelja in
če javni zavod presega cilje in načrtovane rezultate. Obseg
povečanja delovne uspešnosti ne sme presegati 1/12 načrtovanih
letnih sredstev za plače in ne more biti večji od polovice presežka
prihodkov nad odhodki.

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter
zdravstvenega zavarovanja se lahko:
- Republika Slovenija zadolži do zneska, potrebnega za izvajanje
z zakonom predpisanih pravic, ne glede na omejitev iz prvega
odstavka 44. člena tega zakona,
- predčasno odplača državni dolg do Zavoda za pokojninsko in
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slovenskega podeželja, Sklada Republike 6lovenije za razvoj
malega gospodarstva, Sklada Republike Slovenije za sukcesijo,
Sklada za dekomisijo NE Krško, agencije Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic, agencije Republike Slovenije za
privatizacijo in prestrukturiranje, agencije za trg vrednostnih
papirjev in agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje za prihodnje leto.

88. člen
Vlada s predlogom proračuna za prihodnje leto predloži Državnemu
zboru finančne načrte: Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, Filmskega sklada Republike Slovenije,
Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Sklada za
poplačilo vojne odškodnine, Slovenskega odškodninskega
sklada, Sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti

7. april 1998

Organizacije iz prejšnjega odstavka so dolžne finančne načrte
predložiti vladi, v skladu z zakoni, ki urejajo njihovo delovanje in
na podlagi izhodišč, ki se uporabijo za pripravo proračuna za
prihodnjo leto ter v rokih, določenih v izhodiščih.
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(ZGPHKD-A)
- EPA 439 - II - hitri postopek

kar je pomembno gospodarsko vprašanje.

Vlada Republike Slovenije je na 54. seji dne 19/3-1998 določila
besedilo:

Enako velja za preusmeritev prometnih blagovnih tokov s cest
na železnico, kar je stalno izražena potreba ljudi, ki žive ob
cestah, ter pomembno okoljevarstveno vprašanje.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z
GRADITVIJO ŽELEZNIŠKE PROGE NA SMERI PUCONCI HODOŠ - DRŽAVNA MEJA IN DOGRADITVIJO DRUGEGA
TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER - DIVAČA,

V rokovno določenih mednarodnih obveznostih države, v
gospodarskih interesih slovenskega gospodarstva, v interesu
države za vključitev v mednarodne blagovne tokove, v
okoljevarstvenih in v interesu življenju prijaznejšega bivalnega
okolja so dani razlogi, ki utemeljujejo izredne potrebe države in
s tem predlog za sprejem sprememb in dopolnitev ZGKPHD
po hitrem postopku.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Pravočasen začetek in dokončanje gradnje neposredne
železniške povezave Republike Slovenije z Republiko
Madžarsko, ki temelji na podpisani in ratificirani mednarodni
pogodbi, sta vsekakor izjemnega pomena za mednarodni ugled
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
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Čim prejšnja dograditev te proge in drugega tira proge na razdalji
Koper - Divača je obenem pogoj za boljšo povezanost
slovenskega železniškega omrežja z evropskim železniškim
omrežjem in za s tem povezano pritegnitev blagovnih tokov,

7. april 1998

- mag. Anton BERGAUR, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.
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ZIPRO, drugimi zadevnimi predpisi in pogodbami porabljena v
določenem roku. Finančnih sredstev pa ni mogoče začeti črpati,
če za gradnjo železniške proge niso izdana vsa predpisana
dovoljenja, na podlagi katerih bi lahko začeli z gradnjo.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture zavezal
nosilce programa za njegovo uresničevanje. Med te projekte sta
vključeni tudi gradnja nove proge za povezavo Slovenije z
Madžarsko na razdalji Puconci-Hodoš-državna meja in gradnja
drugega tira na razdalji Koper-Divača.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZGPHKD rešujejo
vprašanje, kako uskladiti varovanje lastninske pravice fizičnih in
pravnih oseb z javno koristjo države in kako preprečiti veliko
materialno škodo, če ne bi pravočasno začeli s pripravljalnimi in
gradbenimi deli in bi prišlo do zamud pri izvedbi programa gradnje.

Gradnja drugega tira na razdalji Koper-Divača bo bistveno
povečala zmogljivost proge in s tem izboljšala zaledno povezavo
pristanišča Koper, medtem ko gradnja nove neposredne
železniške povezave med Slovenijo in Madžarsko na razdalji
Puconci-Hodoš-državna meja pomeni prednost za Slovenijo zato,
ker bo to najkrajša povezava med Koprom in državami Vzhodne
Evrope, s tem pa bodo ustvarjene tudi boljše komercialne možnosti
za pritegnitev tovora v pristanišče Koper po slovenskih progah.

3. FINANČNE POSLEDICE
Predlagane spremembe in dopolnitve ZGPHKD ne bodo imele
finančnih posledic za državni proračun.

Letos bo izdelana študija upravičenosti izgradnje drugega tira na
razdalji Koper-Divača, ki bo opredeljevala parametre proge, ki
bodo zagotavljali optimalne pogoje njene uporabe glede na
predvidene blagovne tokove in ekonomsko učinkovitost.
Dokončna usposobitev zadevnega tira za promet je predvidena
v letu 2004.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja in
dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača (Uradni
list RS, št. 38/96) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

Republika Slovenija je podpisala meddržavni sporazum z
Republiko Madžarsko o vzpostavitvi neposredne železniške
povezave. Sporazum je v letu 1997 ratificiral Državni zbor
Republike Slovenije (zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi
neposredne železniške povezave - BHUNZP - Uradni list RS, št.
51/97 - Mednarodna pogodba št. 16/97). V sporazumu je med
drugim opredeljen rok dokončanja proge za vzpostavitev
neposredne železniške povezave, ki obvezuje obe strani in je
četrto četrtletje leta 1999.

"Območje lokacijskega načrta po tem zakonu obsega
nepremičnine, potrebne za določitev železniške trase in drugih
objektov in naprav, ki so v zvezi z železniško progo, ter gozdnih
in drugih površin za neposredno zaščito železniške proge.
Vlada RS z uredbo o lokacijskem načrtu določi tudi tolerance pri
realizaciji lokacijskega načrta.
V skladu s tolerancami iz prejšnjega odstavka lahko Vlada RS
dopolni lokacijski načrt brez ponovitev postopkov, ki so bili izpeljani
ob sprejemanju uredbe.

Državni zbor Republike Slovenije je leta 1996 sprejel Zakon o
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge
na smeri Puconci-Hodoš-državna meja in dograditvijo drugega
tira železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD - Uradni list RS,
št. 38/96), ki pa pomembnih vprašanj, ki se nanašajo na gradnjo
železniških prog, zaradi tedaj veljavne zakonodaje ni mogel v
celoti urediti. Spremembe in dopolnitve ZGPHKD bodo v skladu z
veljavno zakonodajo omogočile ureditev odprtih vprašanj.

2. člen
V 8. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
3. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA

"13a. člen

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitevZGPHKDje v nacionalnem
interesu. Pravočasen začetek gradnje bodo omogočile
racionalizacija, poenostavitev in pospešitev postopkov
pridobivanja zemljišč, priprave prostorskih načrtov in dovoljenj
za gradnjo, ki pa v ničemer ne posegajo v načela varstva okolja
in pravice pravnih in fizičnih oseb.

Šteje se, da so zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu Zakona
o varstvu okolja (Uradna lista RS, št. 32/93 in 1/96) izpolnjene z
Javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta po določbah 45.a,
45.b, 45.C, 45.Č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 45.h člena v zvezi s 45.j
členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni listi SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni listi RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)."

Za železniško progo Puconci-Hodoš-državna meja je investitor
- Republika Slovenija - oziroma njegov pooblaščenec - javno
podjetje Slovenske železnice, d.d. - v skladu z že sprejetim
lokacijskim načrtom pridobil že vsa potrebna zemljišča. V skladu
s finančnim načrtom skušajo državni organi zagotoviti v proračunu
države potrebna finančna sredstva, ki pa morajo biti v skladu z
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
(ZGACO - Uradni list RS, št. 35/95).

K 1. členu
Veljavna določba 4. člena je bila oblikovana v skladu s takrat
veljavno zakonodajo.
V skladu s 1. odstavkom 4. člena veljavnega zakona je namreč z
uredbo o lokacijskem načrtu možno določiti tolerance le pri
opredelitvi območja izključne rabe železniške proge in še to le v
okviru območja omejene rabe. V praksi se je izkazalo, da so
določbe veljavnega zakona pretoge in zahtevajo (pre)dolge
postopke.

45.j člen ZUN določa, da se določbe ZUN, ki urejajo postopke
priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za
graditev avtocest, smiselno uporabljajo tudi za druge infrastrukturne objekte državnega pomena, med katere sodi tudi železniška
infrastruktura.
Vsebina lokacijskega načrta mora glede na določbe 1. alinee
drugega odstavka 45.a člena ZUN obsegati ne samo sestavine,
ki so predpisane za prostorske plane in prostorske izvedbene
načrte, ampak tudi sestavine, ki so z zakonom o graditvi objektov
(ZGO) predpisane za idejne projekte in sestavine iz 55. in 56.
člena zakona o varstvu okolja (ZVO), torej tudi poročilo o vplivih
na okolje (PVO). Predloženo besedilo 13.a člena določa, da v
postopku izdaje predpisanih dovoljenj za graditev ni treba PVO
oziroma na njem temelječega osnutka okoljevarstvenega soglasja,
vključenega v osnutek enotnega dovoljenja za gradnjo železniške
proge, še enkrat javno razgrinjati oziroma z njim seznanjati
javnosti, zagotoviti o njem javne obravnave in opraviti javnega
zaslišanja. PVO je bil že javno razgrnjen v okviru javne razgrnitve
osnutka celotnega lokacijskega načrta in je zato, ker je na tak
način že bilo zagotovljeno sodelovanje javnosti, takšno dodatno
zagotavljanje nepotrebno.

S spremembami Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (ZUN - Uradni listi SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni listi RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je dana
možnost, da enaka ureditev, kot velja za urejanje prostorskih
načrtov pri gradnji avtocest, velja tudi za železniške infrastrukturne objekte (45.a, 45.b, 45.C, 45.Č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 45.h
člen v zvezi s 45.j členom ZUN).
S predlaganim besedilom novega četrtega člena se območje
lokacijskega načrta, ki ga ureja uredba, razširja tudi na gozdne in
druge površine, povezane z neposredno zaščito železniške proge.
V celotnem območju je tako mogoče opredeliti zemljišča, ki jih je
zaradi uresničevanja načela javne koristi mogoče odkupiti ali po
potrebi njihove lastnike razlastiti in v skladu z zakonodajo na njih
opredeliti predkupno pravico države. Enako določbo vsebuje 4.
člen Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
avtocestnega omrežja v RS (Uradni list RS, št. 35/95).

Zato je v 13.a členu predloženih sprememb Zakon o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri
Puconci-Hodoš-državna meja in dograditvijo drugega tira
železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD - Uradni list RS, št.
38/96) določeno, da se šteje, da so zahteve o sodelovanju javnosti
po 60. členu ZVO izpolnjene z javno razgrnitvijo osnutka
lokacijskega načrta po določbah 45. a do 45.f člena ZUN.

Besedilo tretjega odstavka pooblašča vlado, da v okviru vnaprej
določenih dopustnih odstopanj, ki nastanejo zaradi potreb gradnje
(tehnične, geološke ipd. ovire), s sklepom brez ponovitve
postopkov, ki so bili že izpeljani ob sprejemanju uredbe, dopolni
uredbo o lokacijskem načrtu.

Če takšne določbe ZGKPHD ne bi vseboval, bi pri izdaji
predpisanih dovoljenj za zgraditev železniške proge PuconciHodoš-državna meja lahko nastali občutni zastoji. Omenjeni zastoji
pri pridobivanju potrebnih upravnih dovoljenj bodo posledično
nastali zgolj zato, ker bo moralo Ministrstvo za okolje in prostor
kot pristojni upravni organ zagotoviti javno predstavitev osnutka
odločbe in PVO ter zagotoviti njegovo javno obravnavo ter javno
zaslišanje nosilca posega v okolje, torej Slovenskih železnic,
čeprav je bil PVO že javno razgrnjen in predstavljen ob javni
razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za omenjeno železniško
progo.

K 2■ Členu
Predlagano črtanje drugega in tretjega odstavka temelji na tem,
da je vprašanje pravnega pouka lastnika nepremičnine in vpašanje
cenitve nepremičnine rešena z Zakonom o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS št. 44/97) enotno za vse lastnike in posebna
ureditev ni potrebna.
K 3. členu

K 4, Členu
Novi 13,a člen

Začetek veljavnosti zakona je utemeljen s predlogom, da se zakon
o spremembah in dopolnitvah ZGPHKD sprejme po hitrem
postopku.

Vsebina določbe novega 13.a člena je enaka vsebini 14. člena
(sodelovanje javnosti) Zakona o ureditvi določenih vprašanj v
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pogodbe zaradi odkupa njihove nepremičnine oziroma
nadomestitve te nepremičnine z drugo ustrezno nepremičnino v
vrednosti, ki jo določi sodni cenilec ali cenilec z licenco Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
4. člen

Slovenske železnice morajo lastnika nepremičnine še pred
začetkom dogovarjanja za sklenitev pogodbe iz prejšnjega
odstavka poučiti o vseh njegovih pravicah v postopku za določitev
odškodnine.

Uredba o lokacijskem načrtu lahko določi tolerance pri opredelitvi
območja izključne rabe, vendar le v okviru območja omejene
rabe.
V okviru območja lokacijskega načrta, ki obsega območje izključne
in omejene rabe, so določene nepremičnine, katerim uredba o
lokacijskem načrtu spreminja oziroma omejuje namembnost.

Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano cenitvijo
nepremičnine, navedbe lastnika preveri drug cenilec. Če se niti
po preveritvi cenitve oziroma najkasneje v šestih mesecih od
dneva, ko je bila lastniku vročena prva ponudba, z lastnikom ne
doseže sporazum o odkupu oziroma nadomestitvi njegove
nepremičnine, se uvede postopek za razlastitev.

8. člen
Po opravljeni parcelaciji zemljišča oziroma najkasneje v 60 dneh
po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji se lastnikom nepremičnin,
ki so potrebne za graditev železniške proge, predlaga sklenitev
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Za vračanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi,
ki določajo način vračanja v upravnem postopku.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

VOLITVAH

ZAKONA

0

LOKALNIH

(ZLV-D)

- EPA 430 - II - hitri postopek

svetov in na ta način smiselno oblikovati volilne enote, da bi
zagotovili večjo zastopanost vseh lokalnih interesov v
občinskem svetu, ker po sedaj veljavnem zakonu v občinskem
svetu niso zastopani niti interesi vseh delov občine in je zato
pogost razlog za odločitev, da se posamezne krajevne
skupnosti želijo izločiti iz občine in predlagajo ustanovitev svoje
občine.

Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93) vlaga podpisani poslanec
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
LOKALNIH VOLITVAH
in ga pošilja v obravnavo in sprejem po hitrem postopku na
podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih
teles in na seji Državnega zbora RS sodeloval kot predlagatelj
zakona.

Hitri postopek utemeljuje z dejstvom, da je spremembo potrebno
uveljaviti pred razpisom volitev za župane in člane občinskih

Janez KRAMBERGER, dr. vet. med., I.r.

UVOD

Spremembo zakona je potebno uveljaviti pred razpisom volitev
županov in članov občinskih svetov.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
SPREMEMB ZAKONA

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Z zakonom je potrebno zagotoviti večjo zastopanost vseh lokalnih
interesov v občinskem svetu, ker po sedaj veljavnem zakonu v
občinskem svetu niso zastopani niti interesi vseh delov občine.
Cilj spremembe zakona je kvalitetnejša zastopanost interesov
posameznih okolij.

Zakon o lokalnih volitvah določa, da se v občinah, kjer šteje
občinski svet manj kot 12 članov, izvedejo večinske volitve članov
občinskega sveta (9. člen). Občine s takšnim številom članov
občinskega sveta štejejo le do 3000 prebivalcev. Primerneje bi
bilo ta prag dvigniti, da bi lahko v vseh manjših občinah izvedli
večinske volitve članov občinskega sveta.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Posebna težava v zvezi z izvedbo volitev v občinske svete se
pojavi v tistih občinah, ki imajo v svoji sestavi krajevne skupnosti,
pa te ne štejejo takšnega števila prebivalcev, da bi lahko v svoji
krajevni skupnosti oblikovale volilno enoto.
7. april 1998

Zakonska sprememba ne bo povzočala novih obremenitev za
državni proračun in proračun občin.
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2. člen

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O
LOKALNIH VOLITVAH

V drugem odstavku 22. člena se besede "voli najmanj pet članov"
nadomestijo z besedami "volijo najmanj trije člani".

1. člen

3. člen

V Zakonu o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) se v drugem odstavku 9. člena beseda "dvanajst"
nadomesti z besedo "dvajset" (varianta: "sedemnajst").

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

OBRAZLOŽITEV
razdeljene na krajevne skupnosti, tudi v primeru proporcionalnih
volitev, lahko smiselneje oblikovali volilne enote. Dosedanja
ureditev danes sili krajevne skupnosti oz. občine, da oblikujejo
volilne enote iz več krajevnih skupnosti, tako da prihaja pri
oblikovanju do nenaravnih povezovanj. Z zmanjšanjem števila
kandidatov iz posameznih volilnih enot, bi lahko tudi pri
proporcionalnih volitvah dosegli kvalitetnejšo zastopanost
interesov posameznih okolij. S tem bi tudi zmanšali težnje po
ustanavljanju manjših občin, ker posamezne krajevne skupnosti
nimajo svojega svetnika v občinskem svetu, oziroma njihovi
interesi niso ustrezno zastopani. To je bil v postopku ustanavljanja
novih občin pogost razlog za odločitev, da se posamezna krajevna
skupnost izloči iz občine in predlaga ustanovitev svoje občine.

K 1. členu:
Predlagana sprememba bi omogočila, da občine izvedejo večinske
volitve članov občinskega sveta tudi, če občinski svet šteje do 20
članov (varianta: 17). Na podlagi te spremembe bi lahko v večini
slovenskih občin izvedli večinske volitve članov občinskega sveta.
Na ta način bi v občinah zagotovili večjo zastopanost vseh lokalnih
interesov v občinskem svetu, kar po sedanjem sistemu povzroča
določene težave, saj v občinskem svetu niso zastopani niti interesi
vseh delov občine.
K 2. členu:
Predlagana sprememba bi omogočala, da bi v občinah, ki so

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
9. člen

22. člen

Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večinske
volitve) ali po proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve).

Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini
lahko oblikujejo volilne enote.

Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega
sveta volijo po večinskem načelu.

Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20.
členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj
pet članov občinskega sveta.

Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega
sveta volijo po proporcionalnem načelu.

poročevalec, št. 23

Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto šteje
območje občine.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

POKLICNEM

STROKOVNEM

IN

IZOBRAŽEVANJU

(ZPSI-A)
- EPA 437 - II - skrajšani postopek

kot tudi pravno tehničnega vidika manj zahtevne spremembe.

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 12/3-1998 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.
,

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,
ker predlagane spremembe in dopolnitve zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju predstavljajo tako z vsebinskega

poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem letu
2000/2001. S spremembo oziroma dopolnitvijo 83. člena bo, glede
na to, da še ni sprejet Zakon o Gospodarski zbornici, omogočena
tudi izvedba delovodskih oziroma poslovodskih izpitov in sicer
po enakih načelih kot veljajo za mojstrske izpite, medtem ko bo
podrobnejše določbe o izvedbi predpisal minister pristojen za
gospodarske dejavnosti.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA TER CILJI IN NAČELA ZAKONA
Dokončna uvedba izobraževalnih programov, ki se v skladu z
Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS št. 12/96), uvajajo postopno, se s predlagano spremembo
zamakne za dve leti in sicer zaradi izjemno velikega števila
programov (okrog 150) in možnosti bolj poglobljenega sodelovanja
s socialnimi partnerji. Tako bodo morali biti izobraževalni programi
dokončno uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi letnik
7. april 1998

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC
Predlagane spremembe ne bodo zahtevale dodatnih sredstev iz
državnega proračuna in ne bodo imele drugih posledic.
25

poročevalec, št. 23

Do sprejetja zakona, ki bo urejal opravljanje delovodskih in
poslovodskih izpitov, se opravljajo ti izpiti v skladu z določili, ki jih
za mojstrski izpit določa zakon. Za opravljanje teh izpitov je
pristojna Gospodarska zbornica Slovenije. Izpitni katalog za
delovodski oziroma za poslovodski izpit se pripravi na podlagi
nomenklature poklicev.

BESEDILO ČLENOV
l.člen
Prvi odstavek 83. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) se spremeni tako, da se
glasi:

Podrobne določbe o opravljanju delovodskih izpitov določi minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.«

»Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe po tem zakonu
se postopno uvajajo tako, da bodo dokončno uvedeni za vse, ki
se bodo vključili v prvi letnik poklicnega oziroma strokovnega
izobraževanja v šolskem letu 2000/2001.«

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo peti, šesti in
sedmi odstavek.
2. člen

Dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

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

» V izobraževanje po izobraževalnih programih za izpopolnjevanje
in usposabljanje, ki so bili sprejeti po predpisih pred uveljavitvijo
tega zakona, se lahko vključijo kandidati najkasneje do 1.
septembra 1999.

OBRAZLOŽITEV:
l.člen

izpitov še ni, brez ustrezne zakonske podlage ni mogoče začeti
izvajati delovodskih in poslovodskih izpitov ampak le mojstrske
izpite, ki so v pristojnosti obrtne zbornice. S predlagano
spremembo se načela, ki veljajo za mojstrski izpit uveljavijo tudi
za delovodske in poslovodske izpite, pristojnost za njihovo
izvajanje je dana Gospodarski zbornici, medtem ko podrobnejše
določbe o izvedbi predpiše minister pristojen za gospodarske
dejavnosti.

S predlagano spremembo prvega odstavka se dokončna uvedba
izobraževalnih programov, ki se v skladu s tem zakonom uvajajo
postopno, zamakne za dve leti. Tako bodo morali biti izobraževalni
programi dokončno uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi
letnik poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem
letu 2000/2001.
Zadnja alineja drugega odstavka 3. člena veljavnega zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju določa, da se srednja
strokovna izobrazba pridobi z opravljenim mojstrskim,
delovodskim ali poslovodskim izpitom v skladu z zakonom. Ker
ustreznega zakona, razen Obrtnega zakona, ki bi urejal te vrste

2. člen
Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega
roka.

programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje
v šestih mesecih po uvljavitvi tega zakona.

ČLEN, KI SE SPREMINJA:
83. člen
(postopnost uvajanja)

Dokler ne bo določene nomenklatura poklicev, za katere se
pripravljajo izobraževalni programi poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja po tem zakonu, se uporabljajo kot
podlaga za pripravo izobraževalnih programov dosedanji predpisi.

Izobraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo tako,
da bodo postopno uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi letnik
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem letu
1998/1999.

Dokler se ne pričnejo izvajati novi programi osnovne šole, se
lahko ne glede na določbo 18. člena tega zakona, vpiše v nižjo
poklicno šolo, kdor je uspešno končal najmanj šesti razred
osnovne šole po programu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.

Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni

poročevalec, št. 23

26

7. april 1998

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA
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DOPOLNITVAH

GIMNAZIJAH

(ZGim-?)

- EPA 436 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je 16. marca 1998 predložila
v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-?) (EPA 436 - II) skrajšani postopek.
Poslanec Janez Mežan je 15. januarja 1998 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah zakona o gimnazijah (ZGim-A) - prva
obravnava (EPA 373-II), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino, kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec Janez Mežan še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 12/3-1998 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GIMNAZIJAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204 .a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,
ker predlagane spremembe in dopolnitve zakona o gimnazijah
predstavljajo tako z vsebinskega kot tudi pravno tehničnega
vidika manj zahtevne spremembe.

7. april 1998
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UVOD

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA TER CILJI IN NAČELA ZAKONA

Predlagane spremembe ne bodo zahtevale dodatnih sredstev iz
državnega proračuna in ne bodo imele drugih posledic.

V času od uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja oziroma Zakona o gimnazijah je sprejetih že
večina aktov o ustanovitvi in v skladu z njimi so oblikovani tudi
novi sveti šol in imenovani ravnatelji.
Ob tem pa so se nekatere norme zakona izkazale kot neracionalne
predvsem z vidika oblikovanja javne mreže šol na področju
srednjega izobraževanja. Določbe, ki zahtevajo oblikovanje
gimnazij kot samostojnih šol niso ustrezne predvsem za obmejna
območja oziroma demografsko ogrožena območja, kjer je treba
ponuditi različne programe, ni pa za to smotrno oblikovati
samostojne šole - gimnazije, ki ima celotno strukturo poslovodnih
organov in organov upravljanja.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V 7. členu Zakona o gimnazijah (Uradni list RS št. 12/96) se za
besedo »se« doda beseda »praviloma«.
2. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »upoštevajo« doda
beseda »zlasti«.

Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št.12/96) v prvem odstavku
47. člena prehodnih in končnih določb določa, da se izobraževalni
programi v skladu s tem zakonom postopno uvajajo tako, da
bodo najkasneje v šolskem letu 1998/1999 uvedeni za vse, ki se
bodo vpisali v prvi letnik. S predlagano spremembo 47. člena je
omogočeno, da v primeru, če Strokovni svet Republike Slovenije
za splošno izobraževanje do objave razpisa za vpis v šolsko leto
1998/1999 ne bo potrdil vseh splošnih delov in predmetnikov
gimnazijskih programov oziroma če ne bo v zakonskem roku
potrdil predmetnih katalogov znanja in predlagal znanj, ki se
zahtevajo za izvajalce programov, se celotna uvedba gimnazijskih
programov zamakne za eno leto. S predlagano spremembo
drugega odstavka istega člena so upoštevane sugestije
strokovnjakov, tako da bo v prehodnem obdobju omogočen
postopen prehod na nov sistem, ki bo v celoti uveljavljen z uvedbo
programa devetletne osnovne šole. Pri tem se za učence, ki so v
letošnjem šolskem letu v sedmem razredu in bodo zaključili
osnovnošolsko izobraževanje po starem sistemu, v primeru
omejitve vpisa pogoji ne bodo spreminjali in se bo izbor opravil na
enak način kot se je uveljavil do predlagane spremembe.

3. člen
V prvem odstavku 47. člena se letnica "1998/1999" nadomesti z
letnico "1999/2000".
Drugi odstavek se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se
glasi:
"Ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena tega zakona
se pri izbiri kandidatov, ki bodo zaključili osnovnošolsko
izobraževanje v šolskih letih 1997/1998 in1998/1999, upoštevajo
ocene iz maternega jezika, matematike, tujega jezika in splošni
učni uspeh v petem, šestem, sedmem in osmem razredu, doseženi
uspeh na skupinskem preverjanju znanja iz maternega jezika in
matematike ter dosežki na državnih tekmovanjih iz znanj v osmem
razredu. Pri izbiri kandidatov, ki bodo zaključili osnovnošolsko
izobraževanje od šolskega leta 1999/2000 dalje po 8-letnem
programu se upošteva zlasti učni uspeh v šestem, sedmem in
osmem razredu.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
1. člen

3. člen

S predlagano spremembo 7. člena je omogočeno, da se organizira
vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota vzgojnoizobraževalnega zavoda za izvajanje izobraževalnega programa
gimnazije, pri tem pa tega ne postavlja več kot nujen pogoj, kar
pomeni možnost racionalnejše izvedbe norme.

Dokončna uvedba izobraževalnih programov, ki se v skladu s
tem zakonom postopno uvajajo, se zamakne za eno leto. Tako
bodo najkasneje uvedeni v šolskem letu 1999/2000 za vse, ki se
bodo vpisali v prvi letnik.
Učenci, ki so v letošnjem šolskem letu v sedmem razredu in
bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po starem
osemletnem programu, se v primeru omejitve vpisa izberejo na
enak način, kot se je opravil izbor do uveljavitve predlagane
spremembe. Za učence, ki so v letošnjem šolskem letu v šestem
razredu osnovne šole in mlajši, ki ne bodo zaključili osnovno-

2. člen
Predlagana sprememba 15. člena omogoča poleg meril, ki so v
primeru omejitve vpisa z zakonom že določena, tudi dodatna
merila, ki se določijo z izobraževalnim programom.

poročevalec, št. 23
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šolskega programa z zaključnim preverjanjem po novem, bo izbor
v primeru omejitve vpisa opravljen tako, da bo upoštevan zlasti
učni uspeh, dosežen v šestem, sedmem in osmem razredu.

4. člen
Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega
roka.

Pri izbiri kandidatov za vpis v začetni letnik gimnazije se upoštevajo
njihovi učni uspehi v tretjem obdobju osnovnošolskega
izobraževanja, za vpis v maturitetni tečaj pa učni uspehi v
predhodnem izobraževanju.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
7. člen
(status)

47. člen
(postopnost uvajanja)

Za izvajanje izobraževalnega programa gimnazije se organizira
vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota vzgojnoizobraževalnega zavoda.

Izobraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo tako,
da bodo uvedeni najkasneje v šolskem letu 1998/1999 za vse, ki
se bodo vpisali v prvi letnik.

15. člen
(merila za izbiro)

Ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena tega zakona se
do uveljavitve tretjega obdobja v osnovni šoli pri izbiri kandidatov
upošteva učni uspeh v šestem, sedmem in osmem razredu.

Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnim
programom.

7. april 1998
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

OSNOVNI

ŠOLI

(ZOsn-?)

- EPA 435 - II - skrajšani postopek

Vlade Republike Slovenije je 16. marca 1998 predložila v
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) (EPA 435-11) skrajšani postopek.
Poslanci Janez Mežan, dr. Helena Hren-Vencelj in Samo
Bevk so 12. junija 1997 predložili Državnemu zboru v
obravnavo predlog zakona o spremembah zakona o
osnovni šoli (ZOsn-B) - prva obravnava (EPA 170-11), ki
ureja enako oziroma podobno vsebino, kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki so ga
predložili poslanci še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo
predložila Vlada 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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 12/3-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,
ker predlagane spremembe in dopolnitve zakona o osnovni
šoli predstavljajo tako z vsebinskega kot tudi pravno tehničnega
vidika manj zahtevne spremembe.

7. april 1998
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BESEDILO ČLENOV

UVOD

1. člen

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA TER NAČELA IN CILJI ZAKONA

V prvem odstavku 16. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 in 33/97) se besedilo: »etike in družbe« nadomesti z
besedilom: »državljanske vzgoje in etike«.

Veljavni zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/96)
uzakonja devetletni program osnovnošolskega izobraževanja in
s tem v zvezi vrsto novih vsebin, ki se morajo v skladu s
prehodnimi določbami postopno uvesti. V šolskih letih 1999/2000,
2000/2001 in 2002/2003 zakon omogoča prostovoljen vpis v novi
program. V šolskem letu 2002/2003 pa bi se v ta program obvezno
morali vpisati otroci, ki bi v letu 2002 dopolnili šest let.

2. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedo: »prvega« doda
besedilo: »in drugega«.
3. člen

V postopku priprave programa devetletne osnovne šole se je
izkazalo, da je treba za eno leto podaljšati rok za uveljavitev
novih programov in s tem pridobiti dovolj časa za mirno in temeljito
delo strokovnjakov, ki bodo spremljali uvajanje programa in
pripravili morebitne spremembe, ki jih bo treba vnesti v program
pred uvedbo za celotno populacijo. V predloženem zakonu je s
spremembo 105., 106., 107., 108. in 111. člena predlagano
enoletno podaljšanje obdobja postopnega uvajanja programa.
Poleg tega je predvidena tudi sprememba nabora obveznih
predmetov s tem, da se predmet etika in družba, ki ga določa
veljavni zakon, nadomesti s predmetom državljanska vzgoja in
etika, ki v večji meri zasleduje v Beli knjigi in zakonodaji zapisane
cilje vzgoje in izobraževanja in so pogoj za to, da bo posameznik
učinkovito in odgovorno sodeloval v kulturnem, gospodarskem
in političnem razvoju Republike Slovenije (16. in 28. člen).

V drugem odstavku 28. člena se besedilo: »etike in družbe«
nadomesti z besedilom: »državljanske vzgoje in etike«.
4. člen
V četrtem odstavku 38. člena se besedilo: »lahko pa« nadomesti
z besedilom: »izjemoma pa lahko«.
5. člen
V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge
osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je
vpisan.«.

S spremembo 22. člena se jutranje varstvo zagotavlja tudi za
učence drugega razreda, ki bodo enako stari kot so učenci
sedanjega prvega razreda.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen

Predlagana sprememba pri preverjanju znanja z nacionalnimi
preizkusi s pet na tri predmete, pri kateri se znanje preverja,
vsebinsko sledi zahtevam po smiselni kombinaciji prevladujočega
internega ocenjevanja z elementi zunanjega ocenjevanja.
Zmanjšano število predmetov bo vzpostavilo novo razmerje med
učiteljevo in zunanjo oceno, obenem pa ohranilo osnovno filozofijo
preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu osnovne šole, kot je
bila uveljavljena z zakonom. Materinščina in matematika sta
temeljna predmeta, ki ju praviloma preverjajo v evropskih državah,
kjer imajo uveljavljeno zunanje preverjanje znanja ob koncu
izobraževanja, s tretjim predmetom, ki je lahko tuj jezik ali katerikoli
drug obvezni predmet, ki se poučuje v zadnjem triletju, pa se
zasleduje dva cilja: učenci imajo možnost, da izberejo predmet, ki
je blizu njihovim specifičnim interesom in sposobnostim, na ta
način pa imajo posredno tudi vse stroke oziroma predmeti dodatno
možnost in obveznost, da svoje področje oziroma predmet
kakovostno razvijajo.

V prvem odstavku 61. člena se beseda »učencev« nadomesti z
besedo »učenca«.
7. člen
V prvem odstavku 64. člena se črta beseda: »obvezno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob koncu prvega in drugega obdobja je preverjanje znanja iz
prvega odstavka za učence prostovoljno, ob koncu tretjega
obdobja pa je za vse učence obvezno.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku
v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev
iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika oziroma
drugega obveznega predmeta (v nadaljnjem besedilu: zaključno
preverjanje znanja).«

S spremembo 75. člena se možnost vključitve v deseto leto
izobraževanja daje tudi učencem s posebnimi potrebami.
Poleg tega so predlagani tudi nekateri manjši popravki členov, ki
so potrebni zaradi jasnosti določb oziroma so posledica
predlaganih vsebinskih sprememb - 38., 48., 61., 69. in 73. člen.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Tuj jezik oziroma drug obvezni predmet izbere učenec«.
Tretja alineja sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC

» - ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika oziroma
drugega obveznega predmeta.«

Predlagana sprememba 22. člena, ki zagotavlja jutranje varstvo
otrok drugega razreda bo zahtevala dodatna proračunska
sredstva šele v letu 1999/2000, ko bo uveden program devetletne
osnovne šole. Če bi bili v program vključeni vsi šoloobvezni otroci,
bi to pomenilo približno 250 do 380 milionov SIT letno. Po
predvidevanjih naj bi bilo v tem letu vkjučenih v nov program 10%
osnovnih šol in bo torej strošek dosegel 100% vrednost šele v
šolskem letu 2003/2004.
poročevalec, št. 23
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8. člen

14. člen
V prvem odstavku 106. člena se za letnico »2001« doda besedilo
»ter 2002«.

Drugi odstavek 69. člena postane prvi odstavek.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za
besedo učenci doda besedilo, ki se glasi: »v tretjem obdobju«.

15. člen

V tretjem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo
»prvega«.

V prvem odstavku 107. člena se za letnico »2001/2002« doda
besedilo »ter 2002/2003«.
•

9. člen

V drugem odstavku se letnica »2002/2003« nadomesti z letnico
«2003/2004«.

Druga alinea tretjega odstavka 73. člena se črta.
16. člen
10. člen

V prvem odstavku 108. člena se letnica »1996/1997« nadomesti
z letnico »1997/1998«.

V drugem odstavku 75. člena se za besedo »znanja« postavi
vejica in doda besedilo, ki se glasi:

V drugem odstavku se letnica »1997/1998« nadomesti z letnico
»1998/1999«.

»ter učenci s posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo
osnovnošolsko izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje
izobraževanje«.

17. člen
V 111. členu se letnica »2002/2003« nadomesti z letnico »2003/
2004«.

11. člen
V 103. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V programa iz prejšnjega odstavka se lahko vključijo učitelji in
vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu z zakonom lahko opravljajo
delo učitelja v prvem razredu osnovne šole oziroma vzgojitelja v
vrtcu.«

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v programu življenja
in dela osnovne šole nadomesti predmet etika in družba s
predmetom državljanska vzgoja in etika, ki se v vseh osnovnih
šolah začne izvajati v šolskem letu 2000/2001«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi učni načrt predmeta državljanska vzgoja in etika najkasneje
do 31.1.1999.

12. člen
V 104. členu se datum »1.9.1998« nadomesti z datumom
»15.11.1998«.

18. člen

13. člen

Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati v šolskem letu
2000/2001 za učence, ki bodo vključeni v program devetletne
osnovne šole.

V drugem odstavku 105. člena se za letnico »2001/2002« doda
besedilo »ter 2002/2003«.

19. člen

V tretjem odstavku se datum »1.9.1998« nadomesti z datumom
»30.11. 1998«.

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

V četrtem odstavku se letnica »2002/2003 nadomesti z letnico:
»2003/2004«.
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OBRAZLOŽITEV:
osnovne šole, kot je bila uveljavljena z zakonom. Materinščina in
matematika sta temeljna predmeta, ki ju običajno preverjajo v
vseh drugih državah, kjer imajo uveljavljeno zunanje preverjanje,
s tretjim predmetom, ki je lahko tuj jezik ali katerikoli drug obvezni
predmet, ki se poučuje v zadnjem triletju, pa se zasleduje dva
cilja: učenci imajo možnost, da izberejo predmet, ki je blizu njihovim
specifičnim interesom in sposobnostim, na tak način pa imajo
posredno tudi vse stroke oziroma predmeti dodatno možnost in
obveznost, da svoje področje oziroma predmet kakovostno
razvijajo. Prav odprta ponudba tretjega predmeta je tudi varovalo,
da se ne bi poučevanje v zadnjem triletju ali devetem razredu
preveč zožilo na samo dva t.i. glavna predmeta.

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 12/96 in 33/96) uzakonja
nov program osnovnošolskega izobraževanja, ki bo v skladu s
prehodnimi določbami zakona določen do začetka šolskega leta
1999/2000 in se bo pričel postopoma uvajati v šolskih letih 1999/
2000, 2000/2001 in 2001/2002. V šolskem letu 2002/2003 bi se v
ta program obvezno morali vpisati otroci, ki bi v letu 2002 dopolnili
šest let. Ta rok se s predlaganimi spremembami zakona podaljšuje
za eno leto.
1. člen
Obvezni predmet »etika in družba« se s predlagano spremembo
spremeni v predmet »državljanska vzgoja in etika«. V osnovni
šoli naj bi z njim dosegli tiste cilje vzgoje in izobraževanja, ki so
zapisani v Beli knjigi in zakonih, in so pogoj za to, da bo posameznik
učinkovito in odgovorno sodeloval v kulturnem, gospodarskem
in političnem razvoju Republike Slovenije. Takšni cilji so nedvomno:
razvija pri učencih osnovne držvljanske vrednote in državljansko
etiko, ki temelji na načelih pluralne demokracije, nacionalne
suverenosti, pravičnosti, solidarnosti in spoštovanja človekove
osebnosti; razvija pri učencih zavest o državni pripadnosti, narodni
identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi; razvija in
ohranja zavest lastne kulturne tradicije; vzgaja za obče kulturne
in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije in so
razpoznavne v človekovih pravicah kot skupnem temelju sodobnih
družb; razvija naj zavzetost za reševanje problemov slovenske
družbe in za takšno sodelovanje z drugimi družbami, kulturami in
državami, ki temelji na načelu enakopravnosti; pri učencih naj
razvija stališča, ki vodijo v strpen in razumen dialog med državljani;
pri učencih naj razvija odklonilen odnos do krivic, neupravičenega
razlikovanja in nelegitimnih, na ozke interese vezanih ravnanj.

8. člen
Sprememba 69. člena odpravlja kontradiktornost med veljavnim
prvim in drugim odstavkom.
9. člen
Črtanje zadnje alineje tretjega odstavka 73. člena je posledica
spremembe 64. člena.
10. člen
Pravico do vključitve v deseto leto izobraževanja, ki jo daje zakon
le nekaterim kategorijam učencev, predlagana sprememba širi
tudi na učence s posebnimi potrebani, ki uspešno zaključijo
osnovnošolsko izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje
izobraževanje.
11. člen
Predlagana sprememba natančneje določa, kdo se lahko vključi
v posebni program za izpopolnjevanje znanja, potrebnega za
izvajanje programa devetletne osnovne šole. Poleg učiteljev in
vzgojiteljev, ki izpolnjujejo pogoje po novi šolski zakonodaji, so to
tudi učitelji in vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu s 146. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
56. členom Zakona o vrtcih lahko opravljajo delo učitelja v prvem
razredu.

2. člen
,
S predlaganimi spremembami mora osnovna šola organizirati
jutranje varstvo učencev tudi za učence drugega razreda.
3. člen
Sprememba je logična posledica spremembe 16. člena.
4. člen
Sprememba je redakcijske narave in je potrebna zaradi jasnosti
norme.

12., 13., 14. 15. 16. in 17. člen
V predloženem zakonu je s spremembo 105., 106.,107. in 111.
člena predlagano enoletno podaljšanje obdobja postopnega
uvajanja programa. Dokončna uvedba pouka za vse osnovne
šole v državi po programu devetletne osnovne šole se prestavi
za eno leto in se jo uveljavi s šolskim letom 2003/2004. V okviru
teh sprememb je spremenjen tudi 104. člen zakona, tako da se
za dva meseca podaljšuje rok za določitev predmetnika in učnega
načrta in 108. člen, tako, da je opravljanje zaključnega preverjanja
znanja v skladu z zakonom prostovoljno za učence, ki so pričeli
obiskovati prvi razred osnovne šole najkasneje v šolskem letu
1997/1998, medtem ko bodo učenci, ki bodo pričeli obiskovati
prvi razred v šolskem letu 1998/1999, obvezno opravljali zaključno
preverjanje znanja v skladu s tem zakonom.
S spremembo 111. člena se predmet državljanska vzgoja in etika,
ki se kot novi predmet predlaga s spremembo 16. člena, uvede v
program osemletne osnovne šole za vse osnovne šole v šolskem
letu 2000/2001.

5. člen
Dopolnitev člena jasneje opredeljuje pravice učenca v primeru,
da se v času šolanja preseli v kraj, ki sodi v drug šolski okoliš in
bi si po ozki razlagi dosedanje določbe moral pridobiti soglasje
šole, v katero je že vpisan.
6. člen
Sprememba je redakcijske narave in uveljavlja edninsko obliko v
vseh odstavkih člena.
7. člen
Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi je ob koncu prvega in
drugega triletja namenjeno temu, da učenci, starši in šola dobijo
povratno informacijo o doseženem znanju in ne vpliva na ocene.
Uvedba prostovoljnega odločanja učencev (s starši) o tem, ali
bodo ali ne bodo preverjali svoje znanje z nacionalnimi preizkusi,
daje staršem pravico, da vedo, kaj in koliko (tudi primerjalno) zna
njihov otrok.
Sprememba pri zaključnem preverjanju znanja z nacionalnimi
preizkusi s petih na tri predmete, pri katerih se znanje preverja,
količinsko zmanjša število predmetov in vzpostavlja novo
razmerje med učiteljevo in zunanjo oceno, obenem pa ohranja
osnovno filozofijo preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu
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18. člen '
S predlagano spremembo 22. člena se ohranja standard jutranjega
varstva tudi po uveljavitvi devetletnega progrma osnovne šole.
Zato je njegovo uveljavitev potrebno uskladiti z začetkom izvajanja
novega programa.
19. člen
Zakon prične veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega roka.
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- v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj
razrednega pouka.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
16. člen
(obvezni predmeti)

V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega
pouka.

Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega ali
madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih, tujega
jezika, zgodovine, zemljepisa, etike in družbe, matematike, kemije
biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, šortne vzgoje,
tehnične vzgoje in gospodinjstva.

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami
iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg učitelja
sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo.
V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno
delo učitelji razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji
predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni
pedagogi

Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna
področja.

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim programom
vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami
lahko določi tudi drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

22. člen
(Jutranje varstvo)
Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev prvega
razreda.

48. člen
(šolski okoliš)

28. člen
(zasebne šole)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javrio osnovno šolo ali v
zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem
otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna šola oziroma
zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na
željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši
vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s svojimi
akti.
Zasebna šola mora izvajati pouk iz naslednjh obveznih predmetov:
slovenskega jezika in italijanskega oziroma madžarskega jezika
na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika,
zgodovine, etike in družbe, športne vzgoje, vsaj enega
naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega
predmeta s področja umetnosti.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola
s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidenc
šoloobveznih otrok, ki jih vodi šolska uprava. Šolska uprava si
pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega
prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd. ), lahko
oblikujejo program osnovne šole ne glede na določbo prejšnjega
odstavka tega člena v skladu s temi načeli tako, da zagotovijo
minimalna znanja, ki omogočajo zaključitev osnovnošolskega
izobraževanja.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če
ta šola s tem soglaša.
Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna
šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna
sprejeti.

38. člen
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela)

Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za zasebne
šole.

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge
oblike organiziranega dela z učenci.

61. člen
(načini ocenjevanja)

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji,
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.

Znanje učencev se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma
številčno.

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega pouka.

V prvem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
opisno.

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega
pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja
razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih
otrok poučuje polovico ur pouka.

V drugem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh
predmetih ocenjuje številčno in opisno.
V tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
številčno.

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka
sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.

64. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

V drugem obdobju poučuje:
- v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot dva
predmeta,

Ob koncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z
nacionalnimi preizkusi znanaja, s katerimi se preverjajo minimalni
standardi znanja učencev.

- v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot tri predmete
in
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Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika in matematike.
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vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu
devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
• je pri ostalih predmetih, iz kateri opravlja zaključno preverjanje
znanja pozitivno ocenjen in je vsaj pri dveh izmed teh predmetov
dosegel najmanj oceno dobro.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.
Znanja učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po
standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati
preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju
učencev.

Osnovna šola učenca obvesti o doseženih ocenah pri zaključnem
preverjanju znanja.

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih
predmetov (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).

Osnovna šola o doseženih ocenah učenca na podlagi drugega in
tretjega odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge splošne
srednej šole, če tozahtevajo kot pogoj za vpis.

Dva obvezna predmeta od katerih je eden naravoslovni, drugi pa
družboslovni, izbere učenec.

75. člen
(deseto leto izobraževanja)

Ne glede na določbe drugega, tretjega in petega odstavka tega
člena se znanje učencev na narodnostno mešanih območjih
preverja;
- ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika in matematike,
• ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika in
- ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma
madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh
obveznih predmetov.
Drugi in tretji odstavek tega člena nista obvezna za zasebne
šole, ki izvajajo programa osnovne šole po posebnih pedagoških
načelih.

Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja,
se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja vključijo
v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna šola sama
ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami.
V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki želijo
izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja.
V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih (Steiner,
Declory, Montessori ipd.).
103. člen
(izpopolnjevanje znanja)

69. člen
(napredovanje)

Učenci v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljajo.

Učitelji, ki bodo poučevali v prvem razredu osnovne šole in so si
pridobili ustrezno izobrazbo po študijskih programih, ki so bili
sprejeti pred uveljavitvijo tega zakona, morajo na podlagi
posebnega programa za izpopolnjevanje izkazati znanje, potrebno
za izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učenec zaradi
slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti,
bolezni, preselitve, ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ponavlja
razred, če to zahtevajo njegovi starši oziroma ponavlja razred na
predlog učitelja in šolske svetovalne službe v soglasju s starši.

Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjevanje
iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev znanja,
potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu,
minister po predhodnem mnenju Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije.

73. člen
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)

Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagotavljati
v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
učiteljev najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno
preverjanje znanja.

104. člen
(predmetniki in učni načrt)

Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega
leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi pristojni
organ najkasneje do 1. 9. 1998.

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80% točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri tem predmetu
pozitivno ocenjen, če:

105. člen
(postopno izvajanje programa)

• ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda ali je
vsaj pri izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu devetega
razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
• je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno preverjanje
znanja, pozitivno ocenjen inje vsaj pri enem izmed teh predmetov
dosegel najmanj oceno dobro.

Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja
postopoma.
V šolskih letih 1999/2000,2000/2001 in 2001/2002 se lahko uvede
na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev in izpolnjujejo
kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo za izvajanje
programa dovoljenje ministra.

Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri teh predmetih
pozitivno ocenjen, če:

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister najkasneje
do 1.9.1998.

• ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in je
poročevalec, št. 23
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108. člen
(zaključno preverjanje znanja)

Do začetka šolskega leta 2002/2003 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.
106. člen
(prostovoljen vpis)

Učenci, ki so pričeli obiskovati 1. razred osnovne šole najkasneje
v šolskem letu 1996/1997, opravljajo zaključno preverjanje znanja
v skladu s tem zakonom prostovoljno.

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1999, 2000
in 2001 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem zakonu
prostovoljno.

Učenci, ki bodo pričeli obiskovati 1. razred v šolskem letu 1997/
1998, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu
s tem zakonom.

Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v skladu z 48.
Členom tega zakona.

111. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

107. člen
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o osnovni šoli
(Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Uradni list RS, št. 12/91I) razen določb, ki so vezane na izvajanje programa življenja in
dela osnovne šole in se uporabljajo za učence, ki se v ta program
vpisujejo do šolskega leta 2002/2003 in prenahajo veljati, ko ti
učenci zaključijo osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnijo
osnovnošolsko obveznost.

V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002 se začne
izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem zakonom
za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljenje ministra in
soglasje staršev.
V šolskem letu 2002/2003 se prične izvajati program iz prejšnjega
odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred osnovne
šole.

I
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Predlog dopolnitve zakona o

LEKARNIŠKI

DEJAVNOSTI

(ZLD-A)

- EPA 433 - II - skrajšani postopek

dr. HELENA-HREN VENCELJ
poslanka

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo
zakona.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo pri delu delovnih teles in Državnega zbora Republike
Slovenije sodelovala spodaj podpisana
dr. Helena Hren-Vencelj.

- PREDLOG DOPOLNITVE ZAKONA O LEKARNIŠKI
DEJAVNOSTI

dr.Helena Hren-Vencelj, l.r.
)
Farmacija in je bil razpisan kot študij ob delu za tiste, ki so do tedaj
že delali v zdravstvenih organizacijah, so se izobrazile štiri
generacije inženirjev famacije, kasneje pa je bil program zaprt in
ga nI bilo mogoče nadaljevati.
Poklic inženirja farmacije je poklic, ki je bil tedaj potreben v javnih
lekarnah in njihovih strokovnih enotah (lekarniških postajah), v
bolnišničnih lekarnah, v farmacevtskih tovarnah, v raziskovalno
- kontrolnih laboratorijih in laboratorijih za klinično kemijo in
biokemijo, v opisu njihovega delovnega področja pa, med drugim,
tudi izdajanje določenih vrst zdravil na recepte.
Ta dela opredeljuje tudi Nomenklatura poklicev za dejavnost
zdravstvenega varstva iz I. 1987, ki je še vedno veljavna in v
kateri je navedeno * pripravljanje, signiranje, izdajanje in dajanje
navodil za zdravila na recepte ter naročilnice, razen zdravil iz
Tabula I in Tabula II ter narkotikov*.
Sedanji Zakon o lekarniški dejavnosti ne definira delokroga
posameznih farmacevtskih strokovnih delavcev, inženirjem
farmacije z 10 in več leti opravljanja opisanih del pa posredno, z
določbo v 34. členu jemlje pristojnost za samostojno izdajanje
določenih vrst zdravil, ki so jih po stari zakonodaji že imeli. Tako
jim je zaradi zakonskih določil odvzeta opravilna usposobljenost
za dela, za katera so se šolali in jih pred letom 1992 že vrsto let
uspešno In strokovno opravljali. Z dopolnilom k zakonu
odpravljamo nejasnost 30. in 34. člena zakona o lekarniški
dejavnosti.
Po podatkih s katerimi razpolagamo, je bilo na dan 31.12.1996 v

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
V obdobju pred prlčetkom veljavnosti sedanjega Zakona o
lekarniški dejavnosti (Ur.l.RS,št.9/92), je analiza farmacevtskih
storitev pokazala, da je za nemoteno izvajanje del v lekarni nujno
potrebna ekipa farmacevtskih strokovnih delavcev, ki jo sestavlja
diplomirani inženir farmacije, inženir farmacije in farmacevtski
tehnik. Na osnovi take analize je Slovensko farmacevtsko društvo,
skupaj z Združenjem lekarn RS in Sekcijo medicinskih biokemikov
izrazilo zahtevo po šolanju višješolskega kadra farmacevtske
stroke za delo v proizvodnji, pripravi in izdaji zdravil in za delo v
biokemičnih laboratorijih. VTO Farmacija in Slovensko
farmacevtsko društvo sta na zahtevo stroke in zaradi zapolnitve
deficitarnosti poklica diplomirani inženir farmacije, pripravila dveletni
višješolski študijski program za pridobitev naziva Inženir farmacije.
Ta program izobraževanja je bil uveden, ker kljub priznanemu
poklicu višjega farmacevtskega tehnika oz. inženirja farmacije,
formalno ta ni bil verificiran, vsled česar je bila vrsta težav pri
razporejanju posameznih delavcev na določena delovna mesta
in določanju obsega njihovega dela, ki je temeljila na zastarelih
opisih delovnih mest in sistematizaciji v tedanjih organizacijah
združenega dela.
Po programu izobraževanja, ki se je začel v šol.1.1977/78 na VTO
7. april 1998
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javni lekarniški službi zaposlenih 950 strokovnih farmacevtskih
delavcev, od tega 31 inženirjev farmacije in v bolnišničnih lekarnah
med 168 strokovnimi farmacevtskimi delavci 16 inženirjev
farmacije. Po naših podatkih je bilo v industriji tedaj zaposlenih
17 inženirjev farmacije.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Ur.l.RS, št.9/92) se za 34. členom
doda novi

2.Cilji in načela zakona

34.a člen

Z dopolnitvijo Zakona o lekarniški dejavnosti želimo omogočiti
inženirjem farmacije, da lahko opravljajo delo za katerega so se
po zahtevah in potrebah stroke v preteklosti izšolali in ga nato
vrsto let tudi uspešno opravljali. Pri tem predlog Zakona o
dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti izhaja iz načela enakih
pravic vseh državljanov, kot jih zagotavlja Ustava.

Ne glede na določbe iz 1. odstavka 34. člena inženirji farmacije, ki
so si pridobili višjo strokovno izobrazbo in so pred tem že
samostojno izdajali določena zdravila, to delo opravljajo tudi po
uveljavitvi tega zakona, razen priprave in izdaje zdravil določenih
farmakoterapevtskih skupin (narkotikov, Tabula I in Tabula II), za
katera veljajo posebni pogoji dela in jih sme pripravljati, označevati,
izdajati ter dajati navodila o njihovi uporabi le diplomirani inženir
farmacije s strokovnim izpitom.

3. Ocena finančnih in drugih posledic

2. člen

Predlagana dopolnitev ne bo povzročila novih obveznosti za
državni proračun, omogočila pa bo da bo odpravljena sistemska
napaka, ki jo je zakonodajalec napravil s sprejemom zakona I.
1992.

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

OBRAZLOŽITEV
Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l.RS, št.9/92) v 34. členu določa,
da v lekarni samostojno izdajajo zdravila le diplomirani inženirji
farmacije z opravljenim strokovnim izpitom.
Zakon ne navaja katera zdravila lahko Izdajajo le diplomirani
inženirji farmacije, temveč, na splošno ukinja pravico samostojne
izdaje zdravil za vsa zdravila in za vse druge strokovne
farmacevtske delavce, tudi za inženirje farmacije, ki so se v ta
namen izšolali v višješolskem študijskem programu in so ta dela
pred začetkom veljavnosti novega zakona več let uspešno
opravljali, razen izdaje zdravil z močnim učinkom za katere velja
poseben režim nadzora.

Z novim 34.a členom se ta napaka zakonodajalca odpravlja. V
novem 34.a členu se dovoljuje samostojno izdajanje zdravil, razen
za zdravila, ki so navedena, tudi inženirjem farmacije, ki so to
delo pred sprejemom zakona že opravljali. Vsa ostala določila, ki
opredeljujejo farmacevstsko strokovno delo ostanejo v veljavi.

ČLEN ZAKONA, KI SE DOPOLNJUJE:

Farmacevtski strokovni delavci nadzorujejo pravilnost
predpisovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil, za kar so osebno
odgovorni v okviru svoje usposobljenosti.
Vodja lekarne je odgovoren za organizacijo dela in poslovanje
lekarne.

V 2. členu predloga Zakona o dopolnitvi zakona o lekarniški
dejavnosti pa je določen rok pričetka veljavnosti zakona, to je
naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Daljši rok uvajanja zakona
ni potreben, ker inženirji farmacije lahko takoj nadaljujejo delo, ki
so ga opravljali pred sprejemom novega zakona, v kolikor
izpolnjujejo splošne pogoje iz ostalih določb zakona, ki opi edeijujejo
opravljanje del v javnem zdravstvu.

34. člen
V lekarni samostojno izdajajo zdravila diplomirani inženirji farmacije
z opravljenim strokovnim izpitom.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

SLOVENIJA

IN

DOPOLNITVAH

RADIOTELEVIZIJI

(ZRTVS-B)

- EPA 363 - II - druga obravnava

Državni zbor RS
poslanec Janez Janša
poslanec Ivo Hvalica

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA - EPA 363-II.
V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bosta
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih
delovnih teles sodelovala kot predlagatelja.

V skladu z drugo alineo prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora in na podlagi sklepa Državnega zbora z dne
25.2.1998, kot predlagatelja pošiljata v drugo obravnavo

Janez Janša, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.

)
3. člen

BESEDILO ČLENOV

V tretjem odstavku 14. člena se spremeni tretja alinea tako, da se
glasi:

1. člen
V zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS, št. 18/94, 29/94 in
73/94) se spremeni besedilo prve alinee prvega odstavka 3. člena
tako, da se glasi:

del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja
za oddajanje in razširjanje prvega in drugega programa RTV
Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov;

treh nacionalnih televizijskih programov,"

Dodata se nova peta in šesta alinea, ki se glasita:

2. člen

stroški za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za
oddajanje in razširjanje tretjega nacionalnega televizijskega
programa,
- stroški za izvajanje nalog iz 3.a člena."

Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
"Ne glede na določbe prejšnjega člena RTV Slovenija s tretjim
nacionalnim televizijskim programom zagotavlja predvsem
enakopravno in celovito obveščanje slovenske javnosti o
dogajanjih v državnem zboru, med drugim tudi z neposrednim
prenosom vseh sej državnega zbora, pomembnejših sej njegovih
delovnih teles in pomembnejših sej državnega sveta."
7. april 1998

4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
V skladu s sklepom Državnega zbora z dne 25. 2. 1998 sla
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah
v Državni zbor za drugo obravnavo pripravila predlagatelja, pri
čemer sta upoštevala stališča Državnega zbora, sprejeta v prvi
obravnavi predloga zakona.

naloge novega tretjega nacionalnega televizijskega programa kot
je npr. neposredni prenos vseh sej državnega zbora,
pomembnejših sej njegovih delovnih teles in pomembnejših sej
državnega sveta.
V tretjem členu so upoštevane pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve. Tretji člen določa, da se stroške za
izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za oddajanje in
razširjanje tretjega nacionalnega televizijskega programa ter za
izvajanje nalog, ki jih določa zakon, krije iz sredstev državnega
proračuna.

Prvi člen ostaja nespremenjen in določa, da javna služba po tem
zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje treh namesto
dosedanjih dveh nacionalnih televizijskih programov.
Tudi drugi člen ostaja nespremenjen in natančneje opredeljuje

Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin,
programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske
narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot v
Mariboru, Kopru in Lendavi ter preko lokalnih programov Murski
val Murska Sobota in Koroški radio Slovenj Gradec.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMENIJO
3. člen
Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje in
oddajanje:

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje svojih programov.
14. člen

- dveh nacionalnih televizijskih programov,
- treh nacionalnih radijskih programov,
- po enega radijskega oziroma televizijskega programa za
italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem
besedilu: narodnostni program),
• radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske narodne
manjšine v sosednjih državah,
- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru
in Mariboru.

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje,
oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija:
■ iz plačil naročnine za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: naročnina);
- iz dejavnosti, določenih v 12. in 13. členu tega zakona;
- iz sredstev državnega proračuna;
- z oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil,
sponzoriranjem in iz drugih virov.

V programih iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
programi RTV Slovenija) RTV Slovenija zagotavlja:

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo iz
12. in 13. člena tega zakona, RTV Slovenija nameni opravljanju in
razvoju dejavnosti iz 3. člena tega zakona. Svet RTV lahko odloči,
da se presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti
iz 12. oziroma 13. člena tega zakona.

- kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne
in razvedrilne vsebine;
- ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturnoumetniških del;
- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah,
slovenske izseljence in zdomce;
- uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju radijskega in televizijskega lavnega
obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim
narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov
italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne
programe;
- enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;
- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin v
sosednjih državah;
- vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov,
posebej iz evropskih držav;
- obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem
in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje
slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.
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Iz državnega proračuna se financira:
- del narodnostnih programov;
- del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine
v sosednjih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo javnost;
- del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja
za oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija in lokalnih
nekomercialnih programov;
- posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splošno
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.
Sredstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje,
pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija
ter za vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja,
potrebnega za oddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih
RTV programov.
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Predlog resolucije o

ZUNANJI

POLITIKI

SLOVENIJE

REPUBLIKE

(ReZPRS)

- EPA 1167 - druga obravnava

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:

Vlada Republike Slovenije je na 52. seji dne 5. marca 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA RESOLUCIJE O ZUNANJI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- dr. Milan BALAŽIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 43.
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
2.4.1996.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

PREAMBULA

3. OSNOVNE SMERNICE MEDNARODNEGA
DELOVANJA

1. MEDNARODNE RAZMERE IN POLOŽAJ
REPUBLIKE SLOVENIJE

3.1. Varnostne sestavine zunanjepolitične dejavnosti
3.2. Gospodarski interesi in zunanja politika

1.1. Mednarodne razmere po razpadu dvopolnega sistema

3.3. Bilateralno sodelovanje

1.2. Mednarodni položaj Republike Slovenije

3.4. Multilateralno sodelovanje
2.TEMELJNE VREDNOTE, INTERESI IN CILJI
ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE

7. april 1998

3.5. Regionalno sodelovanje
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1.1. Mednarodne razmere po razpadu dvopolnega
sistema

PREAMBULA
V prizadevanju, da si Republika Slovenija utrdi svoj mednarodni
položaj in ugled kot demokratična in suverena srednje evropska
država ter da čim bolj uspešno uresničuje svoje temeljne
zunanjepolitične interese in cilje, je potrebno opredeliti
najpomembnejše smernice njenega zunanjepolitičnega delovanja.

Padec berlinskega zidu, združitev Nemčije, razpad Varšavske
zveze in totalitarnih sistemov označujejo konec skoraj 50 let
trajajoče vojaške, politične in gospodarske dvopolnosti med
Vzhodom in Zahodom, zgrajene na osnovi vzajemne ogroženosti.
To je hkrati začetek obdobja novih odnosov in procesov v Evropi
in v svetu. Njihov smisel je osvobajanje narodov, tudi slovenskega,
uveljavitev njihove suverenosti ter želja po demokratičnem
povezovanju. Zaradi teh procesov sta razpadli Sovjetska zveza
in Jugoslavija ter se ločili Češka in Slovaška.

Pri določanju zunanjepolitičnih prioritet Republika Slovenija
upošteva sedanje stanje in možen razvoj mednarodne politične,
gospodarske in varnostne situacije v Evropi in svetu ter izhaja iz
tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj
slovenskega naroda in slovenske države. Republika Slovenija
se pri tem zaveda, da je ta razvoj zagotovljen le v pogojih trajnega
miru in stabilnosti v Evropi in svetu.
Zunanja politika Republike Slovenije temelji na nacionalnem
konsenzu, ohranjanju slovenske nacionalne identite in hkratni
odprtosti v svet, upoštevaje dejstvo, da je pogoj za razvoj
slovenskega gopsodarstva tudi uspešna zunanja politika Slovenije.

Nastajajo nove gospodarske in politične aglomeracije. Vse bolj so
vidne težnje, zlasti gospodarskega povezovanja v okviru
specifičnih geografskih, bolj ali manj zaokroženih regij. Krepi se
Evropska unija, širi se Svet Evrope in vse bolj institucionalizira
OVSE. Tesnejše povezovanje evropskih držav pa vendarle ostaja,
zaradi konceptualnih vprašanj in različnih interesov, odprt in še
nedorečen proces.

Glede na vse tesnejše gospodarsko in varnostno-obrambno
povezovanje evropskih držav, je strateški razvojni in varnostni
interes Republike Slovenije vključitev v Evropsko unijo in v NATO.
Zaradi pospeševanja gospodarskega razvoja ter krepitve svoje
mednarodne vloge, si Republika Slovenija prizadeva tudi za aktivno
in enakopravno sodelovanje v pomembnejših mednarodnih
organizacijah in ustanovah (OZN, OVSE, Svet Evrope, OECD,
CEFTA, SEP in druge).

Konec hladne vojne ni sam po sebi udejanil sprememb, odprl je le
vrata za novo ureditev sveta, ki pa je v pravem pomenu besede
še ni na obzorju. Svet je še vedno soočen s pojavi rasne, verske
in narodnostne nestrpnosti ter ostalih oblik netolerantnosti, ki vodijo
v spopade. Mir je krhek, njegova usoda je odvisna od novega
ravnotežja sil, ki postopoma nastaja, pa tudi od volje in sposobnosti
mednarodnih dejavnikov pri uveljavljanju mehanizmov evropske
in svetovne varnosti.

Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavnosti je, ob
zagotavljanju nacionalne neodvisnosti slovenske nacionalne
identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske države in
njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po
svetu, primarna zunanjepolitična naloga Republike Slovenije
ureditev odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na
medsebojnem zaupanju in spoštovanju, urejenem položaju
narodnih manjšin, dobrem sodelovanju na gospodarskem in drugih
področjih.

V novih političnih, gospodarskih in varnostnih razmerah v Evropi
ima Evropska unija, kot pobudnica in nosilka evropske integracije,
vse bolj pomembno vlogo in postaja glavni dejavnik novih odnosov
na celotnem evropskem kontinentu, pomemben dejavnik v svetu
in najpomembnejši strateški partner tudi Slovenije.
Na drugi strani pa so spremenjene mednarodne razmere dodatno
okrepile vlogo, ki jo imajo ZDA, edina preostala supersila, pri
reševanju svetovnih političnih, varnostnih in gospodarskih
vprašanj. Pomemben segment zunanjepolitične strategije ZDA je
partnerstvo z Rusko federacijo ob sočasnem prizadevanju za
zagotovitev stabilnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Kljub globokim
notranjepolitičnim pretresom, gospodarski krizi in spremenjenemu
ravnotežju sil v svetu, ostaja Ruska federacija pomemben
dejavnik pri reševanju evropskih in svetovnih političnih in
varnostnih vprašanj, še posebej v Srednji in Vzhodni Evropi.

Uresničevanje zunanjepolitične strategije Republike Slovenije bo
mogoče ob zgotovljenih gmotnih in kadrovskih pogojih. Ministrstvo
za zunanje zadeve, kot neposredni izvajalec in koordinator
zunanjepolitične dejavnosti Republike Slovenije, mora razpolagati
s strokovno usposobljenimi kadri, primerno materialno osnovo,
sodobnim zahtevam ustrezno informacijsko podporo, ter mrežo
predstavništev in organizacijo, ki bo hkrati racionalna in kvalitetna.

Novo vlogo v Evropi in svetu so dobile države, nekdanje članice
Varšavske zveze in druge, ki so si izborile svojo suverenost in
neodvisnost ter postale pomemben subjekt mednarodnih odnosov.
To jim omogoča njihova notranja demokratična prenova,
uveljavljanje tržnega gospodarstva, njihovo medsebojno
povezovanje in polnopravno vključevanje v evropske integracijske
tokove in ustanove.

1. MEDNARODNE RAZMERE IN
POLOŽAJ REPUBLIKE SLOVENIJE
* S padcem berlinskega zidu se je začelo obdobje novih
mednarodnih odnosov in procesov. Vlogo integracijskega
dejavnika v Evropi je prevzela EU in postala tudi pomemben
strateški partner v globalnem smislu. Dodatno se je
okrepila tudi vloga ZDA. Obdobje zaznamuje tudi kriza na
Balkanu. V teh razmerah je Republika Slovenija s članstvom
v OZN, SE, OVSE, CEFTA, številnih mednarodnih
organizacijah in s pridruženim članstvom v EU postala
enakopravna članica mednarodne skupnosti. Izvolitev v
Varnostni svet OZN Slovenijo neposredno vključuje v
prizadevanja mednarodne skupnosti za zagotovitev miru
in varnosti.
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Na evropske gospodarske, politične in varnostne razmere vplivajo
tudi procesi, ki imajo korenine v drugih delih sveta, zlasti tisti, ki
se odvijajo na Bližnjem vzhodu, azijskem in afriškem kontinentu.
Stara in nova krizna žarišča in konflikti so potencialna grožnja
miru v širšem prostoru. Ob tem je potrebno še posebej omeniti
naraščajočo nestabilnost v mediteranskem območju, prodor
skrajnostnih verskih in nacionalističnih teženj, ki ogrožajo
Jugovzhodno Evropo in s tem stabilnost celega kontinenta.
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si Republika Slovenija s svojo zunanjo politiko, upoštevajoč
temeljna izhodišča Ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne
listine Konference za varnost in sodelovanje v Evropi in Pariške
listine za novo Evropo ter drugih relevantnih mednarodnih
dokumentov, prizadeva uresničevati naslednje temeljne vrednote:
- mir in varnost državljanov,
- ozemeljska celovitost in politična suverenost države,
»
- blaginja posameznika in družbe
- ohranjanje in razvijanje narodnostne identitete,
- pravna in demokratično urejena država, varstvo človekovih
pravic in pravic manjšin, slovenske narodne manjšine v
zamejstvu in drugih Slovencev po svetu, ter zdravo, varno in
kultivirano okolje.

1.2. Mednarodni položaj Republike Slovenije
S plebiscitarno izraženo voljo slovenskega naroda za
osamosvojitev in oblikovanje lastne samostojne države ter z
oboroženim odporom zoper agresijo, se je Republika Slovenija
zavestno ločila od območja nekdanje jugoslovanske federalne
države, na katerem so se reševala razmerja med narodi
nedemokratično in celo z vojaško silo. To območje je dolgoročno
zaznamovano z visoko stopnjo nestabilnosti.
Republika Slovenija je, ob prenovi notranjega političnega in
gospodarskega sistema, v relativno kratkem času, dosegla široko
mednarodno priznanje in postala pomemben subjekt mednarodnih
odnosov. S polnopravnim članstvom v OZN, Svetu Evrope, OVSE,
CEFTA, s pridruženim članstvom v EU ter v najpomembnejših
mednarodnih gospodarskih in finančnih organizacijah, si je pridobila
status soodgovorne in enakopravne članice mednarodne
skupnosti ter sooblikovalke sodobnih mednarodnih odnosov.
Takšen položaj ji narekuje večjo in konkretnejšo aktivnost zlasti
pri reševanju mednarodnih vprašanj, ki so zanjo pomembna
(mednarodna varnost, gospodarski razvoj, varstvo narodnih
manjšin, zagotavljanje človekovih pravic in drugo), oziroma tistih,
ki prispevajo k miru in napredku v regiji. Republika Slovenija je
država, ki uspešno premaguje procese svoje gospodarske in
demokratične prenove in sodi med tiste, ki imajo možnosti in
katerih interes je polnopravno članstvo v EU. Izvolitev v Varnostni
svet OZN je Slovenijo postavila v položaj pomembnega akterja
pri zagotavljanju miru in varnosti na globalni ravni.

Izhajajoč iz temeljnih vrednot in dolgoročnih interesov, so konkretni
cilji zunanje politike Republike Slovenije zlasti:
- utrjevanje mednarodnega položaja in ugleda naše države,
- stabilni in dobri sosedski odnosi z vsemi državami, ki nas
neposredno obkrožajo,
- polnopravno članstvo v EU,
- polnopravno članstvo v NATO in ZEU,
- članstvo v OECD
- aktivna vloga v OZN, OVSE, WTO, CEFTA in v odnosih z EFTA,
- tesnejše sodelovanje z državami Srednje Evrope v okviru SEP,
v okviru trilaterale (Italija, Slovenija, Madžarska) in drugih
podobnih povezav,
- krepitev gospodarskega sodelovanja.
Med konkretnimi zunanjepolitičnimi cilji Republike Slovenije je
vzpostavitev normalnega meddržavnega sodelovanja z vsemi
mednarodno priznanimi državami, ki so nastale na območju
nekdanje#Jugoslavije in pravična ureditev nasledstva razpadle
SFRJ v skladu z mednarodnim pravom.

Republika Slovenija se nahaja na križišču prometnih smeri in
vplivov, kjer so se v tem in prejšnjih stoletjih prekrivali različni tuji
interesi. Njen položaj je pogojen z geopolitično lego, ki jo opredeljuje
kot srednjeevropsko in sredozemsko državo. Temu prostoru
pripada tudi v gospodarskem, kulturnem in civilizacijskem smislu.
Vendar se Republika Slovenija nahaja tudi na robu dolgoročno
politično nestabilnega območja, katerega bližina ji nalaga, da kot
partner Zahoda in bodoča članica EU in NATO, predvsem pa v
lastnem interesu prispeva k stabilizaciji tega dela Evrope.

Republika Slovenija bo svoje dolgoročne interese in cilje
uresničevala:
- z uveljavljanjem lastnega srednjeevropskega in sredozemskega
položaja;
- s krepitvijo svoje vloge kot enakopravne ter dejavne članice
OZN in njenih specializiranih agencij, SE in OVSE ter drugih
mednarodnih organizacij;
- z uveljavljanjem svojega položaja na stičišča evropskih
gospodarskih, prometnih in kulturnih tokov;
- z ovrednotenjem svojih gospodarskih razvojnih zmogljivosti;
- z vključevanjem v politične, gospodarske in regionalne evropske
integracijske tokove in varnostne mehanizme;
- s sodelovanjem v okviru SECI pri projektih, ki se nanašajo
zlasti na problematiko prometne infrastrukture, energetike,
poenostavitve trgovinskih tokov in varstva okolja;
- z utrjevanjem in poglabljanjem medsebojnega zaupanja in
odnosov s sosednjimi državami s posebnim poudarkom na
varstvu pravic slovenske narodne manjšine v njih;
- z uresničevanjem politike povezanosti vseh delov slovenskega
naroda zunaj slovenske države in ohranjanjem njihove identitete
ter njihovega vsestranskega razvoja;
- s prizadevanjem za stabilizacijo razmer na vseh kriznih žariščih,
ki bi lahko ogrožali njeno varnost;
- s čimprejšnjo rešitvijo nasledstva nekdanje SFRJ, vključno i
ureditvijo pravnih in materialnih ter odškodninskih razmerij z
drugimi državami naslednicami razpadle Jugoslavije ob
upoštevanju sukcesije mednarodnih pogodb in sporazumov;
- z odločnim zavzemanjem za strpnost in doslednim spoštovanjem
vsake vrste drugačnosti med ljudmi, narodi in državami,
- s promocijo Slovenije kot urejene, varne, demokratične in za
sodelovanje odprte države;
- z zagotavljanjem pravnega varstva interesov države in njenih
državljanov v tujini.

Strateški cilj Republike Slovenije je polnopravno članstvo v EU in
NATO. V procesu evropskega povezovanja lahko igra Republika
Slovenija pomembno vlogo veznega člena med zahodom in
vzhodom ter jugovzhodom Evrope in Sredozemljem. Kot del
transatlantske varnostne skupnosti lahko Republika Slovenija
prispeva k stabilnosti v Jugovzhodni Evropi.
Republika Slovenija si bo nadalje prizadevala utrditi svoj geopolitični
položaj in svojo vlogo v evropskih integracijskih procesih z aktivno
in uravnoteženo zunanjo politiko do sosednjih držav, držav članic
Evropske unije in drugih evropskih držav, ZDA, Ruske Federacije
in Jugovzhodne Evrope.

2. TEMELJNE VREDNOTE, INTERESI IN
CILJI ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE
SLOVENIJE
* Uresničevanje vrednot, interesov in konkretnih ciljev, ki
so za Slovenijo in njen položaj v mednarodni skupnosti
vitalnega pomena.
* Dobri odnosi s sosednjimi državami; članstvo v EU, NATO,
ZEU; aktivna vloga v OZN, OVSE, WTO, CEFTA in odnosih
z EFTA; sodelovanje v okviru SEP; krepitev gospodarskega
sodelovanja.
Ob upoštevanju plebiscitarno izražene volje državljanov Slovenije,
ki se je uresničila z ustanovitvijo samostojne slovenske države,
7. april 1998
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orožja, pranja denarja in reševanje problematike ilegalnih migracij,
kar vse predstavlja izziv celotni mednarodni skupnosti.

prizadeva dosledno uveljaviti določila slovenske Ustave, ki
nalagajo vsem državnim in drugim organom v Republiki Sloveniji,
da delujejo v prid ohranjanja identitete slovenske narodne
skupnosti v sosednjih državah ter Slovencev po svetu.

3.2. Gospodarski interesi in zunanja politika
* Krepitev gospodarskega položaja v EU.
* Prizadevanja za povrnitev dela trgov na območju bivše
SFRJ.
* Prizadevanja za razširitev gospodarskega sodelovanja z
ZDA, Rusko federacijo, Kitajsko, Japonsko in Latinsko
Ameriko.
* Podpora mednarodnim tehnološko-razvojnim projektom
in pravno varstvo intelektualne lastnine.
* Spremljanje mednarodnih finančnih tokov in pritokov
kapitala.

3. OSNOVNE SMERNICE
MEDNARODNEGA DELOVANJA
3.1. Varnostne sestavine zunanjepolitične dejavnosti
* Priprave na polnopravno članstvo v NATO.
* Dejavna vloga v OVSE.
* Prizadevanja diplomacije za zagotovitev trajnega miru in
stabilnosti v Jugovzhodni Evropi.

Slovensko gospodarstvo je močno vezano na mednarodne trge.
Zato sta med prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike
omogočanje in podpiranje gospodarske odprtosti v svet in
doseganje večje vključenosti gospodarstva v mednarodne tokove
ob hkratni skrbi, da ne bi Republika Slovenija postala žrtev
dvomljivih finančnih vdorov in transakcij ali da bi tuje naložbe
vodile v tehnološko zaostajanje in odvisnost. Gospodarski interesi
narekujejo institucionalno vključevanje v evropski gospodarski
prostor.

Za Republiko Slovenijo kot državo v neposredni bližni nestabilnega
območja, je zagotavljanje nacionalne varnosti primarnega pomena.
Republika Slovenija ta cilj uresničuje z usklajevanjem varnostnih,
obrambnih in zaščitnih interesov ob upoštevanju gospodarskih,
političnih, ekoloških in drugih mednarodnih vidikov. Cilj tako
zastavljene zunanje politike Republike Slovenije je soustvarjati
mednarodne odnose, ki krepijo medsebojno zaupanje, razvoj in
spoštovanje načel in pravil mednarodnega prava, spoštovanje
človekovih pravic, razvoj demokracije, sožitje med državami in
narodi ter izključujejo uporabo sile kot sredstva za reševanje
mednarodnih sporov.

Glavne zunanjepolitične usmeritve na področju gospodarskega
sodelovanja, ki temeljijo na Strategiji ekonomskih odnosov s tujino,
so:
- institucionalno vključevanje v EU in tesnejše sodelovanje s
članicami EU;
- spodbujanje tujih naložb skladno z začrtano strategijo razvoja
Republike Slovenije;
- ureditev upniških razmerij v zvezi s sukcesijo;
- naslonitev na finančno infrastrukturo Evrope;
- tesnejše sodelovanje z državami CEFTA , EFTA in SEP;
- diverzifikacija ekonomskega sodelovanja;
- spodbujanje sodelovanja z državami, ki so že sedaj ali
potencialno izjemno pomembni partnerji kot so ZDA, Ruska
Federacija, Ukrajina, kakor tudi Japonska, Kitajska, Koreja, Indija
in Latinska Amerika, države iz pacifiškega bazena in območja
perzijskega zaliva;
- selektiven pristop do držav v razvoju.

Pri vključevanju v evropske mednarodne gospodarske^! politične
povezave Republika Slovenija obenem prevzema pravice in
odgovornosti, ki jih te povezave terjajo na obrambnem področju,
vključno s transparentnostjo vojaškega proračuna. Slovenija je
zainteresirana za vzpostavitev učinkovitega sistema kolektivne
varnosti v svoji soseščini, Evropi in svetu. Zato je strateški cilj
Republike Slovenije vključitev v NATO.
S približevanjem evropskim institucionaliziranim varnostnim
strukturam bo Republika Slovenija tudi v prihodnje krepila svojo
dejavno vlogo polnopravne članice OVSE ter uresničevala njena
določila in obveznosti, ki so v prid varnosti v Evropi, hkrati pa
krepijo njeno lastno nacionalno varnost.
Ker je varnostni položaj Republike Slovenije pogojen tudi z
območjem nestabilnosti na Balkanu, Republika Slovenija nadaljuje
s prizadevanji diplomacije, usmerjene k zagotovitvi trajnega miru
in stabilnosti v tem delu Evrope in sodeluje v skladu z lastnimi
interesi pri prizadevanjih mednarodne skupnosti za stabilizacijo
tega območja. S svojo mednarodno dejavnostjo je Republika
Slovenija že dokazala, da je pomemben dejavnik stabilnosti v
Evropi.

Republika Slovenija je v okviru Budimpeštanskoga procesa
sprejela zadolžitev za vodenje skupine za harmonizacijo vizne
politike in viznih postopkov v srednje- in vzhodnoevropskih
državah. To nalogo bo izvajala skupaj z Evropsko komisjo z
namenom oblikovanja enotnih izhodišč za izvajanje skupne vizne
politike in viznih postopkov v vseh evropskih državah.

Ključni cilj strateške usmeritve slovenske ekonomske politike je
okrepitev položaja slovenskega gospodarstva v EU, povrnitev
dela trgov na področju bivše SFRJ ter povečanje gospodarskega
sodelovanja s CEFTA. Trg CEFTA se bo zaradi dinamičnega
razvoja držav članic CEFTA in z vključevanjem potencialnih novih
držav v prihodnje širil in tako postajal vse pomembnejši. Vendar
pa trg CEFTA za Slovenijo ni alternativa trgu EU. V določenem
smislu CEFTA in EU predstavljata alternativo trgom nekdanje
Jugoslavije, predvsem razvojno in kvalitativno. Poseben strateški
cilj Slovenije je bistvena razširitev gospodarskega sodelovanja z
ZDA, posebej s posameznimi zveznimi državami. V interesu
Slovenije je krepitev gospodarskega in drugega sodelovanja z
Rusko federacijo, še posebej s surovinsko bogatimi republikami,
kot tudi s Kitajsko, Japonsko ter post-industrijskimi in
novoindustrializiranimi državami. Glede na sedanji položaj
Republike Slovenije so njene najpomembnejše trgovinske
partnerice države EU, vendar pa uspešno odprto in izvozno
usmerjeno gospodarstvo s podporo države išče tržne priložnosti
tudi z indentifikacijo odnosov in razvojem sodelovanja z ostalimi
državami sveta.

Republika Slovenija se z lastnim delovanjem v okviru mednarodnih
organizacij vključuje v prizadevanja za preprečevanje organiziranega kriminala, mednarodnega terorizma, tihotapljenja mamil in

Znanstveno-tehnološki razvoj v Evropi in svetu postaja vse bolj
pomembno področje mednarodnih odnosov in sodelovanja.
Republika Slovenija si prizadeva vzpostaviti in razširiti sodelovanje

Ob pripravah na polnopravno članstvo v EU, Republika Slovenija
sodeluje z državami Srednje in Vzhodne Evrope in tako prispeva
h krepitvi vloge teh držav pri urejanju evropskih zadev in
integracijskih procesov.

poročevalec, št. 23
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3.4. Multilateralno sodelovanje

v okviru obstoječih znanstvenoraziskovalnih programov in
projektov z EU in njenimi članicami, specializiranimi agencijami
OZN, s sosednjimi državami, članicami DS Alpe-Jadran in
državami SEP, ZDA, Rusko Federacijo, skandinavskimi državami,
Japonsko, Kitajsko, in drugimi državami.

* Aktivno delovanje v okviru OZN, na varnostnop :
socialno humanitarnem, mednarodnopravnem ■ >
področju ter na področju socialnega skrbstva.
* Sodelovanje z OECD zlasti v okviru nacionalnih šU;
* Oblikovanje in izvajanje mednaro . :
'
varstvo človekovih pravic in pravic manjšin v o:
Evrope.
"Trajno in vsebinsko sodelovanju z iie ,
m;i; :
nimi organizacijami.

3.3. Bilateralno sodelovanje
* Prizadevanja za intenzivno vsestransko sodelovanje s
sosednjimi in drugimi evropskimi državami.
* Krepitev gospodarskega in političnega sodelovanja z
izvenevropskimi državami (ZDA, Kitajska, Japonska, Indija,
ASEAN).

OZN je kot univerzalna mednarodna organizacija okvir, v kci;-:;,;.
lahko Republika Slovenija uveljavlja svoje konkretne interese toi
se profilira kot dejavna in odgovorna članica, ki ima še poseben
interes za ohranitev mednarodnega miru in sodelovanja. Področja
v sistemu OZN, na katerih bo Republika Slovenija posebej dejavna
so:

V strateškem interesu Republike Slovenije so urejeni odnosi s
sosednjimi državami, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in
intenzivnem vsestranskem sodelovanju. Urejeni odnosi s
sosednjimi državami so izjemnega pomena tudi z vidika
vključevanja Republike Slovenije v EU in NATO. Tako zasnovan
interes Republike Slovenije je naravnan k:
- varovanju ozemeljske nedotakljivosti in nespremenljivosti
državnih meja;
- varstvu pravic narodnih manjšin in njihovega vsestranskega
razvoja;
- krepitvi gospodarskih vezi in višjih oblik gospodarskega,
informacijskega in kulturnega ter vsestranskega sodelovanja
lokalnih skupnosti in regij;
- gradnji sodobnih cestnih, železniških in drugih komunikacij;
- ter krepitev trilaterale in podobnih povezav, ki postajajo
pomemben dejavnik in element bodoče evropske politične,
ekonomske in varnostne strukture.

- varnostnopolitično (razorožitev, razvoj novih zasnov
ohranitev mednarodnega miru in varnosti, aktivno delovanje v
okviru polnopravnega članstva Republike Slovenije v OZN,
posebej pa v vlogi nestalne članice Varnostnega sveta);
- socialno humanitarno (človekove, pravice, zaščita narodnih
manjšin);
- nadaljni razvoj in kodifikacija mednarodnega prava;
- ekološko usklajen gospodarski razvoj,
- usklajevanje pravic iz dela in socialnega skrbstva.
Republika Slovenija bo svoje članstvo v specializiranih agencijah
iz sistema OZN, zlasti pa v gospodarskih, finančnih in kulturno
znanstvenih ter humanitarnih organizacijah (iMF, WB, UNESCO,
ILO, UNICEF in dr.), še bolj uporabila za lastno uveljavitev, hkrati
pa se zavzemala za ustrezno pritegnitev mednarodnih skladov
in znanja za razvojne projekte in za vključevanje svoš;
zmogljivosti v programe, ki jih financirajo mednarodne organizacije
v drugih državah, zlasti v Srednji in Vzhodni Evropi. Republika
Slovenija se bo zavzemala za profesionalno vključevanje svojih
kadrov v politično-strokovna telesa in organe teh in tudi drugih
mednarodnih organizacij.

Glede na to, da je cilj Republike Slovenije vključevanje v politične,
gospodarske in varnostne tokove in integracije v Evropi, so
zagotavljanje dobrih in stabilnih odnosov ter sodelovanje z vsemi
evropskimi državami, zlasti pa s članicami Evropske unije,
EFTA, CEFTA in z Rusko federacijo med najpomembnejšimi
prioritetami njene zunanje politike.
Republika Slovenija si prizadeva tudi za razvoj gospodarskega
sodelovanja z državami jugovzhodne Evrope. Med prioritetne
naloge slovenske zunanje politike sodi okrepitev sodelovanja z
Republiko Hrvaško, Republiko Makedonijo in BiH ter
ustvarjanje pogojev za sodelovanje Republike Slovenije pri obnovi
in gospodarski oživitvi BiH, kakor tudi normalizacija odnosov z
ZRJ.

V tem kontekstu je posebej pomembno članstvo in sodelovanjt
Republike Slovenije z OECD, glede na to, da se v okviru
mednarodne organizacije preverjajo in pripravljajo politike p *
različnih segmentih svetovnih gospodarskih in socialnih razvojnih
trendov. V okviru sodelovanja z OECD je Republika Sloverim
zlasti zainteresirana za nacionalne študije, pri katerih sodeiiHo;i
skupine mednarodno uveljavljenih strokovnjakov.

Čeprav Republika Slovenija svoje zunanjepolitične prednostne
naloge uresničuje kot srednjeevropska država, si prizadeva za
sodelovanje tudi z izvenevropskimi državami.

Republika Slovenija bo še posebej dejavna v Svetu Evrr
podlagi svojih izkušenj in dosežkov bo v tej najstarejši
organizaciji še naprej prispevala k oblikovanju mednarodnih
standardov za varstvo človekovih pravic in pravic manjšin t
dosledno zavzemala za njihovo učinkovito uresničevanje.
Republika Slovenija bo dejavna tudi na dru jih področjih, zlasti
tistih, ki se nanašajo na dograjevanje ter dosledno spoštc mednarodnih pravnih norm in mednarodnega demoki,- n:
pravnega reda, šolstvo, zdravstvo in drugih.

Republika Slovenija se zaveda, da je mednarodni položaj ZDA in
njihova vloga v svetu ter v evropskem prostoru po razpadu
dvopolnega sistema eno izmed strateških vprašanj sodobnih
mednarodnih odnosov. Za Republiko Slovenijo je strateško
pomembno z ZDA vzpostaviti čim boljše politične in gospodarske
odnose ter sodelovanje v varnosti, obrambi, znanosti in tehnologiji
ter na drugih področjih. Velik pomen vidi tudi v konkretnih oblikah
sodelovanja z nekaterimi zveznimi državami ZDA, še posebej
zaradi navzočnosti slovenskega izseljenstva.

Republika Slovenija se zaveda velikega pomena, ki ga v sodobnih
mednarodnih odnosih imajo nevladne mednarodne organizacije. Zato bo izkoristila stike, ki jih je in jih še bo vzpostavila z
njimi in si s tem zagotovila trajno in vsebinsko sodelovanje.

Republika Slovenija krepi gospodarske in druge stike tudi s tistimi
neevropskimi državami, kjer bodisi živijo naši izseljenci, ali pa so
to države, ki postajajo vse bolj pomembni dejavniki v mednarodnih
političnih in gospodarskih okvirih (zlasti Kitajska, Japonska in
Indija).
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Republika Slovenija aktivno sodeluje v DS Alpe-Jadran, ki je odraz
nove oblike medregionalnega sodelovanja v Evropi med sosednjimi
deželami, regijami in republikami. V okviru DS Alpe-Jadran si bo
Republika Slovenija še naprej prizadevala za krepitev in razvoj
gospodarskega prostora, vključno s prometno infrastrukturo in
varstvom naravnega okolja.

3.5. Regionalno sodelovanje
* Poudarek na regionalnem sodelovanju v okviru programa
Phare, DS Alpe-Jadran, SEP in SECI.
Nova evropska arhitektura postavlja regionalizem kot enega izmed
elementov evropskih integracijskih procesov, tako da postaja
tovrstno sodelovanje vse bolj uveljavljena in pomembna oblika
mednarodnega povezovanja in varnosti v Evropi.

Republika Slovenija se že od njenega nastanka dejavno vključuje
v delo Srednjeevropske pobude (SEP) - regionalnega združenja
držav. V tem okviru se bo Republika Slovenija vključevala
predvsem v projekte SEP za promet in zveze, znanost in
tehnologijo, telekomunikacije in varstvo narodnih manjšin.

V okviru regionalnega povezovanja preko programa Phare za
čezmejno sodelovanje Republika Slovenija pospešuje izmenjavo
izkušenj z ostalimi državami preko skupnih projektov na področju
krajevnega gospodarskega razvoja, strokovnega usposabljanja,
intrastrukturnega in okoljskega razvoja.
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V SECI bo Republika Slovenija sodelovala v projektih, ki bodo v
skladu z njenimi konkretnimi gospodarskimi, razvojnimi in
infrastrukturnimi interesi.
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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 54. seji dne 19. marca 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIM KRALJESTVOM
VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, KI NAJ OSTANEJO
V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIM
KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut 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
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
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7. Popravek konvencije o socialnem zavarovanju z dne
24.5.1958, izmenjava pisem 6.1.1960, objavljen v Ur.l. FLRJMP, št. 10/60;

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije
odloča, da se notiticira nasledstvo Republike Slovenije glede
naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo
Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne
Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske:

8. Konzularna konvencija med SFRJ in Združenim kraljestvom
Velike Britanije in Severne Irske, Beograd, 21.4.1965,
objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 10/66;
9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem
prevozu blaga, London, 3.2.1969, objavljen v Ur.l. SFRJ-MR
št. 35/70;

1. Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Jugoslavijo in
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, London, 12.5.1927, objavljena v Uradnem časniku SHS, št. 46/
28;

10. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske,
Beograd, izmenjava pisem, 29.4.1969, objavljen v Ur.l. SFRJMP, št. 38/70;

2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko Britanijo o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka v
civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred
zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27.2.1936, objavljena v
Uradnem časniku Kraljevine Jugoslavije 1937/116-XXXV;

11. Dopolnilni sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom
Velike Britanije in Severne Irske o odpravi vizumov, Beograd,
izmenjava pisem, 19.2.1970 in 4.3.1970, objavljen v Ur.l.
SFRJ-MP, št. 16/71;

3. Sporazum o trgovini in plačilih, London, 27.11.1936, objavljen
v Uradnem časniku Kraljevine Jugoslavije 1937/116-XXXV;

12. Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o odpravi
vizumov med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije
in Severne Irske z dne 29.4.1969, s spremembami in
dopolnitvami z dne 19.2. in 4.3.1970, Beograd, izmenjava
pisem, 3.2. in 16.6.1988, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/90;

4. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije
in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za
britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli
jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in
likvidacije (z izmenjavo not), London, 23.12.1948, objavljen v
Ur.l. RS-mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Ur.l. RS, št. 34/97);

13. Sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije
in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, London, 6.11.1981, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP,
št. 7/82.

5. Konvencija o socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ InVIado
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, London, 24.5.1958, objavljena v Ur.l. FLRJ-MR št. 7/58;
6

Sporazum o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju z
dne 24.5.1958, Beograd, 20.11.1959, objavljen v Ur.l FLRJMP, št. 12/60;

poročevalec, št. 23

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedboTemeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo predlagamo
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu
trinajstih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med
nekdanjo SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in
Severne Irske, ki naj še naprej ostanejo v veljavi med Republiko
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne
Irske.

trgovini in plovbi med Kraljevino Jugoslavijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske z dne 12.5.1927, ki
niso neskladne z začasnim sporazumom in Evropskim
sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.
Sporazum o trgovini in plačilih med Kraljevino Jugoslavijo in
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske z dne
27.11.1936 se nasledi, ker je vsebinsko povezan s sporazumom
o trgovini in plovbi z dne 12.5.1927.
Glede sporazumov med SFRJ in VB o dolgovih v okviru Pariškega
kluba je bilo dogovorjeno, da se v izmenjanih notah (s katerima
bo potrjeno nasledstvo pogodb) vključi odstavek, ki vsebuje
pojasnilo, da se bodo tovrstni sporazumi obravnavali ločeno na
podlagi bilateralnih pogajanj.

Pogovori o nasledstvu pogodb SFRJ-Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske so potekali v Ljubljani, 10.2.1997,
dokončno pa je usklajen seznam sporazumov, ki veljajo naprej
po diplomatski poti.
Slovenska in britanska stran sta se strinjali, da med Republiko
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne
Irske ostane še naprej v veljavi trinajst pogodb.

Mnogi sporazumi nekdanje SFRJ so nadomeščeni z novimi
sporazumi.
Zaradi zastarelosti in neuporabljivosti med Slovenijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ne veljata naslednji
mednarodni pogodbi:

Pogodba med Srbijo in Kraljevino Veliko Britanijo o medsebojnem
izročanju storilcev kaznivih dejanj, 6.12.1900 se ne nasledi, ker
sta Slovenija in Velika Britanija pogodbenici multilateralne Evropske
konvencije o izročitvi, sestavljene v Strasbourgu 21.3.1983.

1. Sporazum o jugoslovanskih beguncih, Bled, 8.9.1947;
2 Sporazum o revidiranju definicij uradnih, neuradnih in delovnih
obiskov jugoslovanskih vojnih ladij in vojnih ladij držav
Commonvvealtha v tujih lukah, Beograd, izmenjava not, 10.2.,
17. in 30.4. ter 25.6.1954.

Sporazum med SFRJ in Veliko Britanijo o recipročni ukinitvi "Stamp
duty" na pogodbe o zakupu ali prenosu lastništva na
nepremičninah, ki se kupijo ali zakupijo za potrebe veleposlaništev
in diplomatskega osebja, London, izmenjava not, 20.9.1962 in
28.3.1963 derogirata Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih
in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih.

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih
trinajstih mednarodnih pogodb.
Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije o tem obvestilo britansko stran.

Dogovorjeno je bilo, da ostajajo v veljavi tiste določbe Pogodbe o

I
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

POSPEŠEVANJU

ZAŠČITI

NALOŽB

REPUBLIKE

IN

MEDSEBOJNI

MED

SLOVENIJE

KRALJEVINE

VLADO

IN

NIZOZEMSKE

PROTOKOLOM

0

VLADO

S

(BNLPMZN)

- EPA 434 -

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 12/3-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
POSPEŠEVANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE
NIZOZEMSKE S PROTOKOLOM,
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
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:
-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve. ,

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti
naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Nizozemske s protokolom, podpisan v Ljubljani 24. septembra
1996.

Besedili sporazuma in protokola v angleškem izvirniku in
slovenskem prevodu se glasita:
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3. člen

SPORAZUM
O POSPEŠEVANJU IN
MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO KRALJEVINE NIZOZEMSKE

(1) Vsaka pogodbenica zagotovi pošteno in enakopravno
obravnavanje naložb državljanov druge pogodbenice in z
neutemeljenimi ali diskriminacijskimi ukrepi ne ovira teh
državljanov pri poslovanju, upravljanju, vzdrževanju, uporabi
in uživanju teh naložb ali pri razpolaganju z njimi. Vsaka
pogodbenica zagotavlja takim naložbam popolno varnost in
zaščito.
(2) Še zlasti vsaka pogodbenica takih naložb v nobenem primeru
ne obravnava manj ugodno kot naložbe svojih lastnih
državljanov ali kot naložbe državljanov katere koli druge
države, kar je pač za prizadetega državljana ugodnejše.

Vlada Republike Slovenije

(3) Če je pogodbenica priznala posebne ugodnosti državljanom
kake druge države na podlagi sporazumov o ustanovitvi
carinskih unij, gospodarskih unij, denarnih unij ali podobnih
ustanov ali pa na podlagi začasnih sporazumov, ki vodijo v
take unije ali ustanove, ta pogodbenica ni zavezana dati takih
ugodnosti tudi državljanom druge pogodbenice.

in
Vlada Kraljevine Nizozemske,
v nadaljevanju pogodbenici,
sta se v želji, da utrdita tradicionalne vezi prijateljstva med svojima
državama ter razširita in okrepita gospodarske odnose med njima
zlasti v zvezi z naložbami državljanov ene pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice;

(4) Vsaka pogodbenica spoštuje vse obveznosti, ki jih je prevzela
v zvezi z naložbami državljanov druge pogodbenice.
(5) Če zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali pa poleg
tega sporazuma že obstoječe ali kasneje ustanovljene
obveznosti med pogodbenicama po mednarodnem pravu
vsebujejo kak splošen ali določen predpis, ki daje naložbam
državljanov druge pogodbenice pravico do ugodnejšega
obravnavanja, kot je predvideno po tem sporazumu, potem
tak predpis, če je ugodnejši, prevlada nad tem sporazumom.

v spoznanju, da bo sporazum o obravnavanju takih naložb
spodbujal pretok kapitala in tehnologije ter gospodarski razvoj
pogodbenic in da je zaželjeno pošteno in enakopravno
obravnavanje naložb,
dogovorili:

. 4. člen

1. člen

V zvezi z davki, pristojbinami, dajatvami in davčnimi olajšavami in
oprostitvami vsaka pogodbenica državljane druge pogodbenice,
ki so vključeni v kakršno koli gospodarsko dejavnost, povezano
z naložbo na njenem ozemlju, ne obravna manj ugodno kot svoje
lastne državljane ali kot državljane katere koli druge države v
enakih okoliščinah, kar je pač za te državljane ugodnejše. V ta
name pa se ne smejo upoštevati nobene posebne davčne
ugodnosti, ki jih ta pogodbenica priznava:

Za namene tega sporazuma.
(a) izraz "naložbe" pomeni vsako vrsto sredstev in zlasti, vendar
ne izključno:
(i) premičnine in nepremičnine kakor tudi katere koli druge
stvarne pravice v zvezi s katero koli vrsto sredstev;
(ii) pravice, ki izhajajo iz delnic, obveznic in drugih vrst
udeležbe v družbah in skupnih vlaganjih;
(iii) pravice do denarja, drugih sredstev ali kakršnih koli
zahtevkov za storitve, ki imajo gospodarsko vrednost;
(iv) pravice s področja intelektualne lastnine, tehnoloških
postopkov, poslovne vrednosti firme ter znanja in izkušnj;
(v) pravice, podeljene po javnem pravu ali po pogodbi, vključno
s pravicami do iskanja, črpanja, izkoriščanja in pridobivanja
naravnih bogastev,

a) po sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali
b) na podlagi svoje udeležbe v carinski uniji, gospodarski uniji ali
podobni ustanovi ali
c) na podlagi vzajemnosti s kako drugo državo.
5. člen

(b) Izraz "državljani" pokriva v zvezi z eno ali drugo pogodbenico:
(i) fizične osebe, ki imajo državljanstvo te pogodbenice:
(ii) pravne osebe, ustanovljene po zakonih te pogodbenice;
(iii) pravne osebe, ki sicer niso ustanovljene po zakonih te
pogodbenice, ampak so direktno ali indirektno kontrolirane s
strani fizičnih oseb, kot je določeno v (i) ali s strani pravnih
oseb, kot je določeno v točki (ir).

Pogodbenici jamčita, da se bodo plačila v zvezi z naložbo lahko
prenašala. Prenosi so v prosto zamenljivi valuti brez omejitev ali
zamud. Prenašajo se zlasti, vendar ne izključno:
a) dobički, obresti, dividende in drugi taki dohodki,
b) denarna sredstva, potrebna za
(i) nabavo surovin ali pomožnih materialov, polizdelkov ali
gotovih izdelkov ali
(ii) nadomestitev osnovnih sredstev, da se zagotovi varnost
v nadaljevanju naložbe;

(c) Izraz "ozemlje" vključuje morska območja ob obali države v
takem obsegu, kot ta država na tem ozemlju uresničuje svoje
suverene pravice ali jurisdikcijo po mednarodnem pravu.
2. člen

c) dodatna denarna sredstva, potrebna za razvoj naložbe;

Vsaka od pogodbenic v okviru svojih zakonov in predpisov
pospešuje gospodarsko sodelovanje tako, da ščiti naložbe
državljanov druge pogodbenice na svojem ozemlju. Vsaka
pogodbenica odobrava take naložbe pod pogoji, ki jih določajo
njeni zakoni in predpisi.
poročevalec, št. 23

d) denarna sredstva za odplačilo posojil:
e) licenčnine ali nadomestila;
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uporabljajo tudi za obstoječe naložbe, ki so bile izvedene pred
tem datumom.

(f) zaslužki fizičnih oseb;
g) prihodki od prodaje ali likvidacije naložbe;

Investitorji iz odstavka (b) (Ili) prvega člena ne smejo vložiti
zahtevka na podlagi tega sporazuma, če je bila za isto zadevo že
uporabljena določba kakega drugega sporazuma o zaščiti naložb.

h) izplačila po 7. členu.
6. člen

11. člen

Nobena pogodbenica ne bo niti posredno niti neposredno uvedla
ukrepov razlastitve, nacionalizacije ali kakih drugih ukrepov, s
katerimi bi državljanom druge pogodbenice odvzeli njihove
naložbe, razen če:

Vsaka pogodbenica lahko drugi pogodbenici predlaga posvetovanje o kateri koli zadevi v zvezi z razlago ali uporabo
sporazuma. Druga pogodbenica bo predlog dobronamerno
proučila in ponudila primerno priložnost za taka posvetovanja.

a) so ukrepi sprejeti v javnem interesu in po predpisanem
zakonskem postopku;

12. člen
(1) Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo
tega sporazuma, ki ga v treh mesecih od začetka spora nI
mogoče rešiti z diplomatskimi pogajanji, se - če se stranki
nista drugače dogovorili - na zahtevo ene ali druge stranke
predloži v obravnavo arbitražnemu senatu, ki ga sestavljajo
trije člani. Vsaka stranka imenuje enega razsodnika in tako
imenovana razsodnika skupaj imenujeta kot svojega
predsednika tretjega razsodnika, ki ni državljan nobene od
pogodbenic.

b) ukrepi niso diskriminacijski ali v nasprotju s kakršno koli
obljubo, ki jo je dala pogodbenica, ki sprejme take ukrepe;
c) so ukrepi sprejeti proti pošteni odškodnini. Taka odškodnina
pomeni dejansko vrednost prizadetih naložb, vključuje tudi
obresti po normalni tržni obrestni meri do dneva izplačila in
mora biti, da je za upravičence učinkovita, izplačana in brez
zavlačevanja prenosljiva v državo, ki jo določi prizadeti
upravičenec, in to v valuti države, katere državljan je
upravičenec, ali v kateri koli prosto zamenljivi valuti, ki jo
upravičenec sprejme.

(2) Če ena od strank ne imenuje svojega razsodnika in tega ne
stori tudi še v dveh mesecih po tem, ko jo je druga stranka
pozvala, da opravi imenovanje, lahko ta druga stranka zaprosi
predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi potrebno
imenovanje.

7. člen
Državljanom ene pogodbenice, ki so oškodovani pri svojih
naložbah na ozemlju druge pogodbenice zaradi vojne ali drugih
oboroženih spopadov, revolucije, izrednega stanja, upora, vstaje
ali notranjih nemirov zagotavlja ta druga pogodbenica glede
vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine, nadomestila ali druge
poravnave enako ugodno obravnavanje kot svojim lastnim
državljanom ali državljanom katere koli druge države, kar je za
prizadete državljane pač ugodnejše.

(3) Če se prva dva razsodnika v dveh mesecih po svojem
imenovanju ne moreta dogovoriti o izbiri tretjega razsodnika,
lahko ena ali druga stranka zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi potrebno imenovanje.
(4) Če v primerih, predvidenih v odstavkih (2) in (3) tega člena,
predsednik Meddržavnega sodišča ne more opraviti omenjene
naloge ali če je državljan ene od pogodbenic, je treba povabiti
podpredsednika sodišča, da opravi potrebno imenovanje. Če
podpredsednik sodišča ne more opraviti imenovanja ali če je
državljan ene od pogodbenic, se povabi po funkciji naslednji
najstarejši član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene
od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.

8. člen
Če so naložbe državljana ene pogodbenice zavarovane proti
nekomercialnim tveganjem ali če je drugače zagotovljeno plačilo
odškodnine za take naložbe po sistemu, ki ga ureja zakon, predpis
ali vladna pogodba, potem druga pogodbenica prizna vsak vstop
zavarovatelja ali pozavarovatelja ali agencije, ki jo imenuje
pogodbenica, v pravice omenjenega državljana pod pogoji takega
zavarovanja ali na podlagi vsake druge izplačane odškodnine.

(5) Arbitražni senat odloča na podlagi spoštovanja zakona.
Preden senat sprejme odločitev, lahko na vsaki stopnji
postopka pogodbenicam predlaga mirno reševanje spora.
Navedene določbe ne prejudicirajo reševanja spora ex aequo
et bono, če se stranki tako dogovorita.

9. člen
Vsaka od pogodbenic soglaša, da bo vsak spor, do katerega bi
prišlo med njo in državljanom druge pogodbenice v zvezi z njegovo
naložbo na ozemlju te pogodbenice in ki ga v treh mesecih od
datuma zahtevka za mirno rešitev spora ne bi mogli rešiti na
prijateljski način, predložila Mednarodnemu centru za reševanje
investicijskih sporov za poravnavo s spravo ali arbitražo na podlagi
Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami in
državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis 18.
marca 1965 v VVashingtonu.

(6) Če se stranki ne odločita drugače, arbitražni senat sam določi
svoj postopek.
(7) Arbitražni senat sprejme odločitev z večino glasov. Tako
sprejeta odločitev je dokončna in za stranki zavezujoča.
13. člen
Za Kraljevino Nizozemsko se ta sporazum uporablja v evropskem
delu Kraljevine, na nizozemskih Antilih in na Arubi.

Pravna oseba, ki je državljan ene pogodbenice in ki jo pred
nastankom takega spora nadzorujejo državljani druge
pogodbenice, se v skladu s členom 25 (2) (b) te konvencije za
namene konvencije obravnava kot državljan druge pogodbenice.

14. člen
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu,
ko sta se pogodbenici pisno obvestili, da so končani ustavno
zahtevani postopki v njunih državah, in ostane v veljavi
petnajst let.

10. člen
Določbe tega sporazuma se od dneva njegove uveljavitve dalje
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V potrditev navedenega sta spodaj podpisana predstavnika, za
to ustrezno pooblaščena, podpisala ta sporazum.

(2) Če nobena od pogodbenic pisno ne obvesti druge
pogodbenice o prenehanju sporazuma najmanj šest mesecev
pred datumom izteka njegove veljavnosti, se sporazum molče
podaljšuje še za deset let, pri čemer si vsaka pogodbenica
pridržuje pravico, da ga pisno odpove najkasneje šest
mesecev pred iztekom tekočega obdobja veljavnosti.

Sestavljeno v dvojniku v Ljubljani, dne 24. septembra 1996, v
angleškem jeziku.

(3) Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja
veljavnosti sporazuma, ostanejo vsi prejšnji členi v veljavi še
nadaljnjih petnajst let po tem datumu.
Za Vlado
Republike Slovenije:
(4) Ob upoštevanju roka, omenjenega v odstavku (2) tega člena,
ima Vlada Kraljevine Nizozemske pravico prekiniti uporabo
tega sporazuma ločeno za vsak del kraljevine posebej.

Janko Dežalak, l.r.

Za Vlado
Kraljevine Nizozemske:
Anneke Van Dok - Van Weele, l.r.

(5) Z začetkom veljavnosti sporazuma bo le-ta v odnosih med
Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko nadomestil
Sporazum o zaščiti investicij med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko, podpisan 16.
februarja 1976.

PROTOKOL

(c) možnostjo, da pomembno vpliva na izbiro članov upravnega
odbora ali kakega drugega organa upravljanja.

Ob podpisovanju Sporazuma o pospeševanju in medsebojni
zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Nizozemske, sta se po svojih vladah ustrezno pooblaščena
podpisnika dogovorila tudi o naslednjih določbah, ki so sestavni
del tega sporazuma:

Kadar je dvomljivo, ali investitor neposredno ali posredno
nadzoruje določeno naložbo, nosi dokazno breme investitor, ki
trdi, da naložbo nadzoruje.

V zvezi s členom 1 (b) (iii) tega sporazuma:

Sestavljeno v dvojniku v Ljubljani, dne 24. septembra 1996, v
angleškem jeziku.

Posreden nadzor nad naložbo pomeni dejanski nadzor, ugotovljen
po pregledu resničnih razmer za vsak primer posebej. Pri vsakem
takem pregledu je treba upoštevati vse pomembne dejavnike,
vključno z investitorjevo:

Za Vlado
Republike Slovenije:

(a) finančno udeležbo, kar vključuje tudi kapitalski delež v naložbi;
(b) možnostjo, da pomembno vpliva na upravljanje in izvajanje
naložbe; In

Janko Dežalak, l.r.

Za Vlado
Kraljevine Nizozemske:
Anneke Van Dok - Van VVeele, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti nalotb med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske, ki ga je za
Vlado Republike Slovenije podpisal minister za ekonomske
odnose in razvoj gospod Janko Deželak, za Vlado Kraljevine
Nizozemske pa ministrica za zunanjo trgovino gospa Anneke
Van Dok - Van VVeeie, je bil podpisan v Ljubljani, dne 24.09.1996,
v angleškem jeziku.

pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo
odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma
drugih ukrepov, ki bi posledično Imeli enake učinke, ter ureditev
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum o pospeševanju in medsebojni zašćiti nalotb je
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij In zagotavljanja
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.

Sporazum je sklenjen za dobo 15 let in bo ostal še naprej v veljavi
nadaljna desetletna obdobja, če ga katera od pogodbenic pisno
ne odpove najkasneje 6 mesecev pred prenehanjem njegove
veljavnosti.

V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
katerih teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti Investicijam
iz tretjih držav.

Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija omenjenega sporazuma ne narekuje spremembe
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
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NAROČILNICA
Ime in priimek: „
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

2-61-222-Tisk SET Vevče,
»publike Slovenije, Ljubljana,

