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Predlog zakona o

BANČNIŠTVU

(ZBan)

- EPA 1556 - tretja obravnava

- PREDLOGA ZAKONA O BANČNIŠTVU,

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 tretjo obravnavo na podlagi sklepa 30. izredne
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15/12-1998,
drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

-

Vlada Republike Slovenije je na 89. seji dne 17/12-1998 določila
besedilo:

mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- dr. Nina PLAVŠAK, Ministrstvo za finance.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. SPLOŠNE DOLOČBE

samo banke,
(2) Depozit po prvi točki prvega odstavka tega člena je vplačilo
denarja oziroma drugih vračljivih sredstev, na podlagi katerega
pridobi vplačnik pravico do vrnitve vplačanih sredstev v določenih
rokih.

Splošna določba
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in
prenehanje bank in hranilnic.

Opravljanje bančnih storitev
4. člen

Banka
2. člen

Bančne storitve lahko opravlja:
1. banka oziroma hranilnica, ki za opravljanje teh storitev pridobi
dovoljenje Banke Slovenije;
2. podružnica tuje banke, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije
za ustanovitev;
3. banka države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi
podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu
s tem zakonom pooblaščena neposredno opravljati bančne
storitve na območju Republike Slovenije.

(1) Banka je delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev.
(2) V sodni register se ne sme vpisati ime banka ali hranilnica ter
izpeljanka iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje bančnih storitev.
Bančne storitve
3. člen

Prepoved opravljanja bančnih storitev
5. člen

(1) Bančne storitve so naslednje finančne storitve:
1. sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter dajanje
kreditov iz teh sredstev za svoj račun,
2. storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo opravljati
24. december 1998

Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne sme opravljati
bančnih storitev, če ni z zakonom drugače določeno.
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če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj
20% deležem.
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali
deleže v kapitalu določene pravne osebe.

Druge finančne storitve
6. člen
(1) Druge finančne storitve po tem zakonu so naslednje finančne
storitve:
1. factoring;
2. finančni zakup (leasing);
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi
krediti in financiranjem komercialnih poslov;
5. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi
posli;
6. trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
7. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni
sposobnosti pravnih oseb;
8. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki
ureja zavarovalništvo;
9. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in
kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice);
10. oddajanje šefov;
11. posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov;
12. storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg
vrednostnih papirjev.
13. upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov po
zakonu, ki ureja pokojninske oziroma investicijske sklade;
14. opravljanje poslov plačilnega prometa.
(2) Banka lahko opravlja druge finančne storitve iz prvega
odstavka tega člena, če za opravljanje teh storitev dobi dovoljenje
Banke Slovenije, in če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki
ureja posamezne od drugih finančnih storitev.
(3) Posamezni pojmi iz prvega odstavka tega člena imajo naslednji
pomen:
1. factoring je odplačno prevzemanje terjatev z regresom ali
brez;
2. finančni zakup (leasing) je dajanje sredstev v zakup, katerega
trajanje je približno enako pričakovani življenjski dobi sredstva,
ki je predmet zakupa, in pri katerem zakupnik pridobi večino
koristi od uporabe sredstva ter prevzame celotno tveganje
posla;
3. izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je
posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega
papirja, tujih valut ali blaga oziroma višine obrestne mere.

Povezane osebe in posredne naložbe
10. člen

(1) Druge finančne organizacije po tem zakonu so pravne osebe,
ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo druge finančne
storitve iz prvega odstavka 6. člena tega zakona oziroma druge
finančne storitve na podlagi zakona, ki ureja zavarovalništvo, trg
vrednostnih papirjev, investicijske sklade in družbe za upravljanje
ter na podlagi drugih zakonov, ki urejajo finančne storitve.
(2) Nefinančne organizacije po tem zakonu so vse druge pravne
osebe, razen bank in pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše merila pretežnega
opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.

(1) Povezane osebe potem zakonu so pravno samostojne osebe,
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe.
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki
so med seboj povezane:
1. kot ožji družinski člani;
2. tako, daje ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno
udeležena v drugi osebi;
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma
osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena;
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur.l. RS, št. 30/93, 29/94,82/94 in 20/98 - v nadaljnjem besedilu:
ZGD);
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo
oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se
štejejo
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja
zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne
posledice kot zakonska zveza;
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne
sposobnosti;
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi
dodeljene v skrbništvo.
(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je
odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu 462. člena ZGD.
(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in
obvladujočo družbo oziroma temu razmerju podobno razmerje
med katerokoli fizično in pravno osebo.
(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da banka ne sme imeti
naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na
neposredne kot tudi posredne naložbe.
(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z
določeno pravno osebo iz šestega odstavka tega člena.

Prepoved opravljanja drugih dejavnosti
8. člen

Posredna pridobitev
11. člen

Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti razen bančnih storitev,
drugih finančnih storitev iz prvega odstavka 6. člena tega zakona
in pomožnih bančnih storitev iz 2. točke drugega odstavka 96.
člena tega zakona.

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu,
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic,
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba.

Druge finančne organizacije
7. člen

Udeležba in kvalificirani delež
9. člen
(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi,
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oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih je v
kapitalu ali pri glasovanju udeležena z več kot 10%, ta druga
banka oziroma druga finančna organizacija, ne more pridobiti
delnic banke, na podlagi katerih bi bila v kapitalu banke ali pri
glasovanju udeležena z več kot 10%.

Uskladitev denarnih zneskov
12. člen
Banka Slovenije uskladi denarne zneske določene v drugem
odstavku 15. člena, drugem odstavku 153. člena in 229. členu
tega zakona, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja
proti EURO po tečaju Banke Slovenije.

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža
19. člen

Oseba države članice in tuja oseba
13. člen

(1) Za pridobitev delnic banke, na podlagi katerih oseba posredno
ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež (v nadaljnjem
besedilu: kvalificirani imetnik) v banki je potrebno predhodno
dovoljenje Banke Slovenije (dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža).
(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic banke, na podlagi
katere doseže ali preseže mejo 20% 33% ali 50% deleža
glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke ali na podlagi katerih
oseba postane obvladujoča družba banke, predhodno pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice tako, da bi
se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila
dovoljenje, mora o tem obvestiti Banko Slovenije.
(4) Banka Slovenije predpiše način obveščanja iz tretjega
odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega
odstavka tega člena obvestiti pristojni nadzorni organ posamezne
države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik ena od naslednjih
oseb:
1. banka, ki je v tej državi članici upravičena opravljati bančne
storitve,
2. obvladujoča oziroma odvisna družba banke iz 1. točke tega
odstavka,
3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo
banko iz 1. točke tega odstavka.
(6) Če je bodoči kvalificirani imetnik banka države članice oziroma
tuja banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža priložiti tudi soglasje oziroma mnenje
pristojnega nadzornega organa.

(1) Oseba države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) je fizična
oseba, ki ima bivališče na območju države članice, oziroma pravna
oseba s sedežem na območju države članice.
(2) Tuja oseba po tem zakonu je oseba, ki ima sedež oziroma
bivališče izven območja Republike Slovenije in izven območja
države članice.
2. STATUSNE DOLOČBE
2.1. UPORABA DOLOČB ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah
14. člen
Za banke se uporabljajo določbe ZGD, ki veljajo za delniško
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
2.2. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE BANKE
Osnovni kapital banke
15. člen
(1) Banka se lahko ustanovi samo kot delniška družba.
(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala banke je 1.000.000.000,00
tolarjev.
Delnice banke
16. člen

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega
deleža
20. člen

(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane v denarju in pred
vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
(3) Delnice banke morajo biti izdane v nematerializirani obliki.
(4) Banka ne sme posredno ali neposredno kreditirati in dajati
jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic družb, v katerih kapitalu
je banka udeležena z najmanj 20% deležem.
(5) Za kreditiranje iz četrtega odstavka tega člena se štejejo tudi
drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu enaki
kreditu.

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža
je treba priložiti listine iz 4. in 5. točke 37. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža, če iz podatkov, s katerimi
razpolaga, izhaja:
1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani imetnik oziroma
z njim povezane osebe, lahko ogroženo poslovanje banke v
skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
zaradi načina povezanosti med temi osebami, lahko
onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje nadzora nad
banko.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo za pridobitev kvalificiranega
deleža bodočemu tujemu kvalificiranemu imetniku, tudi če je ob
upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju
prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov,
verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje
nadzora v skladu z določbami tega zakona.
(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka
tega člena mora dati Banka Slovenije bodočemu kvalificiranemu

Prednostne delnice banke
17. člen
Banka ne sme imeti v sestavi osnovnega kapitala več kot tretjino
prednostnih delnic.
2.3. DELNIČARJI BANKE
Prepoved pridobitve delnic banke
18. člen
Če je banka imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge banke
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Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke
25. člen

imetniku rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni,
da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja.
(5) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev, se postopek odločanja o dovoljenju
za pridobitev kvalificiranega deleža združi s postopkom odločanja
o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev.

(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana le oseba, ki pridobi
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave
banke.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju
pogojev iz 24. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije lahko odloči, da mora kandidat za člana
uprave v postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev
vodenja poslov banke.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena,
če na podlagi listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve
iz tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje
pogoje za člana uprave banke.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave banke tudi, če iz- podatkov, s
katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti in poslov, ki
jih oseba opravlja, oziroma zaradi dejanj, ki jih je oseba storila,
lahko ogroženo poslovanje banke v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj.
(6) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana
uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi
banki pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za imenovanje. Za
dovoljenje se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega in
petega odstavka tega člena.

Sankcija za kršitev
21. člen
(1) Če oseba pridobi delnice v nasprotju s 18. oziroma 19. členom
tega zakona, iz tako pridobljenih delnic nima glasovalnih pravic.
(2) Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje iz prvega oziroma
drugega odstavka 19. člena tega zakona, če imetnik kvalificiranega
deleža krši obveznosti nadrejene banke v bančni skupini iz 97.
člena tega zakona oziroma nadrejenega finančnega holdinga v
bančni skupini iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona oziroma
če oseba iz prvega odstavka 100. člena tega zakona krši
obveznosti iz drugega odstavka 100. člena tega zakona ali če
nastopijo okoliščine iz drugega oziroma tretjega odstavka 20.
člena tega zakona.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena imetnik
kvalificiranega deleža izgubi glasovalne pravice iz delnic, na
podlagi katerih je njegov delež pri glasovanju večji kot 10%.
2.4. ORGANI BANKE
Uprava banke
22. člen

Dolžnosti članov uprave
26. člen

(1) Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki banko skupaj
zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed
članov uprave banke oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen
za samostojno zastopanje banke za celoten obseg poslov iz
dejavnosti banke.
(2) Člani uprave banke morajo biti v banki v delovnem razmerju
za nedoločen čas in polni delovni čas.
(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj
en član uprave mora imeti v Republiki Sloveniji središče
uresničevanja svojih življenjskih interesov.
(4) Uprava mora voditi posle banke v Republiki Sloveniji.

(1) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v
skladu s pravili o obvladovanju tveganj kot so določena s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi
zakoni, ki urejajo bančno poslovanje oziroma druge finančne
storitve, kijih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Člani uprave banke morajo zagotoviti spremljanje tveganj,
katerim je banka izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne
ukrepe, s katerimi banka obvladuje tveganja.
(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih
kontrol na vseh področjih poslovanja banke in notranjo revizijo
ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(4) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka vodi poslovne
in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske
listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska
in druga poročila ter poroča oziroma obvešča Banko Slovenije v
skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Pogodba o zaposlitvi članov uprave
23. člen
(1) Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo vse posebne
ugodnosti, ki jih imajo člani uprave banke in drugi delavci banke
na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe.
(2) Določba pogodbe o zaposlitvi člana uprave banke oziroma
drugega delavca banke, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, je nična.

Obveščanje nadzornega sveta
27. člen
(1) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet
banke o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja
posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne
dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona,
4. o nastanku velikih izpostavljenosti ter izpostavljenostih banke
do povezanih oseb.
(2) Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma pisno
obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih
drugih pravnih oseb,
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno,
član uprave sam oziroma njegov ožji družinski član pridobil
delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi

Pogoji za člana uprave banke
24. člen
(1) Član uprave banke je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in
izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(2) Pogoj iz prve točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen,
če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje
bančnih poslov. Šteje se, da je pogoj iz prve točke prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri
vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot banka
oziroma drugih primerljivih poslov.
poročevalec, št. 80
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4. obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu
poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave.
(2) Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki
za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve njihovih dolžnosti
po prvem odstavku tega člena, razen če dokažejo, da so pošteno
in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.
(3) Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije
nemudoma obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v upravnih in
nadzornih organih drugih pravnih oseb,
2 pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno,
član nadzornega sveta sam oziroma njegovi ožji družinski
člani, pridobili delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe,
na podlagi katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi
ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže
kvalificirani delež oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo
kvalificiranega deleža.

katerih član uprave skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani
v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma
se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža.
Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave
28. člen
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije
člana uprave banke:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 26. oziroma
27. člena tega zakona;
(2) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev
zaradi katerih je bil nad banko začet postopek za odvzem
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, lahko Banka Slovenije
oba postopka združi.

2.5. REDNA LIKVIDACIJA BANKE
Člani nadzornega sveta banke
29. člen

Sklep skupščine o začetku likvidacijskega postopka
32. člen

(1) Za člana nadzornega sveta banke ne more biti imenovana
oseba,
1. ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih ima banka več
kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem
kapitalu.
2. ki je član nadzornega sveta ali uprave v drugi banki oziroma
borzno posredniški družbi,
3. katerih obveznosti do banke so večje od njenih terjatev in
naložb v banki, oziroma ki je povezana s pravnimi osebami,
katerih obveznosti do banke so večje od terjatev in naložb v
banki.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki urejajo udeležbo delavcev pri
upravljanju, delavci banke ne morejo biti člani nadzornega sveta
te banke.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna
obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotovitve izločitvenega
razloga iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne velja za
osebe, ki so člani nadzornega sveta oziroma uprave nadrejene
banke v bančni skupini.

(1) Skupščina banke lahko sprejme sklep o prenehanju banke.
(2) Za likvidacijo banke na podlagi sklepa iz prvega odstavka
tega člena se uporabljajo določbe ZGD o likvidaciji delniške družbe
na podlagi sklepa skupščine, če ni v tem razdelku drugače
določeno.
(3) Določbe tega razdelka se smiselno uporabljajo tudi kadar
skupščina banke sprejme sklep, s katerim se dejavnost banke
spremeni tako, da banka ne opravlja več bančnih storitev.
Likvidacijski upravitelj banke
33. člen
Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana samo
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za člana uprave
banke.
Omejitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
34. člen
(1) Uprava banke mora obvestiti Banko Slovenije o sklepu iz
prvega odstavka 32. člena tega zakona naslednji delovni dan po
sprejemu sklepa.
(2) Banka Slovenije na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega
člena izda odločbo, s katero:
1. omeji veljavnost dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma
drugih finančnih storitev na posle, ki so potrebni za izvedbo
likvidacije banke,
2. določi, v katerem obsegu se za banko v likvidaciji uporabljajo
pravila o obvladovanju tveganj.
(3) Po začetku likvidacije lahko banka opravlja samo še tiste
bančne posle, ki so določeni z odločbo iz drugega odstavka tega
člena.

Pristojnosti nadzornega sveta banke
30. člen
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD, ima nadzorni
svet banke tudi naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke,
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke,
3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih
kontrol,
4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa
dela notranje revizije,
5. odločanje o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.
Dolžnosti članov nadzornega sveta banke
31. člen

Ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
35. člen

(1) Člani nadzornega sveta banke morajo:
1. nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja
notranje revizije,
2. obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in
drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko,
3. preveriti letna in druga finančna poročila banke, in o tem izdelati
obrazloženo mnenje,
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(1) Če skupščina banke odloči, da banka deluje dalje, lahko banka
ponovno prične opravljati bančne storitve samo, če ponovno
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prvega odstavka tega člena v
sodni register je treba priložiti novo dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje bančnih storitev.
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Odločanje o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev
39. člen

3. OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV
3.1. DOVOLJENJA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM
BANČNIH STORITEV

(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
če ugotovi, da banka izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev.
(2) Če banka zahteva tudi izdajo dovoljenja za opravljanje drugih
finančnih storitev Banka Slovenije v izreku odločbe izrecno
navede, na katere druge finančne storitve se dovoljenje nanaša.

Vrste dovoljenj
36. člen
(1) Banka mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje bančnih storitev).
(2) Če banka poleg bančnih storitev opravlja druge finančne
storitve mora pred vpisom ustrezne dejavnosti v sodni register
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
(3) če se banka združi z drugo banko oziroma drugo pravno
osebo, mora pred vpisom v sodni register sklepa o pripojitvi
oziroma spojitvi pri prevzemni banki, pridobiti dovoljenje Banke
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za združitev).
(4) Banka mora pred ustanovitvijo podružnice v tujini pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: dovoljenje za
ustanovitev podružnice v tujini).
(5) O dovoljenju iz drugega odstavka tega člena odloči Banka
Slovenije hkrati z odločitvijo o dovoljenju za opravljanje bančnih
storitev, razen kadar je bila zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega
odstavka tega člena vložena po tem, ko je banka pridobila
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.

Zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev
40. člen
Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev:
1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, nimajo
dovoljenja iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;
2. če člani uprave nimajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave;
3. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja, da banka ni
organizirana v skladu s tem zakonom
4. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja, da niso
zagotovljeni pogoji za poslovanje banke, določeni s tem
zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
5. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da banka
kadrovsko, organizacijsko oziroma tehnično ne bo sposobna
opravljati v poslovnem načrtu predvidenega obsega bančnih
oziroma drugih finančnih storitev,
6. če so določbe statuta banke v nasprotju z določbami tega
zakona oziroma določbami predpisov, izdanih na njegovi
podlagi,
7. če drug zakon, ki ureja opravljanje posameznih drugih finančnih
storitev, predvidenih v poslovnem načrtu banke, za opravljanje
teh storitev določa posebne pogoje, in banka teh pogojev ne
izpolnjuje.
8. če banka ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje bančnih
storitev oziroma drugih finančnih storitev, na katere se zahteva
za izdajo dovoljenja nanaša.

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
37. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev je
potrebno priložiti:
1. statut v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
2. poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je razvidna
vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska
zgradba banke, kadrovska struktura banke, računovodske
politike in postopki ter organizacija in postopki notranje revizije;
3. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu banke;
4. za delničarje, ki so imetniki kvalificiranih deležev:
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega
javnega registra;
- če je delničar delniška družba pa tudi izpisek delničarjev iz
knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice,
overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini;
- računovodske izkaze za zadnji dve poslovni leti.
5. seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev
z opisom načina povezave;
6. dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije, na podlagi katere
je mogoče ugotoviti, ali bo družba kadrovsko, tehnično in
organizacijsko sposobna opravljati dejavnosti, na katere se
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(2) Če namerava banka poleg bančnih storitev opravljati tudi
druge finančne storitve mora zahteva za izdajo dovoljenja obsegati
določno navedbo teh drugih finančnih storitev.

Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
41. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev preneha:
1. če banka ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje
dovoljenja,
2. če banka preneha z opravljanje bančnih storitev za več kot
eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka prisilne
likvidacije,
4. z zaključkom redne likvidacije banke;
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena izda Banka
Slovenije sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Banka ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z opravljanjem
bančnih storitev:
1. v primeru iz 1., in 2. točke prvega odstavka tega člena od
dneva vročitve odločbe iz drugega odstavka tega člena,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko,
oziroma od dneva, ko ji je vročena odločba, s katero Banka
Slovenije odloči o začetku postopka prisilne likvidacije,
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od dneva
sprejema sklepa iz prvega odstavka 32. člena tega zakona.
(4) Določbe prejšnji odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
prenehanje dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev.

Pogoji za opravljanje bančnih storitev
38. člen
(1) Banka Slovenije lahko določi kadrovske, organizacijske in
tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje
bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter pogoje, ki jih mora
izpolnjevati kreditni posrednik.
(2) Banka lahko za posredovanje pri sklepanju kreditnih in drugih
poslov v okviru dejavnosti banke s pogodbo pooblasti kreditnega
posrednika.
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Dovoljenje za združitev
42. člen
(1) Za odločanje o dovoljenju za združitev se smiselno uporabljajo
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Nadzor nad opravljanjem bančnih storitev v državi
članici
46. člen

določbe 37. do 40. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
združitev tudi če organ, pristojen za varstvo konkurence, zavrne
zahtevo za soglasje za združitev oziroma prepove združitev na
podlagi zakona, ki ureja varstvo konkurence.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad podružnico banke v
državi članici.
t
(2) Banka Slovenije lahko zaprosi pristojni nadzorni organ države
članice, v kateri banka opravlja bančne storitve, da opravi pregled
poslovanja podružnice banke v tej državi članici, če se s tem
postopek nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma, če je to
v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma
manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se lahko
pooblaščene osebe Banke Slovenije udeležijo nadzora, ki ga izvaja
pristojni nadzorni organ države članice.
(3) Če banka, ki opravlja bančne storitve v državi članici kljub
opozorilu pristojnega nadzornega organa države članice krši
predpise te države članice, sprejme Banka Slovenije ukrepe
nadzora v skladu s tem zakonom. Banka Slovenije mora
nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države članice o
ukrepih, ki jih je sprejela.
(4) Če Banka Slovenije banki odvzame dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev oziroma ji prepove opravljati posamezne bančne
posle oziroma druge finančne storitve, mora o tem nemudoma
pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih
banka opravlja bančne storitve.

3.2. OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV IZVEN
OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE
Opravljanje dejavnosti v državi članici
43. člen
Banka lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, za katere
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije, na območju države članice
bodisi preko podružnice bodisi neposredno, če izpolnjuje pogoje,
določene s predpisi te države članice.
Opravljanje dejavnosti v državi članici preko
podružnice
44. člen
(1) Banka, ki namerava odpreti podružnico v državi članici, mora
o tem obvestiti Banko Slovenije, in navesti državo članico, v kateri
namerava odpreti podružnico. Obvestilu mora priložiti:
1. opis dejavnosti, ki jih bo opravljala podružnica in njen načrt
poslovanja;
2. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice;
3. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče
pridobiti dokumentacijo o podružnici.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku treh mesecev
obvestilo iz prvega odstavka tega člena s prilogami posredovati
pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti
banko.
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora
Banke Slovenije pristojnemu nadzornemu organu države članice
posredovati tudi:
1. podatke o višini kapitala banke in kapitalski ustreznosti,
2. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Banka
Slovenije zavrne zahtevo za posredovanje obvestila nadzornemu
organu države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, in ob
upoštevanju načrtovanega obsega poslovanja, zaključi, da obstoji
utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja
podružnice oziroma finančnega položaja banke.
(5) Banka mora Banko Slovenije obvestiti o vsaki spremembi
podatkov iz prvega odstavka tega člena najmanj en mesec pred
nameravano spremembo. Banka Slovenije mora obvestilo
posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice v
roku treh mesecev od prejema.

Opravljanje bančnih storitev v tujini
47. člen
(1) Banka sme opravljati bančne in druge finančne storitve v tujini
samo preko podružnice.
(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora banka pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini
se smiselno uporabljajo določbe prvega, četrtega in petega
odstavka 44. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice v tujini tudi, če je ob upoštevanju predpisov
države, v kateri namerava banka ustanoviti podružnico, oziroma
ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh predpisov, verjetno,
da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.
3.3. PODRUŽNICA IN PROSTO OPRAVLJANJE
BANČNIH STORITEV BANK DRŽAV ČLANIC
Banke držav članic
48. člen
(1) Banka, ki je v državi članici upravičena opravljati vse oziroma
posamezne bančne oziroma druge finančne storitve, lahko te
storitve opravlja tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko
podružnice, bodisi neposredno.
(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja bančne
storitve preko podružnice, veljajo določbe četrtega odstavka 118.
člena tega zakona.
(3) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena veljajo
določbe 90., 91. in 128. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na
poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in
nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja
likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za
vloge.

Neposredno opravljanje bančnih storitev v državi
članici
45. člen
(1) Banka, ki namerava pričeti z neposrednim opravljanjem bančnih
oziroma drugih finančnih storitev, na območju države članice,
mora o tem obvestiti Banko Slovenije, in navesti državo članico,
v kateri namerava pričeti z neposrednim opravljanjem dejavnosti.
Obvestilu mora priložiti opis dejavnosti, ki jih bo opravljala v državi
članici, in načrt poslovanja v zvezi s temi dejavnostmi.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku enega meseca po
prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena, obvestilo s
prilogo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države
članice in o tem obvestiti banko.

24. december 1998

Pričetek poslovanja
49. člen
(1) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena tega
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1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. podatke o članih poslovodnih in nadzornih organov matične
banke;
4. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta
poslovanja;
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih matične
banke: ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje lastnike in
njihove deleže pri upravljanju matične banke;
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju matične
banke udeležene z več kot 10%;
7. opis bančnih storitev in drugih finančnih storitev, ki jih bo
opravljala podružnica ter poslovni načrt za prva tri leta
poslovanja;
8. dovoljenje nadzornega organa tuje banke za ustanovitev
podružnice, oziroma izjavo tega organa, da dovoljenje po
predpisih države tuje banke ni potrebno,
9. izjavo tuje banke, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo,
ki se nanaša na njeno poslovanje v slovenskem jeziku in jo
hranila na sedežu podružnice, in vodila ločene računovodske
izkaze v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi
izdanimi predpisi,
10. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge, ki velja v državi
sedeža matične banke;
11. drugo dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije, na podlagi
katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko,
tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na
katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(3) Banka Slovenije lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice tuje banke zahteva, da tuja banka na
ozemlju Republike Slovenije deponira določen denarni znesek
oziroma drugo ustrezno finančno premoženje oziroma predloži
drugo ustrezno zavarovanje, kot jamstvo za poravnavo
obveznosti iz poslov, sklenjenih na območju Republike Slovenije.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje za ustanovitev podružnice
tuje banke, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in
dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, zaključi,
da je podružnica finančno, upravljalsko, organizacijsko,
kadrovsko in tehnično usposobljena za poslovanje v skladu z
določbami tega zakona.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice tuje banke, če je ob upoštevanju predpisov
države sedeža te banke oziroma ob upoštevanju prakse te države
pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.

zakona lahko prične poslovati preko podružnice z iztekom
dvomesečnega roka, šteto od dne, ko Banka Slovenije od
pristojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo
z vsebino, določeno v prvem in tretjem odstavku 44. člena tega
zakona.
(2) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena tega
zakona lahko prične neposredno opravljati bančne oziroma druge
finančne storitve na območju Republike Slovenije takoj, ko Banka
Slovenije od pristojnega nadzornega organa države članice prejme
obvestilo z vsebino, določeno v prvem in tretjem odstavku 44.
člena tega zakona.
(3) Banka države članice iz prvega odstavka tega člena mora
Banko Slovenije obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov
iz 1. do 3. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona najmanj
mesec dni pred nameravano spremembo.
(4) Določba tretjega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi v primeru, ko namerava banka države članice na območju
Republike Slovenije odpreti predstavništvo.
Nadzor nad podružnico banke države članice
50. člen
(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled
poslovanja podružnice banke te države članice.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Banka
Slovenije na podlagi določb 194. do 201. člena tega zakona.
(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice
mora Banka Slovenije opraviti pregled poslovanja podružnice
banke te države članice na območju Republike Slovenije.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Banka
Slovenije pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice banke
te države članice na območju Republike Slovenije v skladu z
določbami 194. do 201. člena tega zakona zaradi preverjanja, če
podružnica ravna v skladu z določbami tega zakona iz tretjega
odstavka 48. člena tega zakona.
Ukrepi nadzora nad banko in podružnico banke
države članice
51. člen
(1) Če banka države članice na območju Republike Slovenije krši
določbe iz drugega odstavka 48. člena tega zakona oziroma če
podružnica banke države članice na območju Republike Slovenije
krši določbe iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, ji Banka
Slovenije z odredbo naloži odpravo kršitev.
(2) Če banka države članice oziroma njena podružnica v roku,
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
odstavka tega člena, obvesti Banka Slovenije pristojni nadzorni
organ te države članice.

Uporaba določb
54. člen
(1) Za tujo banko, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila
podružnico, veljajo določbe četrtega odstavka 118. člena tega
zakona.
(2) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe 5., 7., 8., 9. in 10. poglavja tega
zakona. V primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona se
za podružnico uporabljajo tudi določbe 12. poglavja tega zakona.
(3) Za nadzor nad podružnico, ki jo je tuja banka ustanovila na
območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe
11. poglavja tega zakona.
(4) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o upravi banke.
(5) Banka Slovenije odvzame podružnici dovoljenje za ustanovitev
tudi:
1. če je nadzorni organ tuje banke tej banki odvzel dovoljenje za
opravljanje bančnih storitev;
2. če podružnica v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega
zakona ne izpolnjuje obveznosti iz naslova jamstva za vloge.

3.4. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TUJIH BANK
3.4.1. Podružnica tuje banke
Opravljanje bančnih storitev tuje banke
52. člen
Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja bančne
storitve in druge finančne storitve samo preko podružnice.
Dovoljenje za ustanovitev podružnice
53. člen
(1) Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije ustanovi
podružnico, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je
potrebno priložili:
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katere so bili ti podatki pridobljeni.

Sistem zajamčenih vlog pri tuji podružnici
55. člen

Obdelava podatkov in posredovanje informacij
59. člen

(1) Podružnica tuje banke je vključena v sistem jamstva za vloge
v državi, kjer ima sedež tuja banka.
(2) Raven in obseg jamstva za vloge pri podružnici tuje banke ne
sme presegati ravni in obsega, določenega s tem zakonom.
(3) Če sistem jamstva za vloge v državi, v kateri ima sedež tuja
banka, ne obstaja oziroma je obseg jamstva za zajamčene vloge
manjši kot v Republiki Sloveniji, se mora podružnica tuje banke
vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji. Način in
obseg vključitve tuje podružnice v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji določi Banka Slovenije z dovoljenjem za
ustanovitev podružnice.

(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih
nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni
za izvrševanje nalog in pristojnosti Banke Slovenije, določenih s
tem zakonom se štejejo zlasti podatki o:
1. dovoljenjih za opravljanje bančnih storitev in drugih dovoljenjih,
ki jih izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona;
2. članih uprave in nadzornih svetov bank, njihovi organizaciji,
delovanju notranjih revizij;
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju bančnih
storitev bank v državah članicah, in podružnicah oziroma
neposrednem opravljanju dejavnosti bank držav članic v
Republiki Sloveniji;
4. podružnicah bank v tujini in podružnicah tujih bank v Republiki
Sloveniji;
5. spoštovanju določb o obvladovanju tveganj iz 5. poglavja in 6.
poglavja tega zakona in na njihovi podlagi izdanih predpisov,
6. poročilih iz 91. člena tega zakona;
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 19. člena tega zakona;
8. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz
118. člena tega zakona;
9. izvršenih ukrepih nadzora iz 130. člena tega zakona;
10. informacije, ki jih je Banka Slovenije pridobila v okviru izmenjave
informacij od pristojnih nadzornih organov držav članic.
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Banka Slovenije
posredovati:
1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih
nadzornih organov na podlagi 58. člena tega zakona;
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem bančnih
in drugih finančnih storitev in če za te organe velja obveznost
varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem
odstavku 58. člena tega zakona;
3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo
za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem
bančnih in drugih finančnih storitev, ob pogoju vzajemnosti in
če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih podatkov
v obsegu, določenem v četrtem odstavku 58. člena tega
zakona;
4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad banko;
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske
izkaze banke;
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme Banka
Slovenije podatke iz 10. točke drugega odstavka tega člena
posredovati samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke
posredoval Banki Slovenije.

3.4.2. Predstavništvo tuje banke
Predstavništvo tuje banke
56. člen
(1) Tuja banka lahko predstavlja in posreduje informacije o
dejavnosti tuje banke preko predstavništva kot organizacijskega
dela tuje banke.
(2) Predstavništvo ni pravna oseba.
(3) Predstavništvo tuje bajtke ne sme opravljati nobenih poslov.
(4) Če predstavništvo tuje banke ravna v nasprotju z določbo
prejšnjega odstavka tega člena, Banka Slovenije odvzame
dovoljenje za ustanovitev predstavništva.
Dovoljenje za ustanovitev predstavništva
57. člen
(1) Za ustanovitev predstavništva mora tuja banka pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
. (2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je
treba priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta
poslovanja;
4. seznam oseb, ki bodo vodile predstavništvo.
(3) Banka Slovenije vodi register predstavništev.
4. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN
ORGANI EVROPSKIH SKUPNOSTI
Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov
58. člen
(1) Banka Slovenije in organi, ki so pristojni za nadzor drugih
finančnih organizacij, morajo na zahtevo posameznega
nadzornega organa posredovati temu organu vse podatke glede
banke oziroma druge finančne organizacije, ki jih potrebuje v
postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno organizacijo, v
postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih
posamičnih zadevah.
(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve
pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov.
(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi
predhodnega mnenja nadzornih organov.
(4) Nadzorni organi morajo vse podatke, ki jih pridobijo na podlagi
prejšnjih odstavkov tega člena oziroma na podlagi izmenjave
podatkov z nadzornimi organi držav članic oziroma tujih držav,
varovati kot zaupne in jih smejo uporabiti samo za namene, za
24. december 1998

Obveščanje Evropske komisije
60. člen
Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo o zavrnitvah
zahtev za posredovanje obvestila iz četrtega odstavka 44. člena
tega zakona.
Razmerja s tujimi državami
61. člen
(1) Banka Slovenije mora obvestiti Evropsko komisijo o:
1. izdaji vsakega dovoljenja banki, katere posredno ali
neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v
tuji državi;
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
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način, določen v naslednjih členih tega razdelka.

na podlagi katerega tuja oseba postane nadrejena družba
banke.
(2) Banka Slovenije obvešča Evropsko komisijo o vseh
pomembnejših ovirah, na katere so naletele banke pri opravljanju
bančnih storitev v tujih državah.
(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav
članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb
posamezne tuje države, mora Banka Slovenije s sklepom prekiniti
postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o:
1. zahtevah za izdajo dovoljenja banki, katere posredno ali
neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem
v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije;
2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega tuja oseba s sedežem v tuji državi,
na katero se nanaša odločitev Evropske komisije, postane
obvladujoča družba banke.
(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega
odstavka tega člena, rok za odločitev iz prvega odstavka 224.
člena tega zakona ne teče.
(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev
postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora Banka
Slovenije s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz tretjega
odstavka tega člena za obdobje, določeno, z odločitvijo
Evropskega sveta.
(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za:
1. ustanovitev banke kot odvisne družbe banke, ki je v trenutku
sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega
člena upravičena opravljati bančne storitve v državi članici,
oziroma od te banke odvisne družbe;
2. pridobitev kvalificiranega deleža, katerega bodoči imetnik bo
banka, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma
petega odstavka tega člena upravičena opravljati bančne
storitve v državi članici, oziroma od te banke odvisna družba.
(7) Banka Slovenije mora Evropsko komisijo na njeno zahtevo
obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena oziroma o vsaki zahtevi za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega bi tuji imetnik postal obvladujoča družba
banke, če Evropska komisija te podatke potrebuje za ugotovitev
dejstev, pomembnih za sprejem odločitve na podlagi tretjega
oziroma petega odstavka tega člena.

Temeljni kapital
64. člen
(1) Pri izračunu temeljnega kapitala banke se upoštevajo
naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala, razen
vplačanega osnovnega kapitala in presežka kapitala na podlagi
prednostnih kumulativnih delnic;
2. rezerve banke;
3. preneseni dobiček preteklih let;
4. dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ do višine
50% tega dobička po odbitku davkov in drugih dajatev, ki
bremenijo dobiček, če je višino dobička potrdil pooblaščeni
revizor;
5. rezervacije za splošna bančna tveganja iz prvega odstavka
75. člena tega zakona;
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam
iz 1. do 3. in 5. točke tega odstavka.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo
naslednje postavke:
1. lastne delnice;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. prenesena izguba in izguba tekočega leta;
4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam
iz prejšnjih točk tega odstavka.
Dodatni kapital
65. člen
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala banke se upoštevajo naslednje
postavke:
1. osnovni kapital in presežek kapitala, vplačan na podlagi
prednostnih kumulativnih delnic;
2. podrejeni dolžniški instrumenti,
3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam
iz prejšnjih točk tega odstavka.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu
dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s
predpisom iz 67. člena tega zakona glede na višino temeljnega
kapitala.
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in drugi
finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru stečaja
oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila šele po poplačilu
drugih upnikov izdajatelja, oziroma ki so glede dospelosti in drugih
lastnosti primerni za pokrivanje morebitnih izgub zaradi tveganj,
ki jim je pri poslovanju izpostavljena banka.

5. OBVLADOVANJE TVEGANJ
5.1. SPLOŠNE DOLOČBE
Obvladovanje tveganj
62. člen

Izračun kapitala
66. člen

(1) Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim
kapitalom, glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter
tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev
(kapitalska ustreznost).
(2) Banka mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je banka
izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah poslov, ki jih
opravlja, nikoli ne presežejo omejitev določenih s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(3) Banka mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je
trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti (solventnost).

(1) Pri izračunu kapitala banke se seštevek temeljnega in
dodatnega kapitala zmanjša za naslednje postavke:
1. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške
instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij,
v katerih kapitalu je banka udeležena z več kot 10% in druge
naložbe v te osebe, ki se pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti
teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala,
2. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške
instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij,
ki niso osebe iz 1. točke tega člena, v obsegu, ki presega 10%
kapitala banke izračunanega pred odštetjem postavk iz 1. in
te točke tega člena,
3. nelikvidna sredstva.
(2) Nelikvidna sredstva so naložbe banke v delnice borze, klirinško
depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri
klirinško depotni družbi, terjatve iz naslova vplačil v druge sklade,
ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti

5.2. KAPITAL BANKE
Kapital banke
63. člen
Kapital banke se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določb o
obvladovanju tveganj (v nadaljnjem besedilu: kapital) izračuna na
poročevalec, št. 80
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finančnimi instrumenti, ki jih je sklenila za svoj račun, pomnožijo z
ustreznimi utežmi za tehtanje:
1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih
papirjev;
2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke;
3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe in z njo
povezanih oseb.
(2) Valutnim tveganjem prilagojene postavke se ugotovijo tako,
da se primerjajo vrednosti bilančnih in zunajbilančnih postavk v
tujem denarju.

več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je
potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih
obveznosti.
Predpis o kapitalu in kapitalskih zahtevah
67. člen
Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna kapitala in
kapitalskih zahtev, s katerim določi:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri izračunu
kapitala banke in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz
tretjega odstavka 65. člena tega zakona in nelikvidnih sredstev
iz drugega odstavka 66. člena tega zakona,
4. podrobnejši način izračuna tveganjem prilagojene aktive s
tem, da določi uteži za tehtanje kreditnih tveganj in faktorje za
upoštevanje zunajbilančnih postavk,
5. podrobnejši način izračuna drugih kapitalskih zahtev.

Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu
nefinančnih organizacij
72. člen
Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu nefinančnih
organizacij se izračunajo kot vsota vrednosti naložb banke, ki
presegajo omejitve določene v drugem odstavku 87. člena tepa
zakona oziroma prvem odstavku 88. členu tega zakona. Če
naložbe banke presegajo tako omejitve določene v prvem
odstavku 88. člena tega zakona kakor tudi omejitve, določene v
drugem odstavku 87. člena zakona, se pri izračunu kapitalskih
zahtev upošteva samo tista od obeh vrednosti, ki je višja.

5.3. KAPITALSKA USTREZNOST
Minimalni kapital banke
68. člen

5.4. DRUGI UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJ

(1) Kapital banke mora biti vedno najmanj enak vsoti:
1. kapitalskih zahtev, izračunanih z uporabo količnika minimalne
kapitalske ustreznosti iz 69. člena tega zakona,
2. kapitalskih zahtev za prekoračenja stanja udeležbe v kapitalu
nefinančnih organizacij.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital banke
nikoli ne sme biti manjši od minimalnega zneska osnovnega
kapitala.

5.4.1. Skupne določbe
Načrtovanje in izvajanje ukrepov obvladovanja
tveganj
73. člen
(1) Banka mora za ugotavljanje, merjenje in upravljanje s tveganji,
ki so povezana s poslovanjem banke, določiti načrt ukrepov
obvladovanja tveganj, ki obsega:
1. notranje postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj,
2. ukrepe za obvladovanje tveganj in notranje postopke za
izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za
obvladovanje tveganj.
(2) Ukrepi za obvladovanje tveganj in postopki za izvajanje in
spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz prvega
odstavka tega člena določeni za vsako od vrst tveganj, ki jim je
banka izpostavljena pri posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja,
in za tveganja, ki jim je izpostavljena pri vseh poslih, ki jih opravlja.
(3) Tveganja iz drugega odstavka tega člena, ki jim je banka
izpostavljena pri svojem poslovanju so zlasti:
1. likvidnostna tveganja,
2. kreditna tveganja,
3. obrestna, valutna in druga tržna tveganja,
4. tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe,
5. tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže in
nepremičnine,
6. tveganja neizpolnitve nasprotne stranke povezana z državo
izvora nasprotne stranke.
(4) Banka mora določiti in izvajati ukrepe za obvladovanje tveganj,
določene s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, in druge ukrepe, ki so glede na naravo in vrsto tveganj
potrebni za obvladovanje teh tveganj.

Količnik kapitalske ustreznosti
69. člen
(1) Količnik kapitalske ustreznosti je razmerje med kapitalom
banke in tveganju prilagojene aktive povečane za drugim
tveganjem prilagojene postavke.
(2) Količnik kapitalske ustreznosti mora vedno znašati najmanj
8% (količnik minimalne kapitalske ustreznosti).
Tveganju prilagojena aktiva
70. člen
(1) Tveganju prilagojena aktiva je seštevek knjigovodskih stanj
vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, zmanjšanih za
oblikovane posebne rezervacije za te postavke, in tehtanih po
stopnji kreditnih tveganj.
(2) Stopnje za tehtanje kreditnih tveganj določi Banka Slovenije v
razponu od 0% za gotovino, terjatve do Banke Slovenije in
kratkoročne terjatve do Republike Slovenije ter terjatve,
zavarovane z denarnimi vlogami v banki, do 100% za terjatve
brez kvalitetnega zavarovanja ter naložbe V osnovna sredstva in
kapital, ki se ne odštevajo od kapitala banke.
(3) Zunajbilančne postavke se pri izračunu tveganju prilagojene
aktive upoštevajo z uporabo konverzijskih faktorjev, ki jih določi
Banka Slovenije.
Drugim tveganjem prilagojene postavke
71. člen

Predpis o ugotavljanju, merjenju in obvladovanju
tveganj
74. člen

(1) Tržnim tveganjem prilagojene postavke se izračunajo tako,
da se vrednosti vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih
instrumentov, katerih imetnik je banka, ter terjatev in obveznosti
banke iz poslov trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma drugimi

Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ugotavljanja, merjenja
in obvladovanja tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri poslovanju,
s tem da zlasti določi:
1. podrobnejša merila za razvrščanje postavk po stopnji tveganj
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2.

3.
4.
5.
6.

oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke
in kvaliteto zavarovanja terjatev banke po vrsti in obsegu tega
zavarovanja.
(2) Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je temelj
nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe in kvaliteto
zavarovanja terjatev banke.

zaradi ocene kreditnih tveganj in izračuna posebnih rezervacij,
ki jih je banka dolžna oblikovati,
podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk pri izračunu
izpostavljenosti banke in podrobnejša merila za upoštevanje
skupine oseb iz drugega odstavka 79. člena tega zakona pri
izračunu izpostavljenosti,
podrobnejši način izračuna količnikov likvidnosti in najmanjši
obseg likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati.
podrobnejši način izračunavanja stanja posameznih
neizravnanih postavk, in največji dovoljeni obseg posameznih
neizravnanih postavk in vseh neizravnanih postavk,
podrobnejši način razvrščanja in merjenja tveganj neizpolnitve
nasprotne stranke, povezana z državo izvora nasprotne
stranke,
podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih naložb
zaradi izračuna omejitev iz 87. in 88. člena tega zakona.

5.4.3. Izpostavljenost
Pojem izpostavljenosti
79. člen
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh
terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti naložb v
vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih deležev banke
v tej osebi.
(2) Pri izračunu izpostavljenosti se za posamezno osebo štejeta
tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane tako, da za
banko predstavljajo eno samo tveganje.

Rezervacije
75. člen

Največja dopustna izpostavljenost
80. člen

(1) Banka lahko oblikuje rezervacije za splošna bančna tveganja,
namenjene kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz
njenega celotnega poslovanja.
(2) Če banka oblikuje rezervacije za splošna bančna tveganja,
mora v izkazu uspeha ločeno prikazovati prihodke in odhodke,
povezane s povečevanjem oziroma zmanjševanjem teh
rezervacij.
(3) Banka mora oblikovati posebne rezervacije glede na posebna
tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin
posameznih poslov.
(4) Za posebne rezervacije iz tretjega odstavka tega člena se
štejejo tudi rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebno
tveganje neizterljivosti terjatev iz naslova zajamčenih vlog v
primeru stečaja druge banke.

(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ne sme presegati
višine 25% kapitala banke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpostavljenost banke do osebe, ki je v razmerju do banke posredno ali
neposredno obvladujoča družba oziroma, ki jo banka posredno
ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali
neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme presegati
višine 20% kapitala banke.
(3) Če banka preseže največjo dopustno izpostavljenost iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena zaradi združitve dveh
pravnih oseb oziroma zaradi drugih vzrokov, na katere ne more
vplivati, mora o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
Obvestilu mora priložiti opis ukrepov, ki jih bo opravila zaradi
uskladitve s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena in roke,
v katerih bo te ukrepe opravila.

5.4.2. Kreditna tveganja
Kreditno tveganje
76. člen

Velika izpostavljenost
81. člen

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve
obveznosti dolžnika do banke.

(1) Velika izpostavljenost banke je izpostavljenost banke do
posamezne osebe, ki dosega ali presega višino 10% kapitala
banke.
(2) Za sklenitev posameznega pravnega posla, na podlagi
katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala
velika izpostavljenost banke do posamezne osebe, je potrebno
soglasje nadzornega sveta banke. Soglasje nadzornpga sveta je
potrebno tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se
velika izpostavljenost banke do posamezne osebe poveča tako,
da doseže oziroma preseže 15% oziroma 20% kapitala banke.

Ocena kreditnih tveganj
77. člen
(1) Banka mora v okviru predpisanih in internih meril razvrščati
aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po tveganosti in
ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova kreditnih tveganj.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena mora banka
razvrščati v skupine na podlagi ocene sposobnosti dolžnika
izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti.
(3) Dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke ob
dospelosti mora temeljiti na:
1. oceni finančnega položaja posameznega dolžnika,
2. oceni njegove zmožnosti zagotavljati denarni pritok, v obsegu,
potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do banke,
3. vrsti in obsegu zavarovanja terjatev banke do posameznega
dolžnika,
4. izpolnjevanju dolžnikovih obveznosti do banke v preteklih
obdobjih.

Omejitev vsote velikih izpostavljenosti
82. člen
Vsota vseh velikih izpostavljenosti banke ne sme presegati 800%
višine kapitala banke.
Izpostavljenost do oseb v posebnem razmerju z
banko
83. člen
(1) Osebe v posebnem razmerju z banko so člani uprave, člani
nadzornega sveta, prokuristi banke in s temi osebami povezane
osebe.
(2) Za sklenitev pravnega posla, ki je temelj nastanka
izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko,

Spremljanje kreditnih tveganj
78. člen
(1) Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge
pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke, mora banka
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Omejitev posameznih naložb
88. člen

je potrebno soglasje nadzornega sveta banke.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za kredite, ki
jih odobri banka pod pogoji, ki niso ugodnejši od tistih, določenih s
splošnimi pogoji poslovanja banke.

(1) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
posamezne nefinančne organizacije ne sme presegati 15% višine
kapitala banke.
(2) Določba tretjega odstavka 87. člena tega zakona se uporablja
tudi za naložbe iz prvega odstavka tega člena.

5.4.4. Likvidnostna tveganja
Upravljanje z likvidnostjo
84. člen

5.5. UKREPI SPREMLJANJA TVEGANJ IN
ZAGOTAVLJANJA KAPITALSKE USTREZNOSTI

(1) Banka mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem
trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti.
(2) Banka mora za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki
obsega:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje;
2. redno spremljanje likvidnosti;
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov nelikvidnosti.

5.5.1. Izračunavanje in poročanje
Količniki likvidnosti sredstev
89. člen
Banka mora dnevno izračunavati količnike likvidnosti sredstev.
Izračunavanje
90. člen
Banka mora tekoče izračunavati in ugotavljati:
1. višino kapitala;
2. kapitalske zahteve;
3. kapitalsko ustreznost;
4. izpostavljenost;
5. kreditna tveganja;
6. stanje neizravnanih postavk in skupno stanje postavk;
7. vrednost naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.

5.4.5. Obrestna, valutna in druga tržna tveganja
Uskladitev naložb
85. člen
Banka mora naložbe zaradi katerih je izpostavljena tveganjem
morebitnih izgub zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih
valut, spremembe cen vrednostnih papirjev in drugih finančnih
instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj, ustrezno uskladiti z
obveznostmi banke, katerih višina je odvisna od enakih
sprememb.

Poročila o merjenju tveganj
91. člen

Stanje neizravnanih postavk
86. člen

Banka mora Banki Slovenije poročati o
1. kapitalu,
2. kapitalskih zahtevah,
3. kapitalski ustreznosti,
4. izpostavljenosti
5. oceni kreditnih tveganj iz 77. člena tega zakona.
6. likvidnosti
7. stanju neizravnanih postavk
8. vrednosti naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.

(1) Stanje neizravnanih postavk je razlika med aktivnimi in
pasivnimi bilančnimi oziroma zunjabilančnimi postavkami, katerih
višina je odvisna od spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut,
spremembe cen vrednostnih papirjev in drugih finančnih
instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj.
(2) Banka mora ločeno izračunavati stanje posameznih
neizravnanih postavk, katerih višina je odvisna od posamezne
spremembe iz prvega odstavka tega člena.
(3) Stanje posameznih neizravnanih postavk in skupno stanje
vseh neizravnanih postavk ne sme preseči obsega, določenega
s predpisom iz 4. točke 74. člena tega zakona.

Vsebina in način poročanja
92. člen
Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 91. člena
tega zakona ter roke in način poročanja.

5.4.6. Naložbe v kapitalske deleže in nepremičnine
Omejitev skupnega obsega naložb
87. člen

5.5.2. Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti
in likvidnosti

(1) Vrednost naložb bank v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo
in naložb iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij
skupno ne sme presegati višine kapitala banke.
(2) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
nefinančnih organizacij skupno ne sme presegati 60% višine
kapitala banke.
(3) Za naložbe iz prvega in drugega odstavka tega člena se prva
tri leta po pridobitvi ne štejejo naložbe, ki jih je banka pridobila
namesto izpolnitve denarne obveznosti pravne osebe v postopku
finančnega prestrukturiranja te osebe.
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Prepoved izplačila dobička
93 člen
Banka ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende
oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova udeležbe v
dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih,
v naslednjih primerih:
1. če je kapital banke manjši od minimalnega kapitala, določenega
v 68. členu tega zakona;
2. če bi se kapital banke zaradi izplačila dobička zmanjšal tako,
da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 68.
členu tega zakona;
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gre za bančno skupino po tem zakonu, če je banka s sedežem
v Republiki Sloveniji prej pridobila pravico opravljati bančne
storitve.
(5) Za posredno udeležbo v smislu tretjega odstavka tega člena
se šteje udeležba preko neposrednega imetnika kapitalskega
deleža oziroma glasovalnih pravic, pri katerem je nadrejena
družba udeležena z najmanj 20% deležem v kapitalu oziroma
glasovalnih pravicah.
(6) Za nadrejeno družbo v bančni skupini se ne glede na tretji
odstavek tega člena ne šteje:
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati podrejena
drugi banki s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati
podrejen banki oziroma drugemu finančnem holdingu s
sedežem v Republiki Sloveniji,
3. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati
podrejen banki, ki ima v drugi državi članici pravico opravljati
bančne storitve.
(7) Banka Slovenije se lahko dogovori z nadzornimi organi držav
članic, pristojnimi za nadzor posameznih podrejenih bank v bančni
skupini, za porazdelitev nalog v zvezi z nadzorom finančnega
položaja bančne skupine.

3. če banka ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti,
določenega s predpisom iz 3. točke 74. člena tega zakona;
4. če banka zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala
najmanjšega obsega likvidnosti, določenega s predpisom iz 3.
točke 74. člena tega zakona;
5. če je Banka Slovenije banki odredila odpravo kršitev v zvezi z
napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilančnih
postavk, katerih pravilno izkazovanje bi vplivalo na izkaz
uspeha banke, in banka ni ravnala v skladu s to odredbo o
odpravi kršitev.
Ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala
94. člen
(1) Če kapital banke zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih
vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 68. členu
tega zakona, mora uprava banke nemudoma sprejeti tiste ukrepe
za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je
pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za
odločanje o katerih so pristojni drugi organi banke.
(2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prvega odstavka
tega člena mora uprava poročati Banki Slovenije s poročilom iz
91. člena tega zakona.

Pojmi povezani z bančno skupino
96. člen

6. KONSOLIDIRANI NADZOR BANK

(1) Finančni holding je pravna oseba,
1. ki ni banka,
2. katere glavna dejavnost je pridobivanje oziroma imetništvo
kvalificiranih deležev oziroma opravljanje drugih finančnih
storitev;
3. ki so mu podrejene izključno oziroma pretežno banke oziroma
druge finančne organizacije, pri čemer za presojo pretežno
podrejenih družb ni odločilno njihovo število, temveč bilančna
vsota, višina kapitala, knjigovodska vrednost deležev in druga
gospodarska merila, in
4. kateri je podrejena vsaj ena banka ali borzno posredniška
družba.
(2) Družba za pomožne bančne storitve je pravna oseba,
1. katere dejavnost je neposredno povezana z opravljanjem
bančnih storitev, oziroma
2. katere dejavnost obsega upravljanje z nepremičninami,
upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov oziroma
opravljanje podobnih poslov, in ima naravo pomožne dejavnosti
v razmerju do glavne dejavnosti ene ali večih bank.

Bančna skupina
95. člen
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad banko v bančni skupini,
tudi na podlagi konsolidacije finančnega položaja bančne skupine.
(2) Bančna skupina po tem zakonu obstoji, kadar je banka, ali
finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba
eni ali večim bankam oziroma drugim finančnim organizacijam ali
družbi za pomožne bančne storitve, s sedežem v Republiki
Sloveniji ali izven nje (v nadaljnjem besedilu: podrejene družbe).
(3) Šteje se, da je banka ali finančni holding nadrejena družba v
smislu drugega odstavka tega člena, če je v podrejenih družbah
iz drugega odstavka tega člena:
1. večinsko posredno ali neposredno udeležena,
2. ima posredno ali neposredno večino glasovalnih pravic,
3. ima pravico imenovati večino članov uprave ali nadzornega
sveta,
4. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv,
5. dejansko izvršuje prevladujoč vpliv,
6. ima na podlagi pogodbe z enim ali več drugimi delničarji oziroma
družbeniki odvisne družbe pravico izvrševati njihove
glasovalne pravice, tako da ima skupaj z lastnimi glasovalnimi
pravicami večino, potrebno za imenovanje večino članov
uprave oziroma nadzornega sveta, ali
7. ima posredno ali neposredno najmanj 20% glasovalnih pravic
oziroma udeležbe v kapitalu podrejene družbe, in izvršuje to
udeležbo skupaj z eno ali več pravnih oseb, ki niso člani
bančne skupine.
(4) Bančna skupina obstoji tudi, če ima finančni holding sedež v
državi članici in
1. je finančnemu holdingu na enega od načinov iz tretjega
odstavka tega člena podrejena najmanj ena banka s sedežem
v Republiki Sloveniji, in
2. finančnemu holdingu ni podrejena nobena banka, ki ima v
državi članici pravico opravljati bančne storitve, in ki ima sedež
v državi sedeža finančnega holdinga, in
3. ima banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je podrejena
finančnemu holdingu višjo bilančno vsoto kot katerakoli druga
banka, ki je podrejena temu holdingu in ima v državi članici
pravico opravljati bančne storitve; kadar ima finančnemu
holdingu podrejena banka s sedežem v Republiki Sloveniji
enako bilančno vsoto kot druga temu holdingu podrejena banka,
poročevalec, št. 80

Obveznosti nadrejene banke v bančni skupini
97. člen
(1) Nadrejena banka v bančni skupini je banka s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ni hkrati podrejena nobeni drugi banki s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če v bančni skupini več bank
izpolnjuje ta pogoj je med njimi nadrejena tista, ki ima najvišjo
bilančno vsoto.
(2) Nadrejena banka v bančni skupini je odgovorna za
izpolnjevanje obveznosti bančne skupine, določene s tem
zakonom.
Obvladovanje tveganj v bančni skupini
98. člen
(1) Bančna skupina kot celota mora ravnati v skladu s pravili o
obvladovanju tveganj, določenimi s tem zakonom.
(2) Bančna skupina mora biti organizirana tako, da je nadrejeni
banki v bančni skupini omogočeno spremljanje tveganj, ki jim je
izpostavljena bančna skupina, in izvrševanje ukrepov za
obvladovanje teh tveganj.
(3) Bančna skupina mora kot celota izračunavati konsolidirano
stanje:
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Obveščanje Banke Slovenije in razkrivanje podatkov
102. člen

1. kapitala,
2. kapitalske ustreznosti,
3. izpostavljenosti,
4. neizravnanih postavk,
5. naložb v kapital nefinančnih organizacij.

(1) Banka mora Banko Slovenije tekoče obveščati o vseh dejstvih
in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali gre za bančno
skupino po tem zakonu.
(2) Banka v bančni skupini mora v posebnem dodatku k letnem
poročilu razkriti podatke o podrejenih oziroma nadrejenih družbah
v bančni skupini.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o vsebini in
rokih za poročanje na podlagi prvega odstavka tega člena in
podrobnejšo vsebino dodatka k letnemu poročilu iz drugega
odstavka tega člena.

Konsolidacija finančnega stanja in rezultatov
poslovanja bančne skupine
99. člen
(1) Nadrejena banka v bančni skupini mora sestavljati in predlagati
konsolidirane računovodske izkaze.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ter obseg
konsolidacije in vsebino konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Banka Slovenije lahko banki v bančni skupini naloži, da opravi
konsolidacijo posameznih postavk oziroma posameznih poslov
ali skupine poslov znotraj bančne skupine, če je to potrebno
zaradi popolnega ali pravilnega prikaza finančnega stanja oziroma
rezultatov poslovanja bančne skupine kot celote oziroma
posamezne banke v bančni skupini.

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
Zaupni podatki
103. člen
(1) Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in
okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem storitev
za stranko in pri poslovanju s posamezno stranko.
(2) Zaupni so tudi podatki o stanju hranilnih vlog in bančnih denarnih
depozitov ter stanju in prometu na tekočih in žiro računih.

Konsolidacija v drugih primerih
100. člen
(1) Tudi kadar ne gre za bančno skupino po tem zakonu lahko
Banka Slovenije naloži banki, ki je na način iz drugega odstavka
95. člena tega zakona podrejena pravni osebi, ki ni banka oziroma
finančni holding, da opravi konsolidacijo posameznih poslov
oziroma skupin poslov, če je to potrebno zaradi popolnega ali
pravilnega prikaza finančnega stanja oziroma rezultatov
poslovanja banke.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora banki posredovati
vse podatke, potrebne za konsolidacijo poslov oziroma skupin
poslov iz prvega odstavka tega člena.

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
104. člen
(1) Člani organov banke, delničarji banke, delavci banke oziroma
druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v banki oziroma
opravljanju storitev za banko na kakršen koli način dostopni
zaupni podatki iz 102. člena tega zakona, teh podatkov ne smejo
sporočiti tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi
jih izkoriščale tretje osebe.
(2) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih
primerih:
1. če stranka izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni
zaupni podatki,
2. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
3. določenih z zakonom o preprečevanju pranja denarja,
4. če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih razmerjih med
banko in stranko v sodnem sporu,
5. če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku po umrli
stranki in predložitev teh pisno podatkov zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
6. če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje
komitenta in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
7. če te podatke potrebuje Banka Slovenije oziroma drug nadzorni
organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
8. če te podatke potrebuje davčni organ v postopku, ki ga vodi v
okviru svojih pristojnosti.

Posredovanje podatkov
101. člen
(1) Podrejene družbe v bančni skupini morajo posredovati
nadrejeni družbi vse podatke in informacije, ki jih ta potrebuje za
konsolidacijo in zagotoviti ustrezne postopke notranjega nadzora
nad pravilnostjo teh podatkov in informacij.
(2) Pravne osebe iz petega odstavka 95. člena tega zakona
morajo banki, ki jim je nadrejena, sporočati podatke o njihovih
udeležbah v drugih pravnih osebah, ki so pomembni za presojo,
ali obstoji obveznost konsolidacije nadrejene banke v zvezi s
posredno udeležbo.
(3) Nadrejena banka v bančni skupini mora zagotoviti, da ji
podrejene družbe v bančni skupini in nadrejeni finančni holding
posredujejo podatke, ki so potrebni za konsolidacijo. Če nadrejeni
finančni holding v bančni skupini nadrejeni banki ne posreduje
podatkov, potrebnih za konsolidacijo, mora banka o tem takoj
obvestiti Banko Slovenije.
(4) Podatki in informacije, potrebni za konsolidacijo, v smislu
prvega do tretjega odstavka tega člena so tisti, ki se nanašajo na:
1. aktivne in pasivne bilančne in zunajbilančne postavke,
2. kapital,
3. veliko izpostavljenost,
4. letno poročilo s prilogami,
5. stanja neizravnanih postavk,
6. naložbe v kapital nefinančnih organizacij
7. druge postavke, ki vplivajo na konsolidacijo v zvezi z
likvidnostnimi ter tečajnimi, obrestnimi in drugimi tržnimi
tveganji.
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Uporaba zaupnih podatkov
105. člen
Banka Slovenije oziroma drugi organi in sodišča smejo podatke,
ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka 104. člena tega
zakona, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili
podatki pridobljeni.
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delovanja revizije.

8. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
Splošna določba
106. člen

Naloge notranje revizije
113. člen

Banka mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine,
vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska
poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi
predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, če
ni v tem poglavju drugače določeno.

(1) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem
banke z namenom preverjanja, če banka:
1. opravlja bančne in druge finančne storitve pravilno in v skladu
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter
notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke,
2. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti
knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga
poročila v skladu s tem zakonom in na njegovi podlđgi izdanimi
predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke,
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v
skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja,
kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili delovanja
notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme
uprava banke.
(3) Notranja revizija mora uskladiti metode svojega dela z delom
zunanjih revizorjev banke, ki pregledujejo letne računovodske
izkaze oziroma opravljajo posebno revizijo na zahtevo Banke
Slovenije oziroma posebno ali izredno revizijo na podlagi določb
Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 47/97).

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
107. člen
Banka mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige,
poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma
poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali
posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.
Kontni okvir in sheme izkazov
108. člen
(1) Banka razvršča podatke v računovodske evidence po
kontnem okviru za banke.
(2) Banka pri sestavljanju računovodskih izkazov uporablja
sheme računovodskih izkazov za banke.

Delavci notranje revizije
114. člen

Letno poročilo
109. člen

(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora banka zaposliti
najmanj eno osebo, ki je pridobila naziv revizor oziroma
preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v banki ne
smejo opravljati nobenih drugih nalog.
(3) Nalog notranje revizije ne smejo opravljati člani uprave banke.

(1) Banka sestavlja računovodske in konsolidirane računovodske
izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
(2) Banka mora predložiti Banki Slovenije nerevidirane
računovodske izkaze v dveh mesecih po preteku koledarskega
leta.

Letni program dela notranje revizije
115. člen

Mesečno poročilo
110. člen

(1) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom sprejme letni
program dela notranje revizije.
(2) Letni program mora obsegati:
1. področja poslovanja na katerih bo notranja revizija opravila
pregled poslovanja,
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po posameznih
področjih.
(3) Podrobnejši načrt dela notranje revizije sprejme uprava banke.

Banka mora Banki Slovenije predložiti mesečno poročilo o stanju
in prometu na knjigovodskih računih.
Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
111. člen
Banka Slovenije izda sklep o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih bank, s katerim predpiše:
1. kontni okvir za banke;
2. vrste in sheme računovodskih izkazov bank;
3. podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila bank in
dodatkov k temu poročilu;
4. podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in
sestavljanja računovodskih izkazov;
5. podrobnejšo vsebino ter način in roke za posredovanje
mesečnih poročil iz 110. člena tega zakona.

Poročilo o notranjem revidiranju
116. člen
(1) Notranja reviz'ija mora najmanj za vsako trimesečje izdelati
poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja,
2. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih kontrol,
3. kršitve in nepravilnosti, ki jih je notranja revizija ugotovila pri
posameznem pregledu poslovanja, in predlog ukrepov za
odpravo teh kršitev in nepravilnosti,
4. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki jih je
ugotovila notranja revizija.
(2) Notranja revizija mora izdelati letno poročilo o notranjem
revidiranju, ki obsega:
1. poročilo o uresničitvi letnega programa dela,
2. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov
poslovanja.
(3) Trimesečno in letno poročilo mora notranja revizija predložiti
upravi in nadzornemu svetu.
(4) Uprava mora letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem
nadzornega sveta uvrstiti na dnevni red skupščine hkrati z
revidiranim letnim poročilom banke.

9. NOTRANJA REVIZIJA
Notranja revizija
112. člen
(1) Banka mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni
organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi banke ter
funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih
delov banke.
(2) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom določi pravila
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

stanju prevzetih in morebitnih obveznosti;
prikazu učinkov konsolidacije;
izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj;
delovanju notranje revizije;
načinu vodenja poslovnih knjig;
kvaliteti informacijskega sistema v banki;
pravilnost in popolnost obvestil in poročil Banki Slovenije,
vrednotenju bilančnih in zunajbilančnih postavk in računovodskih politikah,
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši
obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.
(3) Banka Slovenije lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila
v zvezi z revizijskim pregledom.
(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno oziroma
izdelano v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, Banka
Slovenije zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi
drug pooblaščeni revizor na stroške banke.

Obveščanje uprave banke in nadzornega svet
117. člen
(1) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da banka
krši pravila o obvladovanju tveganj ter ji zaradi tega grozi
nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena varnost
poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva za
zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti upravo banke.
(2) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da uprava
banke krši pravila o obvladovanju tveganj, mora o tem nemudoma
obvestiti tudi nadzorni svet.
10. REVIDIRANJE
Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila
118. člen

Objava povzetka revidiranega letnega poročila
122. člen

(1) Letno poročilo banke in konsolidirano letno poročilo bančne
skupine mora pregledati pooblaščeni revizor.
(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena
lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima
pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog
revidiranja.
(3) Naloge revidiranja letnega in konsolidiranega letnega poročila
nadrejene banke v bančni skupini in letnih poročil podrejenih družb
v tej bančni skupini mora opraviti ista revizijska družba.
(4) Banka mora Banki Slovenije in ministrstvu, pristojnem za finance predložiti revidirano letno poročilo in revidirano
konsolidirano letno poročilo v roku osmih dni po prejemu
revizorjevega poročila oziroma najkasneje v petih mesecih po
izteku koledarskega leta.

(1) Banka v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku,
ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objavi povzetek revidiranega
letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila
z mnenjem revizorja v 15 dneh po sprejemu na skupščini, vendar
najkasneje v šestih mesecih po preteku koledarskega leta.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz
prvega odstavka tega člena.
11. NADZOR NAD BANKAMI
11.1. Splošne določbe

Poročanje Banki Slovenije
119. člen

Nadzor nad bankami
123. člen

Če revizor pri pregledu ugotovi, da banka oziroma z banko
povezana oseba krši pravila o obvladovanju tveganj ter banki
zaradi tega grozi nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena
varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva
za zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti Banko
Slovenije.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom
preverjanja, če banke spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj
in druga pravila, določena s tem zakonom in predpisi izdanimi na
njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje bank,
in predpisi izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami,
povezanimi z banko, če je to potrebno zaradi nadzora nad
poslovanjem banke. (3) če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Banka Slovenije
pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim
organom.
(4) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad hranilno kreditnimi
službami z namenom preverjanja, če hranilno kreditne službe
spoštujejo določbe 5., 8., 9. in 10. poglavja tega zakona.

Dolžnost banke do posredovanja informacij
120. člen
(1) Uprava banke mora revizorju posredovati vso potrebno
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise
in računalniške zapise. Revizorjem mora banka v okviru
običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do poslovnih in
delovnih prostorov.
(2) Za izvajanje revizije mora banka dati revizorski družbi na
razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili opravljeni
vnosi ali shranjevanje podatkov z uporabo računalniške obdelave,
mora banka na lastne stroške v primernem roku revizorju dati na
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in,
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu
kopij.

Način opravljanja nadzora
124. člen
Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami s:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil
bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma
drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. opravljanjem pregledom poslovanja bank;
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.

Vsebina revizijskega pregleda
121. člen
(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o:
1. bilanci stanja;
2. izkazu uspeha;
3. spremembah kapitala;
4. izkazu finančnih tokov;
5. stanju in spremembah rezervacij in izvršenih odpisih terjatev;
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Letno nadomestilo za opravljanje nadzora
125. člen
(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 124. člena tega zakona
plačujejo banke Banki Slovenije nadomestilo za nadzor, ki ga
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glede na višino tveganju prilagojene aktive iz prvega odstavka
70. člena tega zakona določa tarifa Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka
tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih
dolžne plačati vse banke za posamezno leto, ne preseže dejanskih
stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena tega zakona v tem
letu.
(3) Če banka ne plača nadomestila, v rokih, ki jih določa tarifa
Banke Slovenije, Banka Slovenije banki z odločbo naloži plačilo.
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.

Predpis o poročanju
129. člen
Banka Slovenije izda sklep o poročanju, s katerim predpiše
podrobnejšo vsebino poročil iz 127. člena tega zakona, ter način
in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz 127. člena tega
zakona.
11.3. Ukrepi nadzora
11.3.1. Splošna določba

Stroški nadzora
126. člen

Ukrepi nadzora
130. člen

(1) Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po tem zakonu mora
Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka,
ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa Banke Slovenije.
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči
Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa
nadzora.
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega
člena je dopusten upravni spor tudi če proti odredbi oziroma
odločbi o izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten.
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.

Ukrepi nadzora nad banko po tem zakonu so:
1. odreditev odprave kršitev;
2. odreditev dodatnih ukrepov;
3. prepoved opravljanja določenih bančnih poslov oziroma drugih
finančnih storitev;
4. odvzem dovoljenja;
5. izredna uprava;
6. prisilna likvidacija banke;
7. odločanje o razlogih za stečaj banke.
11.3.2. Odprava kršitev

11.2. Poročanje
Odredba o odpravi kršitev
131. člen

Redno poročanje
127. člen

(1) Banka Slovenije izda odredbo o odpravi kršitev, če pri
opravljanju nadzora nad banko ugotovi:
1. da član uprave banke nima dovoljenja iz 25. člena tega zakona;
2. da banka ne izpolnjuje pogojev za opravljanje bančnih storitev
oziroma drugih finančnih storitev iz 38. člena tega zakona
oziroma drugega odstavka 6. člena tega zakona;
3. da banka opravlja druge finančne storitve, za katere ni pridobila
dovoljenja Banke Slovenije, oziroma opravlja dejavnosti, ki jih
po tem zakonu ne sme opravljati;
4. da banka krši pravila o obvladovanju tveganj;
5. da banka krši pravila o vodenju poslovnih knjig in poslovnih
poročil, notranji reviziji oziroma o revidiranju letnih poročil;
6. da banka krši obveznosti poročanja in obveščanja;
7. da banka krši druge določbe tega zakona oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisov oziroma drugih zakonov, ki urejajo
poslovanje bank.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije
rok za odpravo kršitev.

(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o naslednjih dejstvih in
okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi
kvalificiranih deležev iz 18. člena tega zakona;
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave;
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem
prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma
spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25% oziroma
več,
7. naložbah v kapital nefinančnih organizacij,
8. nastanku velike izpostavljenosti,
9. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
10. prenehanju opravljanja določenih bančnih oziroma drugih
finančnih storitev.
(2) Uprava banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o
naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja
posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne
dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona.

Poročilo o odpravi kršitev
132. člen
(1) Banka mora v roku iz drugega odstavka 131. člena tega
zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Banki Slovenije dostaviti
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so
bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Banka
Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.
Banka Slovenije lahko pred izdajo odločbe opravi ponoven pregled
poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev ali so kršitve
odpravljene.
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Banka
Slovenije banki z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok
za dopolnitev.

Poročanje na zahtevo Banke Slovenije
128. člen
Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora
oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije.
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11.3.3. Odvzem dovoljenja

(4) Banka Slovenije mora odločbo oziroma odredbo iz drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po
prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve
odpravljene.

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti
134. člen

Dodatni ukrepi za uresničevanje pravil o
obvladovanju tveganj
133. člen

(1) Banka Slovenije odvzame banki dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov,
2. če banka ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske ustreznosti in
drugih pogojev za poslovanje v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj,
3. če banka ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in
pravilnega poročanja oziroma obveščanja Banke Slovenije ali
če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim
poslovanjem,
4. če banka ravna v nasprotju z odredbo o odpravi kršitev,
5. če je banka odredila dodatni ukrep iz 3. točke prvega odstavka
133. člena tega zakona in nadzorni svet v roku, določenem za
izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma članov
uprave in imenoval novih,
6. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža iz drugega odstavka 21. člena tega
zakona osebi, ki je neposredno oziroma posredno obvladujoča
družba banke,
7. če banka ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem
sredstev za izplačilo zajamčenih vlog
8. če banka ne izpolnjuje tehničnih, organizacijskih, kadrovskih
oziroma drugih pogojev za opravljanje bančnih storitev.
(2) Če so hkrati podani razlogi za odvzem dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena in razlogi za prisilno likvidacijo iz 147. člena
tega zakona, Banka Slovenije oba postopka združi.
(3) Če banka ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih, organizacijskih
oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih vrst bančnih
poslov oziroma za opravljanje posameznih finančnih storitev,
Banka Slovenije lahko namesto odvzema dovoljenja z odločbo
banki prepove opravljati te bančne posle oziroma druge finančne
storitve.
(4) Za postopek v zvezi z izrekom prepovedi opravljanja
posameznih vrst bančnih poslov oziroma drugih finančnih storitev
se smiselno uporabljajo določbe o postopku za odvzem dovoljenja.

(1) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da banka
huje krši pravila o obvladovanju tveganj, lahko z odredbo o odpravi
kršitev odredi tudi naslednje dodatne ukrepe:
1. naloži upravi banke, da sprejme načrt ukrepov za zagotovitev
minimalnega kapitala banke,
2. naloži upravi banke in nadzornemu svetu, da skličeta
skupščino delničarjev banke ter predlagata sprejem ustreznih
sklepov, kot na primer:
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z novimi vložki,
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke iz sredstev
dobička,
3. naloži nadzornemu svetu banke, da razreši člana oziroma
člane uprave in imenuje novega člana oziroma člane uprave;
4. prepove banki dajanje posojil oziroma opravljanje bančnih
oziroma drugih finančnih poslov za določene osebe z
neprimerno kreditno boniteto;
5. prepove banki sklepanje poslov s posameznimi delničarji, člani
uprave, nadzornega sveta, povezanimi družbami ali
investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje, ki je
z banko povezana oseba;
6. naloži upravi banke, da sprejme in opravi ukrepe za:
- izboljšanje postopkov upravljanja s tveganji;
- spremembo področij poslovanja banke;
- omejitev dajanja posojil;
- izboljšanje postopkov izterjatve zapadlih terjatev banke;
- pravilno vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk;
- izboljšanje računovodsko informacijskega sistema;
- izboljšanje postopkov notranjih kontrol in notranjega revidiranja;
- druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o obvladovanju
tveganj:
7. naloži banki izvedbo ukrepov, določenih z Zakonom o Banki
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije/I, št. 1-17/91)
(2) Šteje se, da banka huje krši pravila o obvladovanju tveganj,
če:
1. ne dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona;
2. ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče poslovnih
knjig, poslovne dokumentacije ter drugih administrativnih in
poslovnih evidenc tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali
posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
3. ne sprejme ukrepov in določi pravil za ustrezno vrednotenje
bilančnih in zunajbilančnih postavk oziroma če te postavke
vrednoti v nasprotju s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi
izdanimi predpisi;
4. opravlja druge finančne storitve, za katere ni pridobila
dovoljenja Banke Slovenije, oziroma če opravlja dejavnosti,
ki jih po tem zakonu ne sme opravljati;
5. sklepa pravne posle oziroma opravlja pravna dejanja, na
podlagi katerih nastane izpostavljenost banke do posamezne
osebe v nasprotju z določbami tega zakona;
6. izplača dividende v nasprotju s 93. členom tega zakona;
7. pogosto krši obveznosti pravočasnega in pravilnega
poročanja, določene s tem zakonom oziroma na njegovi
podlagi izdanimi predpisi;
8. sklepa navidezne posle z namenom napačnega prikazovanja
finančnega položaja ali izpostavljenosti banke;
9. opravlja druge posle, ki lahko ogrozijo njeno likvidnost oziroma
solventnost;
10. ne izpolnjuje obveznosti zagotavljanja sredstev za izplačilo
zajamčenih vlog.
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Pogojni odvzem dovoljenja
135. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Banka Slovenije hkrati
izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če banka v času,
ki ga določi Banka Slovenije, ki pa ne sme biti krajši od šestih
mesecev in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo
storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Banka Slovenije izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko
določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če banka v
določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji je bil izrečen
pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi
Banka Slovenije v mejah preizkusne dobe.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
136. člen
Banka Slovenije prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje
odvzame, če banka v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi
katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih
pogojev iz drugega odstavka 135. člena tega zakona.
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poslovanja banke v izredni upravi.
(2) Izredna uprava mora v devetih mesecih po imenovanju izredne
uprave izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in
pogojih poslovanja banke v izredni upravi, skupaj z oceno
ekonomske stabilnosti banke in možnosti za nadaljnje poslovanje
banke, ki vključuje:
1. oceno in posledice prevzemanja izgub banke s strani
delničarjev banke,
2. možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub banke;
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti banke;
4. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav banke z
oceno stroškov izvedbe teh ukrepov,
5. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja
banke.

11.3.4. Izredna uprava
Odločba o izredni upravi
137. člen
(1) Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi v naslednjih
primerih:
1. če je banki odredila dodatne ukrepe iz prvega odstavka 133.
člena tega zakona in banka v rokih določenih za izvajanje
dodatnih ukrepov ni pričela z izvajanjem teh ukrepov oziroma
jih ni izvedla,
2. če banka kljub izvedenim dodatnim ukrepom ne dosega
minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona;
3. če bi nadaljnje poslovanje banke lahko ogrozilo njeno likvidnost
oziroma solventnost.
(2) Z odločbo o izredni upravi določi Banka Slovenije rok trajanja
izredne uprave, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Povečanje osnovnega kapitala zaradi zagotovitve
ekonomske stabilnosti banke
143. člen

Člani izredne uprave
138. člen

(1) Če Banka Slovenije na podlagi poročila izredne uprave iz
prvega oziroma drugega odstavka 142. člena tega zakona oceni,
da je zaradi zagotovitve minimalnega kapitala banke oziroma
zaradi odprave vzrokov nelikvidnosti ali nesolventnosti banke,
potrebno ustrezno povečati osnovni kapital banke z novimi
denarnimi vložki, naloži izredni upravi, da skliče skupščino
delničarjev banke in ji predlaga sprejem sklepa o takšnem
povečanju osnovnega kapitala.
(2) Izredna uprava mora objaviti sklic skupščine zaradi odločanja
o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena
najkasneje v roku 8 dni po prejemu naloga Banke Slovenije iz
prvega odstavka tega člena.
(3) V sklicu skupščine morajo biti delničarji opozorjeni na pravne
posledice iz 144. člena tega zakona.

Z odločbo o izredni upravi Banka Slovenije imenuje dva ali več
izrednih upraviteljev, ki so člani izredne uprave banke, in določi
vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni izredni upravitelj.
Vpis v sodni register
139. člen
(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni upravi.
Hkrati se vpiše tudi ustrezna sprememba oseb, pooblaščenih za
zastopanje banke.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena
mora izredna uprava vložiti v roku treh dni od prejema odločbe.
Predlogu mora priložiti odločbo Banke Slovenije o izredni upravi.

Pravica odkupa delnic banke
144. člen

Pravne posledice izredne uprave
140. člen

(1) Če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna, pridobi Banka
Slovenije pravico v svojem imenu in za račun investitorja, ki izrazi
resno namero vložiti sredstva za povečanje osnovnega kapitala
banke, odkupiti delnice banke za ceno, doseženo na javni dražbi.
(2) Če namerava Banka Slovenije uresničiti odkupno pravico iz
prvega odstavka tega člena, mora v roku 30 dni šteto od dne, ko
je odkupno pravico pridobila, objaviti javno dražbo za prodajo
delnic investitorju.
(3) V objavi javne dražbe določi Banka Slovenije izhodiščno ceno,
na podlagi knjigovodske vrednosti delnic, ugotovljeni na podlagi
revidirane bilance stanja banke na zadnji dan v mesecu pred
pridobitvijo pravice odkupa, izdelani ob predpostavki nedelujočega
podjetja.
(4) Na javni dražbi proda Banka Slovenije delnice tistemu
zdražitelju, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno. Če na javni
dražbi nihče ne ponudi najmanj izhodiščne cene, ponudi Banka
Slovenije odkup po ceni, ki je za 5% nižja od izhodiščne, in nadaljuje
z zniževanjem ponudbene cene za enak znesek dokler
posamezni zdražitelj ne izjavi, da je pripravljen kupiti delnice.
(5) Hkrati z objavo dražbe izda Banka Slovenije klirinško depotni
družbi nalog, da v centralnem registru v zvezi z delnicami banke
vpiše prepoved razpolaganja v korist Banke Slovenije.
(6) Za vpis prepovedi razpolaganja in prenos delnic na investitorja,
v čigar imenu je Banka Slovenije uresničila odkupno pravico se
smiselno uporabljajo določbe zakona o prevzemih.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, prenese klirinško
depotna družba delnice banke na račun investitorja iz šestega
odstavka tega člena šele, ko jo Banka Slovenije obvesti, da je
investitor izvedel ustrezen postopek povečanja osnovnega

(1) V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega
sveta Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima Banka Slovenije
pravico dajati izrednemu upravitelju navodila za vodenje poslov
banke, ki so zanj obvezna.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člana uprave, se
uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, če Banka Slovenije z
navodili iz drugega odstavka tega člena ne določi drugače.
(4) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega sveta
banke, ter pristojnosti skupščine, razen pristojnosti iz 143. člena
tega zakona.
Pooblastila v času trajanja izredne uprave
141. člen
(1) Člani uprave morajo izredni upravi nemudoma omogočiti
dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke in pripraviti
poročilo o predaji poslov.
(2) Izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju morajo
člani uprave banke na zahtevo dati vsa pojasnila oziroma dodatna
poročila o poslovanju banke.
(3) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki ovira njegovo
delo, glede na okoliščine primera pa tudi zahtevati pomoč
pristojnega organa za notranje zadeve.
Poročila izredne uprave
142. člen
(1) Izredna uprava mora najmanj vsake tri mesece izdelati in
izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in pogojih
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1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 142. člena tega
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno
stanje ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla minimalni kapital
iz 68. člena tega zakona in ni pogojev za začetek stečajnega
postopka,
2. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna, in ni pogojev za
uresničitev odkupne pravice iz 144. člena tega zakona, in ni
pogojev za začetek stečajnega postopka,
3. če je banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
4. če je članu uprave banke pravnomočno odvzeto dovoljenje
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je član uprave
razrešen oziroma če član uprave ne opravlja funkcije člana
uprave več kot šest mesecev, in nadzorni svet v roku treh
mesecev ne imenuje novega člana uprave v skladu s tem
zakonu, ter banka zaradi tega nima najmanj dveh članov
uprave,
(2) Banka Slovenije mora izdati odločbo o začetku prisilne
likvidacije v roku 8 dni, ki teče
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena od izteka
roka za sprejem končnega poročila o oceni rezultatov izredne
uprave iz drugega odstavka 145. člena tega zakona,
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko
je skupščina zavrnila predlog iz prvega odstavka 143. člena
tega zakona oziroma od dneva, ko je iztekel rok za vpis in
vplačilo delnic na podlagi neuspešne prve prodaje,
3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva
izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja,
4. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od izteka
trimesečnega roka za imenovanje novega člana uprave.

kapitala banke.
Ocena rezultatov izredne uprave
145. člen
(1) Banka Slovenije mora najmanj enkrat na tri mesece oceniti
rezultate izredne uprave.
(2) Banka Slovenije mora sprejeti končno oceno rezultatov izredne
uprave najkasneje v treh mesecih po prejemu poročila iz drugega
odstavka 142. člena tega zakona.
(3) Če Banka Slovenije oceni, da se je v času trajanja izredne
uprave izboljšalo finančno stanje banke tako, da je banka dosegla
minimalni kapital iz 68. člena tega zakona, in redno izpolnjuje
svoje dospele obveznosti, mora Banka Slovenije izdati odločbo o
prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev.
(4) Če Banka Slovenije oceni, da se v času trajanja izredne uprave
finančno stanje banke ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla
minimalni kapital iz 68. člena tega zakona oziroma da bi bila
sposobno tekoče izpolnjevati dospele obveznosti, izda odločbo o
začetku likvidacije oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek
stečaja banke.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije izda tudi odločbo o podaljšanju izredne uprave za največ
šest mesecev, če ni pogojev za začetek stečaja banke in če
Banka Slovenije oceni, da bo banka v nadaljnjih šestih mesecih
lahko dosegla minimalni kapital iz 68. člena tega zakona.
Predčasno aktiviranje jamstva
146. člen
(1) Kadar med trajanjem izredne uprave zaradi povečanih dvigov
vlog postane ogrožena likvidnost banke, lahko Banka Slovenije
odloči, da se predčasno aktivira jamstvo za zajamčene vloge.
(2) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije tudi
prepove banki opravljati katerakoli izplačila razen izplačil iz naslova
dospelih zajamčenih vlog in izplačila plač delavcem banke do
višine zajamčenih plač.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena nakaže Banka
Slovenije banki likvidna sredstva kot kredit za izplačilo dospelih
zajamčenih vlog na poseben račun banke.
(4) Banka sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabiti
samo za izplačilo dospelih zajamčenih vlog.
(5) Banka Slovenije lahko prepove opravljanje izplačil iz drugega
odstavka tega člena za največ tri mesece.
(6) Če se do izteka roka iz petega odstavka tega člena finančno
stanje banke ne izboljša tako, da je banka sposobna tekoče
izpolnjevati vse dospele obveznosti, mora Banka Slovenije takoj
izdati odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka.
(7) Če je po predčasnem aktiviranju jamstva nad banko začet
stečajni postopek, se izplačila iz naslova zajamčenih vlog, ki jih je
banka opravila po predčasnem aktiviranju jamstva, štejejo za
izplačila zajamčenih vlog v primeru stečaja.
(8) Sredstva na računu iz tretjega odstavka tega člena ne morejo
biti predmet izvršbe, v primeru stečaja pa se izločijo iz stečajne
mase in nakažejo na poseben račun banke prevzemnice.
(9) Za jamstvo iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 153., 155,158.. in 159. člena tega zakona.

Likvidacijski upravitelji
148. člen
Z odločbo o začetku prisilne likvidacije Banka Slovenije imenuje
dva ali več likvidacijskih upraviteljev, in določi vrsto in obseg
poslov, ki jih opravlja posamezni likvidacijski upravitelj.
Pravne posledice prisilne likvidacije
149. člen
(1) Z dnem izdaje odločbe o prisilni likvidaciji prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in članom nadzornega
sveta banke, ter pooblastila skupščine, razen pristojnosti na
podlagi določb iz 1. točke 150. člena tega zakona.
(2) V postopku prisilne likvidacije izvršuje pristojnosti nadzornega
sveta banke in pristojnosti skupščine, razen pristojnosti na podlagi
določb iz 1. točke 150. člena tega zakona, Banka Slovenije.
Postopek prisilne likvidacije
150. člen
Če v tem podrazdelku ni drugače določeno, se za postopek
prisilne likvidacije banke smiselno uporabljajo določbe
1. 374. člena, 376. člena, 380. člena, 381. člena, 384. člena, prvega
odstavka 385. člena, 386. člena, 387. člena, 388. člena, 389.
člena, 390. člena in 393. člena ZGD, ter
2. 139. člena, tretjega odstavka 140. člena in 141. člena tega
zakona.

11.3.5. Prisilna likvidacija
Razlogi za začetek prisilne likvidacije
147. člen

Prepoved sklepanja novih poslov
151. člen

(1) Banka Slovenije izda odločbo 0 začetku prisilne likvidacije v
naslednjih primerih:

V postopku prisilne likvidacije banka ne sme sklepati nobenih
novih poslov, razen tistih, ki so potrebni za unovčenje likvidacijske
mase.

24. december 1998

23

poročevalec, št. 80

Nastop stečajnega razloga
152. člen

Likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih vlog
156. člen

Če likvidacijski upravitelji ugotovijo, da premoženje banke ne
zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke, ali da banka
nima zadosti likvidnih sredstev, da bi lahko ob dospelosti izplačala
terjatve upnikov na podlagi pogodb o depozitu oziroma drugih
terjatev upnikov, morajo o tem nemudoma obvestiti Banko
Slovenije.

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev potrebnih za izplačilo
zajamčenih vlog mora banka sredstva v višini, določeni s
predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona naložiti v
vrednostne papirje Banke Slovenije oziroma Republike Slovenije.

12. ZAJAMČENE VLOGE

(1) Z dnem začetka stečaja nad banko prevzame Banka Slovenije
v svojem imenu in za račun banke v stečaju obveznost izplačila
zajamčenih vlog banke v stečaju.
(2) Izplačilo zajamčenih vlog opravi banka prevzemnica.
(3) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva
za izplačila zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega člena.
(4) Banka prevzemnica sme sredstva iz tretjega odstavka tega
člena uporabiti samo za izplačilo zajamčenih vlog.

Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih vlog
157. člen

Zajamčena vloga
153. člen
(1) Vloga po tem zakonu je skupno stanje vseh terjatev fizične ali
pravne osebe do banke na podlagi:
1. pogodbe o vodenju tekočega ali žiro računa,
2. hranilne vloge,
3. denarnega depozita,
4. potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana
kot imenski vrednostni papir.
(2) Zajamčena vloga po tem zakonu je stanje vloge do višine
3.700.000,00 tolarjev na dan začetka stečaja nad banko.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge,
ki se glasijo na prinosnika.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge
naslednjih oseb:
1. drugih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih vložile v
svojem imenu in za svoj račun;
2. vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja;
3. vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti;
4. vloge članov uprave in nadzornega sveta banke ter njihovih
ožjih družinskih članov;
5. vloge delničarjev banke, ki so v kapitalu banke oziroma pri
glasovanju posredno ali neposredno udeleženi z najmanj 5%,
6. vloge pravnih oseb, ki so od banke odvisne družbe,
7. vloge članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz 5. in
6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu
kapitala banke,
9. vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po
ZGD.
(5) Banka mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami,
na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu jamstva za vloge.

Poziv za vplačilo sredstev
158. člen
Banka Slovenije naloži bankam iz prvega odstavka 155. člena
tega zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za
izplačilo zajamčenih vlog.
Vrnitev vplačanih sredstev
159. člen
Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih vlog
iz stečajne mase prenakaže sredstva, ki jih je prejela, bankam v
sorazmerju z višino sredstev, ki so jih vplačale v skladu s 158.
členom tega zakona.
13. STEČAJ BANKE
Prepoved prisilne poravnave
160. člen
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave.
Uporaba določb za stečajni postopek
161. člen
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečaj banke
uporabljajo Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93 in 39/97 - v nadaljnjem besedilu ZPPSL).
(2) Če banka opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po
zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, se za pravna razmerja
v zvezi s temi storitvami uporabljajo tudi posebne določbe
navedenega zakona o stečaju borzno posredniških družb.

Predpis o zajamčenih vlogah
154. člen
Banka Slovenije predpiše
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 156. člena tega zakona
in podrobnejše lastnosti vrednostnih papirjev, ki so predmet
teh naložb;
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za
izplačilo zajamčenih vlog in za uresničitev jamstva.

Stečajni razlogi
162. člen
Banka Slovenije izda odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek
stečajnega postopka v naslednjih primerih:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 142. člena tega
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno
stanje ni izboljšalo, in banka kljub izredni upravi ni sposobna
tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti
2. če pri opravljanju nadzora nad banko ugotovi, da premoženje
banke ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke,

Jamstvo za izplačilo zajamčenih vlog
155. člen
(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji jamčijo za izplačilo
zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek,
v obsegu in na način, določen s tem zakonom.
(2) Posamezna banka jamči za izplačilo zajamčenih vlog pri drugi
banki v obsegu, ki je enak deležu, ki ga glede na vsoto zajamčenih
vlog pri vseh bankah, zmanjšano za vsoto zajamčenih vlog, ki so
predmet jamstva, predstavlja vsota zajamčenih vlog pri posamezni
banki.
poročevalec, št. 80

Banka prevzemnica
163. člen
(1) Z odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
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postopka imenuje Banka Slovenije banko, ki bo prevzela posle
banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog (v nadaljnjem
besedilu: banka prevzemnica).
(2) Banka prevzemnica ima pravico do povrnitve dejanskih
stroškov, povezanih z izplačilom zajamčenih vlog.

Terjatve iz naslova zajamčenih vlog
169. člen
(1) Terjatev Banke Slovenije iz naslova sredstev iz tretjega
odstavka 146. člena in tretjega odstavka 157. člena tega zakona,
ki jih je zagotovila za izplačalo zajamčenih vlog, se iz stečajne
mase izplača kot strošek stečajnega postopka pred poplačilom
terjatev iz drugega in tretjega odstavka 160. člena ZPPSL..
(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za terjatve
banke prevzemnice iz drugega odstavka 163. člena tega zakona.

Začetek stečajnega postopka
164. člen
(1) Banka Slovenije mora pri pristojnem sodišču vložiti predlog za
začetek stečajnega postopka naslednji delovni dan po izdaji
pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek
stečajnega postopka. Predlogu mora priložiti odločbo o ugotovitvi
pogojev za začetek stečajnega postopka.
(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka brez
ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega postopka
v roku treh delovnih dni od vložitve predloga iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Proti sklepu o začetku stečajnega postopka iz drugega
odstavka tega člena ni pritožbe.

14. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI
Uporaba določb o postopku
170. člen
(1) V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad bankami, če ni v
tem poglavju drugače določeno.
(2) Postopek nadzora nad drugo osebo začne Banka Slovenije
na podlagi prijave tržnega inšpektorja oziroma drugega državnega
organa.

Stečajni upravitelj
165. člen
(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog Banke
Slovenije. Banka Slovenije lahko za stečajnega upravitelja predlaga
samo osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja.
(2) Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja, mora
sodišče pred odločitvijo o njegovi razrešitvi o razlogih obvestiti
Banko Slovenije in jo pozvati, da se o razlogih izjavi v roku, ki ne
sme biti krajši od treh in ne daljši od osmih dni.

Nadzor nad drugimi osebami
171. člen
(1) Banka Slovenije izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih
dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne storitve, ne
da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Če iz podatkov, s katerimi Banka Slovenije razpolaga, izhaja,
da oseba opravlja bančne storitve, ne da bi za opravljanje teh
storitev pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, izda
tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem
teh storitev.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in
druge dokumentacije osebe in zbere druge dokaze, zaradi
ugotovitve, ali oseba opravlja bančne storitve.
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Banka Slovenije
osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od
15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila
v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev ter v katerem
se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe.
Oseba mora poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je
opravila ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev.
(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Banka Slovenije
odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe.
(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena.
(7) Na podlagi dokončne odločbe iz petega odstavka tega člena
začne pristojno sodišče na predlog Banke Slovenije postopek
likvidacije.

Izplačilo zajamčenih vlog
166. člen
(1) Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v 10 dneh po
začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje vseh zajamčenih
vlog na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad
banko in zapisnik poslati Banki Slovenije.
(2) Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka tega
člena najkasneje v 10 dneh po njegovem prejemu in ga pošlje
sodišču, ki vodi stečajni postopek.
(3) Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna
sredstva za izplačilo zajamčenih vlog najkasneje v roku treh
mesecev šteto od začetka stečaja nad banko.
(4) Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka
stečajnega postopka.
Mnenje Banke Slovenije
167. člen
(1) Kadar sodišče v zvezi z unovčevanjem stečajne mase po
ZPPSL, odloča na podlagi predhodnega mnenja upniškega
odbora, mora v primeru stečaja banke pridobiti tudi mnenje Banke
Slovenije.
(2) Za mnenje Banke Slovenije iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe ZPPSL o mnenju upniškega odbora.

15. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE V
POSAMIČNIH ZADEVAH
15.1. SPLOŠNE DOLOČBE

Obveščanje Banke Slovenije
168. člen

Uporaba določb o postopku
172. člen

Izvod poročil stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka
vroči sodišče tudi Banki Slovenije.

(1) Banka Slovenije odloča o posamičnih zadevah, za katere je
pristojna po tem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju,
če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače
določeno.
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(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo
je Banka Slovenije izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu
z odredbo Banke Slovenije.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o
odvzemu dovoljenja.

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Banke Slovenije uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku
odločanja Banke Slovenije ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje
stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.
Izjave strank
173. člen

Pristojnost in sestava sodišča
178. člen

Stranke dajejo svoje izjave pisno.
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu
petih sodnikov.

Možnost izjave
174. člen

Tožba in odgovor na tožbo
179. člen

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti
kateri ni ugovora, mora Banka Slovenije stranko pozvati, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev,
kolikor zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega
načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. '
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih
dejstev in predlagati novih dokazov.

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
Nova dejstva in dokazi
180. člen
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev
in predlagati novih dokazov.
Meje preizkusa
181. člen
Sodišče preizkusi odločbo Banke Slovenije v mejah tožbenega
zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa
pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz
tretjega odstavka 25. člena ZUS.
Seja
182. člen
Sodišče odloča praviloma brez obravnave.

Izključitev pritožbe
175. člen

Pravna sredstva
183.člen

Proti odločbam Banke Slovenije ni pritožbe.

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva
ni pritožbe.

15.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA
15.2.2.Postopek sodnega varstva proti odločbi o
prenehanju banke

15.2.1. Skupne določbe
Postopek sodnega varstva
176. člen

Uporaba določb
184. člen

(1) Sodno varstvo proti odločbam Banke Slovenije se zagotavlja
v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu:
postopek sodnega varstva)
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97 - 2634),
če ni s tem zakonom drugače določeno.

Določbe tega podrazdelka se uporabljajo v postopku sodnega
varstva proti odločbi o začetku prisilne likvidacije ali proti odločbi
o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja (v nadaljnjem besedilu:
odločba o prenehanju banke).
Tožnik
185. člen

Pravica do sodnega varstva
177. člen

(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju banke lahko vloži:
1. banka,
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino
osnovnega kapitala ali nominalni znesek 100.000.000 tolarjev.
(2) Če je tožnik banka, jo v postopku sodnega varstva zastopa
uprava, ki so ji zaradi odločbe o prenehanju banke prenehala
druga pooblastila in pristojnosti.

(1) Proti odločbam Banke Slovenije je dovoljeno začeti postopek
sodnega varstva.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva:
1. proti odločbi, s katero Banka Slovenije odloči o ugovoru proti
odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo;
2. proti odločbi, s katero Banka Slovenije začne postopek za
odvzem dovoljenja;
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Nova dejstva in dokazi
186. člen

Vročanje
191. člen

(1) Ne glede na določbo 180. člena tega zakona lahko tožnik v
tožbi proti odločbi o prenehanju banke navaja nova dejstva in
nove dokaze, če se v tožbi sklicuje na listinske dokaze, mora te
dokaze tožbi priložiti.
(2) Banka Slovenije lahko v odgovoru na tožbo navaja nova
dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze odgovoru na tožbo priložiti.
(3) Če tožnik oziroma Banka Slovenije tožbi oziroma odgovoru
na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere se sklicuje, se ne
uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč sodišče pri
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so tožbi oziroma odgovoru
na tožbo priloženi.
(4) Po izteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora na tožbo
stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem
prostoru.
(2) Vročitve članom uprave banke se opravljajo z vračanjem
banki. Šteje se, da je z vročitvijo banki opravljena tudi vročitev
članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje,
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je
zaposlen.
Nadomestna osebna vročitev
192. člen

Glavna obravnava in seja
187. člen

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega zakona, pa ni
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči
vročevalec Banki Slovenije. Na vratih oziroma v poštnem
nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma
osebe, pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo,
v katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika,
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše.
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka,
na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.

(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v
postopku izdaje odločbe o prenehanju banke popolno in pravilno
ugotovljeno ali pa to ni sporno.
Odločanje
188. člen
(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi, zaradi katerih bi
lahko po 61. členu ZUS upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo
o stvari, sodišče odločbe o prenehanju banke ne odpravi temveč
s sodbo samo ugotovi, da je odločba o prenehanju banke
nezakonita in da ni bilo pogojev za začetek prisilne likvidacije
oziroma stečaja.
(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na tek
postopka prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko delničarji
uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti Banki Slovenije
v pravdi.
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega
varstva proti odločbi o prenehanju banke, je, ne glede na določbo
183. člena tega zakona, dovoljena pritožba, o kateri odloča
Vrhovno sodišče v senatu sedmih sodnikov.

Posredna vročitev
193. člen
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega zakona,
vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri
kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne
vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev
opravljena.

15.3. POSTOPEK NADZORA
15.3.2. Opravljanje nadzora

15.3.1. Splošne določbe

Opravljanje nadzora
194. člen

Uporaba določb
189. člen

Banka Slovenije opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil
bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma
drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh
postopkih nadzora, ki ga opravlja Banka Slovenije na podlagi
določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
nadzora splošne določbe poglavja o postopku odločanja Banke
Slovenije.

Pooblaščene osebe
195. člen

Stranka postopka nadzora
190. člen

(1) Pregled poslovanja banje opravi strokovni delavec Banke
Slovenije, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti guverner Banke
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor Banke Slovenije).
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja
lahko guverner Banke Slovenije pooblasti pooblaščenega revizorja

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Banka
Slovenije opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad banko so tudi člani uprave
banke.
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začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo
mogoče doseči namena posameznega nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno
navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 198. člena tega zakona, mora
zahteva za pregled obsegati določno navedbo poslovnih knjig,
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij
potrebno izročiti, in rok za predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma
Banki Slovenije ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja
na način, določen v 198. členu tega zakona.
(6) Banka Slovenije lahko med opravljanjem pregleda poslovanja
dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se
smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena.

ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil
guverner Banke Slovenije, enake pristojnosti kot Banka Slovenije.
Obseg pregleda
196. člen
(1) Banka mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled vseh
poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije.
(2) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije izročiti računalniške
izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in
dokumentacije.
(3) Člani uprave in zaposleni pri banki morajo pooblaščeni osebi
na njeno zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh
zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora.
(4) Pooblaščena oseba lahko opravi tudi pregled poslovanja
pravnih oseb, povezanih z banko, če je to potrebno zaradi
popolnega pregleda poslovanja banke.

Pogoji za opravljanje pregleda
200. člen

Poročila in informacije
197. člen

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Banke Slovenije
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem
pooblaščene osebe Banke Slovenije opravljajo pregled poslovanja
v prostorih iz prvega odstavka 198. člena tega zakona, v teh
prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko
na zahtevo pooblaščenih oseb Banke Slovenije podajo pojasnila
v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter
administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet
pregleda.

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Banka Slovenije od subjekta
nadzora zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so
glede na namen posameznega nadzora, pomembne za presojo
ali subjekt nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisov.
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko
Banka Slovenije zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora
in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Banka Slovenije lahko osebe iz drugega odstavka tega člena
pozove, da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki
ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi,
da o teh zadevah podajo ustno izjavo.

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih
knjig in evidenc
201. člen

Pregled poslovanja
198. člen

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na
zahtevo pooblaščene osebe Banke Slovenije zagotoviti ustrezne
pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Banki Slovenije mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo,
iz katere je razviden popolni opis dela računovodskega sistema.
Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke
računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati
vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3)^Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe,
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek.

(1) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti
in posle, v zvezi s katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo
zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu,
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora Banki Slovenije na njeno zahtevo izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne
dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena
opravlja Banka Slovenije ob delavnikih med 8.00 in 18.00 uro.
Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno,
lahko Banka Slovenije opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri
oziroma med nedelavnimi dnevi.
(5) Banka Slovenije mora pregled poslovanja opravljati tako, da s
tem ovira normalno poslovanje subjekta nadzora samo v takšni
meri kot je nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom
posameznega nadzora.

Izrekanje ukrepov nadzora
202. člen

Zahteva za pregled poslovanja
199. člep

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Banka Slovenije po
uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije izreče ukrep banki tudi na predlog člana uprave ali
nadzornega sveta banke ali delničarjev, katerih skupni deleži
dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala banke ali nominalni

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob
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znesek 100.000.000 tolarjev.

Vsebina ugovora
208. člen

15.3.3. Odprava kršitev

(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena,
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se
ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Banka
Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.

Odredba
203. člen
Kadar Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve
tega zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma
drugih predpisov, ki urejajo poslovanje bank, z odredbo subjektu
nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma
da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: odprava
kršitev).
Vsebina odredbe
204. člen
(1) Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena;
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in
predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar Banka Slovenije subjektu nadzora
naloži, da kršitve odpravi na določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Banka Slovenije
subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene
listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.

Meje preizkusa odredbe
209. člen
Banka Slovenije preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se
izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in
obrazloženih v ugovoru.

Predložitev poročila pooblaščenega revizorja o
odpravi kršitev
205. člen

Odločanje o ugovoru
210. člen
(1) O ugovoru odloča Banka Slovenije z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Banka Slovenije ugovor zavrže
ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi.
(3) Banka Slovenije ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je
prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če Banka Slovenije ugotovi, daje podan razlog iz 1., 2.,3. ali 6.
točke 207. člena tega zakona, odpravi odredbo.
(5) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5.,7. ali 8.
točke 207. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi
odredbo oziroma jo spremeni. Banka Slovenije pri odločanju o
ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.

Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig,
oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih je dolžna voditi
banka, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju banke, lahko
banki z odredbo naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži poročilo,
s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene
kršitve odpravljene.
Ugovor proti odredbi
206. člen
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v
roku 8 dni od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Banka Slovenije
z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi
narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.

Poročilo o odpravi kršitev
211. člen
(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti
ugotovljene kršitve in Banki Slovenije predložiti poročilo, v katerem
opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve
odpravljene.
(2) V primeru iz 205. člena tega zakona, mora subjekt nadzora
poročilu o odpravi kršitev priložiti tudi poročilo pooblaščenega
revizorja.
(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka tega člena izhaja,
da so kršitve odpravljene, izda Banka Slovenije odločbo, s katero
ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene.

Razlogi za ugovor
207. člen
Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe;
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe,
nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način,
določen z odredbo;
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v
nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad
katero Banka Slovenije ni pristojna opravljati nadzora;
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev
poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev;
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko
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15.3.4. Odvzem dovoljenja
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
212. člen
(1) Banka Slovenije začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga
je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen
sum, daje podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen
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odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.

z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Banka
Slovenije z odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka
za odvzem dovoljenja).
.»
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora
vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog
za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Banka
Slovenije zaključila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Banka
Slovenije določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši
od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek
postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja).

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
217. člen
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema
dovoljenja.
15.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ
OZIROMA SOGLASIJ
Uporaba določb
218. člen
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Banka Slovenije,
kolikor zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma
soglasja ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij splošne določbe
poglavja o postopku odločanja Banke Slovenije.

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
213. člen
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev.
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora
te dokaze priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona
o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri odločanju
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati
novih dokazov.

Taksa za odločanje
219. člen
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Banke Slovenije.
Stranka v postopku
220. člen
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne
biti z odločbo Banke Slovenije prizadet, če svojo udeležbo v
postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Odločanje o odvzemu dovoljenja
214. člen
(1) Banka Slovenije mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30
dni od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma
od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Banka Slovenije sme odločati o odvzemu dovoljenja samo
zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na
podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi
o začetku postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem
dovoljenja priložil subjekt nadzora.

Začetek postopka
221. člen
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa,
začne Banka Slovenije postopek samo, kadar tako določa zakon.

Ustavitev postopka
215. člen

Vsebina zahteve
222. člen

Banka Slovenije ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 214. člena tega
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem
dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 214. člena tega
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil
dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je
izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.

(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi.

Odločba o odvzemu dovoljenja
216. člen

Procesne predpostavke za odločanje
. 223. člen

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma
izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Banka Slovenije
preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje
o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
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razen drugih finančnih storitev iz 13. točke prvega odstavka 6.
člena tega zakona.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena lahko hranilnica opravlja
samo v tolarjih razen menjalniških poslov.
(3) Hranilnica sme opravljati storitve iz prejšnjega odstavka samo
za fizične osebe, podjetnike posameznike in majhne gospodarske
družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti.

4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo Banke Slovenije,
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki
jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo,
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče
odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V
sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši
od osem dni in ne daljši kot petnajst dni.
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Banka Slovenije z
odločbo zavrže zahtevo.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega
upravnega spora.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev oziroma za združitev mora Banka Slovenije izdati
sklep iz tretjega odstavka tega člena v dveh mesecih od prejema
vloge, v vseh ostalih primerih pa v tridesetih dneh od prejema
vloge.

Osnovni kapital
229. člen
Najnižji znesek osnovnega kapitala hranilnice je 186.000.000
tolarjev.
17. BANČNO INTERESNO ZDRUŽENJE
Bančno interesno združenje
230. člen
(1) Banke, hranilnice in hranilno kreditne službe, ki so pridobile
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, se
lahko združujejo v bančno interesno združenje, ki je ustanovljeno
kot gospodarsko interesno združenje po ZGD.
(2) Bančno interesno združenje lahko poleg nalog iz pogodbe o
ustanovitvi:
- organizira sistem jamstva vlog nad zneskom, določenim v 153.
členu tega zakona,
- organizira izmenjavo informacij o kreditni zadolženosti z
namenom zaščite pred kreditnimi tveganji, in
- izvaja izobraževanje bančnih kadrov in izdaja certifikate.

Rok za odločitev
-224. člen
(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
ali za združitev mora Banka Slovenije odločiti v roku 6 mesecev
od prejema zahteve za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v
roku treh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja.
(2) Če je Banka Slovenije izdala sklepi iz šestega odstavka 223.
člena tega zakona, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od
vročitve sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma
do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena
v roku, določenem s sklepom.

18. KAZENSKE DOLOČBE
Hujše kršitve banke
231. člen
(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000,00 do 100.000.000,00 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje banka:
1. če opravlja druge finančne storitve, ne da bi za opravljanje
teh storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije (drugi
odstavek 6. člena);
2. če opravlja druge dejavnosti, razen bančnih dejavnosti, drugih
finančnih storitev in pomožnih bančnih storitev;
3. če Banke Slovenije ne obvesti o okoliščinah iz prvega
odstavka 27. člena tega zakona;
4. če pridobi delnice oziroma poslovne deleže druge banke
oziroma druge finančne organizacije v nasprotju z 18. členom
tega zakona;
5. če prične opravljati bančne storitve v državi članici v nasprotju
s 43. oziroma 44. členom tega zakona;
6. če ustanovi podružnico v tujini ne da bi za ustanovitev
podružnice pridobila dovoljenja Banke Slovenije ;
7. če Banki Slovenije ne poroča o kapitalu, kapitalskih zahtevah,
kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti z vsebino
v rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na podlagi
92. člena tega zakona;
8. če kot nadrejena banka v bančni skupini ne sestavlja in
predlaga konsolidiranih računovodskih izkazov na način, v
obsegu in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi
drugega odstavka 99. člena tega zakona, oziroma če na
zahtevo Banke Slovenije iz tretjega odstavka 99. člena
oziroma 100. člena tega zakona ne opravi konsolidacije
posameznih postavk oziroma posameznih poslov ali skupine
poslov;
9. če nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov,
potrebnih za konsolidacijo;
10. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,

15.5. IZVRŠITEV ODLOČB BANKE SLOVENIJE
Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne
obveznosti
225. člen
Pravnomočne odločbe Banke Slovenije, ki se glasijo na izpolnitev
denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog Banke Slovenije.
Odredba o odpravi kršitev
226. člen
Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.
16. HRANILNICE
Uporaba določb
227. člen
(1) Za hranilnice se uporabljajo določbe drugih poglavij tega
zakona, ki se nanašajo na banke, če ni v tem poglavju drugače
določeno.
(2) Hranilnica lahko opravljanje nalog notranjega revidiranja s
pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
teh nalog.
Storitve hranilnice
228. člen
(1) Hranilnica lahko opravlja bančne in druge finančne storitve
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vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska
poročila v nasprotju s 106., 107., 108. ali 109. členom tega
zakona oziroma predpisom, izdanim na podlagi 111. člena
tega zakona;
11. če Banki Slovenije ne predloži nerevidiranega letnega poročila
v roku dveh mesecev po preteku koledarskega leta (drugi
odstavek 109. člena);
12. če ne organizira notranje revizije v skladu s 112., 113. ali 114.
členom tega zakona;
13. če Banki Slovenije ali Ministrstvu za finance ne predloži
revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega
konsoiidiranega letnega poročila v roku, določenem v četrtem
odstavku 118. člena tega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja bančne storitve v
nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona.

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje podrejena družba v bančni
skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov,
potrebnih za konsolidacijo.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

Lažje kršitve banke
232. člen

Kršitve revizorja
237. člen

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje banka:
1. če ne poroča Banki Slovenije v skladu s prvim odstavkom
127. člena oziroma 128. členom tega zakona oziroma
predpisom, izdanim na podlagi 129. člena tega zakona;
2. če pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda na način, določen
v 196. do 201. členu tega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje revizor, ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o
okoliščinah iz 119. člena tega zakona.

Kršitve podrejene družbe v bančni skupini
236. člen

Kršitve izrednega upravitelja
238. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj:
1. če v treh mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne izroči
poročila o finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v
izredni upravi (prvi odstavek 142. člena);
2. če v devetih mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne izroči
poročila iz drugega odstavka 142. člena tega zakona;
3. če v primeru iz prvega odstavka 143. člena tega zakona ne
objavi sklica skupščine z dnevnim redom in v roku iz drugega
odstavka 143. člena tega zakona.

Kršitve hranilnice
233. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki stori gospodarskih
prestopek iz prvega odstavka 231. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki stori gospodarskih
prestopek iz prvega odstavka 232. člena tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki
stori gospodarskih prestopek iz prvega odstavka 231. člena tega
zakona.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki
stori gospodarskih prestopek iz prvega odstavka 232. člena tega
zakona.

Kršitve v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov
239. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se
kaznuje banka oziroma hranilnica, ki krši dolžnost varovanja
zaupnih podatkov.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke oziroma
hranilnice, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba iz prvega odstavka 104. člena
tega zakona, ki krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov.

Kršitve člana uprave oziroma nadzornega sveta
234. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje član uprave banke oziroma hranilnice:
1. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta banke o okoliščinah
iz drugega odstavka 31. člena tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz
drugega odstavka 127. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje član nadzornega sveta banke, ki ne obvesti
nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz tretjega odstavka
31. člena tega zakona.

19. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uskladitev bank in hranilnic
240. člen
(1) Banke oziroma hranilnice, ki imajo na dan uveljavitve tega
zakona dovoljenje za poslovanje, nadaljuje s poslovanjem kot
banke oziroma hranilnice po tem zakonu v mejah poslov na podlagi
obstoječega dovoljenja.
(2) Banke oziroma hranilnice iz prvega odstavka tega člena morajo
v roku osemnajstih mesecev od uveljavitve tega zakona:
1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 16. člena in 17.
členom tega zakona;
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje;
3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona,

Kršitve drugih oseb
235. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba, ki opravlja bančne
storitve v nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
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(2) Predsanacijski, sanacijski, stečajni in likvidacijski postopki v
bankah in hranilnicah, ki so bili začeti po določbah Zakona o
predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št. 1/91-1 in 46/93) se dokončajo po določbah navedenega
zakona.

če ni za uskladitev s posameznimi določbami v naslednjem
odstavku tega člena določen daljši rok.
(3) Banke oziroma hranilnice se morajo uskladiti z naslednjimi
določbami tega zakona v naslednjih rokih:
1. z 18. členom tega zakona do 31.12.2000,
2. s prvim odstavkom 80. člena tega zakona v delu, ki se nanaša
na izpostavljenost banke do oseb, ki so med seboj povezane
tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje,do
31.12.2001,
3. z drugim odstavkom 80. člena tega zakona do 31.12.2001,
4. z 88. členom tega zakona do 31.12.2001.
5. s prvim odstavkom 81. člena tega zakona do 31.12.2000.
(4) Od uveljavitve tega zakona dalje banka ne sme sklepati novih
poslov, zaradi katerih bi se povečevala izpostavljenost banke do
oseb, ki so med seboj povezane tako, da za banko predstavljajo
eno samo tveganje, če bi zaradi tega izpostavljenost banke do
teh oseb presegla 25% kapitala banke.
(5) Hranilnice morajo uskladiti svoje poslovanje z določbo prvega
odstavka 22. člena tega zakona do 31.12.2000.
(6) Banka oziroma hranilnica iz prvega odstavka tega člena mora
Banki Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena.
Poročilu mora priložiti:
1. statut v obliki overjenega notarskega zapisa;
2. izpisek delničarjev iz centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev za imetnike kvalificiranih deležev,
3. opis organizacije notranje revizije in pravila poslovanja notranje
revizije,
4. druge dokaze o uskladitvah, ki jih zahteva Banka Slovenije.
(7) Če banka oziroma hranilnica ravna v nasprotju z drugim
oziroma petim odstavkom tega člena lahko Banka Slovenije začne
postopek prisilne likvidacije po določbah tega zakona.
(8) Če iz poročila iz petega odstavka tega člena in poročilu
priloženim dokazom izhaja, da se je banka oziroma hranilnica
uskladila z določbami iz drugega odstavka tega člena, izda Banka
Slovenije banki dovoljenje za opravljanje bančnih storitev z
vsebino, določeno v 39. členu tega zakona.

Izdaja predpisov
243. člen
(1) Banka Slovenije mora v roku treh mesecev od uveljavitve
tega zakona izdati predpise na podlagi tega zakona.
(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno
uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona o bankah in
hranilnicah.
Razveljavitev predpisov
244. člen
(1) Z dnem ko začne veljati ta zakon preneha veljati:
1. Zakon o bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91-1, 28/92 in 46/
93), razen določbe 79. člena navedenega zakona;
2. Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 1/91-1 in 46/93),
3. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v
bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91-1 in 46/93) razen
določbe 12. člena navedenega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi predpisi,
izdani na podlagi določb zakonov iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z dnem ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati določbe
13., 14. in 17. do 20. člena Zakona o hranilno kreditnih službah
(Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90). Po uveljavitvi tega zakona se
navedene določbe zakona o hranilno kreditnih službah uporabljajo
za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka 240. člena tega
zakona skladno s 240. členom tega zakona in predpisom, izdanim
na njegovi podlagi.

Uskladitev hranilno kreditnih služb
241. člen

Pričetek uporabe posameznih določb
245. člen

(1) Določbe 5., 8., 9. 10., 12. in 13. poglavja tega zakona veljajo
tudi za hranilno kreditne službe v obsegu, v katerem na podlagi
16. poglavja tega člena veljajo za hranilnice.
(2) Hranilno kreditne službe, ki so bile do uveljavitve tega zakona
ustanovljene na podlagi Zakona o hranilno kreditnih službah
(Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90), nadaljujejo s poslovanjem po
določbah navedenega zakona.
(3) Hranilno kreditne službe iz drugega odstavka tega člena
morajo z uveljavitvijo tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega
poslovanja z določbami tega zakona iz prvega odstavka tega
člena in se dokončno uskladiti v roku petih let od uveljavitve tega
zakona.
(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način usklajevanja
hranilno kreditnih služb z določbami tega zakona iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije opravlja nadzor nad usklajevanjem hranilno
kreditnih služb s tem zakonom. Za nadzor se smiselno uporabljajo
določbe 11. poglavja tega zakona in šestega do osmega odstavka
239. člena tega zakona.
(6) Za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka tega člena
se prične 12. poglavje tega zakona uporabljati z dnem, ko se
uskladijo z določbami tega zakona iz prvega odstavka tega člena.
(7) Po uveljavitvi tega zakona se lahko ustanovi nova hranilno
kreditna služba samo, če izpolnjuje pogoje, določene v določbah
iz prvega odstavka tega člena.

(1) Določbe petega odstavka 19. člena, 43. do 46. člena, 48. do
51. člena, 2. točke tretjega odstavka 59. člena, 60. člena in 61.
člena tega zakona začnejo veljati z dnem polnopravnega članstva
Republike Slovenije v Evropskih skupnostih.
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena, se
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža
osebe države članice uporablja tretji odstavek 20. člena tega
zakona.
2. za opravljanje bančnih storitev bank v državah članicah
uporablja določba 47. člena tega zakona,
3. za opravljanje storitev bank držav članic v Republiki Sloveniji
uporabljajo določbe 52. do 55. člena tega zakona,
4. za posredovanje podatkov nadzornim organom držav članic
uporabljajo določba 3. točke tretjega-odstavka 59. člena tega
zakona.
(3) Določbe 12. poglavja tega zakona začnejo veljati:
1. za vloge, ki so na dan uveljavitve tega zakona iz prvega
odstavka tega člena, vezane za obdobje, ki izteče po 1.1.2001,
z dnem izteka vezave, določenim v pogodbi o vezavi,
2. za ostale vloge s 1.1.2001.
(4) Z dnem uveljavitve določb 12. poglavja tega zakona preneha
veljati jamstvo Republike Slovenije in Banke Slovenije za vloge
fizičnih oseb pri bankah oziroma hranilnicah in določba 12. člena
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v
bankah in hranilnicah.

Postopki
242. člen

Uveljavitev zakona
246. člen

(1) Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij, ki so bili začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega
zakona.

Ta zakon začne veljati 15 dan po njegovi objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, če ni v 245. členu tega zakona drugače
določeno.
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V BESEDILU ČLENOV, KI SO BILI PREDLOŽENI ZA
DRUGO OBRAVNAVO
Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za tretjo
obravnavo na podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor
k besedilu zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino
naslednjih členov:

novi 230. člen: V skladu s sprejetim amandmajem je predlagatelj v
besedilo vnesel novo 16. poglavje z novim členom, ki je postal
230. člen. V zvezi s tem je predlagatelj preoštevilčil naslednje
člene in popravil medsebojne sklice med členi.

3. člen: V 1, točki prvega odstavka je črtal besedo »denarnih«.

238. člen (prej 237. člen): Besedo »šestih« nadomestil z besedo
»devetih«

4. člen: V 1. točki je za besedo »banka« dodal besedi »oziroma
hranilnica«.

240. člen (prej 239. člen): besede »v roku enega leta« nadomestil
z besedami »v roku osemnajstih mesecev«

5. člen: Besede »s posebnim zakonom« je nadomestil z besedami
»z zakonom«.

24. člen: Črtal 3. točko tretjega odstavka

241. člen (prej 240. člen):
- v prvem odstavku je besede »10. poglavja« nadomestil z
besedami »10., 12. in 13. poglavja« in besedo »člena« nadomestil
z besedo »zakona«
- v tretjem odstavku je besede »prvega odstavka« nadomestil z
besedami »drugega odstavka«
■ za petim odstavkom dodal nova šesti in sedmi odstavek

29. člen: Spremenil drugi odstavek

244. člen (prej 243. člen): Dodal nov drugi odstavek

naslov 4. poglavja: Spremenil naslov 4. poglavja

245. člen (prej 244. člen):
- v prvem odstavku besede »se začnejo uporabljati« nadomestil
z besedami »začnejo veljati«
- v drugem odstavku besede »Do začetka uporabe« nadomestil
z besedami »Do uveljavitve«
• v tretjem odstavku besede »se začnejo uporabljati« nadomestil
z besedami »začnejo veljati«
- v četrtem odstavku besede »Z dnem začetka uporabe«
nadomestil z besedami »Z dnem uveljavitve«.

10. člen: Spremenil besedilo 1. točke tretjega odstavka
19. člen: Dodal nov šesti odstavek

100. člen: Besede »99. člen« nadomestil z besedami »95. člen«
118. člen: V četrtem odstavku je besede »Ministrstvu za finance«
nadomestil z besedami »ministrstvu, pristojnem za finance«, za
besedami »po prejemu« pa dodal besede »revizorjevega poročila«.
123. člen: V drugem odstavku besede »v katerih je udeležena
banka« nadomestil z besedami »povezanimi z banko«

246. člen (prej 245. člen): na koncu člena dodal besede »če ni v
245. členu tega zakona drugače določeno«.

125. člen: Dodal nov drugi odstavek

Predlagatelj je ob končni redakciji besedila popravil tudi pomotna
sklicevanja na določbe zakona, tako, da je v naslednjih določbah

153. člen: V četrtem odstavku dodal novo 9. točko
172. člen. V prvem odstavku črtal besede »ali drugem« in v drugem
odstavku črtal besede »in Zakonu o Banki Slovenije«.

95. člen:
- v tretjem odstavku sklic na »prvi odstavek« nadomestil s
pravilnim sklicem na »drugi odstavek«
- v 1. točki četrtega odstavka sklic na »drugi odstavek« nadomestil
s pravilnim sklicem na »tretji odstavek«
- v šestem odstavku sklic na »drugi odstavek« nadomestil s
pravilnim sklicem na »tretji odstavek«.

174. člen: V četrtem odstavku za besedami »določbe« dodal
besede »zakona«
186. člen: V prvem odstavku besede »Tožnik lahko« nadomestil z
besedami »Ne glede na določbo 180. člena tega zakona lahko
tožnik«.

145. člen: pomotni sklic na »143. člen« nadomestil s pravilnim
sklicem na »142. člen«.

188. člen: V četrtem odstavku za besedami»Proti sodbi, s katero
sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbi o
prenehanju banke je« dodal besede »ne glede na določbo 183.
člena tega zakona«.

240. člen (prej 239. člen): V 5. točki tretjega odstavka pomotni
sklic na »81. člen« nadomestil s pravilnim sklicem na »88. člen«.
245. člen (prej 244. člen): V 2. točki drugega odstavka 244. člena
pomotni sklic na »41. člen« nadomestil s pravilnim sklicem na
»47. člen«.

218. členu: V prvem odstavku za besedami »oziroma soglasij«
dodal besede »o katerih odloča Banka Slovenije«
224. člen: V drugem odstavku za besedami »rok iz prvega odstavka
tega člena« dodal besedi »ne teče«.
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Predlog odloka o

SPREMEMBAH

PROSTORSKIH

IN

SESTAVIN

DOLGOROČNEGA

DRUŽBENEGA

SLOVENIJE

DOPOLNITVAH

IN

SREDNJEROČNEGA

PLANA

REPUBLIKE

(OdPSDP-A)

- EPA 623 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 10/12-1998 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 ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA REPUBLIKE
SLOVENIJE,

- dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor;
- mag. Dušan Blaganje, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor;
- Jože Novak, direktor Urada Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi 2. člena Zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, sklepov
29. izredne seje Državnega zbora z dne 3/12-1998,166. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

DRUGA OBRAVNAVA
10/12-1998

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
REPUBLIKE SLOVENIJE
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VSEBINA

I.
1.
2.
3.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE
V0
4. PRAVNA PODLAGA

II. BESEDILO ODLOKA

I. UVOD

rezerv, in sicer: dopolnitev plana z obnovo in doinstalacijo HE
Moste na Savi ter izgradnjo strojnice in kompenzacijskega bazena;
črtanje HE Brestanica na reki Savi iz plana; dopolnitev plana z
razširitvijo proizvodnih kapacitet v TE Brestanica; dopolnitev plana
z daljnovodom 2x400 kV med RTP Cirkovci in slovenskomadžarsko mejo; dopolnitev plana z magistralnim plinovodom
M1/1 Ceršak-Rogatec, razširitvijo razdelilne postaje Kidričevo s
kompresorsko postajo in z magistralnim plinovodom R15A Kapca
- Dolga vas; črtanje magistralnega plinovoda Podkraj-Gozd
Martuljek in magistralnega plinovoda Ceršak - Šmiklavž iz plana;
dopolnitev plana z zasnovo omrežja objektov za hrambo obveznih
rezerv naftnih derivatov.

III. KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA
IV. OBRAZLOŽITEV ODLOKA

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ODLOKA
Osnovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja na
državni ravni so Prostorske sestavine Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS,
št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95,
13/96-kartografski del) in Družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in
Uradni list RS, št. 72/95, 13/96-kartografski del).
V letu 1995 so bile sprejete spremembe in dopolnitve teh
dokumentov na področju prometne infrastrukture, ki so določile
predvsem novo dolgoročno zasnovo omrežja avtocest, hitrih cest,
glavnih cest in železnic kot pravno podlago za načrtovanje in
odločanje o njihovih potekih/trasah v prostoru ter rekonstrukcijah
in posodabljanju obstoječih prometnic (Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 72/95).
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planirane
pripravlja predlog novega Prostorskega plana Slovenije, ki bo
opredeljeval osnovne cilje trajnostnega prostorskega razvoja,
koncept in strategijo nacionalnega in regionalnega prostorskega
razvoja Slovenije, zasnove prostorskih sistemov poselitve,
infrastrukture in krajine ter glavne usmeritve in pogoje urejanja
prostora - prostorski red države. Predlog novega Prostorskega
plana Slovenije bo predložen Državnemu zboru RS predvidoma
v letu 2000.

Uprava za varstvo narave je predlagala spremembo plana na
področju varstva naravne dediščine in sicer oblikovanje novih
regijskih ali krajinskih parkov in povečanje obsega, spremembe
meja in/ali sprememba varstvene kategorije obstoječih območij
ter povečanje števila enot najpomembnejše naravne dediščine.
Uprava za varstvo narave predlaga tudi dopolnitev plana na
področju vodnega gospodarstva s smernicami za urejanje in
varovanje vodnega sistema. Ministrstvo za kulturo je predlagalo
spremembo plana na področju varstva kulturne dediščine in sicer
povečanje enot pomembnejše kulturne dediščine ter oblikovanje
pomembnejših območij kulturne dediščine. Urad RS za prostorsko
planiranje je predlagal dopolnitev plana z usmeritvami in pogoji na
področju poselitve in sicer omejitev nadaljnjega razvoja razpršene
gradnje in s tem zagotovitev smotrnejše rabe zemljišč za te
namene.

Vendar spremenjene razmere in nove razvojne pobude kažejo,
da nekatera ministrstva oziroma gospodarske javne službe v
njihovi pristojnosti potrebujejo spremembe in dopolnitve obstoječih
prostorskih sestavin planskih aktov Slovenije še pred sprejetjem
novega Prostorskega plana Slovenije; in sicer v najnujnejšem
obsegu, ki bo omogočal bodisi njihove potrebne dejavnosti, bodisi
uveljavljanje širših interesov varovanja prostorskih vrednot.
Tako sta minister za gospodarske dejavnosti in minister za
ekonomske odnose in razvoj dala pobude za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Slovenije na področju energetske infrastrukture in državnih
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Minister za promet in zveze je dal pobudo za spremembe in
dopolnitve na področju prometne infrastrukture, in sicer: za
spremembo poteka avtocestne povezave na mejni prehod Pince
na slovensko-madžarski meji; za uvedbo planske kategorije hitre
ceste med Lendavo in mejnim prehodom Dolga vas; za
spremembo planske kategorije hitre ceste Čmi kal - Sočerga v
glavno cesto; da se hitre ceste v Ljubljani, Mariboru in KopruIzoli-Luciji imenujejo mestne hitre ceste; da se cestna povezava
Kočevje-Dvor-Novo mesto spremeni v plansko kategorijo glavne
ceste, cesta Metlika-Čmomelj-Kočevje pa v regionalno cesto; ter
za dopolnitev plana z usmeritvami za določanje lokacij in kategorij
mejnih prehodov.

Ministrstvo za okolje in prostor je vse te pobude proučilo in na
podlagi izdelanih strokovnih podlag, presoj Urada RS za
prostorsko planiranje ter konzultacij in uskladitev z drugimi
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bili sprejeti ustrezni pravni akti o varovanju, vključno z vso
evidentirano naravno in kulturno dediščino ter vodnimi viri;
• vzpostavljati biocentričen odnos do okolja, ki pomeni varstvo
vseh živih in neživih oblik ter izboljševati odnos do ustvarjenega
okolja, ki postaja nosilec kulturne identitete in kvaliteten razvojni
potencial.

pristojnimi ministrstvi pripravilo predlog najnujnejših sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Republike Slovenije ter njihovo obrazložitev.
2. CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PLANOV

Na področju poselitve:
- omejiti nadaljno razpršenost gradnje;
- zaradi racionalne rabe zemljišč poselitev usmerjati samo v
ureditvena območja naselij tako, da se izkoristi zemljišča znotraj
zazidljivih površin naselij z aktivno prenovo obstoječega
stavbnega fonda, s sanacijo degradiranih urbanih območij in z
aktiviranjem nepozidanih ali nezadostno izkoriščenih zemljišč.

Predlagatelj je pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Slovenije zasledoval predvsem cilje in načela trajnostnega
razvoja, upoštevaje sprejete mednarodne konvencije in druge
dokumente, specifično pa naslednje cilje:
Na področju energetske infrastrukture:
- z novogradnjami, obnovo in revitalizacijo energetskih objektov
izpolnjevati zahteve glede vršne, rezervne in regulacijske moči,
ki jo elektroenergetski sistem potrebuje pri vzajemni pomoči
znotraj Združenja evropskih podjetij za proizvodnjo in transport
električne energije (UCPTE), katerega članica je tudi Slovenija;
- zagotoviti, usklajeno z varstvom naravnih virov ter naravne in
kulturne dediščine (na primer Mure), racionalno proizvodnjo in
transport električne energije in plina, povečati stopnjo varne in
zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, plinom in naftnimi
derivati;
- z novogradnjami optimalno izkoristiti obnovljive vire energije ter
zadovoljevati potrebe po rezervi in zakupu kapacitet v tujini; z
izgradnjo omrežja skladišč za hrambo obveznih rezerv naftnih
derivatov zagotoviti 90-dnevne zaloge teh energentov v skladu
z direktivo Evropske unije;

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije so predvidena v okviru proračuna
Republike Slovenije. Predlagane spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije same po sebi ne bodo povzročile drugih
finančnih obveznosti. Posamezna ministrstva, ki so pristojna za
realizacijo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije oz. so pristojna za
upravljanje s posameznimi viri ter za realizacijo investicij, bodo
svoja finančna sredstva predvidela v svojih nacionalnih in
proračunskih programih v skladu z zakonodajo. Te spremembe
in dopolnitve nimajo finančnega vpliva na akte in programe, ki se
že izvajajo.

Na področju prometne infrastrukture:
- povezave z Madžarsko dopolniti v skladu z dogovorom z
Madžarsko o lokaciji mednarodnega avtocestnega mejnega
prehoda med Slovenijo in Madžarsko; potek daljinskih (hitrih)
cestnih povezav s Hrvaško v jugovzhodni Sloveniji racionalizirati
ter uskladiti s projektnimi rešitvami avtoceste Divača-Koper;
- planirane kategorije glavnih cest Republike Slovenije uskladiti z
zakonom o javnih cestah;
- določiti kriterije in usmeritve za določanje kategorij mejnih
prehodov kot podlago za usklajevanje njihove kategorizacije s
sosednjimi državami;

4. PRAVNA PODLAGA
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije sprejema
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 2.
člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) z odlokom. S 166. členom v
povezavi s 172. členom Poslovnika državnega zbora RS (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94) je opredeljeno, da Državni zbor RS
sprejema odloke, kadar tako določa zakon oziroma z odlokom
ureja zadeve splošnega pomena v skladu z zakonom.

Na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter vodnih
virov:
- v prostorske sestavine državnega plana je treba prevzeti, kot
obvezna izhodišča za načrtovanje na podrobnejših planskih
ravneh ter urejanje in rabo prostora, vsa nacionalno pomembna
območja naravnih virov in vsa varovana območja, za katera so
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infrastrukturne lokacije in koridorje in/oziroma locirati
infrastrukturo v čim večji možni meri v skupne koridorje;
- ohranjanje in razvoj prostorskih potencialov (prostorske
možnosti) za druge rabe prostora;
- ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj obstoječih in novih
proizvodnih, stanovanjskih, turističnih in drugih dejavnosti,
odvisnih od energetske oskrbe;
- upoštevati dobre domače in tuje in primere (best practice)
načrtovanja nove ter modernizacije in rekonstrukcije obstoječe
energetske infrastrukture.

(PREDLOG)

II. BESEDILO ODLOKA
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
je Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 166. člena v zvezi
s 172. členom svojega Poslovnika (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/
94) na .... seji, dne
1998 sprejel

(b) Zagotovljena mora biti energetska in distribucijska učinkovitost
energetskega sistema, ki jo omogoča predvsem:
- kombinirani sistem gretja in hlajenja, ki uporablja odpadno toploto
ter vzporedno proizvaja toploto in energijo;
- možnost izvedbe takšnih tehničnih elementov, ki omogočajo
varnost in gospodarno proizvodnjo in distribucijo energije;
- usklajenost in soodvisnost v načrtovanju in gradnji med različnimi
podsistemi energetske infrastrukture;
- povečanje varnosti v proizvodnji in transportu energije, ki jo
zagotavlja predvsem ustrezen tehnični standard objektov in
naprav, glede na značilnosti in vrste energetske infrastrukture;
- zagotavljanje kvalitetne, zanesljive in pravočasne oskrbe
porabnikov z zadostnimi količinami in zahtevanimi oblikami
energije;
- ohranjanje fleksibilnosti oziroma sposobnost energetskega
sistema za sprotno prilagajanje med uresničevanjem razvojnih
usmeritev;
- reverzibilnost oz. sposobnost opustitve sprejetih razvojnih
usmeritev ter adaptivnost oz. sposobnost za hitro prilagajanje
spremembam v družbi.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (OdPSDP)
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št.
36/90,27/91 in 72/95,13/96-kartografski del; v nadaljnjem besedilu:
dolgoročni plan) in prostorskih sestavin družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,41/87,
23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96-kartografski del; v
nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na zasnovo
državnega energetskega in prometnega omrežja, zasnovo
varstva naravne in kulturne dediščine, zasnovo vodnega
gospodarstva, zasnovo poselitve in obvezna izhodišča
dolgoročnega plana.

(c) Varovanjevivijenjskega okolja ljudi in naravnih sestavin okolja,
kar pomeni:
- čim manj obremenjevati ljudi in okolje z onesnaženjem ter
varovati in izboljšati kakovosti prostora, kar pomeni locirati in
voditi trase, objekte in naprave energetske infrastrukture po
načelu "principa previdnosti" (v skladu z načeli Agende 21 in
Agende Habitat);
- prednostno načrtovati energetsko infrastrukturo za uporabo
obnovljivih in varnih virov energije (sončna in geotermalna
energija, energija vetra in energija, pridobljena iz biomase);
- pri načrtovanju energetske infrastrukture, ki izrablja fosilne
energente proučiti celotni snovni krog od pridobivanja, izrabe in
odlaganja ostankov energenta;
- varovati količine in kakovosti naravnih virov,
- varovati kulturne vrednote prostora, kar pomeni varovati
kulturne krajine in dediščino s tako razmestitvijo objektov in
naprav, da se kulturne vrednote prostora neposredno ne
prizadenejo ter upoštevati reliefne značilnosti in vegetacijo;
- varovati naravne kakovosti prostora, kar pomeni varovati
naravo in naravno dediščino s tako razmestitvijo objektov in
naprav, da naravne kakovosti prostora praviloma neposredno
ne bodo prizadete, posredno pa v čim manjši možni meri; v
kolikor je poškodba neizogibna je treba tista posebno vredna
stanja, ki jih je možno (npr. biotope), obnoviti v neposredni bližini
ali prestaviti (npr. geomorfološke ali kulturne posebnosti);
varovati območja z visoko stopnjo naravne ohranjenosti,
predvsem vodnega in obvodnega prostora ter gozdov;
- vzporedno oz. sočasno z načrtovanjem energetskih koridorjev
(objektov in naprav) upoštevati ekološko omrežje (naravna
območja ne smejo ostati kot izolirani otoki brez medsebojne
povezave - ostati morajo povezave med njimi);
- ohranjati oz. omogočati prehodnost prostora za divje živali;
- locirati objekte in naprave v prostor na način, da se v čim večji
možni meri prilagajajo prostorskim danostim, ki so značilne
naravne prvine (gozdni rob, grebeni živice, podnožja pobočij,
reliefne posebnosti itd.);

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1) V poglavju Kmetijstvo in živilska industrija, točka 3.1.11, se za
besedilom " na karti I." doda črka "a".
(2) V poglavju Gozdarstvo, točka 3.1.16 se v sedmem odstavku
za besedilom "na karti I." doda črka "a".
(3) V poglavju Energija, točka 3.1.22.-Izhodišča, se peti odstavek
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Pri načrtovanju novih, posodabljanju ali razširitvi obstoječih
energetskih objektov in naprav za proizvodnjo, prenos in
distribucijo energije mora biti, skladno s sprejetimi mednarodnimi
načeli in usmeritvami v trajnostni razvoj energetskih sistemov,
izkazan pozitivni vpliv na regionalni in urbani razvoj, energetska
in distribucijska učinkovitost, gospodarnost, okoljevarstvena in
družbena sprejemljivost. Pri podrobnejšem načrtovanju objektov
in naprav je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
(a) Pogoji za regionalni in urbani razvoj in njegovo vzpodbujanje,
ki so zlasti:
- čim boljša in trajnostna energetska oskrba vseh regij, občin,
mest in drugih naselij v Sloveniji, kot pomembna podlaga za
njihov skladen razvoj;
- skladnost z zasnovo razvoja poselitve na državni in lokalni
ravni;
- vključenost Slovenije v evropske energetske sisteme;
- varčna in smotrna raba prostora; za novo energetsko
infrastrukturo uporabiti v največji možni meri obstoječe
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"Petišovci" se doda besedilo "priključek na avtocesto pri Lendavi".
Na koncu odstavka se doda besedilo "Prouči se smotrnost in
možnosti poteka glavne cestne povezave Zidani most-Novo
mesto".

- trajnostno oblikovati objekte, predvsem brežine, akumulacije in
pregrade hidroelektrarn, upoštevati ogroženost objektov in
površin dolvodno v primeru porušitve pregrade kompenzacijskega bazena ter celovito sanirati obstoječe akumulacije v
smislu izboljšanja varnostnih razmer in zmanjšanja stopnje
onesnaženosti;
- pri izgradnji energetske infrastrukture uporabljati reciklirane
gradbene materiale in take, ki so bili izdelani z majhno porabo
energije;
- zagotoviti, da z gradnjo hidroelektrarn ne bodo povzročeni novi
degradacijski procesi (erozija, zajezitve v pobočjih) v rečni
strugi, na njenih brežinah in na brežinah akumulacijskega bazena,
da zajezitev v čim manjši možni meri vpliva na dolvodni vodni
režim in ekološko in kemijsko kakovost vode in da se v čim
večji možni meri omili prekinitev transporta plavin. Pri zajezitvah
vodotokov in odvzemu voda iz njih, mora ostanek pretoka
oziroma akumulacija vode zagotavljati primerne pogoje za
ohranitev in razvoj vodnih in obvodnih biotopov. Izvedba
zajezitve mora zagotavljati ekološko povezanost biotopa pred
in za zajezitvijo;
- v čim večji meri nevtralizirati in zmanjševati emisije toplogrednih
plinov (Kjotski protokol k okvirni konvenciji ZN o spremembi
podnebja), S02 (v skladu z S02 protokolom h Konvenciji o
čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje) in NO,,, ki
izvirajo iz proizvodnje, distribucije in uporabe energije;
- zagotavljanje zanesljivosti preskrbe tako, da ta ne bo ogrožena
zaradi nevarnosti naprav za zdravje človeka, motnje zaradi
napak človeka ali odpovedovanja tehnike, ranljivosti sistema
ob naravnih katastrofah, socialne nesprejemljivosti delovanja
ali ekološke nesprejemljivosti objektov in naprav.

V poglavju Promet in zveze, točka 3.1.33/1, se na koncu besedila
doda nov odstavek, ki se glasi:
"V kartografskem delu na karti III.a - Zasnova prometnega omrežja
in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov lokalnih skupnosti
opredeljena zasnova cestnega omrežja."
Za točko 3.1.33/1 se doda nova točka 3.1.33/1 a., ki se glasi:
"3.1.33/1 a.
Pri določanju lokacij in kategorij mejnih prehodov
Republike Slovenije s sosednjimi državami in ukrepov v zvezi z
njihovo gradnjo in obratovanjem bo Republika Slovenija uveljavljala
naslednje kriterije in usmeritve:
- mejni prehodi so infrastrukturni objekti državnega pomena, ki
se vzpostavijo na prehodu javne prometne infrastrukture preko
državne meje in služijo za prehajanje potnikov in prevoz blaga
preko državne meje;
- mednarodni mejni prehodi se določajo praviloma na daljinskih in
glavnih prometnih povezavah; meddržavni mejni prehodi
praviloma na regionalnem prometnem omrežju; mejni prehodi
za obmejni promet pa na drugem javnem prometnem omrežju
Republike Slovenije;
- odstopanje od teh usmeritev in pogojev je dopustno, če je
utemeljeno s prometnimi ali turističnimi tokovi, specifičnim
obsegom in vrsto prometa, širšimi javnimi interesi, pomembnostjo
čezmejnega regionalnega sodelovanja ali iz naravovarstvenih
razlogov, upoštevajoč mednarodni položaj Slovenije;
- mejni prehodi za blagovni promet se vzpostavijo na mejnih
prehodih, ki so na najpomembnejših smereh blagovnih tokov,
pod pogojem, da je njihova lokacija sprejemljiva s funkcionalnourbanističnih, prometnih, okoljevarstvenih in finančnih vidikov;
- pri urejanju in obratovanju mejnih prehodov je potrebno
upoštevati naslednje usmeritve in kriterije: da so funkcionalno
racionalni in omogočajo prost pretok potnikov in blaga, da se
upoštevajo regionalne krajinske značilnosti in tipologija
arhitekturnega oblikovanja, da predstavljajo razpoznavno
podobo Slovenije, da ustrezajo okoljevarstvenim načelom in
standardom Evropske unije, da so prilagodljivi spremembam
režima prehoda državne meje, da so družbeno sprejemljivi".

(č) Upoštevana mora biti gospodarnost, ki jo določajo zlasti:
- interna stopnja donosnosti naložbe - zagotovljeno mora biti
vračilo naložbe' v obliki koristi skupnosti in uporabnikov, skupaj
s posrednimi učinki in koristmi omrežja;
- uresničljivost predlogov glede na stvarne tehnološke možnosti
gradnje;
- višina stroškov naložbe, obratovanja in vzdrževanja;
- omogočanje postopne (etapne) gradnje glede na energetske
potrebe in ekonomske možnosti;
- načrtovanje in gradnja infrastrukturnih sistemov s čim nižjo
porabo oz. izgubo energije.
(d) Preverjena mora biti družbena sprejemljivost gradnje
energetske infrastrukture in v okviru možnosti upoštevani interesi
lokalnih skupnosti in širši javni interesi".

V poglavju Promet in zveze, se v točki 3.1.33/2 na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
"V kartografskem delu na karti III.b - Zasnova prometnega omrežja
in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov lokalnih skupnosti
opredeljena zasnova kolesarskega omrežja."

(4) V poglavju Promet in zveze, točka 3.1.32, se v šestem odstavku
v zadnjem stavku besedilo " Zasnova železniškega omrežja in
cestnega omrežja, omrežja radarjev za vodenje zračnega prometa
in meteoroloških radarjev" nadomesti z besedilom: " Zasnova
prometnega omrežja in omrežja zvez".

V poglavju Promet in zveze, točka 3.1.34, se zadnji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
"V kartografskem delu na karti III.a - Zasnova prometnega omrežja
in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov lokalnih skupnosti
opredeljena zasnova omrežja letališč."

V poglavju Promet in zveze se v drugem odstavku točke 3.1.33.
besedilo spremeni in dopolni v naslednjih delih:
Besedi "-slovensko/madžarska" se nadomesti z besedilom:
"Lendava-Pince z odcepom hitre ceste Lendava-Dolga vas"; črta
se besedilo: "in Sočergi ter hitro cesto mimo Izole in Lucije"; črta
se besedilo "ki ima tehnične elemente priključne avtoceste". Na
koncu odstavka se doda besedilo "Hitre ceste v Ljubljani, Mariboru
in Koper-lzola-Lucija, ki služijo navezavi urbanih aglomeracij na
avtoceste, imajo lahko mestni značaj."

V poglavju Promet in zveze, se v točki 3.1.35 na koncu doda
odstavek ki se glasi:
"V kartografskem delu na karti III.a - Zasnova prometnega omrežja
in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov lokalnih skupnosti
opredeljena zasnova omrežja pristanišč."

V četrtem odstavku točke 3.1.33. se za besedilom "Nova GoricaVrtojba" doda besedilo "Črni Kal-Sočerga". Besedilo "MetlikaČrnomelj-Kočevje" se nadomesti z besedilom "Kočevje.-DvorNovo mesto"; črta se besedilo "obvoznica mimo Lendave s
priključevanjem na avtocesto do Genterovcev"; za besedo
poročevalec, št. 80

(5) V poglavju Vodno gospodarstvo se besedilo točk 3.1.39 in
3.1.40 nadomesti s točko 3.1.39, ki se glasi:
"Zasnova urejanja in varovanja vodnega sistema v Sloveniji
predstavlja varovanje vodnih virov, urejanje in varovanje odtočnega
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vode.

režima ter varstvo kakovosti voda. Zasnova zagotavlja doseganje
ciljev celovitega urejanja voda z upoštevanjem ohranjanja vodnega
sistema v vseh pojavnih oblikah in načel trajnostno uravnotežene
rabe voda, primerljive z mednarodnimi standardi in sistemi
varovanja vodnih količin in kakovosti vode ter z oblikovanjem
smernic in kriterijev za preprečevanje neposrednih in posrednih
negativnih vplivov preko postopkov odločanja v prostorskem
razvoju.

Urejanje in ohranjanje odtočnega režima
- upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega
režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora
ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe
odtočnega režima izven teh območij, ob upoštevanju
specifičnosti odtočnega režima na posameznih povodjih,
- z vidika obrambe pred ekstremnim delovanjem voda in s tem
povezanim preprečevanjem škode in varovanjem človeških
življenj je treba zadrževati vodo na mestu nastanka, aktivirati
razpoložljive retencijske površine, izvajati ustrezne hidrotehnične
ukrepe in preventivno urejati erozijska območja v povirjih in
drugih nestabilnih območjih,
- usmerjati razvoj izven naravno ohranjenih in ekološko
pomembnih območij ter uvajanje posebnih režimov rabe na teh
območjih s tem, da jim damo poseben pomen,
- sanirati degradirana in ogrožena območja z renaturacijami
vodotokov in drugih vodnih teles s pripadajočim vplivnim
območjem, vzpostavitvijo nadomestnih habitatov, z uvajanjem
posebnih režimov rabe in izločanjem določenih rab prostora iz
ogroženih območij,
- zagotavljati prehodnosti živalskim in rastlinskim vrstam v vodi
in na obvodnem pasu oziroma zagotavljati strukturni in
funkcionalni kontinuum,
- uvajati recikliranje vode in smiselno navezavo na druge
potencialne uporabnike vode.

Obvezno izhodišče je zasnova urejanja in varovanja vodnega
sistema, kot je določeno na karti l.b - Zasnova primarne rabe in
poselitvenega sistema (kjer je prikazana zasnova rudnin, vodnih
virov, oskrbe z vodo in vodnogospodarske ureditve) ter besedilo
točke 3.1.39 v celoti, kot usmeritev za prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje na nivoju lokalnih skupnosti.
\
Sestavni del zasnove so tudi evidence zavarovanih in ostalih
potencialnih površinskih in podzemnih voda ter ostale evidence,
vezane na delovanje in ohranjanje vodnega sistema, vpisane v
uradne zbirke podatkov, ki jih vodijo pristojne službe.
Pri pripravi prostorskih aktov občin je treba upoštevati naslednje
smernice:
- načela celovitega urejanja in ohranjanja vodnega sistema je
treba vgraditi v pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
- načrtovanje novih posegov v prostor mora temeljiti na predhodni
analizi prostora z upoštevanjem vodnih in priobalnih zemljišč
ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih
območij (voda v vodotokih, jezerih in morju, podzemnih vodah,
poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih nestabilnih
območjih) ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja
vodnega sistema,
- zavarovati in varovati je treba vode v površinskih vodotokih in
podzemne vode v različnih tipih vodonosnikov, ki se že ali se
bo zajemala kot pitna voda, termalna, mineralna ali zdravilna
voda,
- zagotavljati je treba racionalno rabo vode ter omogočiti ponovno
uporabo vode z vpeljevanjem z vodo varčnih tehnologij oziroma
izključevanje ali preusmeritev gospodarskih aktivnosti s
prekomerno porabo vode ter spodbujati varčevanje v individualni
porabi,
- usmerjati je treba v boljše tehnologije, tako pri procesu
proizvodnje kot tudi pri procesu odpravljanja onesnaženja v
skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
- sanirati je treba degradirana in ogrožena območja,
- zagotoviti možnost uporabe in dostopa do vodnega javnega
dobra,
- urejanje in ohranjanje vodnega sistema praviloma sega preko
meja občin, zato je treba zagotoviti medobčinsko sodelovanje
in usklajevanje,
- izobraževati in osveščati je treba javnosti o vodi in delovanju
vodnega sistema,
- izvajati in razvijati je treba monitoring in poročanje o stanju v
vodnem sistemu.

Varstvo kakovosti voda
- preprečevati nastajanje novih in vzpodbujanje sanacij obstoječih
točkovnih virov onesnaženja,
- preprečevati in sanirati razpršene vire onesnaženja z
usmerjanjem razvoja poselitve v obstoječa poselitvena območja,
s hkratnim zagotavljanjem zbiranja in primernega čiščenja
odpadne vode,
- preprečevati in sanirati razpršene vire onesnaževanja z
uvajanjem ekološko sprejemljivejše kmetijske pridelave,
- revitalizirati najbolj ogrožena in hkrati tudi najbolj vredna območja
ob vodotokih (poplavne loke, obrežno vegetacijo, mrtve rokave
in podobno) in druga mokrišča ter vzpostaviti vmesne varovalne
vegetacijske pasove za zmanjševanje odnašanja hranil iz
kmetijskih površin in umirjanje erozijskih procesov,
- upoštevati smernice za odvodnjavanje avtocest (vključno s
čiščenjem voda pred izpustom v okolje) pri gradnji vseh
prometnic ter izvesti sanacijo tistih delov obstoječih prometnic,
ki potekajo preko območij zavarovanih vodnih virov,
- v smislu izenačevanja ali celo izboljšanja vodne bilance in s tem
izboljšanja oziroma ohranitve vodnega sistema je treba pri gradnji
večjih utrjenih površin, ki posredno povečajo količino odpadnih
padavinskih voda, hkrati izvesti ukrepe za zagotavljanje
povečane infiltracije in/ali zadrževanja padavin."
(6) V poglavju Usmerjanje poselitve, se za točko 3.4.6 doda točka
3.4.6.1., ki se glasi: "3.4.6.1. Poselitev se usmerja samo v
ureditvena območja naselij, redefinirana na osnovi dopolnitve
navodil o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin. Pri urejanju naselij je
potrebno izkoristiti stavbna zemljišča v naselju z aktivno prenovo
obstoječega stavbnega fonda, s sanacijo degradiranih urbanih
območij in z aktiviranjem nezadostno izkoriščenih stavbnih
zemljišč. Izjemoma se lahko naselje širi, ob upoštevanju drugih
obveznih izhodišč, v primerih, če razvoj znotraj strnjenega naselja
ni možen ali bi bistveno poslabšal kvaliteto bivalnih pogojev.

Za zagotavljanje varstva vodnega sistema na območjih, ki so
opredeljena kot obvezna izhodišča in drugih zavarovanih
območjih, se kot obvezne usmeritve upoštevajo naslednje
specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, ki se izven teh območij uporabljajo kot priporočila
za:
Varovanje vodnih virov
- upoštevanje pogojev in omejitev iz sprejetih odlokov o
zavarovanju oziroma spodbujanje in vključevanje pristojnih služb
v čim hitrejšo pripravo in sprejetje le-teh,
- vzdrževanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda v
skladu s smernicami evropske zakonodaje z zagotavljanjem
zavarovanja in varstva zadostnih potencialov kakovostne pitne
24. december 1998

Za območja, ki imajo identitetni vzorec razpršene poselitve
(razpršena in razložena naselja) se ureditvena območja ne
določijo. Ohrani se avtohtona oblika poselitve.
Obstoječa razpršena gradnja, ki degradira prostor in ne upošteva
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- v največji možni meri varovati dediščino na mestu samem,
- načrtovati posege in dejavnosti v prostor na način, da ne
prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance
dediščine,
- posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali
povečanju njene vrednosti,
- ohranjati biotsko raznovrstnost,
- ohranjati kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto
slovenskega nacionalnega prostora,
- na območjih naravne in kulturne dediščine ima obnova in
ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.

avtohtone poselitve, se sanira s funkcionalnim in morfološkim
zgoščevanjem ter zaokroževanjem. Nova razpršena gradnja ni
dovoljena.
Občina mora utemeljiti predlog namena in obsega širitve naselja
z demografskimi, gospodarskimi, funkcijskimi in drugimi
prostorsko razvojnimi potrebami.
Predlog mora temeljiti na strokovnih podlagah, iz katerih je
razvidno, da predlagana rešitev upošteva tip naselja, njegove
morfološke, funkcijske in okoljske značilnosti ter ustreza
zemljiškim, komunalnim, prometnim in okoljevarstvenim zahtevam
in je družbeno sprejemljiva.

Na območjih zasnove varstva naravne in kulturne dediščine se
kot obvezne usmeritve upoštevajo naslednje specifične smernice
za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, ki se izven
območij zasnove uporabljajo kot priporočila za:

Celotno poglavje Usmerjanje poselitve je obvezno izhodišče."
(7) V poglavju Raba prostora in krajinska preobrazba se v točki
3.4.16. besedilo o varstvu naravne in kulturne dediščine nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
"Država in lokalne skupnosti bodo aktivno vključevale naravno in
kulturno dediščino v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili
ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje kot del določenega
prostora, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih
potreb in strategij Republike Slovenije, kot so trajnostna raba
naravnih in s strani človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne
identitete in biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kvalitetnega
življenjskega okolja.

Geosfero
- varovati izjemne, tipične, kompleksne, naravno pogojene reliefne
oblike tal in kamnine ter geološke profile,
- usmerjati rabo in načrtovati posege tako, da se vegetacijski
pokrov prilagaja podzemski geomorfološki naravni dediščini,
- izogibati se posegom, ki povzročajo eksplozije in vibracije ter
izkoriščanju naravnih surovin v ožjem vplivnem območju
objektov in območij naravne in kulturne dediščine.
Hidrosfero
- predvsem je treba upoštevati izjemne, tipične in kompleksne
naravno kot tudi kulturno pomembne pojavne oblike površinskih
in podtalnih vod, vodnatost in čistost voda, vodni rob in obalno
črto,
- usmerjati dejavnosti v vplivnem območju tako, da ne povzročijo
degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno
ohranjenih vodotokih,
- renaturirati vodotoke in neprimerno meliorirane in komasirane
površine v skladu z naravovarstvenimi principi ter ustvariti
nadomestne biotope.

Država skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine z
zavarovanji in inštrumenti urejanja prostora, še zlasti za ohranjanje
nacionalno pomembnih objektov in območij naravne in kulturne
dediščine, glede druge dediščine, vpisane v uradne zbirke
podatkov, pa zagotavlja predvsem delovanje varstva v dejavnosti
urejanja prostora.
Zasnovo varstva naravne dediščine tvorijo že zavarovana in za
zavarovanje predvidena območja naravne dediščine: narodni park,
regijski parki in krajinski parki ter 59 enot naravnih rezervatov in
730 naravnih spomenikov, ki predstavljajo najpomembnejšo
naravno dediščino v Republiki Sloveniji. To so najvrednejša
območja naravnih vrednot, ki izkazujejo prvobitnost, avtohtonost,
enkratnost, izjemnost, pestrost, raznovrstnost, redkost, starost,
pričevalnost in prepoznavnost, ter predstavljajo neprecenljivo
vrednost. Zasnova je kot obvezno izhodišče prikazana na Karti
IV.a.

Rastlinstvo in živalstvo
- usmerjati posege tako, da bistveno ali popolnoma ne spremenijo
ali uničijo življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst,
- varovati izjemne, tipične, kompleksne naravno pomembne
pojavne oblike rastja predvsem pragozdov, botanične dediščine,
posamičnega drevja, drevesnih skupin in podobno,
- varovati strnjena življenjska območja prostoživečih živali in
migracijske poti živali,
- ohranjati biotope redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja 1421 enot
pomembnejše kulturne dediščine, 60 pomembnejših območij
kulturne dediščine, prikazanih kot obvezno izhodišče na Karli
IV.b. Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja tudi druga
kulturna dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini in
je obvezna sestavina prostorskih planskih in izvedbenih aktov
lokalnih skupnosti.
To so območja in objekti kulturne dediščine Slovenije, ki so izvirni,
izjemni, tipični, imajo visoko pričevalno vrednost, izkazujejo
razvojno kontinuiteto, bogastvo in različnost ter prepletanje
kulturnih pojavov.

Ekosisteme in habitatne tipe
- varovati ekosisteme z visoko stopnjo naravne ohranjenosti, z
veliko pestrostjo habitatov oz. vrst ter redke ekosisteme,
- usmerjati rabo in načrtovati posege tako, da se prepreči
osuševanje, spreminjanje rabe, onesnaževnje in zastrupljanje
ekosistemov,
- ohranjati habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
- v podzemskih ekosistemih preprečiti onesnaževanje jamskega
prostora in voda v neposredni bližini in v celotnih povodjih rek,
ki se stekajo v jame.

Na območjih in objektih naravne in kulturne dediščine je pri pripravi
prostorskih aktov občin treba obvezno upoštevati naslednje
smernice:
• zasnovo varstva naravne dediščine iz Inventarja najpomembnejše naravne dediščine,
- zasnovo varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra kulturne
dediščine,
- načela celostnega varstva dediščine je treba upoštevati pri
prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju (integralno
varstvo),
- načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi
naravnih in kulturnih značilnosti prostora,
poročevalec, št. 80

Antropogeno okolje
- poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kakovostne
starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine
zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega
pomena,
- pospeševati kulturno adaptivno uporabo obstoječega
antropogenega okolja in vzpodbujati programe celostne obnove
in razvoja, posebno tiste za ohranitev vrednot in lokalnega
prebivalstva,
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turizma - Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje
1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št ; (prikazana
je zasnova varstva naravne dediščine)

- ohranjati arheološka najdišča, raziskovanja pa omejevati
predvsem na nedestruktivne metode,
- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo
in morfologijo,
- pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot
antropogenega okolja ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih
načenjajo,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo
kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo
prostorsko in časovno kontinuiteto,
- na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohranjati naravne
prvine,
- za degradirana območja je treba izdelati sanacijske načrte in v
čim večji meri izvajati sanacije."

IV.b Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine ter zasnova
turizma - Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje
1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št
;
(prikazana je zasnova varstva kulturne dediščine ter
zasnova turizma)
V.

ter publikacijske karte v približnem merilu 1 : 1.000.000:

(8) V poglavju Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v
prostoru, se za drugim odstavkom točke 3.4.24., doda besedilo,
ki se glasi:
"Za obvezna izhodišča se smiselno štejejo tudi smernice,
usmeritve, pogoji in kriteriji za podrobnejše načrtovanje varstva
naravne in kulturne dediščine ter področja vodnega gospodarstva
in poselitve, ki so določeni v točki 3.4.16. poglavja Raba prostora
in krajinska preobrazba, v točki 3.1.39. poglavja Vodno
gospodarstvo in v poglavju Usmerjanje poselitve.
Ministrstva, kot subjekti planiranja, so dolžna pripravljati,
vzdrževati in posredovati strokovne podlage, ki se nanašajo na
obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Republike Slovenije ter druge strokovne podlage, ki so potrebne
za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov lokalnih
skupnosti. Občine pa so dolžne v program priprave prostorskih
planskih in izvedbenih aktov vključiti pristojna ministrstva, ki so
zadolžena za posamezna obvezna izhodišča prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije."
(9) Kartografski del prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000 vsebuje karte v
merilu 1 :250.000:
l.a

Zasnova primarne rabe in poselitvenega sistema Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986 2000, dopolnjen 1989; Uradni list SRS, št. 12/89; (prikazana
je zasnova kmetijskih zemljišč, agrarnih operacij in zasnova
gozdov)

I.b

Zasnova primarne rabe in poselitvenega sistama Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986 2000, dopolnjen 1989; Uradni list SRS, št. 12/89; (prikazana
je zasnova rudnin, vodnih virov, oskrbe z vodo in
vodonogospodarskih ureditev)

II.

Zasnova energetskega omrežja - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št
;

Zasnova kmetijskih zemljišč in agrarnih operacij - Dolgoročni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št. 36/90;

1.2.

Zasnova gozdov — Dolgoročni plan Republike Slovenije
za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št.
36/90;

1.3.

Zasnova rudnin - Dolgoročni plan Republike Slovenije za
obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št. 36/
90;

1.4.

Zasnova vodnih virov in oskrbe z vodo - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št. 36/90;

1.5.

Zasnova vodnogospodarskih ureditev - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št. 36/90;

1.6.

Zasnova urbanega omrežja - Dolgoročni plan Republike
Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni
list RS, št. 36/90;

III.a.1.Zasnova železniškega omrežja, cesnega omrežja, omrežja
radarjev za vodenje zračnega prometa in omrežja
meteoroloških radarjev - Dolgoročni plan Republike
Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni
list RS, št ;
III.11. Zasnova omrežja letališč in omrežja pristanišč - Dolgoročni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št. 36/90;
III.b. Zasnova kolesarskega omrežja - Dolgoročni plan Republike
Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1995; Uradni
list RS, št. 72/95;
IV.a.1. Zasnova varstva naravne dediščine - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št ;
IV.b.1. Zasnova varstva kulturne dediščine - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št ;

III.b Zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez - Dolgoročni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1995; Uradni list RS, št. 72/95; (prikazana je zasnova
kolesarskega omrežja)

V.14. Zasnova sanacije naravnih virov ter razmestitev čistilnih
naprav - Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje
1986 - 2000, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št. 36/90;

IV.a Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine ter zasnova

*

1.1.

II.1. Zasnova energetskega omrežja - Dolgoročni plan
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št ;

III.a Zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez - Dolgoročni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št ;
(prikazana je zasnova železniškega omrežja, cestnega
omrežja, omrežja radarjev za vodenje zračnega prometa,
omrežja meteoroloških radarjev, omrežja pristanišč in
omrežja letališč)

24. december 1998

Zasnova ohranjanja in izboljšanja kakovosti naravnih virov
- Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986 2000, dopolnjen 1989; Uradni list SRS, št. 12/89;
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3.b Prometno omrežje in omrežje zvez - Srednjeročni družbeni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 1990, dopolnjen
1995; Uradni list RS, št. 72/95;
(prikazano je kolesarsko omrežje)

3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
(1) "Zadnji odstavek točke 5.16. Družbenega plana Socialistične
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 1990 se črta in nadomesti
z besedilom:

4.a Varstvo naravne in kulturne dediščine ter razvoj turizma Srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije za obdobje
1986 -1990, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št ;(prikazano
je varstvo naravne dediščine)

"Kartografski del prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije vsebuje karte v merilu 1 :
250.000:

4.b Varstvo naravne in kulturne dediščine ter razvoj turizma Srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije za obdobje
1986 -1990, dopolnjen 1998; Uradni list RS, št ;(prikazano
je varstvo kulturne dediščine ter razvoj turizma)

1.a Primarna raba prostora in poselitev - Družbeni plan SR
Slovenije za obdobje 1986 - 1990, dopolnjen 1989; Uradni list
SRS, št. 23/89; (prikazana so območja kmetijskih zemljišč,
območja agrarnih operacij)
1.b Primarna raba prostora in poselitev • Družbeni plan SR
Slovenije za obdobje 1986 -1990, dopolnjen 1989; Uradni list
SRS, št. 23/89; (prikazana so območja gozdov)

5. Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov - Družbeni
plan SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990, dopolnjen 1989;
Uradni list SRS, št. 23/89;"

1.c Primarna raba prostora in poselitev - Družbeni plan SR
Slovenije za obdobje 1986 -1990, dopolnjen 1989; Uradni list
SRS, št. 23/89; (prikazana so območja rudnin, vodnih virov,
oskrbe z vodo in vodnogospodarskih ureditev)

4. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

2. Energetsko omrežje - Srednjeročni družbeni plan Republike
Slovenije za obdobje 1986 -1990, dopolnjen 1998; Uradni list
RS, št ;
3.a Prometno omrežje in omrežje zvez - Srednjeročni družbeni
plan Republike Slovenije za obdobje 1986 - 1990, dopolnjen
1998; Uradni list RS, št ;
(prikazano je železniško omrežje, cestno omrežje, omrežje
radarjev za vodenje zračnega prometa, omrežje meteoroloških radarjev, omrežje pristanišč in omrežje letališč)
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Številka:
Ljubljana, dne
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PREDSEDNIK
DRŽAVNEGA ZBORA RS
1998

Janez Podobnik, dr. med., I. r.

24. december 1998

II. KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA

- Karta 4.b.

V kartografskem delu dolgoročnega in srednjeročnega plana
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 2000 so spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin, določene s tem odlokom,
vsebovane na naslednjih kartah v merilu 1:250.000:
- Karta II
- Zasnova energetskega omrežja,
- Karta lll.a.
- Zasnova prometnega omrežja in omrežja
zvez,
- Karta IV.a.
- Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
ter zasnova turizma,
- Karta IV.b.
- Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
ter zasnova turizma.

Originale kart v merilu 1 : 250.000 hrani Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor,
Dunajska cesta 47, Ljubljana; kopije originalov kart hrani pristojni
odbor za infrastrukturo in okolje pri Državnem zboru Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

ter na publikacijskih kartah v približnem merilu 1. 1.000.000:
- Karta 11.1.
- Zasnova energetskega omrežja,
- Karta lll.a.1. - Zasnova železniškega omrežja, cestnega
omrežja, omrežja radarjev za vodenje zračnega
prometa in omrežja meteoroloških radarjev,
- Karta IV.a.1. - Zasnova varstva naravne dediščine,
- Karta IV.b.1. - Zasnova varstva kulturne dediščine.
V kartografskem delu srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije za obdobje 1986 - 1990 so spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin, določene s tem odlokom,
vsebovane na naslednjih kartah v merilu 1: 250.000:
- Karta 2
- Energetsko omrežje,
- Karta 3.a.
- Prometno omrežje in omrežje zvez,
- Karta 4.a.
- Varstvo naravne in kulturne dediščine ter
razvoj turizma,

24. december 1998
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- Varstvo naravne in kulturne dediščine ter
razvoj turizma.

Iz tehničnih razlogov reprodukcije so spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije, določene s tem odlokom, shematično
prikazane na publikacijskih kartah v približnem merilu
1:1.000 000, kot njegova priloga in sicer:
- Publikacijska Karta 11.1. - Zasnova energetskega omrežja,
- Publikacijska Karta lll.a.1. - Zasnova železniškega in cestnega
omrežja, omrežja radarjev za vodenje zračnega prometa in omrežja
meteoroloških radarjev,
- Publikacijska Karta IV.a.1. - Zasnova varstva naravne dediščine,
- Publikacijska Karta IV.b.1. - Zasnova varstva kulturne dediščine,
Publikacijska Karta 2
- Energetsko omrežje,
- Publikacijska Karta 3.a. - Prometno omrežje in omrežje zvez,
- Publikacijska Karta 4.a. - Varstvo naravne in kulturne dediščine ter razvoj turizma,
- Publikacijska Karta 4.b. - Varstvo naravne in kulturne dediščine ter razvoj turizma.
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IV. OBRAZLOŽITEV ODLOKA
1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije je za drugo obravnavo v Državnem zboru
RS spremenjen in dopolnjen na podlagi sklepov in stališč
Državnega zbora RS ob prvi obravnavi odloka (- EPA- 623-11-)
na svoji 29. izredni seji dne 3. 12. 1998. Predlog odloka je
spremenjen in dopolnjen v naslednjem:
- preurejeno je zaporedje posameznih poglavij besedila odloka
tako, da predlagane spremembe in dopolnitve odloka sledijo
besedilu osnovnih dokumentov, s katerimi morajo tvoriti
integralno celoto;
- v poglavju (1) Kmetijstvo in živilska industrija, v poglavju (2)
Gozdarstvo ter v poglavju (4) Promet in zveze so podrobneje
opredeljene kartografske podlage, ki ponazarjajo zasnovo ter
obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS;

- v poglavju (7) Raba prostora in krajinska preobrazba je
dopolnjena usmeritev, da so strokovne podlage, ki so osnova
za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov lokalnih
skupnosti, podrobneje opredeljene v Inventarju najpomembnejše
naravne dediščine in v Zbirnem registru kulturne dediščine.
Dopolnjena je tudi opredelitev, da je zasnova varstva naravne
in kulturne dediščine ( prikazana na karti IV. a. in IV. b.) obvezno
izhodišče pri pripravi prostorskih planskih in izvedbenih aktov
lokalnih skupnosti;
- v poglavju (8) Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov
v prostoru je besedilo usklajeno s smernicami, usmeritvami,
pogoji in kriteriji v besedilu odloka, prav tako pa so podrobneje
definirane obveznosti ministrstev in lokalnih skupnosti, kot
subjektov planiranja, pri pripravi in prevzemanju strokovnih
podlag za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov;
- kartografski del dolgoročnega plana RS (točka (9)) in
srednjeročnega družbenega plana (3. člen) so spremenjeni in
dopolnjeni v skladu s sklepi in stališči Državnega zbora RS ob
prvi obravnavi predloga odloka;

- v poglavju (5) Vodno gospodarstvo je dopolnjena opredelitev,
da je obvezno izhodišče zasnova urejanja in varovanja vodnega
sistema, ki je prikazana v kartografskem delu dolgoročnega
plana RS ter celotno besedilo tega poglavja, ki podrobneje določa
smernice za varovanje vodnih virov, urejanje in ohranjanje
vodnega režima ter varstvo kakovosti voda, vključno morja in
jezer, kot javnega vodnega dobra ter priobalnih zemljišč, za
pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov lokalnih
skupnosti. S tem se zagotavlja tudi prosta uporaba in dostop do
javnega dobra;

Pri navedenih spremembah in dopolnitvah predloga odloka je
predlagatelj upošteval tudi nekatere pripombe in predloge
posameznih občin, ki jih je prejel do 7. decembra 1998.
2. V spremembah in dopolnitvah predloga odloka niso upoštevane
tiste pripombe in predlogi katere je predlagatelj zavrnil že ob prvi
obravnavi odloka z obrazložitvami, zakaj jih ni možno sprejeti.
Upoštevani niso naslednji predlogi:
- da morajo biti pred sprejemom odloka znani vsi bistveni elementi
režimov in normativnih ureditev posameznih zavarovanih
območij naravne dediščine, saj se s tem odlokom določa
nacionalna zasnova in načelne usmeritve za urejanje regijskih
in krajinskih parkov, naravnih rezervatov in naravnih spomenikov.
Točne meje ter podrobni režimi urejanja (od zelo blagih do ostrih
in vzpodbujevalnih) pa so predmet uredb o zavarovanju teh
območij v soglasju z lokalnimi skupnostmi in na podlagi zakona
o ohranjanju narave;

- v poglavju (6) Usmerjanje poselitve je v prvem odstavku odloka
dodana opredelitev, da se poselitev usmerja v ureditvena
območja naselij, ki se redefinirajo na podlagi dopolnjenih navodil
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in planskih
aktov občin, zaradi dosedanjih razlik v kriterijih za določanje
ureditvenih območij naselij v planskih aktih občin in s tem
povezano nesmotrno rabo prostora, predvsem na obrobju
naselij.

- da se plinovodna povezava slovenskega plinovodnega omrežja
z madžarskim po možnosti ne locira pri Dolgi vasi. Strokovne
preveritve možnosti potekov teh povezav kažejo, daje povezava
preko slovensko-madžarske meje najustreznejša pri Dolgi vasi,
načeloma v skupnem koridorju z drugo gospodarsko
infrastrukturo, upoštevaje zahteve varstva okolja in naselja
Dolga vas. Konkretna umestitev posega v prostor je predmet
izvedbenega akta, v postopek izdelave in usklajevanja umestitve
posega bodo vključene tudi lokalne skupnosti.

Upoštevana so stališča in pripombe Državnega zbora RS s prve
obravnave odloka tako, da definira razpršeno poselitev in
razpršeno gradnjo. S pojmom 'razpršena poselitev' označujemo
območja, ki jih oblikujejo značilna razpršena ali razložena naselja
(posamezne domačije ali stavbe, ki tvorijo naselje so razporejene
razpršeno v prostoru in ne tvorijo strnjenega naselja). Razpršena
oblika poselitve je značilna in avtohtona v določenih območjih
Slovenije. Izhaja iz naravnih in družbenih razmer določenega
območja, je organska in predstavlja zgodovinsko, okoljsko,
kulturno in funkcionalno vrednoto. S pojmom 'razpršena gradnja'
pa označujemo nenačrtno gradnjo objektov v zadnjih desetletjih
izven strnjenih naselij, kar pomeni neracionalno rabo prostora,
se ne podreja logiki zasnov obstoječih avtohtonih naselij in načelom
trajnostnega razvoja poselitve. Razpršena gradnja v nasprotju z
razpršeno poselitvijo predstavlja negativno vrednoto v urejanju
naselij.

■ da se mejni prehod za obmejni promet Gorjansko ali Klariči
prekvalificira v meddržavni mejni prehod, saj prekategorizacija
mejnih prehodov s sosednjimi državami ni predmet tega odloka.
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Predlog zakona o

STATUSU

SLOVENCEV

SLOVENSKEGA

BREZ

DRŽAVLJANSTVA

(ZSSBSD)
- EPA 664 - II - prva obravnava

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) kot predlagatelji pošiljajo
podpisani poslanci

v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot
predlagatelji.
PODPISI POSLANCEV:
Ivo Hvalica, l.r.
Majda Kragelj Zbačnik, l.r.
Marijan Schiffrer, l.r.
Janez Mežan, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Rudolf Petan, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O STATUSU SLOVENCEV BREZ
SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA,
ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev

Republiko Slovenijo in tista obmejna področja sosednjih držav,
kjer prebiva avtohtono slovensko prebivalstvo. Imajo državljanstvo
tiste države, kjer stalno prebivajo in nimajo slovenskega
državljanstva. Bistvo izseljenca opredeljuje tudi namera, da ostane,
kamor se je bil preselil, da se torej ne namerava vrniti iz tujine in
(ponovno) za stalno zaživeti znotraj slovenskega narodnega
prostora.

UVOD
1. OCENA STANJA
Predmet tega zakona je pravni status družbene skupine, predmet
uvodnega podpoglavja pa sama družbena skupina, ki jo formalno
označujemo kot Slovence brez slovenskega državljanstva in je
razpršena po celem svetu.

Druga podskupina: Slovenci v zamejstvu ali ZAMEJCI

Slovenska narodnost ali vsaj slovenski izvor in da nimajo
slovenskega državljanstva sta dve osnovni značilnosti, ki
karakterizirata približno 360.000 pripadnikov. Kategorizacija, ki
se je v zadnjih desetletjih uveljavila na tem področju, deli celoto na
dve podskupini.

So stalni in avtohtoni prebivalci obmejnih področij Avstrije,
Hrvaške, Italije in Madžarske. Mnogi se močno in vsestransko
navezujejo na Republiko Slovenijo; pojmujejo jo kot svojo matično
državo. Imajo državljanstva svojih, domicilnih (rezidentnih) držav.

Prva podskupina: SLOVENSKI IZSELJENCI

Navedeno približno število Slovencev brez slovenskega
državljanstva (360 000) je seveda samo ocena, ki pa je verjetno
zelo blizu dejanskemu številu. Za Združene države Amerike imamo

Ti stalno bivajo zunaj slovenskega narodnega prostora, ki obsega
24. december 1998
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dileme in zaplete, ki bi se skoraj zagotovo pojavili z večjim številom
dvojnih državljanov.

tako iz leta 1990 (ljudsko štetje) kar verodostojen, predvsem pa
natančen podatek o tem, da je 124 437 ljudi tedaj izjavilo, da so
slovenskega rodu. Po nekaterih podatkih pa jih je dejansko mnogo
več. Zelo veliko Slovencev brez slovenskega državljanstva živi
tudi v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Švedski in pa
seveda v slovenskem zamejstvu (Avstrija, Hrvaška, Italija,
Madžarska) ter državah na območju nekdanje Jugoslavije.

Osebe s pravnim statusom Slovenca brez slovenskega
državljanstva bodo predstavljale novo kategorijo pripadnikov
slovenskega naroda; skupnost ljudi živečih na vseh koncih sveta,
državljanov svojih rezidenčnih držav, ki z Republiko Slovenijo ne
bodo več povezani zgolj in samo emocionalno. Naša država sme
in more računati, da bodo pripadniki skupnosti, ki jih s tem
statusom končno tudi formalno priznava za svoje, zavzeto in
iskreno delovati v prid njenih interesov kjerkoli in kadarkoli bo to
mogoče ali potrebno. Interesi Republike Slovenije in interesi oseb
s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva bodo v
prihodnje bistveno bolj sovpadali kot doslej.

Ocena števila tistih, ki bi zaprosili za status Slovenca brez
slovenskega državljanstva, je nedvomno še mnogo bolj tvegana
zadeva. Pri neki podobni oceni iz leta 1990 se je mlada slovenska
država že temeljito uštela. Ocenjujemo, da bi za takšen status
zaprosilo med 120 000 in 150 000 Slovencev.
Večina teh Slovencev je nezadovoljnih zaradi, po njihovem mnenju
premajhne pozornosti, ki jim jo izkazuje Slovenija in še zlasti
zaradi dejstva, da jih država naroda kateremu pripadajo uradno
obravnava kot tujce. Slovenci brez slovenskega državljanstva
upravičeno pričakujejo nekatere pravice in prednosti, ki naj bi jih
bili deležni v primerjavi z ostalimi tujimi državljani.

Sprejetje tega zakona pomeni storiti korak na poti prizadevanj, da
bi vsi Slovenci sveta zaživeli kot povezano in enotno narodno
občestvo, Republika Slovenija pa bo s sprejetjem zakona opravila
tudi dejanje priznanja, da so Slovenci v zamejstvu in po svetu
nenadomestljivo prispevali k njeni osamosvojitvi in mednarodni
uveljavitvi.

Stanje, v katerem se veliko po vsem svetu živečih Slovencev
brez slovenskega državljanstva čuti v formalnem pogledu
nepovezano in celo odtujeno od svoje matične države je gotovo
nezaželeno in zaskrbljujoče. Potrebno je torej storiti vse, da se v
interesu Republike Slovenije in njenih državljanov na eni strani ter
Slovencev po svetu na drugi strani, take razmere presežejo.
Sprejetje Zakona o statusu Slovencev brez slovenskega
državljanstva bo prvi in vsekakor tudi najpomembnejši korak k
odpravi takšnega stanja.

3. NAČELA IN CILJI ZAKONA
Načelo, ki pomeni tudi temeljno izhodišče tega zakona je:
- Republika Slovenija je matična domovina vseh Slovencev, ne
glede kje živijo in od kod izhajajo.
Iz prvega izhajaja še drugo načelo:
- Naša država je tudi njihova matična domovina, zato Slovenci
brez slovenskega državljanstva niti v Sloveniji niti v odnosih z
njo ne smejo biti obravnavani kot tujci.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Sedanja zakonodaja, kljub jasnim političnim in ustavnim
opredelitvam, ne razlikuje med Slovenci brez slovenskega
državljanstva in osebami brez slovenskega državljanstva, ki so
neslovenske narodnosti; v Sloveniji so oboji tujci, kar je očitno v
neskladju z ustavo.

Temeljni razlog za sprejem zakona je situacija, opisana v poglavju
Ocena stanja, ki jo karakterizira neustreznost odnosov Slovencev
brez slovenskega državljanstva in slovensko državo. Drugi
pomemben razlog pa je obveza, ki si jo je slovenski narod zadal
s svojim temeljnim zakonom - Ustavo Republike Slovenije. V petem
členu ustave je slovenski državi naložena skrb tudi za vse tiste
Slovence, ki ne živijo v njenih mejah. Naša ustavna obveza je
torej primerno poskrbeti zanje in pospeševati njihove stike z
matično domovino.

Kljub doslednemu zavzemanju za pravno državo in spoštovanju
mednarodnih pogodb, pa je v slovenski javnosti prisotno razširjeno
prepričanje, po katerem slovenska država ne bi smela v celoti
izenačevati obravnavanja tujcev neslovenske in tujcev slovenske
narodnosti. To "metanje v isti koš" se pokaže za nevzdržno še
zlasti v luči dejstva, da se Slovencem v zamejstvu in po svetu
sicer predstavljamo za matično domovino, da razvijamo koncept
Skupnega slovenskega kulturnega prostora itd. Dejansko bi se
pri nas našel le redko kdo, ki bi zavednega Slovenca, državljana
katerekoli tuje države, imel na ozemlju Republike Slovenije za
tujca.

Iz nadaljevanja istega člena ustave sledi, da Slovenci brez
slovenskega državljanstva uživajo v Sloveniji posebne pravice in
ugodnosti. Vrsto in obseg teh ugodnosti pa naj bi določil zakon.
Odnos med Slovenijo in Slovenci brez slovenskega državljanstva
oziroma pravice in obveznosti bi tako uredili prav s tem zakonom
- Zakonom o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva.
Za uvedbo posebnega statusa smo se odločili predvsem zaradi
ugotovitve, da to področje doslej še ni urejeno. Sprejetje in imetje
slovenskega državljanstva - ta možnost navsezadnje obstaja že
celih pet let - za Slovence v zamejstvu in po svetu ni najbolj
ustrezna oblika povezanosti z Republiko Slovenijo. Upoštevati je
potrebno, da hoče velika večina Slovencev, naj živijo kjerkoli,
ostati lojalna državi katere državljanstvo imajo, dvojno
državljanstvo pa bi jih lahko vodilo v najrazličnejše zadrege in tudi
moralne stiske. V večini držav, kjer bivajo številčno pomembne
skupnosti Slovencev (v naši soseščini na primer Avstrija in
Nemčija) dvojnega državljanstva namreč sploh ne tolerirajo; te
države predpisujejo avtomatično prenehanje državljanstva; če je
njihov državljan na lastno prošnjo sprejet v državljanstvo katerekoli
druge države.

4. FINANČNE POSLEDICE

Predlagana nova ureditev ponuja možnost vsem Slovencem, ki
nimajo slovenskega državljanstva a si želijo neke pravno-formalne
povezanosti z matično domovino, hkrati pa odpravlja vse možne

Uveljavitev tega zakona ne bo imela nobenih negativnih posledic
na javno porabo. Posredno pa lahko pričakujemo pozitivne vplive
(večji priliv kapitala in intelektualnega potenciala).
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Zanesljivo je možno napovedati tudi pozitivne gospodarske
posledice uveljavitve tega zakona. Brez dvoma bo zakon povzročil
tudi povečan priliv slovenskega podjetniškega kapitala iz različnih
koncev razvitega sveta pa tudi večji pritok znanja in ntelektualnega
potenciala.
Prav povečanje dotoka svežega slovenskega kapitala in
intelektualnega potenciala bi pomenilo ugodno posledico tesnejše
povezanosti med matično domovino in rojaki zunaj nje. To bi
utegnilo prinesti nekaj nove dinamike v naše prepočasne procese
prestrukturiranja in gospodarske rasti.
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V postopku pridobitve statusa zastopa mladoletno osebo eden
od staršev ali skrbnikov, ki že ima status oz. ga je vložila istočasno.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

7. člen

Ta zakon opredeljuje status Slovenca brez slovenskega
državljanstva.

Pristojni organ izda odločbo o pridobitvi oz. odvzemu statusa v
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. I. FLRJ,
št. 52/56, 10/65, 18/65, 4/77, 11/78, 9/86, 16/86, 9/86, 47/86, 83/
89, 17/91, 55/92).

Zakon ureja ureja vrsto in obseg posebnih pravic in ugodnosti, ki
jih uživajo Slovenci, ki imajo status Slovenca brez državljanstva
ter pridobitev in izgubo tega statusa.

Oseba pridobi status z dnem, ko mu je vročena odloča o pridobitvi
statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva oz. ko je
odločba vročena njegovemu pooblaščencu.

2. člen

8. člen

Status Slovenca brez slovenskega državljanstva (v nadaljevanju:
status) lahko pridobi tisti posameznik slovenske narodnosti (v
nadaljevanju: upravičenec),

Oseba s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva
ima po tem zakonu zagotovljene naslednje pravice:

- ki javno priznava pripadnost slovenskemu narodu;

1

- ki izkazuje lojalnost Republiki Sloveniji;
- ki je aktiven v organizacijah Slovencev v zamejstvu in po
svetu;

2.

- ki se nikoli ni opredelil za pripadnika neslovenske narodnosti;

3.

- ki mu državljanstvo Republike Slovenije ni bilo odvzeto po
določbah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-1, 30/91-1 in 13/94);

4.

- ki mu ni bila izrečena prepoved bivanja v Republiki Sloveniji;

5.

Za osebe slovenskega porekla, ki živijo v državah s totalitarnim
režimom oz. v državah, kjer se osebe ne morejo javno izraziti
glede svojega porekla, pogoja iz 1. in 3. alineje nista obvezna.

6.

3. člen

7.

Po tem zakonu so upravičenci osebe slovenske narodnosti in
njihovi potomci.

8.
9.
10.

Slovensko poreklo se dokazuje z izpiski iz rojstne matične knjige
in drugimi dokazili, na podlagi katerih je mogoče dokazati slovensko
narodnost prednikov upravičenca.

Za zasluge na področju delovanja med Slovenci zunaj Republike
Slovenije podeljujejo Urad posebna priznanja. Podeljevanje
posebnih priznanj je urejeno s pravilnikom.

4. člen
O pridobitvi statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva
odloča Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (v nadaljevanju: Urad), ki je centralni upravni organ pristojen
za odnose med Republiko Slovenijo in Slovenci zunaj njenih meja.

9. člen
Obseg drugih pravic in olajšav, ki jih lahko uveljavljajo osebe s
statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva in jih ta zakon
ne ureja, lahko določajo predpisi, ki urejajo posamezna področja.

5. člen

10. člen

Upravičenec vloži vlogo za priznanje statusa na konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali v Uradu.

Osebi preneha status:
- s smrtjo,
- s pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije,
- z odvzemom,
- odrekom.

Oseba mora vlogi priložiti pisna dokazila, ki so določena v 3.
členu tega zakona.
Vloga in ostala pisna dokazila morajo biti napisana oz. overjeno
prevedena v slovenskem jeziku.

11. člen
Osebi se odvzame status, ki s svojim delom škoduje
mednarodnim ali drugim interesom Republike Slovenije ali če se
naknadno ugotovi, da je oseba pridobila status z lažnimi izjavami,
namernim prikrivanjem bistvenih dejstev ali okoliščin, ki so

6. člen
Za pridobitev statusa po tem zakonu je opravičena tudi mladoletna
oseba v skladu s 4. členom tega zakona.
24. december 1998

pravico do vstopa v državo Republiko Slovenijo brez
vstopnega vizuma, tudi če država, katere državljan je
upravičenec z Republiko Slovenijo ni podpisala sporazuma o
odpravi vizumov;
izenačenost z državljani Republike Slovenije pri plačevanju
in storitvah turistične in ostale ponudbe v Republiki Slovenij;
izenačenost z državljani Sloenije pri kandidiranju za štipendije
in pri pridobivanju štipendij za izobraževanje v Republiki
Sloveniji;
pravico do enakopravnega pristopa k javnim kulturnim in
znanstvenim projektom Republike Slovenije, bodisi kot
kandidat za nosilca projekta ali kandidat za sodelavca v
projektu;
pravico do statusa rednega člana Slovenske akademije
znanosti in umetnosti;
pravico do dedovanja po državljanu Republike Slovenije, če
z državo, katere državljan je upravičenec, ne obstaja
vzajemnost z Republiko Slovenijo glede dedovanja oz. ni
podpisana mednarodna pogodba;
pravico do pridobitve lastninske pravice na zemljiščih in
nepremičninah pod enakimi pogoji kot slovenski državljani;
pravico do aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v
Državni svet Republike Slovenije;
pravico do pridobitve priznanj in odlikovanj Republike Slovenije;
prednost pred tujci pri zaposlitvi v Republiki Sloveniji.
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14. člen

bistveno vplivale na odločitev.

Zaradi celovitega razvida o pridobitvi statusa, vodi republiški
upravni organ, pristojen za notranje zadeve, centralno evidenco
o pridobitvi, izgubi oz. odpovedi statusa.

12. člen
Za delo, s katerim se škoduje mednarodnim in drugim interesom
Republike Slovenije, se šteje:
1. če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na rušenje
ustavnega reda Republike Slovenije;

Vsebino podatkov, ki jih bo pristojni organ vodil v centralni evidenci
o pridobitvi, izgubi oz. odpovedi pogodbe predpiše pristojni minister s podzakonskim aktom v roku 3 mesecev od uveljavitve tega
zakona.

2. če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe škoduje
interesom Republike Slovenije ali če tem interesom škoduje s
svojim delom v državnem organu ali organizaciji tuje države.

15. člen
Imetnik statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva izkazuje
upravičenost do pravic, ki mu gredo po tem zakonu in drugih
zakonih z izkaznico, ki jo izda Urad. Vsebino in obliko izkaznice
določi Urad s pravilnikom, izdanim v treh mesecev od uveljavitve
tega zakona.

3. če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo
po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red.
O odvzemu statusa odloča Urad.

16. člen

Če je bil upravičencu status odvzet, mu ugasne pravica do
ponovne pridobitve statusa.

Taksa za vlogo in odločbo za pridobitev statusa znaša
protivrednost 2000 točk v skladu z določbami Zakona o upravnih
taksah. Taksa se vplača ob vložitvi vloge.
Izjemoma lahko Urad prosilca zaradi upravičenih razlogov oprosti
plačila takse za vlogo in odločbo.

13. člen
Oseba po 18. letu se lahko odreče statusu, ki ga je pridobila na
podlagi tega zakona.

17. člen

Če oseba s statusom izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka,
organ pristojen za odločanje o odreku, z odločbo ugotovi, da mu
je status prenehal z dnem, ko je podal izjavo o odreku statusa.

Ta zakon stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V 1. členu se določa namen zakona.
slovenskega državljanstva.
2. člen določa pogoje za pridobitev statusa Slovenca brez
9. člen omogoča določitev drugih pravic tudi s podzakonskimi
slovenskega državljanstva.
akti.
3. člen določa kdo je lahko upravičenec po tem zakonu.
10. člen določa kdaj preneha status.
4. člen določa pristojen državni organ za obravnavo pridobitve
11. in 12. člen določata kdaj se lahko status odvzame.
statusa.
13. člen določa pravico do odreka statusu.
5. člen določa način vložitve prošnje in minimalna zahtevana
14. člen nalaga pristojnemu organu vodenje evidence.
dokazila.
15. člen določa, da se imetnikom statusa izdajo posebne
6. člen določa postopek za pridobitev statusa mladoletnim osebam.
izkaznice.
7. člen predpisuje uporabo ZUP.
16. člen določa višino takse za pridobitev statusa.
8. člen podrobneje določa pravice, ki jih imajo Slovenci brez
17. člen določa kdaj začne zakon veljati.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

ARABSKE

MEDSEBOJNEM

ZAŠČITI

NALOŽB

MED

SLOVENIJE

REPUBLIKE

IN

EGIPT

POSPEŠEVANJU

0

IN

(BEGPZN)

- EPA 662 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 10. decembra
1998 določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARABSKE
REPUBLIKE EGIPT O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU
IN ZAŠČITI NALOŽB,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrs tvu za
ekonomske odnose in razvoj.

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

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti
naložb, podpisan v Ljubljani dne 28. oktobra 1998.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:"

24. december 1998

" Besedilo izvirnika v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
praven zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
59
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Sporazum

med

Vlado Republike Slovenije

in

Vlado Arabske republike Egipt

o medsebojnem pospeševanju
in zaščiti naložb
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a) glede Republike Slovenije ozemlje Republike Slovenije, ki
vključuje izključno ekonomsko cono in kontinentalni šelf,
nad katerim Republika Slovenija izvaja suverenost,
suverene pravice in jurisdikcijo v skladu z mednarodnim
pravom;

Vlada Republike Slovenije in Vlada Arabske republike Egipt (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med državama,
z namenom, da spodbujata in ustvarita ugodne razmere za naložbe
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na
podlagi enakosti in vzajemne koristi,

b) glede Arabske republike Egipt kopno ozemlje in teritorialne
vode Arabske republike Egipt in vključuje izključno
ekonomsko cono in kontinentalni šelf, ki se razteza zunaj
meja teritorialnih voda Arabske republike Egipt, nad katerim
Arabska republika Egipt izvaja jurisdikcijo in suverene
pravice v skladu z mednarodnim pravom.

ob spoznanju, da bosta medsebojno pospeševanje in zaščita
naložb na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovno pobudo,
dogovorili, kot sledi:

2. člen
Pospeševanje in zaščita naložb
1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju, če je to le mogoče,
pospešuje in spodbuja naložbe vlagateljev druge pogodbenice
in dovoljuje take naložbe v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

1. člen
Opredelitev pojmov
Za namen tega sporazuma:

2. Vsaka pogodbenica zagotavlja pošteno in pravično obravnavo
naložb vlagateljev druge pogodbenice.

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga vlagatelji
ene pogodbenice vlagajo na ozemlju druge pogodbenice v
skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in vključuje zlasti,
vendar ne izključno:

3. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice uživajo polno zaščito in
varnost na ozemlju druge pogodbenice. Nobena pogodbenica
na svojem ozemlju ne sprejema neupravičenih, samovoljnih
ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli škodovala
upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju naložb vlagateljev
druge pogodbenice ali razpolaganju z njimi.

a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, kot
so hipoteka, zaseg, zastava in podobne pravice;
b) lastniške deleže, delnice, obveznice in kakršno koli drugo
obliko udeležbe v kaki družbi;

3. člen
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države
z največjimi ugodnostmi

c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršno koli drugo
dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost, in so povezani z
naložbo;

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice ali dohodki, povezani z njimi, so deležne poštene
in nepristranske obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo
pogodbenica priznava naložbam in dohodkom iz te naložbe
svojim vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države.

d) pravice intelektualne lastnine, ki vključuje zlasti varstvo
avtorskih in sorodnih pravic, računalniške programe,
patente, industrijske vzorce, blagovne in storitvene
znamke, geografske označbe, vključno z oznakami
porekla, topografije integriranih vezij in nerazkritelnformacije
o know-howu;

2. Vlagateljem ene pogodbenice druga pogodbenica glede
upravljanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja naložb ali
razpolaganja z njimi zagotavlja pošteno in pravično obravnavo,
ki ni manj ugodna od tiste, ki jo ta pogodbenica priznava svojim
vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države.

e) koncesije, vključno s koncesijami za iskanje, raziskovanje
in izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom, pogodbo
ali upravnim aktom podeljuje pristojni državni organ.

3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice
kakršne koli prednostne obravnave, ugodnosti ali privilegije
na podlagi:

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži
ali ponovno vloži, ne vpliva na njegovo naravo kot naložbe
pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in
predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba
izvedena.

a) kakršnega koli obstoječega ali prihodnjega območja proste
trgovine, carinske unije, skupnega trga ali drugih podobnih
mednarodnih sporazumov, vključno z drugimi oblikami
regionalnega gospodarskega sodelovanja in mednarodnimi
sporazumi za olajševanje obmejne trgovine, katerih
pogodbenica je ali lahko postane ena ali druga pogodbenica,
in

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinaša naložba, in
vključuje zlasti, vendar ne izključno dobičke, dividende, obresti,
licenčnine ali druge oblike dohodka od naložb, vključno s
pristojbinami za tehnično pomoč.
3. Izraz "vlagatelj" pomeni:

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma, ki se v celoti
ali pretežno nanaša na obdavčitev.

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice v
skladu z njenimi zakoni, in

4. člen
Razlastitev

b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi
družbami ali drugimi družbami ali združenji, ki imajo svoj
sedež na ozemlju ene pogodbenice in so registrirane ali
ustanovljene v skladu s pravom te pogodbenice.

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice se ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se
v zvezi z njimi sprejemati drugi ukrepi, ki imajo enak učinek

4. Izraz "ozemlje" pomeni:
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8. člen
Spori med pogodbenicama

kot razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju: »razlastitev«),
razen v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi v skladu
z zakonskim postopkom in za takojšnjo, učinkovito in ustrezno
odškodnino.

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma se, če je to le mogoče, rešujejo s pogajanji po
diplomatski poti.

2. Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se izračuna na
podlagi tržne vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo ali preden
je o nameravani razlastitvi javnost obveščena, kar koli se
zgodi prej. Odškodnina se izplača brez odlašanja in vključuje
obresti po običajni komercialni obrestni meri od dneva
razlastitve do dneva plačila in mora biti prosto prenosljiva in
dejansko unovčljiva.

2. Če pogodbenici ne rešita spora v šestih (6) mesecih od začetka
pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice
predloži arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega člena.
3. Arbitražno sodišče bo sestavljeno za vsak posamezen primer
na naslednji način. V dveh mesecih od prejema zahteve za
arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana razsodišča.
Ta dva člana nato izbereta državljana tretje države, ki se po
odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika razsodišča.
Predsednik se imenuje v treh (3) mesecih od dne, ko sta bila
imenovana druga dva člana.

3. Vlagatelj, čigar naložbe so razlaščene, ima pravico zahtevati,
da skladno z zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede,
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice takoj prouči njegov
primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu z načeli iz tega
člena.

Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije,
narodne vstaje, izrednega stanja ali podobnih dogodkov na ozemlju
druge pogodbenice, ta druga pogodbenica zagotovi glede ukrepov,
ki jih sprejme v zvezi s takimi izgubami, vključno z nadomestilom,
odškodnino ali vzpostavitvijo prejšnjega stanja, nič manj ugodno
obravnavo, kot jo sama zagotavlja svojim vlagateljem ali
vlagateljem katere koli tretje države. Vsako plačilo, opravljeno na
podlagi tega člena, je prosto prenosljivo.

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica,
če ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je
predsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali če iz
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi
podpredsednik sodišča, da opravi imenovanja. Če je
podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi
po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča,
ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna
imenovanja.

6. člen
Prenosi

5. Predsednik arbitražnega sodišča mora biti državljan tretje
države, s katero imata pogodbenici diplomatske odnose.

1. Vsaka pogodbenica jamči v skladu s svojimi zakoni vlagateljem
druge pogodbenice prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi
naložbami in še zlasti, vendar ne izključno:

6. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve
so za pogodbenici dokončne in zavezujoče. Vsaka
pogodbenica krije stroške svojega člana in svojih predstavnikov v arbitražnem postopku. Pogodbenici krijeta stroške za
predsednika in vse druge stroške v enakih delih. Razsodišče
lahko sprejme drugačno odločitev o delitvi stroškov. Glede
vseh drugih zadev razsodišče samo določi svoj poslovnik.

5. člen
Nadomestilo za izgube

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje
ali razvoj naložb;
b) dohodkov, opredeljenih v drugem odstavku 1. člena tega
sporazuma;

9. člen
Spori med pogodbenico in vlagateljem druge
pogodbenice

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo;
d) dohodka od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe;

1. Spori med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice v
zvezi z naložbo, ki jo je ta vlagatelj izvedel na ozemlju te
pogodbenice, se rešujejo po mirni poti s pogajanji.

e) kakršne koli odškodnine ali drugega plačila iz 4. in 5. člena
tega sporazuma;

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od datuma
zahteve po reševanju spora, lahko zadevni vlagatelj predloži
spor:

f) zaslužkov in drugih prejemkov državljanov iz tujine,
zaposlenih v zvezi z naložbo.
2. Prenosi iz tega člena se opravijo brez omejitve ali odlašanja
po menjalnem tečaju na dan prenosa in v prosto zamenljivi
valuti.

a) pristojnemu sodišču pogodbenice,
b) ad hoc razsodišču, ustanovljenemu v skladu z Arbitražnimi
pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno
trgovinsko pravo (UNCITRAL), razen če se stranke v sporu
ne dogovorijo drugače, ali

7. člen
Subrogacija
Če pogodbenica ali agencija, ki jo pogodbenica imenuje, opravi
plačilo svojemu vlagatelju na podlagi jamstva, danega v zvezi z
naložbo na ozemlju druge pogodbenice, potem ta druga
pogodbenica prizna prenos vseh pravic in terjatev vlagatelja na
prvo pogodbenico. Tako prenesena pravica ali terjatev ne sme
presegati prvotne pravice ali terjatve vlagatelja.

c) v spravni postopek ali arbitražo Mednarodnemu centru za
reševanje investicijskih sporov (ICSID), ki je bil ustanovljen
v skladu s Konvencijo o reševanju investicijskih sporov
med državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na
voljo za podpis v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965.
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3. Vsaka pogodbenica s tem soglaša s predložitvijo investicijskega spora v mednarodni spravni postopek ali arbitražo.

13. člen
Začetek veljavnosti in trajanje

4. Nobena od pogodbenic ne bo po diplomatski poti reševala
katere koli zadeve, predložene arbitraži, dokler arbitražni
postopek ni končan in pogodbenica ni spoštovala razsodbe
Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov ali
se po njej ravnala.

1. Sporazum začne veljati naslednji dan po izmenjavi pisnih
obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni
njuni notranjepravni postopki.
2. Sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se šteje
za obnovljenega po istih pogojih za vsakih nadaljnjih deset
(10) let, razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom njegove
veljavnosti katera koli pogodbenica pisno ne obvesti druge
pogodbenice o svoji nameri, da ga odpove.

5. Razsodba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu.
10. člen
Uporaba drugih pravil

3. Za naložbe, ki so izvedene pred datumom prenehanja
veljavnosti tega sporazuma, določbe členov od 1 do 12 veljajo
še nadaljnjih deset (10) let od dneva prenehanja veljavnosti
tega sporazuma.

Če bi zakonske določbe katere koli pogodbenice ali obstoječe ali
prihodnje medsebojne mednarodnopravne obveznosti pogodbenic
poleg tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki
bi naložbam vlagateljev iz druge države pogodbenice zagotavljala
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bodo taka
pravila v obsegu, kolikor so ugodnejša, pravladala nad tem
sporazumom.

V dokaz tega sta za to pravilno pooblaščena predstavnika
podpisala ta sporazum.

11. člen
Uporaba sporazuma
Ta sporazum se uporablja za vse obstoječe naložbe na ozemlju
ene pogodbenice, ki so jih v skladu z njenimi zakoni in predpisi
izvedli vlagatelji druge pogodbenice.

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 28. oktobra 1998 v
slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi prevlada
angleško besedilo.

12. člen
Posvetovanja
Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar koli bo potrebno,
posvetovali o kakršni koli zadevi v zvezi z uresničevanjem tega
sporazuma. Posvetovanja bodo na predlog ene ali druge
pogodbenice v kraju in v času, o katerih se bosta dogovorili po
diplomatski poti.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Arabske republike Egipt

Marjan Senjur, l.r.

Zafer El-Beshry, l.r.

3.člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
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 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske
republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb,
ki ga je za Vlado Republike Slovenije podpisal minister za
ekonomske odnose in razvoj, gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado
Arabske republike Egipt pa minister za planiranje in mednarodno
sodelovanje, gospod Zafer El-Beshry, je bil podpisan v Ljubljani
dne 28. oktobra 1998 v slovenskem, arabskem in angleškem
jeziku.

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in bo ostal še naprej v
veljavi nadaljnjih deset let, razen če ga dvanajst mesecev pred
iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove.
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še
nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za naložbe, ki
so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma.

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb je
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
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 medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembe
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in

poročevalec, št. 80

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.
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Predlog zakona o

RAFITIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

MAKEDONIJE

MEDNARODNEM

POTNIKOV

IN

CESTNEM

STVARI

IN

0

PREVOZU

(BMKCP)

- EPA 663 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 87. seji dne 3. decembra 1998
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MAKEDONIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
POTNIKOV IN STVARI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- dipl. ing. Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu
za promet in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora 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

1-člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov
in stvari, podpisan v Ljubljani dne 17. januarja 1996.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:'

' Besedilo izvirnika v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
24. december 1998
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije, v
nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se z namenom

Zahteva, najmanj v dveh izvodih, mora vsebovati podatke, ki jih
zahtevajo nagionalni predpisi, ter skico trase avtobusne linije z
včrtanimi postajami in kilometri.

- zagotovitve nemotenega razvoja cestnega prevoza potnikov
in stvari v bilateralnem in tranzitnem prometu, za zadovoljevanje
potreb gospodarstva obeh držav,

Pristojni organi lahko zahtevajo od prevoznikov tudi druge
podatke, za katere menijo, da so potrebni.
6. člen

- liberalizacije v prevozih po cestah ter

Redna avtobusna linija je odobrena in se prevoz lahko prične
opravljati potem, ko pristojni organi pogodbenic izmenjajo dovoljenje
(koncesijo) za opravljanje prevoza skupaj z zahtevanimi prilogami.

- v želji po vsestranskem gospodarskem in drugem bilateralnem
sodelovanju
dogovorili o naslednjem:

Prevoznik sme opravljati mednarodni linijski prevoz potnikov, za
katerega ima odobren vozni red, tudi z več vozili po istem voznem
redu, če se opravlja prevoz z vsemi vozili na relaciji, za katero je
vozni red odobren.

I. PREVOZ POTNIKOV

7. člen

1. Redne avtobusne linije
1. člen

Dovoljenje (koncesija) za opravljanje prevoza na redni avtobusni
liniji se izda v pisni obliki, ki določa itinerer, rok njegove veljavnosti
in morebitne druge omejitve.

Redna avtobusna linija po tem sporazumu je prevoz potnikov z
avtobusi, ki prevažajo več kot osem potnikov, ne računajoč
voznika, in se opravlja po vnaprej določenem in objavljenem
voznem redu in tarifi.

Pri opravljanju redne avtobusne linije mora biti v avtobusu
dovoljenje (koncesija) v izvirniku in se da na vpogled zaradi kontrole
na zahtevo kontrolnih organov pogodbenic.

Redna avtobusna linija se opravlja kot prevoz med pogodbenicama ali kot tranzitni prevoz.

2. Izvenlinijski prevozi potnikov

2. člen

8. člen

Tranzitni prevoz v smislu tega sporazuma je prevoz potnikov, ki
se začne na ozemlju ene pogodbenice, poteka čez ozemlje druge,
pri čemer potniki ne smejo vstopati ali izstopati v pogodbenici,
čez katero se opravlja tranzit, ter se konča na ozemlju tretje
države.

Izvenlinijski prevoz potnikov se po tem sporazumu opravlja
predvsem kot:
1) krožna vožnja, ki se začne in konča na ozemlju države, v
kateri je vozilo registrirano, pri čemer se ista skupina potnikov
prevaža z istim vozilom po vsem itinererju in se vrne v kraj
odhoda, ne da bi med potjo vstopali novi potniki ali izstopali
potniki iz skupine;

3. člen
Redne avtobusne linije in pogoji njihovega opravljanja se določijo
na podlagi skupnega dogovora pristojnih organov pogodbenic
neposredno ali na podlagi sprejetih sklepov mešane komisije iz
17. člena tega sporazuma.

2) prevoz potnikov s polnim vozilom pri odhodu in s praznim
vozilom ob vrnitvi;

Pogodbenici se lahko dogovorita, da se na rednih avtobusnih
linijah dovoli opravljati kabotaža na recipročni podlagi (prevoz
potnikov izključno na ozemlju ene od pogodbenic).

3) izmenične vožnje, organizirane za prevoz vnaprej organiziranih skupin potnikov z več potovanji iz istega odhodnega
kraja do istega namembnega kraja ali njegove bližnje okolice,
in sicer tako da je pri prvi vožnji ob vrnitvi in zadnji vožnji ob
odhodu v vrsti izmeničnih voženj vozilo prazno;

4. člen

4) vožnje, ki so namenjene prevzemu potnikov na ozemlju druge
pogodbenice in ki se končajo v državi, v kateri je vozilo
registrirano;

Redna avtobusna linija se vzpostavi na podlagi dovoljenja
(koncesije).
Dovoljenja (koncesije) iz prvega odstavka tega člena izdajajo
pristojni organi pogodbenic, vsak za del linije na ozemlju svoje
države na recipročni podlagi, če se pogodbenici ne dogovorita
drugače.

5) drugi izvenlinijski prevozi potnikov.
Prevoznik ene od pogodbenic pri prevozih iz prvega odstavka
tega člena ne sme opravljati kabotaže na ozemlju druge
pogodbenice.

Rok veljavnosti dovoljenja (koncesije) določajo sporazumno
pristojni organi pogodbenic.

9. člen

5. člen

Prevozi iz 8. člena, točki 1) in 2) se opravljajo brez dovoljenj,
prevozi iz 8. člena, točke 3), 4) in 5) pa se opravljajo na podlagi
dovoljenj.

Dovoljenje (koncesija) za opravljanje prevoza na redni avtobusni
liniji se izda na podlagi zahteve, ki jo prevoznik naslovi na pristojni
organ v državi, kjer je njegov sedež.
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10. člen

- urejanja vseh vprašanj, povezanih z izvajanjem sporazuma;
- reševanja vseh spornih vprašanj, povezanih z uporabo tega
sporazuma;
- spremljanja izvajanja sporazuma in da predlaga ukrepe za
njegovo prilagajanje potrebam razvoja mednarodnega cestnega
prometa;
- reševanja vprašanj, ki niso zajeta s tem sporazumom.

Število dovoljenj iz prejšnjega člena ter druge pogoje za opravljanje
izvenlinijskega prevoza potnikov določajo pristojni organi v obeh
pogodbenicah neposredno ali na zasedanju mešane komisije iz
17. člena tega sporazuma.
11. člen
V vozilih, ki opravljajo izvenlinijski prevoz potnikov, mora biti potni
list (seznam potnikov), ki ga overijo prevozniki sami.

Mešana komisija se sestaja na predlog ene od pogodbenic,
najmanj enkrat letno. Srečanja bodo potekala izmenično na ozemljih
pogodbenic.

Potni list (seznam potnikov) iz prvega odstavka tega člena se
overi pri pristojnem organu na vstopnem mejnem prehodu in se
kontrolira na izstopnem mejnem prehodu, v tranzitu pa na zadnjem
mejnem prehodu.

18. člen
Pristojni organi pogodbenic se medsebojno obveščajo o predpisih
s področja cestnega prometa in o njihovih spremembah takoj po
njihovi uveljavitvi.

II. PREVOZ STVARI
12. člen

Pristojni organi pogodbenic bodo sporazumno določili roke in način
izmenjave podatkov o vseh dogovorjenih obveznostih.

Bilateralni prevoz stvari med pogodbenicama in tranzitni prevoz
stvari čez njuni ozemlji se opravlja brez dovoljenj.

19. člen
Pristojni organi pogodbenic za izvajanje tega sporazuma so:

13. člen

- za Republiko Slovenijo

Prevoz stvari za in iz tretjih držav se opravlja na podlagi dovoljenj.

Ministrstvo za promet in zveze

Število dovoljenj za obdobje enega leta bo določila mešana komisija
iz 17. člena tega sporazuma na podlagi reciprocitete upoštevajoč
gospodarske interese obeh pogodbenic.

- za Republiko Makedonijo

Dovoljenje velja za eno vožnjo v odhodu ali prihodu.

Ministrstvo za promet in zveze

Dovoljenja veljajo v koledarskem letu, v katerem so jih izmenjali
pristojni organi pogodbenic.
20. člen

Dovoljenje se izda na ime prevoznika in ni prenosljivo.

Pogodbenici se strinjata, da se glede plačevanja carin, davčnega
sistema in ureditve cestnega prometa upošteva zakonodaja v
vsaki izmed pogodbenic.

14. člen
Prevoz stvari, ki se opravlja s tovornimi vozili ene pogodbenice
med več točkami, ki se nahajajo na ozemlju druge pogodbenice
(kabotaža), se lahko opravlja samo s posebnim dovoljenjem, ki
ga izda pristojni organ druge pogodbenice, v kateri se opravlja
prevoz.

21. člen
Ta sporazum se začasno uporablja z dnem podpisa in prične
veljati prvega dne v mesecu, ki sledi zadnji od izmenjanih
diplomatskih not, s katerima se pogodbenici obvestita, da so bili
izpolnjeni notranjepravni pogoji za pričetek veljavnosti sporazuma.

15. člen
Za izredne prevoze, prevoze nevarnih in radioaktivnih snovi so
potrebna posebna dovoljenja, ki jih izdajajo pristojni organi
pogodbenic, v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi
konvencijami.

Sporazum velja leto dni od začetka njegove veljavnosti, njegova
veljavnost pa se bo molče podaljševala za vsako nadaljnje leto.
Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum po predhodnem
pisnem obvestilu z odpovednim rokom treh mesecev.

Za opravljanje prevoza po predhodnem odstavku se plača taksa,
določena s predpisi pogodbenic.
III. SPLOŠNE DOLOČBE

Sestavljeno v Ljubljani, dne 17.1.1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem in v makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili
enako verodostojni.

16. člen
Pogodbenici se dogovorita, da vozila, registrirana v eni
pogodbenici, na recipročni podlagi ne plačajo cestne pristojbine
za uporabo cest in morebitne druge oblike taks, na ozemlju druge
pogodbenice.

Za Vlado
Republike Slovenije

17. člen

Igor Umek, l.r.

Pristojni organi pogodbenic ustanovijo mešano komisijo s ciljem:
poročevalec, št. 80
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Za Vlado
Republike Makedonije
Dimitar Buzlevski. l.r.
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4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

OBRAZLOŽITEV
državama, v želji po čim boljšem gospodarskem razvoju med
njima.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Makedonije, ki ga je za Vlado Republike Slovenije podpisal minister za promet in zveze, Igor Umek, za Vlado Republike Makedonije
pa minister za promet in zveze, Dimitar Buzlevski, je bil podpisan
v Ljubljani dne 17.01.1996, v slovenskem in makedonskem jeziku.

Sporazum se na podlagi 21. člena začasno uporablja od datuma
podpisa, to je od 17.01.1996.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in
načina za nadaljnji nemoten cestni prevoz oseb in stvari na temelju
načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza med
državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje
stroškov za delo slovenskega dela Mešane komisije (stroški
potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno.

Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav pri
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in stvari
na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih med
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(BCZPO)
- EPA 667 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 10. decembra
1998 določila besedilo:

teles sodelovali:
- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Borut LIKAR, generalni direktor policije;
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE
REPUBLIKE O PREVZEMU OSEB NA DRŽAVNI MEJI,
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

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, podpisan v
LJubljani dne 22. maja 1998.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:'
' Besedilo izvirnika v češkem jeziku )e na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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primeru, ko takojšnji prevzem ni mogoč zaradi pravnih ali stvarnih
ovir.

SPORAZUM

(4) Zaprošena pogodbenica je dolžna na zaprosilo pogodbenice
prosilke pisno odgovoriti najkasneje v 7. dneh od prejema
zaprosila. Zavrnitev prevzema je treba utemeljiti.

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE
O PREVZEMU OSEB NA DRŽAVNI MEJI

(5) Pristojni organ zaprošene pogodbenice prevzame državljana
tretje države ali osebo brez državljanstva, katerega prevzem je
bil dogovorjen, takoj, najkasneje pa v 10. dneh od odgovora
pristojnemu organu pogodbenice prosilke. Prevzem državljana
tretje države ali osebe brez državljanstva se lahko odloži zaradi
pravnih ali stvarnih ovir, vendar največ za eno leto. O teh ovirah
bo pristojni organ zaprošene pogodbenice takoj obveščen.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike, v nadaljevanju
"pogodbenici", sta se v želji, da:
omejita protipravno migracijo oseb, v skiadu z lastnimi interesi
uredita prevzemanje lastnih državljanov, pogoje prevzemanja in
policijskega spremstva državljanov tretjih držav ter oseb brez
državljanstva,

(6) Prevzem državljana tretje države ali osebe brez državljanstva,
ki potrebuje posebno pomoč, oskrbo ali nego glede na
zdravstveno stanje ali starost, oziroma če so potrebni zaščitni ali
varnostni ukrepi, se le-ta izvaja s spremstvom. O prevzemu se
podpiše zapisnik v dveh izvodih.

izhajajoč iz načela vzajemnosti,
zavedajoč se, da je reševanje protipravnih migracij oseb sestavni
del celotnega prizadevanja za sodelovanje v Evropi,

4. člen
(1) Obveznost prevzema, določena v 3. členu ne velja, kadar gre
za:

sporazumeli:

a) državljana tretje države, ki ima skupno državno mejo z državo
pogodbenico prosilko,

1. člen

b) državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, kateremu
je pristojni organ pogodbenice prosilke, ko je odpotoval z
ozemlja države zaprošene pogodbenice oziroma po vstopu
na ozemlje države pogodbenice prosilke, izdal dovoljenje za
bivanje ali vizum,

(1) Vsaka pogodbenica bo na ozemlje svoje države na zahtevo
druge pogodbenice brez posebnih formalnosti prevzela vsako
osebo, ki na ozemlju države pogodbenice prosilke ne izpolnjuje
ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop ali bivanje, če se
ugotovi ali obstaja domneva, da ima ta oseba državljanstvo države
zaprošene pogodbenice.

c) državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ki je
najmanj zadnjih 6 mesecev bival na ozemlju države
pogodbenice prosilke.

(2) Pogodbenica prosilka bo to osebo prevzela nazaj ob enakih
pogojih, če bo ugotovljeno, da v času, ko je zapustila ozemlje
države pogodbenice prosilke, ta oseba ni imela državljanstva
države zaprošene pogodbenice.

(2) Pogodbenica prosilka ponovno prevzame državljana tretje
države ali osebo brez državljanstva, če pristojni organ zaprošene
pogodbenice v 30. dneh po prevzemu ugotovi, da v času odhoda
z ozemlja države pogodbenice prosilke niso bili podani pogoji za
prevzem v skladu s tem sporazumom.

2. člen
Vsaka pogodbenica mora, če ima namen predati državljana druge
pogodbenice, ki potrebuje posebno skrb, glede na slabo
zdravstveno stanje ali iz drugih tehtnih razlogov, obvestiti o tem
drugo pogodbenico. Odgovor druge pogodbenice, ki obvešča o
kraju in času prevzema take osebe, mora biti poslan brez
nepotrebnega odlaganja, najpozneje v 7. dneh od obvestila
pogodbenice prosilke.

5. člen
Pogodbenici si bosta izmenjali vzorce dokumentov, ki služijo kot
potrdila:
a) o državljanstvu držav pogodbenic,

3. člen

b) o prebivanju na ozemlju držav pogodbenic za državljane tretjih
držav ali za osebe brez državljanstva.

(1) Vsaka pogodbenica prevzame na zaprosilo druge pogodbenice na ozemlje svoje države državljana tretje države ali osebo
brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih
pogojev za vstop ali bivanje na ozemlju države pogodbenice
prosilke, če ima veljavni vizum ali dovoljenje za bivanje zaprošene
pogodbenice ali je dokazano ali se domneva, da je vstopil na
ozemlje države pogodbenice prosilke takoj potem, ko je bival na
ozemlju države zaprošene pogodbenice.

6. člen

(2) Pri izvajanju tega sporazuma bosta pogodbenici skušali vrniti
državljana tretje države ali osebo brez državljanstva predvsem v
njegovo matično državo.

(1) Vsaka pogodbenica bo ob policijskem spremstvu čez ozemlje
njene države prevzela državljana tretje države ali osebo brez
državljanstva, če bo za to druga pogodbenica zaprosila in prevzem
zagotovila v ciljni državi oziroma v ostalih tranzitnih državah.
Prošnja za policijsko spremstvo mora vsebovati, poleg osebnih
podatkov o spremljani osebi, tudi izjavo, da je zagotovljen njen
prevzem v ciljni državi oziroma v ostalih tranzitnih državah, kakor
tudi kraj in čas prevzema osebe.

(3) Zaprosilo za prevzem državljana tretje države ali osebe brez
državljanstva je treba podati brez nepotrebnega odlašanja, tudi v

(2) Policijsko spremstvo je mogoče odkloniti, če državljanu tretje
države ali osebi brez državljanstva:
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j) zdravstvenem stanju, če je zahtevana posebna skrb.

a) v ciljni državi oziroma v ostalih tranzitnih državah grozi
nevarnost nečloveškega ravnanja ali smrtna kazen oziroma
ogrozitev njegovega življenja ali svobode zaradi njegove rase,
veroizpovedi, narodnosti, pripadnosti določeni socialni skupini
ali zaradi njegovega političnega prepričanja,

10. člen
Pogodbenici z osebnimi podatki, ki se sporočajo za potrebe
izvajanja tega sporazuma ravnata in jih ščitita v skladu z veljavnimi
predpisi o varstvu osebnih podatkov.

b) v ciljni državi oziroma v ostalih tranzitnih državah grozi
kazenski pregon.

Glede na to:

7. člen

a) zaprošena pogodbenica uporablja sporočene osebne podatke
izključno za namene izvajanja tega sporazuma,

(1) Policijsko spremstvo zagotovijo pristojni organi zaprošene
pogodbenice v skladu s svojimi notranjedržavnimi predpisi.

b) vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico na njeno
zaprosilo o načinu uporabe sporočenih osebnih podatkov,

(2) Pogodbenica prosilka bo osebo, prevzeto pod policijskim
spremstvom ponovno prevzela, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka 6. člena ali nastopijo okoliščine, ki glede na drugi
odstavek 6. člena policijsko spremstvo onemogočajo.

c) s sporočenimi osebnimi podatki lahko ravnajo samo pristojni
organi, pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma. Drugim
osebam so lahko predani samo na podlagi pisnega dovoljenja
pogodbenice, ki jih je sporočila.

8. člen
(1) Zaprosilo za policijsko spremstvo se vloži in ureja neposredno
med pristojnimi organi pogodbenic. Zaprosilo mora vsebovati:

11. člen
(1) Stroške, povezane s prevzemom oseb na državni meji
zaprošene pogodbenice v skladu s členi 1 do 4, vključno stroške
morebitnega ponovnega prevzema oseb, nosi pogodbenica
prosilka.

a) izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 6. člena,
b) izjavo, da niso znane okoliščine, ki po drugem odstavku 6.
člena policijsko spremstvo onemogočajo.

(2) Stroške, povezane s policijskim spremstvom oseb v skladu s
členi 6 do 8, vključno z morebitnim ponovnim prevzemom
državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva nosi
pogodbenica prosilka.

(2) Pristojni organi zaprošene pogodbenice zagotovijo, v dogovoru
s pristojnimi organi pogodbenice prosilke, policijsko spremstvo v
najkrajšem možnem času. Če se prošnja zavrne zaradi
neizpolnjevanja potrebnih pogojev, je treba nemudoma sporočiti
pogodbenici prosilki razloge za zavrnitev.

(3) Pogodbenici zagotovita najgospodarnejši in najugodnejši način
policijskega spremstva.

9. člen
Pri izvajanju tega sporazuma preda zaprošena pogodbenica glede
na možnosti in potrebe naslednje informacije o:

12. člen
(1) Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta:

a) osebnih podatkih in če je potrebno o osebnih podatkih
družinskih članov določene osebe, npr. ime, priimek in če so
ugotovljena druga imena, pod katerimi je ali je bila oseba
poznana, datum in kraj rojstva, spol in državljanstvo,

- v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije,
- v Češki republiki Ministrstvo za notranje zadeve Češke
republike.

b) potnem listu ali drugem potnem dokumentu ali drugem
identifikacijskem dokumentu, z navedbo številke, datuma
izdaje, organa, ki jih je izdal, kraja izdaje in podatkih o veljavnosti,

(2) Pogodbenici si v 30. dneh od začetka veljavnosti sporazuma
po diplomatski poti sporočita:

c) drugih podatkih, potrebnih za ugotavljanje identitete,
a) kontaktna mesta, pristojna za predajo in reševanje zaprosil in
načine medsebojnega sporazumevanja,

d) dovoljenju za bivanje in vizumih, ki sta jih izdali državi
pogodbenici ali tretje države, začrtani smeri in poteku potovanja
in vozovnicah,

b) mejne prehode na katerih se bo osebe prevzemalo,
c) dokumente na podlagi katerih se dokazuje ali domneva
državljanstvo oseb iz 1. in 2. člena,

e) naslovih bivanja v državi zaprošene pogodbenice in o podatkih,
s katerimi se dokaže ali utemeljeno domneva, da je določena
oseba prebivala na ozemlju države zaprošene pogodbenice,

d) kontaktna mesta, načine in postopke za poravnavo stroškov
iz 11. člena.

f) kraju in času prevzema določene osebe,

13. člen

g) datumu in načinu vstopa določene osebe na ozemlje države
pogodbenice prosilke,
h) morebitni potrebi zaščitnih ali varnostnih ukrepov,

(1) Ta sporazum začne veljati 30. dni od dneva izmenjave
diplomatskih not, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi
notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.

i) jezikovnih znanjih določene osebe, predvsem o obveznosti
zagotavljanja prevajalca,

(2) Vsaka pogodbenica lahko preneha izvajati ta sporazum v
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Sestavljeno v Ljubljani, dne 22. maja 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

celoti ali delno, z izjemo 1. in 2. člena, če to zahteva zagotovitev
zaščite varnosti države, javnega reda ali zdravja državljanov. O
sprejemu ali preklicu takega ukrepa se pogodbenici nemudoma
obvestita po diplomatski poti.
(3)Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
lahko sporazum kadarkoli odpove pisno po diplomatski poti. V
tem primeru sporazum preneha veljati po 90. dneh od dneva
prejema takega obvestila.

Za Vlado Republike Slovenije
Mirko Bandelj, l.r.

Za Vlado Češke republike
Cyril Svoboda, l.r.

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike
o prevzemu oseb na državni meji sta minister za notranje zadeve
Republike Slovenije, g. Mirko Bandelj in minister za notranje
zadeve Češke republike, g. Cyril Svoboda podpisala 22. maja
1998 v Ljubljani.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike
o prevzemu oseb na državni meji z zakonom ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.

Sporazum ureja vprašanja prevzema oseb državljanov držav
pogodbenic in vprašanja prevzema državljanov tretjih držav, ki
jih organi države pogodbenice izženejo iz države. Sporazum ureja
tudi vprašanja policijskega spremstva in področje varstva osebnih
podatkov.

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za
odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že sedaj, če
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike
Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi
- INFORMACIJO O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE
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mag. Andrej Pagon, l.r.
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENINGA

POGLAVJE

6. POLITIKA KONKURENCE in DRŽAVNE POMOČI

DATUM: 14.oktober 1998

14. oktobra 1998 je v Bruslju potekal bilateralni sestanek za pregled usklajenosti
zakonodaje Republike Slovenije s pravnimi predpisi Skupnosti za 6. Poglavje Politika konkurence in državne pomoči.
Slovenijo je zastopala devetnajst članska delegacija pod vodstvom g. Antona
Grabeljška, državnega sekretarja, kot članica OPS se je sestanka udeležila mag.
Vojka Ravbar, državna sekretarka. Seznam članov delegacije je podan v prilogi, ki je
sestavni del zapisnika.
Delegacijo Evropska komisije (v nadaljevanju: EK) je vodil g. J. Garcia Lombardero,
vodja pogajalske skupine za Slovenijo. Pregled zakonodaje je potekal po dnevnem
redu, ki je priložen zapisniku.
Slovenska delegacija je predala usklajeno listo A in na posebno zahtevo EK, ki je
bila izražena šele na multilateralnem sestanku, 9. Oktobra 1998, tudi prvi osnutek
liste B. Usklajena lista B bo EK posredovana naknadno.
Predstavniki slovenske delegacije so pri predstavitvi posameznih vsebinskih sklopov
slovenske zakonodaje s tega področja uporabili prosojnice, ki so bile predane EK.

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Acquis s področja politike konkurence predstavlja specifičen del zavezujočih
predpisov, ki so v pristojnosti Skupnosti in ima pravno podlago v določilih Rimske
pogodbe. EK pa sprejema osnovne usmeritve. Izpostavljeni so bili triie osnovni vidiki,
in sicer:
• sposobnost in pripravljenost prevzema materialnih in procesnih določb, ki urejajo
problematiko konkurence
• nujnost celovitega in učinkovitega izvajanja predpisov
• ustrezne institucije, ki bodo omogočile izvajanje acquis na nacionalni ravni.
Področje je v Partnerstvu za pristop opredeljeno kot prioritetno. Trans pozicija acouis
predstavlja potreben poaoi vstopa na skupni evropski trg. V zvezi s tem je EK za
področje politike konkurence proučila Osnutek Zakona o podjetniškem omejevanju
konkurence. Ocenila ga je kot pomemben napredek z vidika transpozicije acouis v
nacionalno zakonodajo, pri tem pa poudarila uspešno sodelovanje z Uradom RS za
varstvo konkurence, pomen pravočasnega sprejema predpisa ter ustreznih
podzakonskih aktov in zagotovitve učinkovitega izvajanja zakonodaje.
Ob tem je bilo poudarjeno, da se skladno z obveznostmi iz Evropskega sporazuma
bliža rok za sprejem izvedbenih pravil (Implamenting rules) na področju konkurence.
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G. Lombardero je v cbrozložitvi razlogov za obvezno predajo liste B poudaril, da lista
vsebuje predpise, ki opredeljujejo delovanje EK, zato je pomembno opredeliti stopnjo
prilagojenosti Sloveniie na tem področju.
Za področje državnih pomoči je EK pripravila Informacijo o posledicah pridobitve
članstva v EU za pridružene države na zakonodajnem in institucionalnem področju
(informacija je podana v prilogi kot sestavni del zapisnika). Opozorila je na razliko
med ureditvijo problematike državnih pomoči v predpristoonem obdobju, v fazi ko
Evrooski oridružitveni sporazum daje oravno osnovo za uporabo pravil Skupnosti v
državah kandidatkah, in med polnopravnim članstvom v EU, ko se določila Rimske
pogodbe uporabljajo v državah članicah neposredno.
Poudarjen je bi! pomen predpristopnega obdobja, ki je namenjeno postopni pripravi
države kandidatke na sprejem in izvajanje pravil Skupnosti in zmanjšanju
potencialnih težav oziroma kršitev zavezujočih pravil, ki se sankcionirajo preko
Evropskega sodišča po pridobitvi polnopravnega članstva.
EK je z-a posamezna področja postavila tudi nekaj konkretnih vprašanj, ki so v
nadaljevanju podrobneje predstavljena.

2. VPRAŠANJA, Ki JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN

Slovenska stran na bilateralnem sestanku ni postavila vprašanj.

! 3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI

Pojem »Skupnosta bo potrebno smiselno razšiti z vključitvijo Republike Slovenije in
njenega ozemlja med države članice EU , zaradi opredelitev teritorija Skupnosti s
stališča določitve relevantnega trga in prilagoditve sporazumov, ki jih je Skupnost
sklenila s tretjimi državami, tako da se v izraz »Skupnost« vnese tudi referenca na
Republiko Slovenijo.

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUISEM (NA
OSNOVI TAlEXUSTE - HARMONOGRAMA)
___

Slovenska zakcnodaja še ni v celoti prilagojena acquis.
Na področju varstva konkurence bo s sprejetjem osnutka Zakona o podjetniškem
omejevanju konkurence in ustreznimi podzakonskimi akti področje v celoti usklajeno
z acquis.
Do konca marca 199S bo pripravljen osnutek Zakona o nepcajetniškem omejevanju
konkurence, ki bo vzpostavil pravno osnovo tudi za ureditev področja državnih
pomoči in bo usklajen z acquis.
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5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI. KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUISA

Ža "Učinkovito izvajanje varstva konkurence bo potrebm\Kkn in tehnično
okrepiti Urad RS za varstvo konkurence in ustrezno "prilagoditi organizacijsko
strukturo Tržnega inšpektorata RS ter zagotoviti izobraževanje kadrov. Pri realizaciji
navedenega je slovenska stran izrazila potrebo po tehnični pomoči. Pri tem je EK
postavila konkretno vprašanje, kdaj bo izvedena reforma tržne inšpekcije.
Na področju državnih pomoči bo potrebno zagotoviti učinkovito delovanje Komisije
za nadzor nad državnimi pomočmi, skladno s tem pa tudi ustrezno tehnično pomoč
predsem v obliki izobraževanja. EK je postavila vprašanje, kdaj konkretno bo začela
delovati komisija za nadzor nad državnimi pomočmi. Slovenska stran je predstavila
časovni program izvajanja sklepa Vlade RS na področju nadzora nad državnimi
pomočmi.
6. VSEBfNSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
V okviru predstavitve politike državnih pomoči v Sloveniji je EK postavila konkretno
vprašanje v zvezi z dodelitvijo državne pomoči jeklarski industriji. Pri tem jih je
predvsem zanimalo, do kdaj in v katerih sektorjih Slovenija še predvideva
zagotavljanje vertikalnih oblik državne pomoči oz. ali smo do vstopa sposobni
sprejeti določila pravil EU za dodeljevanje pomoči jeklarski industriji (Steel Aid Coae).
Slovenska stran je v odgovoru pojasnila, da bomo natančno opredelitev glede
področij in eventuelnih prehodnih obdobij določili v pogajalskih izhodiščih.
V okviru razprave o državnih pomočeh s horizontalnimi cilji so predstavniki EK
izpostavili vprašanje zakona o ekonomskih conah in njegove skladnosti z načeli
evropske pravne ureditve na področju državnih pomoči. Zakon o ekonomskih co.nsh
kot enega od pogojev za uveljavljanje davčnih ugodnosti opredeljuje, da mora vložnik
zahtevka 51 % svojega prometa ustvariti z izvozom blaga oziroma storitev. Ta
določba je lahko sporna z vidika pravil EU za državne pomoči kot tudi z vidika pravil
GATT o izvoznih subvencijah.
V odgovoru je ga. Mateja Vraničar, svetovalka vlade v Ministrstvu za finance
predstavila osnovne značilnosti zakona, ki gaje Državni zbor sprejel junija letos.
Zakon o ekonomskih conah posega na različna področja evropske pravne ureditve carinsko, davčno in na področje državnih pomoči, vendar pa ni mogoče identificirati
evropskih pravnih aktov, katerih vsebina je primerljiva z zakonom o ekonomskih
conah, zato ni mogoče identificirati tistih evropskih aktov, za uveljavitev katerih bi
potrebovali prehodno obdobje. Zakon o ekonomskih conah se izrecno ne pojavlja v
TAIEX listi A za 6.delovno skupino.
EK je v razpravi ocenila, da bi bilo lahko pogojevanje davčnih ugodnosti z izvozom v
nasprotju z evropskimi predpisi. Predvidevajo, da bo o tej tematiki potrebna nadaljnja
razprava v okviru odborov in pododborov, ustanovljenih na podlagi pridružitvenega
•porazuma.
,
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V skladu s to napovedjo mcrajo pristojni državni organi RS čimprej natančno
analizirati zakon z vidika njegove skladnosti s pridružitvenim sporazumom in pravili
GATT, zakon pa notificirati pri pristojnih organih WTO in EK.
Področje ekonomskih con bo v nadaljnjih pogovorih z EK sporno. Od nadaljnjih
pogovorov v okviru organov, ustanovljenih v skladu s pridružitvenim sporazumom je
odvisno, ali bo potrebno zahtevati prehodno obdobje, da bi ohranili veljavnost
zakona o ekonomskih conah do ieia 2010.

7. SKLEP TER ROK! ZA IZVEDBO
Slovenija bo morala prevzeti acquis najkasneje ob pridobitvi polnopravnega članstva.
Iz določil 65. člena Evropskega sporazuma oziroma 33. člena Začasnega sporazuma
izhaja dolžnost sprejetja izvedbenih pravil za področje varstva konkurence in za
področje državnih pomoči (Implementing rules) v štirih letih po začetku veljavnosti
sporazuma, to je do 31. 12. 1999.
Osnutek»Zakona o podjetniškem omejevanju konkurence bo predvidoma posredovan
v parlamentarno proceduro do konca Iet3 1998 in sprejet najkasneje do 30. 6. 2001.
Osnutek Zakona o nepodjetniškem omejevanju konkurence bo predvidoma
pripravljen do konca marca 1999 in posredovan v parlamentarno proceduro co
konca leta 1999.
Na področju državnih pomoči bo potrebno realizirati sklep Vlade RS o ustanovitvi
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi, ki bo odgovorna za »ex ante« in »ex
post« nadzor. To pomeni, da je potrebno do konca leta 1938 imenovali člane
omenjene komisije, nato pa sprejeti ustrezne podzakonske akte, ki bodo dali pravno
osnovo za ureditev postopkov in do konca leta 1999 pripraviti Pregled državnih
pomoči, ki bo osnova za pripravo letnega poročila v skladu s pravili EU.

8. SPLOŠNA OCENA

Slovenska delegacija js predstavila trenutno zakonsko ureditev ter aktivnosti na obeh
glavnih področjih, t.j. področju konkurence in državnih pomoči. Na področju
konkurence je Slovenija pripravljena v celoti sprejeti acquis, kar pomeni, da bc v
vmesnem obdobju sprejela ustrezne spremembe konkurenčne zakonodaje. Slovenija
je opredelila, da bo v pogajalskih izhodiščih predstavila potrebo po morebitnih
prehodnih obdobjih na področju podeljenih ekskluzivnih pravic.
Na področju državnih pomoči bo z izpolnitvijo določil, kot izhajajo iz asociacijskega
sporazuma in nadaljevanjem uvedbe nadzora nad državnimi pomočmi, prav take
prišlo do prevzema acquis. Glede na morebitne probleme v posameznih specifičnih
panogah, bo Slovenija morala obdržati določen delež vertikalnih oblik državnih
pomoči, kar bo podrobneje predstavila v pogajalskih Izhodiščih. EK je bila s
predstavitvami članov slovenske delegacija zadovoljna.
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9. PROBLEM!, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Problematika varstva konkurence v okviru 6. Delovne skupine je vezana na:
• področje transporta (državni monopoli), - 9. Delovna skupina
• področje telekomunikacij, -19.delovna skupina
• prost pretok blaga -1.delovna skupina,
• zunanji ekonomski odnosi - 26. delovna skupina,
• telekomunikacije in infomacijsko tehnologijo - 19. Delovna skupina.
Problematika državnih pomoči v okviru 6.delovne skupine je vezana na:
• regionalni razvoj - 21.delovna skupina,
• politiko razvoja maiih in srednjih podjetij -16.delovna skupina,
• industrijsko politiko -15. Delovna skupina ( občutljivi sektorji - jeklo),
• varstvo okolja - 22. Delovna skupina,
• politiko zaposlovanja -13. delovna skupina,
• statistiko (problematika teritorialne členitve na NUTS enote) -12.delovna skupina,
• financiranje in proračun - 29.delovna skupina,
• raziskave in razvoj -17. delovna skupina
• carinsko unijo - 25. Delovna skupina (proučitev obstoja elementov izvozne pomoči
v zakonu o ekonomskih conah

10. PRILOGE

IZPOLNJENA LISTA AACOUISA, ODDANA DNE 12.10.1998, prvi osnutek
liste B, predan na bilateralnem sestanku 14.10.199S
KOPIJE PROSOJNIC, POSREDOVANE EVROPSKI KOMISIJI NA
BILATERALNEM SESTANKU, 14.10.1998
INFORMACIJA O POSLEDICAH PRIDOBITVE ČLANSTVA EU ZA
PRIDRUŽENE DRŽAVE NA ZAKONODAJNEM IN INSTITUCIONALNEM
PODROČJU
SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS
DNEVNI RED

DELOVNE SKUPINE
Anton Grabeljšek
državni sekretar
ČLANICA OPS
mag. Vojka Ravbar
drž;
'
' a
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENESGA
Poglavje: SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE
Datum: 26. 27. in 28. oktober 1998

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOiMISIJE
Na bilateralnem screeningu je slovenska delegacija predstavila slovensko obstoječo in bodočo
zakonodajo za vsa podpodročja, ki so bila obravnavana na multilateralnem screeningu
(delovno pravo, socialni dialog, enaka obravnava žensk in moških, zaposlovanje in evropski
socialni sklad, socialno varstvo, javno zdravje ter zdravje in varnost pri delu) ter odgovorila na
vsa •'vprašanja, ki jih je v zvezi s harmonizacijo slovenske zakonodaje na teh področjih postavila
Komisija.
Splošna ugotovitev predstavnikov Komisije na bilateralnem screeningu je bila, da je Slovenija v
polni meri pripravljena prevzeti pravni red EU na tem področju. Pravni red EU bo prevzet v
slovensko zakonodajo s spremembami in dopolnitvami nekaterih veljavnih predpisov ter s
sprejemom novih zakonskih in podzakonskih aktov s področij delovnih razmerij, zdravja in
varnosti pri delu ter starševstva in družinskih prejemkov kot tudi s sprejemom nekaterih novih
zakonski predpisov. Republika Slovenija se je zavezala, da bo v obdobju do polnopravnega
članstva ustrezno okrepila obstoječe institucije, ki skrbijo za učinkovito implementacijo
predpisov, prav tako pa bo vzpostavila tudi nove institucije, ki bodo usposobljene za učinkovito
vključevanje Slovenije v programe Evropskega socialnfega sklada.
Predstavniki Komisije so tudi vzeli na znanje, da bo Slovenija do priprave svojih pogajalskih
izhodišč za področje "socialna politika in zaposlovanje" proučila, ali bo potrebno zaprositi za
posebno prehodno obdobje za uveljavitev nekaterih predpisov EU na področju zdravja in
varnosti pri delu.
V zvezi z izpolnjenima A in B listama, ki ju je slovenska delegacija predložila že zadnji dan
multilateralnega screeninga, so predstavniki Komisije menili, da bi bilo treba za bolj učinkovito
spremljanje napredka Slovenije obe listi še naknadno dopolniti, predvsem tudi s podatki o tistih
predpisih, kijih bo Slovenija na novo sprejela, pa še niso pripravljeni, kot tudi z bolj natančno
opredelitvijo potreb po spremembah in dopolnitvah nekaterih obstoječih predpisov. Glede na
to, da je slovenska delegacija v rokih, potrebnih za implementacijo posameznih direktiv,
opredelila roke, ko bodo le-te dejansko implementirane, ne pa roke, v katerih bo sprejeta
ustrezna pravna podlaga za njihovo implementacijo, so predstavniki Komisije izrazih potrebo,
da bi Slovenija posebej opredelila časovna obdobja sprejema predpisov in njihove pobe
implementacije posamičnih direktiv EU.
Slovenska stran se je v zvezi s tem zavezala, da bo ponovno proučila svojo A listo in jo v roku
10 dni ustrezno popravljeno preko Misije RS pri EU posredovala Komisiji
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2. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Seznam potrebnih tehničnih prilagoditev pravnemu redu EU (Acquis) zaradi pristopa Slovenije
je v prilogi

3. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS
Delovno pravo
Slovenska zakonodaja je usklajena s pravnim redom EU v primeru direktive o insolventnosti
(80/987 EEC). V primeru direktiv 75/129 EEC in 92/56 EEC (kolektivni odpusti), 77/187
EEC (pravice delavcev v primeru transfera podjetja), 91/533 EEC (obveznost delodajalca, da
informira delavce o pogojih dela), 96/71 EEC (pravice detaširanih delavcev), 97/81 EEC (delo
za nepolni delovni čas), 91/383 EEC (zaposlitev za določen čas), 93/104 EEC (organizacija
delovnega časa), 94/33 EEC (varstvo mladih), je veljavna slovenska zakonodaja delno
usklajena7 dokončna uskladitev bo izvedena s sprejemom in uveljavitvijo Zakona o delovnih
razmerjih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, s spremembo Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju in uveljavitvijo potrebnih izvršilnih predpisov. Direktiva 94/45 EEC (Evropski
svet delavcev) ni vključena v veljavno zakonodajo.

Socialni dialog
Usklajevanje slovenske zakonodaje ni potrebno; potrebne bodo posamezne tehnične
prilagoditve Acquis. ( glej prilogo iz druge točke zapisnika)

Enaka obravnava žensk in moških
Slovenska zakonodaja je že usklajena z zahtevami direktive o enaki obravnavi žensk in
moških, ki se ukvarjajo s samostojno dejavnostjo, vključno s kmetijstvom ( 86/ 613 EEC).
Slovenska zakonodaja s področja enake obravnave žensk in moških je delno usklajena s
pravnim redom EU v primeru direktive o enakem plačilu za ženske in moške (75/117 EEC); v
primeru direktive o enakem obravnavanju žensk in moških pri zaposlovanju, poklicnem
usposabljanju in napredovanju ( 76/207), v primeru direktive o ukrepih za izboljšanje varnosti
in zdravja pri delu nosečih in doječih žensk in žensk, ki so pred kratkim rodile (92/85 EEC), z
direktivo o postopnem uveljavljanju načela enakega obravnavanja žensk in moških na področju
socialne varnosti ( 79/ 7 EEC). dokončna uskladitev bo opravljena s sprejemom
in
uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih, zakona o starševstvu in družinskih prejemkih in
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Slovenska zakonodaja ni usklajena z direktivo o starševskem dopustu ( 96/ 34 EC) ) ter z
direktivo o dokaznem bremenu v primerih spolne diskriminacije ( 97/ 80 EC). Ti dve direktivi
bosta implementirani tako, da bodo v predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih
vključeni potrebni amandmaji; oziroma da se bodo potrebni amandmaji vključili v zakon o
delovnih razmerjih ali pa bo /Vlada RS v sprejem predložila poseben zakon o enaki obravnavi
žensk in moških.
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Socialno varstvo
Področje socialnega varstva v pravnem redu EU ni zavezujoče urejeno. Vsa priporočila EU s
tega področja pa so že ustrezno upoštevana v slovenski zakonodaji, ki ureja področje
socialnega varstva nasploh, kot tudi v različnih dokumentih s področja varstva posameznih
skupin prebivalstva (invalidi, starejši, itd).

Zaposlovanje in Evropski socialni sklad
Področje zaposlovanja v EU ni zavezujoče urejeno. Področje ESF je v pravnem redu EU
urejeno na enoten način z uredbami, ki bodo po vključitvi v EU neposredno uporabljive tudi v
Republiki Sloveniji
Slovenija že v celoti sledi smernicam in priporočilom EU na področju zaposlovanja in se
pospešeno pripravlja za uskladitev svoje zakonodaje in ustreznih struktur za učinkovito
koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada.

Javno zdravje
Slovenska zakonodaja je na področju tobačnih izdelkov v celoti usklajena z direktivo o. najvišji
dovoljeni vsebnosti katrana v cigaretah ( 90/ 239 EEC), delno pa je usklajena z direktivama o
označevanju tobačnih izdelkov (89/622 EEC in 92/41 EEC). Uskladitev bo opravljena s
spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona v delu, ki se nanaša na vsebino opozorilnih
napisov za posamezne vrste tobačnih izdelkov, način označevanja in dopolnitev definicij.

Zdravje in varnost pri delu
Naša zakonodaja na področju zdravja in varnosti pri delu s predpisi EU ni usklajena. V primeru
direktive 89/391/EEC bo uskladitev opravljena v okviru novega Zakona o varnosti in zdravju
pri delu, kije kot predlog v drugem branju v Državnem zboru RS. Direktivi ki se nanašata na
opremo - 89/655 EEC in 89/656 EEC, bosta usklajeni s podzakonskima aktoma, ki sta že
pripravljena v obliki delovnega osnutka. Zahtev direktive 90/270 EEC (zaslonska oprema)
veljavna slovenska zakonodaja ne pokriva. Ustrezni predpis bo potrebno popolnoma na novo
pripravili Direktiva, ki se nanaša na minimalne zahteve za varnost in zdravje na delovnem
mestu ( 89/654 EEC ) je v veljavni zakonodaji deloma pokrita s Pravilnikom o splošnih
ukrepih za delovne in pomožne prostore. Direktiva o začasnih in premičnih deloviščih 92/57
EEC je le delno pokrita, zato bo tudi na tem področju potrebno pripraviti nov izvršilni predpis.
Z Direktivo 92/589 EEC (znaki za varnost na delovnih mestih) nismo usklajeni. Nov predpis
je v pripravi
Z zahtevami direktiv iz področja raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, vključno z
električno opremo ( 92/91, 92/104 in 82/130 EEC je slovenska zakonodaja delno usklajena z
obstoječimi predpisi s področja rudarstva, vendar bo potrebno te predpise posodobiti in
dokončno uskladiti z navedenimi direktivami. Pri tem bo potrebno daljše prehodno obdobje.
Veljavni pravilniki iz leta 1957, ki urejajo področje varnega dela na ribiških ladjah so le delno
usklajeni z Direktivo 93/103 EC; minimalne zahteve glede ročnega dvigovanja bremen (90/269
83
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EEC ) pa so v veljavni zakonodaji opredeljene le za nekatere panoge ( gradbeništvo in tovorni
promet), zato bo bo potrebno tudi to področje na novo urediti.
Slovenski predpisi niso usklajeni z zahtevami direktiv s področja varstva pri delu s kemičnimi^
biološkimi in fizikalnimi dejavniki ; saj naša zakonodaja predpisuje le varnost delovnega
procesa, ne pa tudi varnega dela delavcev. Potrebna bo uskladitev z direktivami 80/1007 EEC
(okvirna direktiva), 88/642 EEC ( dopolnitev okvirne direktive), 88/364 EEC
(prepoved
določenih dejavnikov in aktivnosti), 78/610 EEC ( vinil klorid), 96/94 EEC (mejne
vrednosti), 90/679EEC (biološki dejavniki) ter 93/80EEC, 95/30EEC in 97/59EEC
( direktive , ki dopolnjujejo direktivo o bioloških dejavnikih).
Direktivi s področja rakotvornih snovi (90/394 EEC in 97/42 EEC) z domačimi predpisi nista
pokriti, pripravljen pa je osnutek ustreznega pravilnika.
Vsebina direktive o varstvu pri delu z azbestom (83/477 EEC ) je v majhni meri zajeta z
Uredbo o prepovedi proizvodnje, uvoza in prometa z izdelki, ki vsebujejo azbest, celovito pa
bo potrebno varnost dela z azbestom urediti z novim predpisom.
Zdravniška pomoč na ladjah, ki jo ureja direktiva 92/29 EEC, ni urejena s predpisi. Predpis bo
pripravilo Ministrstvo za zdravstvo.
Enako velja za Odločitev 88/383 o izboljšanju informacij glede varnosti, medicine dela in
zdravja pri delu.

Za uskladitev slovenske zakonodaje na področjih, ki jih urejajo direktive varstva pri delu s
kemičnimi substancami in so v Taiex listi navedene pod točkami 80,87,88,89,90,91,94 in 95
bo slovenska stran zahtevala daljše prehodno obdobje.

4. INSTITUCIJE, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI OZ. OKREPITI ZA
IZVAJANJE ACQUIS
Za uspešno izvedbo oziroma prevzem pravnega reda EU na področju socialne politike in
zaposlovanja bo nujno potrebno z ustreznimi strokovnimi kadri okrepiti Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Zavod za zaposlovanje, Urad za varstvo in zdravje pri delu,
Inšpektorat za delo, Ministrstvo za zdravstvo in Zdravstveni inšpektorat, kot tudi druge
pristojne upravne organe za izvajanje nalog, ki sodijo v pristojnost različnih ministrstev ( npr.
Rudarski inšpektorat).

Zagotoviti je treba ustrezno učinkovitost in usposobljenost slovenskih pravosodnih organov,
zadolženih za zagotavljanje sodnega varstva pravic delavcev s področja socialne politike m
zaposlovanja.
Potrebna je vzpostavitev ustrezne infrastrukture na nacionalni in lokalni ravni za Evropski
socialni sklad ter izobraževanje in usposabljanje upravnih struktur in socialnih partnerjev, tako
na nacionalnem kakor tudi lokalnem nivoju.
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Za izvajanje zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je potrebno vzpostaviti strokovno
institucijo, ki bo usposobljena za meritve škodljivih sestavin v skladu s predpisanimi ISO
standardi.

5. KONKRETNE PRIPOMBE OZ. PRIPOROČILA
POSAMEZNA OBRAVNAVANA PODROČJA

KOMISIJE

GLEDE

NA

Delovno pravo
V zvezi z direktivo o detaširanih delavcih (96/71 EC) je bilo opozorjeno, da direktiva ureja
naloge države gostiteljice (»kost country«), ne ukvaija pa se z vprašanji uporabe prava, saj to
področje ureja Rimska konvencija. Zato je pri prevedbi njenih določil potrebno paziti, da se ne
predpisuje uporaba konkretnega prava ene ali druge države. Opozorili so tudi, da je ena od
pomembnejših nalog pri implementaciji te direktive vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z
upravnimi organi drugih držav članic.
V zvezi direktivo o dodatnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu delavcev za določen čas
(91/383 EEC), je bilo opozoijeno, da zahteva posebno-informiranje takih delavcev o ukrepih
za zagotavljanje varnosti in zdravja in ne zadošča opredelitev enake obravnave.
Predstavniki Komisije so slovenski delegaciji svetovali, da pri implementaciji direktive o
evropskem svetu delavcev ( 94/45 EC) razmisli o sprejemu posebnega zakona , saj gre za
nadnacionalno urejanje pristojnosti in nalog.

Enaka obravnava žensk in moških

Pri implementaciji direktive o enakem plačilu za ženske in moške ( 75/117 EEC) ne zadošča le
uveljavitev tega načela, ampak je potrebno zagotoviti tudi ustrezno odškodnino v primerih
kršitev.
V zvezi z direktivo o ukrepih za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu nosečih in doječih
žensk in žensk, ki so pred kratkim rodile (92/85 EEC), je bilo opozoijeno, da lahko pretirana
zaščita takšnih delavk (generalna prepoved njihovega dela med nosečnostjo oz. v obdobju
neposredno po porodu) pomeni posredno diskriminacijo, zato mora delodajalec za vsako
delovno mesto opraviti posebno oceno nevarnosti za varnost ah zdravje delavke.
V zvezi z direktivo o starševskem dopustu (96/34 EC) je Komisija opozorila, da
implementacija direktive pomeni uvedbo 90 dni obveznega dopusta za očete. Zgolj od
nacionalne zakonodaje je odvisno, če očetom za ta čas zagotovi tudi določeno nadomestilo
izgubljenega zaslužka.

V zvezi z implementacijo direktive o postopni uveljavitvi enake obravnave žensk m moških na
področju socialne varnosti (79/7 EEC) je bilo opozoijeno, daje potrebno natančno proučiti vse
njene zahteve, ki se nanašajo/na možne primere uvajanja posredne diskriminacije v okviru
sistemov socialne varnosti.
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Zaposlovanje in Evropski socialni sklad
Predstavniki Komisije so ponovno opozorili na pomembnost pripravljalnih ukrepov Slovenije
za planiranje, vodenje, implementiranje, spremljanje in predvsem finančni nadzor nad
izvajanjem programov po načelih, kijih zahteva Evropski socialni sklad.

Zdravje in varnost pri delu

Komisija ugotavlja, da je koncipiranje predpisov v RS bistveno različno od predpisov EU, zato
je usklajenost na tem področju težko ugotavljati, saj so slovenski predpisi razdrobljeni po
posameznih gospodarskih panogah. Posamezni predpisi pa sodijo v pristojnost različnih
resoijev, pri čemer se izpostavlja problem koordinacije med njimi

6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ

Zdravje in varnost pri delu
Področje, kije najbolj problematično in ki bo zahtevalo daljše prehodno obdobje, je področje
varnosti in zdravja pri delu s kemičnimi snovmi. Z vidika vsebine predpisov EU, gre v
Sloveniji za do sedaj pravno neregulirano področje, ki ga bo potrebno v prihodnje celovito
urediti. Predvideva se , da bo ustrezna zakonodaja sprejeta do 31.12.2000, temu pa bo moralo
slediti dovolj dolgo prehodno obdobje, v katerem se bo novim predpisom prilagodilo tudi
gospodarstvo.
Predpisi s področja raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, na
površini in pod zemljo, vključno z uporabo električne opreme, naj bi bih uveljavljeni do konca
leta 2000, za kar mora poskrbeti Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Glede na številčno
velik obseg bo za njihovo izdelavo na osnovi mnenja glavnega republiškega inšpektoija za
rudarstvo, potrebno daljše prehodno obdobje. Poleg tega je bilo opozorjeno tudi na finančne
posledice, ki jih bodo imeli ti predpisi za delodajalce.

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenska delegacija se je zavezala, da bo vso potrebno zakonodajo in infrastrukturo za njeno
implementacijo na področju socialne politike in zaposlovanja vzpostavila do vključitve v EU,
razen za posamezna vprašanja s področja zdravja in varnosti pri delu. Na tem področju bodo
ustrezne pravue podlage sicer sprejete do 31.12.2002, vendar bo Z3 dokončno implementacijo
posameznih direktiv potrebno daljše prilagoditveno obdobje.
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8.SPL0ŠNA OCENA

Med procesom bilateralnega screeninga je slovenska delegacija ugotovila, da je bila delegacija
EU pripravljena relativno slabo. Ustremim strokovnim službam Komisije so bili že predhodno
posredovani vsi angleški prevodi veljavne slovenske zakonodaje, kot tudi pomembnejši
predlogi zakonov, ki so še v pripravi, očitno pa jih predstavniki Komisije niso pravočasno
prejeli. Zato je morala slovenska delegacija v celoti predstavljati posamezne relevantne rešitve.

9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Za implementacijo in uskladitev področja zdravja in varnosti pri delu glede varovalnih sredstev
in opreme je potrebno tesno sodelovanje z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, ki mora
zagotoviti sprejem predpisov, ki bodo določali obveznosti proizvajalcev delovne opreme .

10. PRILOGE
-

izpolnjeni A in B listi, oddani 23. 10.1998
dnevni red
spisek prisotnih s strani RS
spisek potrebnih tehničnih prilagoditev Acquisa

Na
vodja 13. delovne skupine

Mag. Igor Strmšnik
član OPS
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Priloga:
Spisek slovenske delegacije:
SPISEK PRISOTNIH S STRANI SLOVENIJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nataša Belopavlovič, vodja delovne skupine, MDDSZ
Sonja Dražić, namestnica vodje delovne skupine, MDDSZ
Anita Goršek, sekretarka delovne skupine, MDDSZ
Tatjana Petriček, MDDSZ
Irena Bečan, MDDSZ
Tanja Salecl Bevc, Urad za žensko politiko
Vanja Hazl, MDDSZ
Urša Jalovec Jan, MDDSZ
Zvezdana Veber Hartman, MZ
mag. Zdenka Kovač, MDDSZ
Milan Sma, Urad za varnost in zdravje pri delu
mag. Igor Strmšnik, član ožje pogajalske skupine
Vanja Markočič, SVEZ
Boštjan Sporar Misija pri EU v Bruslju
Matjaž Cerovac, Rudarski inštitut
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREEN1NGA

25. POGLAVJE
Datum:

-

CARINSKA UNIJA

Bruselj, 2. do 5. oktober 1998

UVOD
V Bruslju je od 2. do 5. oktobra 1998 potekal bilateralni screening za 25. delovno
skupino - Carinska unija. Stališča Republike Slovenije je predstavljala delegacija pod
vodstvom mag. Vojke Ravbar, vodje 25. delovne skupine in državne sekretarke na
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Dr. Emil Erjavec se je udeležil sestanka
kot član ožje pogajalske skupine, g. Iztok Jarc pa kot predstavnik Misije Republike
Slovenije pri EU v Bruslju. Dnevni red sestanka in seznam udeležencev sestanka sta
razvidna iz priloge.
G. Lombardero (pogajalec EK za Slovenijo), predsedujoči sestanka v petek (v
ponedeljek je sestanek vodil g. Hendriksson, namestnik pogajalca EK za Slovenijo),
je uvodoma poudaril, da je screening namenjen ugotovitvi skladnosti slovenskega
pravnega reda z acquis, tako s stališča sprejemanja zakonodaje kot tudi njenega
izvajanja in vzpostavitve ustrezne infrastrukture ter da je potrebno identificirati
potencialne probleme, oziroma vprašanja, za katera Slovenija ocenjuje, da obstajajo
razlogi, ki opravičujejo pogajanja. Ponudil je pomoč ekspertov EU pri razjasnitvi
posameznih nerešenih vprašanj in povedal, da bo Evropska komisija pripravila
kratek zapisnik sestanka (»screening report«) in ga pred posredovanjem v
obravnavo Svetu, poslala v mnenje in v pripombe slovenski strani.
Slovenska delegacija je v skladu s Poslovnikom izročila evropski strani izpolnjeno
screening listo A in predala kopije gradiv, ki so bile uporabljene za predstavitev
posameznih poglavij dnevnega reda.
Mag. Vojka Ravbar, vodja delovne skupine, je v skladu z dogovorom, sprejetim na
začetku sestanka, podala kratek uvod, v katerem je predstavila najpomembnejše
značilnosti ureditve Republike Slovenije s področja, ki ga zajema 25.poglavje. V
nadaljevanju so člani slovenske delegacije, ki so biii določeni kot uvodničarji, podali
kratko predstavitev k vsaki točki. Slovenski predstavitvi so sledila vprašanja in
odgovori oziroma pojasnila.
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KOMBINIRANA NOMENKLATURA CARINSKE TARIFE IN SKUPNA CARINSKA
TARIFA IN CARINSKA ZNIŽANJA, CARINSKE KVOTE IN PLAFONI
1.1. Kombinirana nomenklatura carinske tarife s carinsko tarifo
Uvod je podal g. Bojan Mikec, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. Pri tem je
navedel, da je Republika Slovenija sprejela Zakon o carinski tarifi leta 1995, veljati
pa je pričel s 01.01.1996. Zakon določa pravila za uporabo carinske tarife, določa
konvencionalne (MFN) carinske stopnje, določa oblikovanje in uporabo avtonomnih
carinskih stopenj ter preferencialnih carinskih stopenj.
Kombinirana nomenklatura RS za leto 1998 ima poleg cca. 10500 poimenovanj,
tako kot EU tudi 574 nacionalnih poimenovanj, od tega v poglavjih od 01 do 24
(kmetijski proizvodi) - 201 poimenovanje in v poglavjih 25 do 97 (industrijski
proizvodi) - 473 poimenovanj. Slovenska kombinirana nomenklatura vsebuje dve
prilogi; to je listo zdravil in njihovih prekurzorjev ter listo bojnih strupov in njihovih
prekurzorjev. Slovenska uredba ne vsebuje vseh prilog, kot jih vsebuje direktiva EU
2658/87. Predvsem slovenska carinska tarifa ne vsebuje t.i. kmetijskih aneksov
(kmetijska komponenta, posebne dajatve za sladkor in moko), liste kmetijskih
proizvodov s cenovnimi elementi (entry priče) ter WTO kvotami. Slovenija navedeno
uredbo sprejema letno - takoj po sprejetju EU uredbe in jo z le-to tudi uskladi.
Konvencionalne MFN carinske stopnje, kijih uporablja RS, so v glavnem enake ali
višje kot tiste, ki jih ima uveljavljene EU. Le na področju prehrambenih proizvodov
obstaja minimalno število tarifnih oznak, za katere velja, da je njihova
konvencionalna carinska stopnja nekoliko nižja od konvencionalne carinske stopnje,
ki jo uporablja EU. Na področju industrijskih proizvodov RS praviloma nima nižjih
konvencionalnih carinskih stopenj, kot jih uporabija EU. RS namerava postopoma do
polnopravnega članstva, prilagajati svoje MFN carinske stopnje tistim, ki jih uporablja
EU, predvidoma predvsem v primerih, ko gre za znižanje le-teh.
RS želi zaradi vrste avtonomnih tarifnih ukrepov in obsežnega sistema
preferencialnih carinskih stopenj na podlagi prostotrgovinskih sporazumov čim prej
uveljaviti enoten informacijski sistem s carinsko bazo podatkov, kot je to TARIC v
EU. RS ima za uvedbo sistema TARIC že ustrezno informacijsko infrastrukturo,
nima pa primerne programske opreme. Ravno tako nima zadosti informacij o
strukturi in vsebini kodnega sistema TARIC, zato želi natančnejše informacije in
tehnično pomoč na tem področju.
1.2. Carinska znižanja, carinske kvote in plafoni
Republika Slovenija uveljavlja preferencialne MFN carinske stopnje za določeno
blago v obliki znižane carinske stopnje in stopnje prosto ter v obliki carinskih
kontingentov, kar urejajo Uredba o natančnejših kriterijih za določanje carinskih
kontingentov in znižane carinske stopnje ter stopnje prosto, Uredba o znižani
carinski stopnji in stopnji prosto in Uredba o določitvi carinskih kontingentov za uvoz
določenega blaga. Slednji dve uredbi sta letni in ju Vlada RS sprejema konec
tekočega leta za naslednje leto. Predstavljeni kriteriji za določanje carinskih
kontingentov, znižane carinske stopnje in stopnje prosto so v skladu s kriteriji, ki jih
uporablja tudi EU na področju avtonomnih tarifnih ukrepov. Sistem določanja
poročevalec, št. 80

90

24. december 1998

avtonomnih preferencialnih carinskih stopenj je v skladu z acquis EU. Na področju
uporabe carinskih kontingentov za pšenico in sladkor v RS kot posebna institucija
nastopa tudi Zavod za blagovne rezerve RS, kar ni usklajeno z ureditvijo v EU.
Carinske kvote na podlagi sporazuma WTO določa RS z letno Uredbo o določitvi
carinskih kvot po GATT. Carinske kvote po prostotrgovinskih sporazumih določa RS
z letnimi uredbami o izvajanju prostotrgovinskih sporazumov. Slovenska stran je
predlagala, da se področje preferencialnih carinskih kvot za tiste kmetijske
proizvode, ki so v EU pod režimom licenciranja, na tem screeningu ne obravnava,
temveč se obravnavajo v okviru delovne skupine - kmetijstvo. RS nima
preferencialnih carinskih kvot na področju industrijskih proizvodov.
Priprava uredb o izvajanju sporazumov na .področju avtonomnih (GATT) in
preferencialnih carinskih kvot in s tem razpis carinskih kvot je v pristojnosti
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Pri distribuciji carinskih kvot pa sodeluje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance in
Gospodarska zbornica Slovenije, pri čemer je velikega pomena stališče Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru tekoče kmetijske politike.
RS uveljavlja bistveno drugačen sistem razdeljevanja carinskih kvot, kot je to v
veljavi v EU. Slovenija ne uporablja sistema "first come - first serve", temveč
dodeljuje določene količine blaga v okviru carinskih kvot posameznim uvoznikom
enkrat do dvakrat letno, na podlagi posebnih kriterijev, ki jih je sprejela komisija za
dodeljevanje dcločenih količin blaga v okviru carinskih kvot. Slovenska stran je
predstavila namen, da v letu 1999 prične s postopnim spreminjanjem sistema
distribucije carinskih kvot (s prehodom na sistem "first come - first serve" za
določeno manj občutljivo blago), v smislu približevanja ureditvi v EU.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Pravna ureditev na področju sestave in funkcij kombinirane nomenklature s carinsko
tarifo je usklajena z acquis EU, razlike obstajajo v tarifnem delu ter v delu prilog k
carinski tarifi, ki se nanašajo na kmetijsko komponento in posebne dajatve za
nekatere občutljive kmetijske proizvode ter njihove cenovne elemente.
V carinski tarifi obstajajo razlike v višini konvencionalnih MFN carinskih stopenj, ki jih
uporabljata Slovenija in EU. Potrebno bo pripraviti podrobno primerjavo teh stopenj
ter program prilagajanja. EU od RS pričakuje, da bo tudi v tarifnem celu Slovenija
prilagodila svoje MFN carinske stopnje na nivo, kot jih uporablja EU in da na tem
področju ne bo zahtevala prehodnega obdobja ali derogacij.
Ob vstopu v polnopravno članstvo v EU Slovenija pričakuje, da ne bo poslabšala že
doseženih trgovinskih pogojev z državami na področju bivše Jugoslavije
(Makedonija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina), zato je to vprašanje odprto za
pogajanja.
EU pričakuje, da bo Slovenija prešla na sistem "first come - first serve" tudi na
področju razdeljevanja preferencialnih carinskih kvot in kvot po-sporazumu v okviru
GATT še pred polnopravnim članstvom v EU.
Republika Slovenija ne uporablja ukrepov v okviru carinskih plafonov.
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2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
2.1. Kombinirana nomenklatura carinske tarife s carinsko tarifo
Slovenska stran je izrazila potrebo po tehnični pomoči oziroma po razjasnitvi sistema
kodiranja na področju enotne carinske baze podatkov TARIC zaradi priprave t..i
nacionalne TARIC baze podatkov, ki jo namerava uvesti v čim krajšem času.
2. 2. Carinska znižanja, carinske kvote in plafoni
Slovenska stran ni imela posebnih vprašanj.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Zaradi pristopa RS k EU na področju kombinirane nomenklature s carinsko tarifo,
carinskih znižanj, carinskih kvot in plafonov ni potrebno tehnično prilagajanje
acquisa.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
Obveznost prevzema skupne carinske tarife in skupne trgovinske politike Skupnosti
nastopi s polnopravnim članstvom Slovenije ,v EU. Slovenija bo prevzela acquis, ki
ureja to področje z vstopom, razen v delu, ki se nanaša na dosežene trgovinske
pogoje z državami na območju bivše Jugoslavije, v kolikor se bo za to izpogajala.
V sistemskem delu je slovenska zakonodaja usklajena z zakonodajo EU. V
operativnem delu pa obstajajo nekatere razlike, ki se nanašajo na višino carinskih
stopenj ter sistem delitve carinskih kvot.
V tehničnem smislu Slovenija nima enotnega sistema carinske baze podatkov, kot je
to TARIC v EU.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Za področje kombinirane nomenklature carinske tarife s carinsko tarifo ne bo
potrebno oblikovati novih institucij. Potrebno bo okrepiti strokovno delo v okviru
MEOR in CURS za uvedbo sistema TARIC na nacionalnem nivoju še pred
polnopravnim članstvom v EU.
Komisija je posebej izpostavila, da bo Republika Slovenija morala oblikovati
ustrezno institucijo za izvajanje nalog na področju preskrbe s kmetijskimi proizvodi,
ki so pod posebnim režimom (povezano tudi z Iicenciranjem posameznih
proizvodov).
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Kot posebno problematično področje je evropska stran izpostavila način
dodeljevanja količin blaga v okviru carinskih kvot in neuporabo transparentnega
sistema, kjer velja pridobivanje pravice do uvoza blaga na podlagi carinskih kvot po
nekem avtomatičnem zaporedju - "first come - first serve" ter neizdelan sistem
licenciranja za kmetijske proizvode pod posebnim režimom.
Način delitve količin blaga ne omogoča enakopravnega vstopa vseh zainteresiranih
poslovnih subjektov na trg in potencialno omejuje prosto konkurenco, oziroma lahko
preferira določene poslovne subjekte. Ravno tako ne daje pogojev za hitro in
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učinkovito reagiranje v primeru tekočega uravnavanja ponudbe' blaga na trgu
oziroma v primeru blaga na meji.
Sistem distribucije carinskih kvot po načelu "first come - first serve" je bistveni princip
izvajanja preferencialnih carinskih ukrepov v okviru carinskih kvot, ki je uveljavljen v
EU. Zaradi usposobitve svoje infrastrukture in predvsem zarad^ usposobitve in
prilagoditve poslovnih subjektov na tržno konkurenčne pogoje, ki veljajo v EU, bi
morala RS čim prej sprejeti ta princip in pričeti z njegovim izvajanjem.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Obveznost prevzema skupne carinske tarife in skupne trgovinske politike Skupnosti
nastopi s polnopravnim članstvom Slovenije v EU. Slovenija bo prevzela acquis, ki
ureja to področje z vstopom, razen dela v katerem se bo izpogajala in se nanaša na
gospodarsko sodelovanje z državami nastalimi na območju bivše Jugoslavije.
Do polnopravnega članstva je potrebno redno letno prilagajanje kombinirane
nomenklature carinske tarife na podlagi sprememb, ki jih vključuje EU ter ustrezno
reduciranje nacionalnih tarifnih poimenovanj.
Do polnopravnega članstva naj bi Slovenija prilagodila tudi višino svojih MFN stopenj
tistim, ki jih ima uveljavljene EU.
Zaradi relativno velikega obsega tarifnih ukrepov, ki jih Slovenija letno izvaja na
podlagi carinskih znižanj in carinskih kvot, bi bilo nujno čim prej oblikovati sistem
enotnega prikaza celote tarifnih ukrepov v obliki enotne baze podatkov (TARIC na
nacionalnem nivoju). Slovenija bo oblikovala lasten sistem, ki pa bo v celoti primerljiv
s sistemom TARIC, ki ga bo z vstopom tudi prevzela.
Zaradi neustreznega sistema delitve carinskih kvot, naj bi Slovenija že v letu 1999
postopoma pričela uvajati sistem delitvš carinskih kvot po načelu "first-come firstserve".
Zaradi vzpostavitve primerljivega sistema na področju institucionalne infrastrukture,
bi Slovenija morala čim prej oblikovati ustrezno institucijo. na področju vodenja
trgovinske politike za občutljive kmetijske proizvode ter oblikovati sistem licenciranja
pri razdeljevanju blaga v okviru carinskih kvot.
8. SPLOŠNA OCENA
Predstavitev področja kombinirane nomenklature carinske tarife s carinsko tarifo ter
carinskih znižanj, carinskih kvot in plafonov je pokazala na to, da slovenska stran v
celoti razume acauis s tega področja in ga je z vstopom tudi pripravljena sprejeti.
Usklajenost slovenske zakonodaje z acquis je doseženo v večji meri na sistemskem
in izvedbenem nivoju zakonodaje. Odstopanja obstajajo na področju višine MFN
carinskih stopenj, sistemu delitve carinskih kvot in enotnem prikazu celote tarifnih
ukrepov.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Vodenje politike na področju carinskih kvot za kmetijske proizvode pod posebnim
režimom je vezano na poglavje - Kmetijska politika.
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ZAVEZUJOČE INFORMACIJE O UVRSTITVI BLAGA V
NOMENKLATURO CARINSKE TARIFE
Uvodno predstavitev je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU (EK)
Glede na informacijo o izdajanju zavezujočih informacij v Sloveniji EK ugotavlja, da
posebnih problemov ni pričakovati. Opozorili pa so nas, da bo treba tik pred vstopom
v EU pregledati vse v Sloveniji izdane zavezujoče informacije in jih uskladiti z
informacijami, ki jih izdajajo evropski carinski organi. Te. informacije namreč .-veljajo
enotno na celotnem carinskem območju Unije, zato za enakovrstno blagp ne smejo
biti izdane različne informacije. Še posebej jih je zanimalo, kdo vse ima dostop do
zavezujočih informacij. Carinska uprava kot izdajateljica zavezujočih informacij,
uradno o vseh informacijah obvešča vse lokalne carinske organe; preko običajnih
kanalov informiranja pa so o vsebini zavezujočih informacij obveščeni tudi špediterji
in drugi udeleženci v carinskih zadevah.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Ker na tem področju ne pričakujemo vsebinskih problemov, smo izpostavili le željo,
da se z ustreznimi prehodnimi ukrepi zagotovi normalen postopen prehod iz
slovenskih zavezujočih informacij na tiste, ki se izdajajo na podlagi evropske
zakonodaje. Prav tako smo izpostavili nujnost čimprejšnje vzpostavitve izmenjave
informacij, da bi se zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske
tarife lahko izdajale usklajeno.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
acquis zaradi pristopa Slovenije ne bo treba tehnično prilagoditi.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
A. ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Vsebinsko je slovenska zakonodaja usklajena z evropskim carinskim kodeksom in
izvedbenimi pravili.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Evropski carinski kodeks in izvedbeni predpisi k evropskemu carinskemu kodeksu.
Upoštevajoč predlagane spremembe in dopolnitve carinskega zakona, ki so trenutno
v zakonodajnem postopku, vsebinskih razlik med slovenskimi in evropskimi predpisi
ni.; Treba bo postopno poaaijševati veljavnost zavezujočih informacij na šest let.
Glede na razvoj zakonodaje na kmetijskem področju se bo uporaba zavezujočih
informacij lahko razširila tudi na izvajanje kmetijske politike v zunanjetrgovinskih
odnosih.
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOEJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Naknaden dogovor bo potreben za ureditev prehodnih aranžmajev (blago na poti,
dokumenti, ki so še v veljavi ob vstopu v EU,...) ter o tehniki izmenjave informacij
med državami članicami in Evropsko komisijo.
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5. INSTITUCIJE 02. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUIS
Za izvajanje tega dela acquisa je pristojna Carinska uprava Republike Slovenije.
Službo, ki je pristojna za izdajanje zavezujočih informacij bi bilo potrebno kadrovsko
in tehnično krepiti, saj pričakujemo, da se bo obseg izdajanja zavezujočih informacij
povečeval, istočasno pa bo treba zagotoviti ustrezno tekoče sodelovanje z drugimi
državami članicami ter pristojnimi službami Evropske komisije.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROK! ZA IZVEDBO
V zaključni fazi predpristopnih pogajanj bo treba skupaj z EK opredeliti ustrezne
prehodne aranžmaje, ki bodo zagotovili nemoten pretok iz enega v drug sistem ter
tehnične posebnosti prenosa informacij med EK in državami članicami.
8. SPLOŠNA OCENA
Menimo, da to področje acquis, ob ustrezni okrepitvi pristojnih organov, ne bi smelo
povzročati težav. "
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Dokončna uskladitev zakonodaje na področju izdajanja zavezujočih informacij je
odvisna od razvoja zakonodaje na kmetijskem področju. Te informacije se namreč
uporabljajo tudi za potrebe dokumentov o predfinanciranem blagu (kmetijski izdelki,
za katere je mogoče zahtevati izvozne subvencije še prej, preden je blago dejansko
izvoženo). Če bo v pogajanjih na kmetijskem področju prišlo do kakršnihkoli izjem ali
prehodnih obdobij, bo treba enako rešitev uveljavljati tudi na področju izdajanja
zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife.

POREKLO BLAGA
Uvod je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
EK ni imela posebnih pomislekov v zvezi s predstavitvijo slovenske zakonodaje na
področju porekla blaga.
2. VPRAŠANJA KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Vsebinskih problemov s področja tega dela acquis ne pričakujemo, saj je vsebinsko
zakonodaja v veliki meri že usklajena. V pristopnih pogovorih želimo zagotoviti
mehanizme, ki bodo omogočili neproblematičen prehod iz slovenskega
zakonodajnega sistema v evropski sistem dokazovanja porekla blaga. Zato si želimo
zagotoviti ustrezne prehodne režime, ki se tičejo veljavnosti različnih dovoijenj in
odločb, ki jih izdajajo carinski organi in jih bo treba ob polnopravnem članstvu
revidirati. Prav tako smo opozorili, da bodo potrebne tehnične spremembe
obstoječega acouis zaradi pristopa Slovenije ter izrazili željo, da slovenski
strokovnjaki sodelujejo v pripravah teh tehničnih sprememb.
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3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODIT!
Treba bo tehnično prilagoditi izvedbene predpise k carinskemu kodeksu Skupnosti
(na več mestih v besedilu uredbe in prilogah je treba dodati slovenske izraze ipd.)
Treba bo tehnično prilagoditi protokole o poreklu blaga, ki so sestavni del različnih
sporazumov EU s tretjimi državami - dodati slovenske izraze za posamezne
instrumente.
Urediti bo treba prehodne aranžmaje za preferencialno obravnavanje tistega
slovenskega blaga, ki se bo v trenutku slovenske včlanitve v EU nahajalo v
carinskem skladišču ali na poti v tretjo državo (klasične prehodne določbe za blago
že dano na prevoz).
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS
A. ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Slovenska zakonodaja je usklajena z
Uredbo 3351/83 (izjave dobavitelja),
upoštevajoč predlagane spremembe carinskega zakona, ki so že v zakonodajnem
postopku pa tudi z evropskim carinskim kodeksom.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA 80 USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Dodatno bo treba uskladiti slovensko zakonodajo še z izvedbenimi predpisi k
evropskemu carinskemu kodeksu, vendar ocenjujemo, da se ta prilagoditev lahko
izvede ob vstopu.
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Naknaden dogovor bo potreben o tehničnih adaptacijah obstoječega acquis in o
prehodnih aranžmajih za tekoč prehod iz enega v drugi pravni sistem.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
A. OKREPITI
Pristojni instituciji za delo na tem področju sta Ministrstvo za finance (zakonodajno
področje) in carinska služba (izvajanje pravil o poreklu blaga). Predvsem kadrovsko
bo treba okrepiti za poreklo pristojne institucije carinske službe, saj pričakujemo ca
se bo s polnopravnim članstvom obseg dela povečal; predvsem na področju
nepreferencialnega porekla in na področju odobravanja GSP tretmana blagu iz
tretjih držav ter na področju izvajanja pravil polne kumulacije v okviru EEA
sporazuma.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija lahko prevzame evropski acquis na področju porekla blaga v celoti, vendar
pa bo. moraia zato zagotoviti ustrezno strokovno usposobljenost carinskih delavce-/
za izvajanje novih' nalog na področju porekla blaga. V ta namen je trsba okrepi*:
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pristojne oddelke v carinski službi, istočasno pa poskrbeti tudi za ustrezno strokovno
usposobljenost podjetij. Pri tem je nujno, da si zagotovimo ustrezno tehnično pomoč.
Glede na to, da se evropska zakonodaja na področju porekla blaga prav zdaj
postopno, vendar korenito spreminja, je nujno, da se zagotovi ustrezno tekoče
spremljanje sprememb, v zaključni fazi pred polnopravnim članstvom pa široko
izobraževanje carinskih delavcev in podjetij o novih pogojih poslovanja zaradi
drugačnih pravil o poreklu blaga, tako preferencialnih kot tudi nepreferencialnih.
Na tehnično-operativnem področju pa je treba ob spremljanju novosti na področju
porekla blaga sproti identificirati tiste določbe posameznih pravnih aktov, ki jih bo
treba tehnično prilagoditi zaradi pristopa Slovenije k EU. Spremljanje in tovrstna
analiza obstoječega in novega acquis mora postati stalna naloga ves čas do
polnopravnega članstva.
8. SPLOŠNA OCENA
Menimo, da je slovenska zakonodaja na tem področju prilagojena evropski v
maksimalni možni meri. Neusklajene so le še tiste določbe, kjer ima Slovenija zaradi
svoje velikosti in ekonomskega položaja za sedaj drugačne potrebe kot EU. Zato je
pri nadaljnjem delu večjo pozornost posvetiti morebitnemu spreminjanju Aquisa in
analizi teh sprememb na slovensko gospodarstvo.
Pristojni slovenski organi so v tem trenutku dobro pripravljeni na prevzem acquis;
tudi v primeru večjih sprememb acquis je ob primerni tehnični pomoči mogoče
zagotoviti njegovo nemoteno izvajanje.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

CARINSKA VREDNOST
Uvod je podal g. Miran Kvenderc, Carinska uprava RS.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Komisija EU ni imela pripomb glede usklajenosti med EU in slovenskim carinskim
sistemom na področju carinskega vrednotenja.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran je izpostavila trenutne neusklajenosti:
• ne poznamo poenostavljenega vrednotenja pokvarljivega blaga;
• uporabljamo tedenski namesto mesečni tečaj za preračunavanje valut;
• ne poznamo poenostavljenega izračuna elementov, ki se dodajajo ali odvzemajo
od transakcijske vrednosti (Člen 156a Izvedbenih predpisov k evropskemu
carinskemu kodeksu).
3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODIT!
Zaradi pristopa Slovenije k EU ne bo potrebno spremeniti predpisov EU na področju
carinskega vrednotenja.
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4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
Opravljen je bil pregled usklajenosti pozicij 71 in 73 iz liste A, ki sta v EU zajeti v:
• Členi 28 - 36 Evropske carinskega kodeksa Skupnosti (Reg. No 2913/92, pozicija
8 iz liste A);
• Členi 141 - 181 Izvedbenih predpisov k evropskemu carinskemu kodeksu (Reg.
No 2454/93, pozicija 11 iz liste A);
• Priloge 23 - 29 Izvedbenih predpisov k evropskemu carinskemu kodeksu (Reg.
No 2454/93, pozicija 11 iz liste A).
Opis vsebinskih neskladnosti:
• Poenostavljen način vrednotenja pokvarljivega blaga se uporablja pri uvozu za
kmetijske izdelke iz določenih tarifnih številk. Carinska vrednost, ki je podlaga za
obračun uvoznih dajatev se določi na osnovi povprečnih cen na določenih
blagovnih borzah. Uvoznik lahko k navedenem sistemu pristopi prostovoljno,
v vendar ga mora uporabljati najmanj eno leto. Pri uvozniku, ki ne pristopi k temu
^ načinu se uporabljajo klasične metode carinskega vrednotenja. Zadevni sistem
omogoča hitrejši pretok hitro pokvarljivega blaga.
• Uporabljamo tedenski namesto mesečni tečaj za preračunavanje valut.
Predlagana je bila ustrezna sprememba Zakona o deviznem poslovanju, ki ureja
pri nas ta tečaj.
• Poenostavljen izračun elementov, ki se dodajajo ali odvzemajo od transakcijske
vrednosti, je bil uveden v EU pred kratkim, zato je v Sloveniji predviden s
spremembo Carinskega zakona.
Prehodno obdobje na področju carinskega vrednotenja ni potrebno.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Carinsko službo bi bilo potrebno zaradi izvajanja novih nalog okrepiti.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Večina vsebinskih neskladij bo odpravljena s spremembo carinske zakonodaje, ki je
že v zakonodajnem postopku in ki naj bi bil zaključen v začetku leta 1999.
.8. SPLOŠNA OCENA
Ob ustrezni usposobljenosti carinske službe pričakujemo, da posebnih problemov pri
prevzemu in izvajanju tega dela acquis ne bi smelo biti.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Področje carinskega vrednotenja je delno povezano tudi s področjem kmetijske
politike (še posebej poenostavljeno vrednotenje lahko pokvarljivega blaga).
CARINSKI ZAKON IN IZVEDBENA PRAVILA - splošna predstavitev
V uvodu je ga. Mateja Vraničar seznanila EK s trenutnim stanjem in načrtovanim
razvojem carinske zakonodaje v Sloveniji. Glede na to, da pri razvoju carinske
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zakonodaje že od leta 1993 sodelujemo s carinskimi strokovnjaki držav članic
(najaktivneje se vključuje Nemčija), niso izpostavljali nikakršnih posebnih zahtev.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Ob predstavitvi je predstavnike DG XXI še posebej zanimalo, kako je gospodarsko
okolje vključeno v pripravo zakonodajne reforme na področju carinskega sistema ter
katera področja pričakujemo, da bodo po zaključku prve vsebinske revizije carinske
zakonodaje v letu 1999 ostala še vedno predmet nadaljnje harmonizacije. V zvezi s
prvim vprašanjem smo pojasnili tako formalno kot tudi neformalno vključenost
Gospodarske zbornice v zakonodajni postopek in vključevanje Ministrstva za finance
ter Carinske uprave v izobraževalne projekte GZS ob uvajanju večjih carinskih
zakonodajnih reform. Po zaključku revizije carinske zakonodaje pričakujemo, da
bodo z evropsko carinsko zakonodajo ostala neusklajena področja:
1. proste carinske cone - možnost carinske oprostitve za opremo, ki se uporablja v
coni;
2. področje carinskih oprostitev - podrobnejša informacija je opredeljena posebej;
3. področja, ki se vežejo na izvajanje drugih politik, npr.kmetijske politike izvoznih
stimulacij in predfinanciranega blaga;
4.- področje urejanja carinske tarife - gre za formalno razliko, kjer v Sloveniji ločimo
dva zakona - carinski zakon in zakon o carinski tarifi, medtem ko EU združuje to
vsebino v en sam zakon.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska delegacija je izpostavila željo po aktivnem sodelovanju pri nadaljnjem
razvoju acquis na tem področju, nujnost tehničnih adaptacij carinskega kodeksa in
izvedbenih pravil zaradi vključitve Slovenije v EU; nujnost tehnične pomoči, za
dokončanje zakonodajnih projektov, ki smo jih že začeli ter nujnost ureditve
prehodnih aranžmajev za tekoč prehod iz slovenskega nacionainega carinskega
sistema v širši evropski carinski. sistem. Na kratko smo izpostavili tudi probleme
carinskih oprostitev, ki pa so predmet podrobnejše obravnave v naslednjih točkah
tega zapisnika.
3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Tehnično bo treba prilagoditi tako evropski carinski kodeks kot tudi izvedbene
predpise k evropskemu carinskemu kodeksu. Predloge mora pripraviti slovenska
stran; v pomoč pa nam je bil izročen dokument o tehničnih adaptacijah, ki so bile
sprejete ob dosedanjih širitvah.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
Aacquis, s katerim bo slovenska zakonodaja usklajena do polnopravnega
ČLANSTVA
Čeprav je večji de! vsebinske prilagoditve slovenskega carinskega sistema
evropskemu (Reg. 2913/92 in Reg. 2454/93) že opravljen, ocenjujemo, da bosta do
polnopravnega članstva Slovenije potrebni še dve vsebinski uskladitvi carinske
zakonodaje. Za prvo revizijo se je zakonodajni postopek že začel in ocenjujemo, da
bo zaključen v začetku leta 1999. Naslednjo revizijo pa načrtujemo okrog leta 2002
oziroma tik pred članstvom.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREENO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
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C. NAKNADEN DOGOVOR
Naknaden dogovor bo potreben za ureditev tehničnih adaptacij acquis in ureditev
prehodnih aranžmajev za tekoč prehod iz enega sistema v drugega.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUIS
A. OKREPITI
Za izvajanje tega dela acquis so v Sloveniji pristojni Ministrstvo za finance (carinski
sistem), Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (za vsa vprašanja v zvezi s
carinsko tarifo) ter Carinska uprava RS (za izvajanje celotne carinske zakonodaje),
•. •
Vse tri institucije bodo še pred polnopravnim članstvom morale zagotoviti ustrezno
usposobljenost svojih kadrov, da bi lahko spremljali razvoj acquis in instrumentov za
njegovo izvajanje. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bodo ob in po polnopravnem
članstvu v EU predstavniki Slovenije lahko ustrezno zastopali interese Slovenije pri
bodočem oblikovanju acquis na tem področju, kot tudi da bodo slovenske institucije
v trenutku vstopa v EU sposobne pravilno in učinkovito izvajati acquis na carinskem
področju. V skladu s tako zastavljenimi cilji bo treba preveriti ustreznost
organiziranosti in kadrovske zasedenosti posameznih služb v teh organih.
Še pred polnopravnim članstvom bo treba pripraviti ustrezen načrt preoblikovanja
carinske službe in prezaposlitve carinskih delavcev s tistih meja, kjer carinska
kontrola ne bo več potrebna.
Posebno pozornost je treba nameniti krepitvi tistih služb v državni upravi, ki bodo
odgovorne za izvajanje skupne kmetijske politike in nadzoru izvoznih stimulacij ter
predfinanciranja posameznih vrst blaga.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Ker bo s polnopravnim članstvom Slovenija morala začeti neposredno uporabljati
evropske carinske predpise, bo tik pred polnopravnim članstvom treba preveriti,
katera zakonodajna področja ostajajo v nacionalni pristojnosti in temu primerno
pripraviti ustrezen nacionalni carinski predpis.
Na tehnično-operativnem področju pa je treba ob spremljanju novosti na področju
carinske zakonodaje sproti identificirati tiste določbe posameznih pravnih aktov, ki jih
bo treba tehnično prilagoditi zaradi pristopa Slovenije k EU. Spremljanje in tovrstna
analiza obstoječega in novega acquis mora postati stalna naloga ves čas do
polnopravnega članstva.
Do začetka pogajanj je treba pripraviti analizo vseh tistih področij, kjer pričakujemo,
da bodo z aktom o pristopu oziroma njegovim aneksom določeni
prehodni
aranžmaji, ki naj omogočijo normalen prehod iz enega v drug pravni sistem.
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8. SPLOŠNA OCENA
Slovenska carinska zakonodaja se evropski prilagaja postopno, ob upoštevanju
posebnih zahtev slovenskega ekonomskega prostora. Če upoštevamo predlagane
spremembe carinskega zakona, menimo, da sta vsebinsko zakonodaji že ustrezno
usklajeni. Nadaljnje uskladitve bodo po potrebi sledile v letu 2002; lahko pa se tudi
predvidi, da se uvedejo v trenutku prevzema evropskega acquis kot takega.
Ob ustrezni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti služb ne pričakujemo
posebnih problemov pri izvajanju tega področja acquis. Največje razkorake, ki
ostajajo med slovenskim in evropskim carinskim sistemom, bo treba reševati s
spremembami drugih področnih zakonodaj (npr. kmetijske zakonodaje).
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Del skupne kmetijske politike se izvaja na podlagi carinske zakonodaje. Ta del
carinskih predpisov sicer carinska služba ob ustrezni usposobljenosti lahko prirherno
izvaja, vendar morajo biti izvajalske naloge usklajene s stališči, ki jih bo Slovenija
zastopala pri vsebinskih pogajanjih o vključevanju v skupno kmetijsko politiko.

VNOS BLAGA NA CARINSKO OBMOČJE, POENOSTAVLJENI POSTOPKI,
SPROSTITEV BLAGA V PROSTI PROMET IN IZVOZ
Uvod je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Ta področja so v evropski zakonodaji urejena v evropskem carinskem kodeksu in
izvedbenih predpisih. Drugih posebnih predpisov ni.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran na teh področjih ne pričakuje posebnih problemov, saj je slovenska
zakonodaja, upoštevajoč spremembe Carinskega zakona, ki so v zakonodajnem
postopku, vsebinsko usklajena z evropsko. Izrazili pa smo zahtevo, da se enako kot
na vseh drugih področjih uredijo prehodni aranžmaji, predvsem kar se tiče dovoljenj
za različne oblike poenostavljenih postopkov glede carinskih deklaracij.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Glej del splošnega dela poročila o Carinskem zakonu in podzakonskih aktih.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUiS
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
V tem delu je slovenska zakonodaja vsebinsko usklajena z evropskim carinskim
kodeksom in izvedbenimi predpisi k temu kodeksu.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Nujen bo naknaden dogovor glede prehodnih aranžmajev. Ti pogovori bodo potekali
v okviru dogovorov o prehodnih aranžmajih glede carinske zakonodaje kot celote.
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5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
A. ZADOVOLJIVO
Za izvajanje tega dela acquis sta odgovorni Ministrstvo za finance in Carinska
uprava RS.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROK! ZA IZVEDBO
Identificirati je treba vsa tista področja izvajanja acquis, kjer se je potrebno dogovoriti
glede prehodnih aranžmajev ter tekoče spremljati spremembe acqujs na
obravnavanih področjih. Do zaključne faze predpristopnih pogajanj morata biti to
tekoči in stalni nalogi pristojnih organov.
8. SPLOŠNA OCENA
Slovenija je za izvajanje tega dela acquis dobro pripravljena in glede na trenutno
usklajenost slovenskih in evropskih predpisov ne pričakujemo posebnih problemov
pri prevzemu acquis. Enako kot na vseh drugih področjih, kjer bo z vstopom v EU
slovenska zakonodaja izgubila pravno veljavnost ter bo treba v svoj pravni red
povzeti neposredno evropske predpise, si je treba zagotoviti ustrezne tehnične
prehodne aranžmaje, ki bodo preprečili probleme pri prehodu iz enega v drug
sistem. Tudi pristojne službe EK se zavedajo, da so takšna tehnična prehodna
obdobja nujna, zato ocenjujemo, da ne bo težko doseči soglasja o takšnih
aranžmajih.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

ODBOR ZA.CARINSKI KODEKS
Uvod je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Jih ni bilo.
2. Vprašanja, ki jih je izpostavila slovenska stran
Slovenska delegacija je želela pridobiti podrobnejše informacije o delu posameznih
pododborov, ki delujejo v okviru odbora za carinski kodeks. Teh je 13 in glede na
teme, ki jih pododbori obravnavajo bo treba usposobiti slovenske strokovnjake, da
se bodo lahko po potrebi vključili v delo posameznih pododborov. Prav tako je
slovenska delegacija izpostavila željo, da se v interesu čim lažjega in čim hitrejšega
prevzema acquis predstavnikom držav kandidatk čimprej, vendar ob razumevanju za
posebne interese držav članic, zagotovi možnost sodelovanja v posameznih
pododborih.
V odgovoru na naše vprašanje so nas predstavniki EK seznanili s predlogom, ki so
ga posredovali v obravnavo Svetu, v skladu s katerim bo državam kandidatkam
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omogočeno sodelovanje v različnih odborih še pred polnopravnim članstvom.
Sporno je za sedaj lahko le članstvo v tistih odborih, pododborih, oziroma na tistih
sejah, kjer se glasuje o posameznem vprašanju. V skiadu s to splošno usmeritvijo
glede sodelovanja v delu odborov, bo rešeno tudi vprašanje glede odbora za
carinski kodeks.
3. ACQUIS, Ki GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Acquis zaradi članstva Slovenije ni treba prilagajati.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQU!S
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Vprašanje delovanja Odbora za carinski kodeks ni področje, ki bi ga bilo mogoče
uskladiti pred trenutkom polnopravnega članstva. Ob vstopu v EU bomo v okviru
evropskega carinskega kodeksa prevzeli v svojo zakonodajo tudi določbe o Odboru
ter njegov poslovnik.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Ni potrebno.
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Ne bo potrebno.

"»

D. NAKNADEN DOGOVOR
Kakor hitro bo v okviru EU dogovorjeno, kakšna bo oblika vključevanja držav
kandidatk v delo posameznih Odborov, bo treba opredeliti konkretne oblike
sodelovanja na carinskem področju.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
A. ZADOVOLJIVO/OKREPITI
Glede članstva v posameznih pododborih se bodo morali dogovoriti Ministrstvo za
finance, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Carinska uprava. Zaradi
samega sodelovanja v delu teh pododborov, institucij ne bo treba okrepiti, vendar pa
je iz preostalega poročila o bilateralnem screeningu razvidno, da je treba okrepiti
delo na strokovnih področjih, kar bo tudi podlaga za uspešno sodelovanje v Odboru
in pododbrih. Brez okrepitve strokovnih področij bo nemogoče zagotavljati ustrezno
zagovarjanje slovenskih interesov v pododborih, tako pred kot tudi po vstopu v EU.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Nujen je čim prejšen dogovor med MEOR, MF in CURS glede pristojnosti za
sodelovanje v posameznih pododborih. Pri tem je treba upoštevati, da vsak
pododbor deiuje tako na pripravi predpisov kot tudi na področju reševanja
posameznih izvedbenih problemov.
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Rok za izvedbo naloge je odvisen od tega, kako hitro bo Svet sprejel odločitev o
oblikah sodelovanja držav kandidatk v posameznih odborih in pododborih.
8. SPLOŠNA OCENA
Sodelovanje v Odboru za carinski kodeks še pred polnopravnim članstvom je nujno
za pravilno pripravo na izvajanje acquis v trenutku vstopa v EU. Istočasno pa bo
Slovenija imela tako Vsaj nekaj možnosti vplivati na razvoj acquis še pred
polnopravnim članstvom.
S strani EK je bila jasno izražena pripravljenost, da države kandidatke vključi v delo
posameznih odborov, jasen pa je bil tudi zadržek, da ne bo mogoče sodelovati pri
delu odborov takrat, ko se o posameznem vprašanju glasuje.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

POSTOPEK UVOZA ZARADI IZVOZA, POSTOPEK ZAČASNEGA IZVOZA
NA OPLEMENITENJE, POSTOPEK PREDELAVE POD CARINSKIM
NADZOROM IN ZAČASNI UVOZ
9
Uvod je podala ga Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Ta področja so v evropski zakonodaji urejena v evropskem carinskem kodeksu in
izvedbenih predpisih. Na področju ureditve začasnega izvoza na oplemenitenje pa je
poseben režim določen za tekstil in tekstilne proizvode.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran na teh področjih ne pričakuje posebnih problemov, saj je slovenska
zakonodaja, upoštevajoč spremembe carinskega zakona, ki so v. zakonodajnem
postopku, vsebinsko usklajena z evropsko, razen v delu, ki se tiče posebnih
aranžmajev za tekstil, ki v tem trenutku za Slovenijo niso relevantni. Izrazili smo
zahtevo, da se enako kot na vseh drugih področjih uredijo prehodni aranžmaji (za
normalen prehod iz enega v drug sistem), predvsem kar se tiče dovoljenj za različne
oblike carinskih postopkov z ekonomskim učinkom.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Glej del splošnega dela poročila o carinskem zakonu in podzakonskih aktih.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS
A. ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
V tem delu je slovenska zakonodaja vsebinsko usklajena z evropskim carinskim
kodeksom in izvedbenimi predpisi k temu kodeksu. Doslej v slovensko zakonodajo
še nismo povzeli posebnih pravil glede začasnega izvoza blaga na oplemenitenje za
področje tekstila in ocenjujemo, da teh uredb do polnopravnega članstva ni potrebno
prevzeti.
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D. NAKNADEN DOGOVOR
Nujen bo naknaden dogovor glede prehodnih aranžmajev. Ti pogovori bodo potekali
v okviru dogovorov o prehodnih aranžmajih glede carinske zakonodaje kot celoti.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
a. zadovoljivo/Okrepiti
Za izvajanje tega dela acquis sta odgovorni Ministrstvo za finance in Carinska
uprava RS. V delu, ki je že usklajen z evropsko zakonodajo obe instituciji delujeta
zadovoljivo, okrepiti pa bo treba carinsko službo na področju spremljanja začasnega
izvoza tekstila in tekstilnih izdelkov na oplemenitenje, tako da bomo ob
polnopravnem članstvu sposobni prevzeti tudi ta del acquis.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Identificirati je treba vsa tista področja izvajanja acquis, kjer se je potrebno dogovoriti
glede prehodnih aranžmajev ter tekoče spremljati spremembe acquis na
obravnavanih področjih. Do zaključne faze predpristopnih pogajanj morata biti to
tekoči in stalni nalogi pristojnih organov.
8. SPLOŠNA OCENA
Slovenija je za izvajanje tega dela acquis dobro pripravljena in glede na trenutno
usklajenost slovenskih in evropskih predpisov ne pričakujemo posebnih problemov
pri prevzemu acquis. Enako kot na vseh drugih področjih, kjer bo z vstopom v EU
slovenska zakonodaja izgubila pravno veljavnost ter bo treba v svoj pravni red
povzeti neposredno evropske predpise, si je treba zagotoviti ustrezne tehnične
prehodne aranžmaje, ki bodo preprečili probleme pri prehodu iz enega v drug
sistem. Tudi pristojne službe EK se zavedajo, da so takšna tehnična prehodna
obdobja nujna, zato ocenjujemo, da ne bo težko doseči soglasja o takšnih
aranžmajih.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Izvajanje nekaterih delov carinskih postopkov z ekonomskim učinkom je vezano na
izvajanje kmetijske politike oziroma politike na področju tekstila. Glede na zagotovila
pristojnih organov glede tekstilnih izdelkov, na tem področju ne pričakujemo
problemov; vprašanje izvajanja kmetijske politike pa se bo reševalo v okviru delovne
skupine, pristojne za kmetijstvo.

CARINSKA SKLADIŠČA
Uvod je predstavil g. Miran Kvenderc, Carinska uprava RS.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Komisija EU ni imela pripomb glede usklajenosti med EU in slovenskim carinskim
sistemom na področju postopka carinskega skladiščenja blaga. Izraženo je bilo
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mnenje, da je zaradi lažjega prehoda pri vstopu v EU, že prej smiselno uvesti
carinska skladišča tipa E.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran je izpostavila trenutne neusklajenosti:
• ne poznamo carinskih skladišč tipa E (predvidena so s spremembo Carinskega
zakona);
• rok hranjena v carinskem skladišču ni neomejen kot v EU, ampak je največ eno
leto z možnostjo podaljšanja (uskladitev je predvidena s spremembo Carinskega
zakona);
• ne poznamo sistema predfinanciranja v okviru kmetijske politike.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Zaradi pristopa Slovenije k EU ne bo potrebno spremeniti predpisov EU na področju
carinskega skladiščenja. Enako kot pri vseh ostalih postopkih z ekonomskimi
učinkom bo potrebno v okviru prehodnih določb ustrezno urediti veljavnost v
Sloveniji izdanih dovoljenj.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS
A. ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Opravljen je bil pregled usklajenosti:
• Členi 98 - 113 Evropskega carinskega kodeksa (Reg. No 2913/92, pozicija 8 iz
liste A);
• Členi 503 - 548 Izvedbenih predpisov k evropskemu carinskemu kodeksu (Reg.
No 2454/93, pozicija 11 iz liste A);
• Priloge 69 - 73 Izvedbenih predpisov k evropskemu carinskemu kodeksu (Reg.
No 2454/93, pozicija 11 iz liste A).
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Do včlanitve v EU bo potrebno uskladiti oziroma uvesti sistem predfinanciranja blaga
namenjenega izvozu v okviru kmetijske politike. Za carinski sistem je to samo
tehnično vprašanje. Vsebinsko je potrebno to vprašanje obravnavati v okviru
predpisov s področja kmetijske politike.
Ostale vsebinske razlike (čas trajanja carinskega skladiščenja ter uvedba carinskih
skladišč tipa E) bodo odpravljene ob uveljavitvi sprememb carinskega zakona, ki je
že v zakonodajnem postopku.
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Za izvajanje tega dela acquis bo treba okrepiti carinsko službo.
6. VSEBINSKI OPiS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
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7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Glej del poročila o splošni predstavitvi carinskega zakona in podzakonskih aktov.
8. SPLOŠNA OCENA
Glej del poročila o splošni predstavitvi carinskega zakona in podzakonskih aktov.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Problem predfinanciranja kmetijskega blaga vnesenega v carinsko skladišče zaradi
izvoza je potrebno reševati v okviru pogajalske skupine s področja kmetijstva.

PROSTE CARINSKE CONE IN PROSTA SKLADIŠČA
Uvod je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance. Proste carinske cone in
prosta skladišča so v EU zakonodaji urejena v evropskem carinskem kodeksu in
izvedbenih predpisih k le-temu. Drugih posebnih predpisov ni; države članice pravno
ureditev prostih carinskih con dopolnjujejo z zadevami v njihovi lastni pristojnosti.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Opozorili so na to, da so seznanjeni z obstojem zakona o ekonomskih conah.
Natančnih stališč glede tega predpisa še nimajo, saj ga še preučujejo. Izrazili pa so
prepričanje,, da bo ta zakon predmet obravnave tudi v drugih delovnih skupinah.
Skrbi jih predvsem problem konkurence. Zahtevali so nekaj podrobnejših pojasnil
glede izvoznih dokumentov ter uporabnosti carinske zakonodaje v ekonomskih
conah. Ker razlik med slovenskim in evropskim režimom glede teh dveh vprašanj ni,
ni bil izpostavljen nikakršen nadaljnji problem.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran je opozorila na obstoj in razlike v ureditvi dveh podobnih institucij v
Sloveniji - prostih carinskih con in ekonomskih con. Glede ekonomskih con je bilo
predlagano, da se problematika pregleduje v pogajalskem poglavju za posredne in
neposredne davke, vendar je EK predlagala, da se to vprašanje obravnava tudi z
vidika konkurence v delovni skupini za konkurenco.
3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Acquis ne bo treba tehnično prilagajati.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
A. ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Slovenski carinski zakon, s katerim so urejene proste carinske cone je usklajen z
evropskim carinskim kodeksom. Zakon o ekonomskih conah pa nima ustreznega
primerljivega predpisa v evropski zakonodaji.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Slovenska zakonodaja ne pozna instituta prostih skladišč in tudi ni ekonomske
potrebe, da bi se do polnopravnega članstva ta institut uvajal v slovenski carinski
sistem. Prevzeli ga bomo s prevzemom evropske carinske zakonodaje.
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C. ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Zakon o ekonomskih conah v nekaterih točkah odstopa od evropske ureditve
carinskih vprašanj v prostih carinskih conah; večje vsebinske razlike pa so na
področju davkov, zato pričakujemo, da bo vsebinski problem izpostavljen v delovni
skupini za davke in ne v delovni skupini za carinsko unijo. Ne glede na to pa je treba
upoštevati, da zakon zagotavlja pogoje poslovanja do 1. januarja 2010.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, K! JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
A. ZADOVOLJIVO
Za izvajanje tega dela acquis sta pristojna Ministrstvo za finance in Carinska uprava.
Glede na obstoječi obseg prostih carinskih con v Sloveniji, delujeta obe instituciji
zadovoljivo. V primeru, da pride do ustanavljanja novih prostih carinskih con ali
ekonomskih con, bo treba okrepiti predvsem pristojne službe Carinske uprave.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Kot problematičen se lahko izkaže zakon o ekonomskih conah. Le-ta opredeljuje
nekoliko drugačen sistem carinskega poslovanja ekonomskih con, kot je v evropskih
predpisih predviden za proste carinske cone. Večji problemi bodo glede davčnih
olajšav, kjer pa je acquis relativno ohlapen, praksa držav članic pa različna.
Evropska stran pričakuje probleme na področju konkurence, vendar podrobnejših
pojasnil niso podaii.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Glede na problematičnost zakona o ekonomskih conah je treba čimprej pripraviti
ustrezne analize, ki bodo osnova za odločitev glede morebitnih pogajalskih izhodišč.
Predvsem je več pozornosti kot doslej treba nameniti vprašanju konkurence v
conah.
8. SPLOŠNA OCENA
Ocenjujemo, da področje prostih carinskih con in prostih skladišč ne bo
problematično. Večji problemi se lahko pojavijo pri zakonu o ekonomskih conah. Ne
glede na to, da sami ocenjujemo, da so največji problemi tega zakona na davčnem
področju, EK posveča več pozornosti vprašanju konkurence, čeprav analize
predpisa še niso zaključili. Po vsej verjetnosti se za ta pristop odločajo zaradi
ohlapnosti acquis na davčnem področju in različnih praks, ki jih imajo države članice.
Iz „pripomb predstavnikov EK ni mogoče ugotoviti, v čem so glavni zadržki na
področju konkurence, zato je preučitvi tega področja treba nameniti več pozornosti v
pripravah za naslednje kroge pogovorov glede tega vprašanja.
Opozoriti je treba tudi na to, da so s samim zakonom zagotovljeni pogoji poslovanja
do 1.1. 2010, kar močno zožuje slovenske pogajalske možnosti za kakršen koli
kompromisni dogovor.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Opisani problemi glede ekonomskih con se povezujejo na delo delovne skupine za
davke in delovne skupine za konkurenco.
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TRANZIT, ENOTNI ADMINISTRATIVNI DOKUMENT IN
KONTROLA PRTLJAGE
Uvod je podal g. Milan Jarnovič, Carinska uprava RS, Carinarnica Maribor.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Ob tokratni predstavitvi usklajenosti posebnih ugotovitev ni bilo, v nadaljevanju pa
povzemamo stališča, ki so nam bila o tej problematiki predstavljena doslej.
Strokovnjaki EU so v okviru priprav na skupni tranzitni postopek v letu 1997
podrobno pregledali naš tranzitni postopek in ugotovili, da je usklajen s prakso v EU.
Razlike so pri zavarovanju carinskega dolga, v železniškem postopku in pri postopku
s kontejnerji, kar pa bo odpravljeno s predvideno spremembo carinskih predpisov.
Strokovnjaki EU so v okviru priprav za skupni tranzitni postopek v letu 1997
podrobno pregledali uporabo naše enotne carinske listine in ugotovili, da je njena
uporaba usklajena z uporabo v EU.
Med 7. in 9. 10.1998 bo posebna misija držav EU, EFTA in Višegrajskih držav
preverila našo pripravljenost za tranzitni postopek, kar zaključuje program priprav na
skupni tranzitni postopek. Pozitivno mnenje te misije omogoča, da bo Slovenija
predlagana za pridobitev statusa opazovalke v delovnih skupinah mešanega odbora "
EU/ EFTA za skupni tranzitni postopek. Želja je pristop k obema konvencijama, takoj
ko bo mogoče.
Pristop k skupnemu tranzitnemu postopku pomeni pristop h konvenciji o skupnem
tranzitnem postopku, ki ureja postopek in h konvenciji o poenostavitvi formalnosti, ki
ureja uporabo enotne carinske listine. Konvencija o skupnem tranzitu se sedaj
reformira, pristop bo mogoč, kakor hitro bo zaključena reforma.
Za kontrolo prtljage so doiočila slovenske zakonodaje usklajena z določili EU. Določil
ne potrebujemo v praksi zaradi majhnega carinskega območja, kjer ni prometa med
letališči in lukami.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran je v predstavitvi izpostavila predvsem pripravljenost Slovenije, da
pristopi k obema konvencijama, ki zadevata skupni tranzitni postopek oziroma
enotno carinsko listino še pred polnopravnim članstvom v EU. Vsi pogoji z naše
strani so izpolnjeni, zaradi težav pri spreminjanju obstoječih konvencij pa
polnopravno članstvo ni mogoče. Zato si prizadevamo, da bi Slovenija dobila status
opazovalca v delovnih skupinah mešanega odbora EU/EFTA, da bi iahko sprcti
spremljali razvoj acquis na tem področju in se sprotno prilagajali tehničnim rešitvam,
ki jih predvidevajo na področju informatizacije tranzitnega postopka.
Na področju enotne carinske listine pa je Slovenija izpostavila problem uporabe ISO
stadard kod za označevanje držav in njihovih valut. EU namreč uporablja svoj kodni
sistem.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Tako evropski carinski kodeks"1 kot obe konvenciji bo treba dopolniti s slovenskimi
izrazi in ustreznimi kodami.
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4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE 2 ACOUIS
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Slovenska carinska zakonodaja je v postopku spreminjanja in bo zajela vse
potrebne spremembe za vsebinsko uskladitev področja. Po pristopu k obema
konvencijama se bodo na področju skupnega tranzita uporabljala enaka določila, kot
jih ima EU v svoji zakonodaji.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Nekaterih določb evropske zakonodaje zaradi njihove narave ni mogoče niti ni
smotrno prevzeti pred polnopravnim članstvom. Te določbe, ki pa ne vplivajo na
splošno strukturo ureditve tranzitnih postopkov, bodo prevzete v slovensko
zakonodajo ob polnopravnem članstvu.
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Naknaden dogovor bo potreben glede tehničnih prehodnih aranžmajev ter glede
uporabe mednarodno usklajenega kodnega sistema.
" 5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
«
A. USTANOVITI
Ustanoviti moramo organe, ki jih zahteva konvencija o skupnem tranzitu:
• urad za tranzitni postopek
• urad za zavarovanja
• mogoče je, da bo prenovljena konvencija zahtevala še kakšen drug urad.
Ustanovitev teh uradov bo zahtevala ustrezno usposobljene kadre in tehnično
opremo.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija se želi čimprej vključiti v skupni tranzitni postopek in je za to tudi dobro
pripravljena. Konvencija o skupnem tranzitnem postopku se spreminja. Potrebno je
sprotno spremljanje teh sprememb, tako na zakonodajnem kot tudi na izvedbenem
" in informacijskem področju.
V času pred pristopom k obema konvencijama bo treba intenzivirati šolanje carinskih
delavcev in gospodarstva o vsebini in načinu izvajanja obeh konvencij.
8. SPLOŠNA OCENA
Pristop k obema konvencijama omogoča direktno uporabo, kot nacionalno pravo.
Pripravljeni smo prevzeti vse obveznosti in način dela po obeh konvencijah.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.
poročevalec, št. 80
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OPROSTITVE PLAČILA CARINE
Uvod je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Predstavniki Komisije niso imeli posebnih pripomb k predstavitvi področja.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska delegacija je poleg vsebinskih problemov, ki so navedeni v nadaljevanju,
izpostavila tudi problem tehničnih prehodnih aranžmajev za prehod iz nacionalnega
v evropski sistem carinskih oprostitev. Prav tako smo izrazili željo po možnosti
aktivnega spremljanja reforme zakonodaje s področja carinskih oprostitev.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Tehnične prilagoditve acquis ne bodo potrebne.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Oprostitve plačila carine so urejene v carinskem zakonu, ki eksplicitno navaja blago,
ki je zaradi namena uporabe oproščeno plačila carine. Podrobnejša pravila za
uveljavljanje zakonsko določenih oprostitev (postopek, listine) so opredeljena v
uredbi o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve. Oprostitve predvidene v
mednarodnih sporazumih, ki jih je RS sprejela,' se uveljavljajo neposredno
(sprejmejo se le izvedbeni akti, v kolikor je to potrebno).
Carinski zakon je v členih, ki se nanašajo na oprostitve v veliki meri usklajen s
evropsko uredbo Reg. 0918/83 in njenimi dopolnitvami oz. pojasnili.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Razlike v oprostitvah, ki še obstajajo za nekatere vrste blaga kjer ima EU predvidene
oprostitve, mi pa ne, bodo odpravljene do članstva.Gre za:
• reagente za določanje vrste tkiva - Europe Agreement 68
• Additional Protocol 70
• terapevtske substance - Europe Agreement 77-79
• reagente za določanje krvnih skupin 80-82
Nekoliko drugače kot v EU predpisih so opredeljene naslednje oprostitve:
• oprostitve za gospodinjske predmete za t.i. »sekundarno bivališče«. Po naših
predpisih je možen začasen uvoz s popolno oprostitvijo plačila carine za
predmete, ki jih uvozijo fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v Slovenijo.
• imamo predvideno oprostitev za predmete, ki jih državljani RS priložnostno
prejmejo iz tujine. V acquis je posebej predpisana oprostitev za pošiljke neznatne
vrednosti poslane direktno iz tujine in oprostitev za pošiljke brez komercialne
vrednosti, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi.
• oprostitev predvidena v evropskih predpisih za blago, ki ga brezplačno prejmejo
človekoljubne organizacije, je v naših predpisih širše opredeljena - plačiia carine
je oproščeno blago, ki ga brezplačno prejmejo subjekti za opravljanje nepridobitne
dejavnosti.
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• v naših predpisih imamo posebej opredeljene gasilske organizacije in reševalne
službe, ki so zaradi nalog, ki jih opravljajo tudi oproščene plačila carine pri uvozu
blaga. Tudi te razlike bodo odpravljene z naslednjimi spremembami predpisov
(revizija 2002).
C. ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Glej točko 6.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Za izvajanje zgoraj navedenih predpisov sta zadolžena MF in CURS. Ocenjujemo,
da zaradi izvajanja acquis na področju oprostitev, ni potrebno ustanoviti oz. okrepiti
upravni organ.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Razliki v oprostitvah tako kot so opredeljene v naših predpisih in acquis, za katere
ocenjujemo, da potrebujemo prehodno obdobje sta naslednji:
- pri potniškem prometu želimo obdržati limit 80 ECU do katerega so potniki
oproščeni plačila carine za blago, ki ga prinesejo s seboj iz tujine. EU ima
predvideno oprostitev v potniškem prometu v višini 175 ECU vendar je to načelo
derogirano v primeru Avstrije in Nemčije (v katerih limit znaša" 75 ECU- Reg.
355/94).
Menimo, da bi zaradi ekonomskih posledic, ki bi nastale v primeru,
povečanja limita (zaradi meje z vzhodom in majhnosti slovenskega ozemlja)
omenjena izjema morala veljati tudi v primeru Slovenije.
- oprostitve za invalide (ter invalidske organizacije in podjetja) so v carinskem
zakonu in podzakonskih predpisih opredeljena širše kot v acquis. Ocenjujemo, da
jih ne bomo mogli krčiti pred vstopom v EU in bo potrebna derogacija ali prehodno
obdobje.
Za obe navedeni vprašanji si je Slovenija pridržala rezervo za njihovo izpostavitev v
pogajalskih izhodiščih oz. kot odprta vprašanja za nadaljnja pogajanja.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Pripraviti je treba pogajalska izhodišča za vsebinsko problematični področji.
8. SPLOŠNA OCENA
Področje carinskih oprostitev ostaja eno tistih področij, kjer se vedno obstajajo
znatne razlike med slovensko in evropsko carinsko zakonodajo. Slovenska
delegacija je kot posebej problematični izpostavila, dve področji in sicer carinske
oprostitve v potniškem prometu, ter carinske oprostitve za invalide in invalidske
organizacije. Na ostalih področjih ocenjujemo, da prilagoditev ne bo problematična,
se posebej če se upoštevajo učinki že sklenjenih sporazumov o conah proste
trgovine. Pri pripravi pogajalskih izhodišč za omenjeni dve problematični področji pa
bo nujno potrebno izhajati predvsem iz natančne analize ekonomskih posledic, ki ti
jih prilagoditev povzročila. EU stran namreč zelo jasno opozarja, da dejstvo, da
nekatere sedanje članice EU uživajo poseben režim kar se tiče uvoza v potniškem
prometu ni argument, s katerim bi Slovenija lahko uspela v svojih pogajalskih
izhodiščih.
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9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

PIRATSKO IN PONAREJENO BLAGO
Ker je bilo to področje že predmet screeninga v 5. delovni skupini, smo v okviru tega
screeninga samo odgovorili na vprašanja EK. Le-ta so se nanašala na obstoj
organizacijskih struktur za izvajanje zakonodaje in obstoj pravnih predpisov s tega
področja.
Pravno je področje le delno usklajeno in pripravljamo nove predpise, .<i bodo
pomenili dokončno uskladitev na zakonodajnem področju. Na področju izvajanja
acquis pa bo nujno potrebno dodatno usposabljanje carinske službe, saj doslej tega
dela carinski organi niso opravljali.

CARINSKI DOLG, POVRAČILA, NAKNADNI OBRAČUN TER
MEDSEBOJNA POMOČ PRI IZTERJAVI CARINSKIH DOLGOV
Slovenska stališča je kratko predstavila ga. Mateja Vraničar, predstavnica
Ministrstva za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Evropska komisija je še posebej opozorila na tehnični problem zaradi daljših rokov
za zastaranje izterjave carinskega dolga; ta problem bo treba razrešiti v okviru
tehničnih prehodnih aranžmajev tik pred članstvom.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenija ne pričakuje kakšnih posebnih problemov zaradi prevzema tega področja
acquis; potrebovali pa bomo dodatno tehnično pomoč za vzpostavitev carinskega
informacijskega sistema, ki je podlaga za medsebojno sodelovanje med državami
članicami.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODIT!
Treba bo določiti prehodni aranžma za izterjavo carinskih dolgov, nastalih pred
polnopravnim članstvom, ki se izterja po polnopravnem članstvu. To sodi v okvir
Evropskega carinskega kodeksa.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
A. ACOUIS. 2A KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Carinska zakonodaja je delno že prilagojena, dokončna uskladitev bo potrebna dc
polnopravnega članstva. Uredb, ki govorijo o medsebojni pomoči držav članic do
polnopravnega članstva ni potrebno prevzemati; tehnično pa se bomo pripravili za
njihov prevzem.
B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
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C. NAKNADEN DOGOVOR
Naknaden dogovor bo potreben glede tehničnih
informacijskega sistema med državami članicami.

zahtev

za

vzpostavitev

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUIS
A. ZADOVOLJIVO
Carinska uprava je za izvajanje tega dela acquis organizirana zadovoljivo. Ob
polnopravnem članstvu bo treba prilagoditi organiziranost službe za knjiženje
carinskih dolgov, saj bo treba prevzeti evropske predpise.
.6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Intenzivirati je treba sodelovanje slovenskih strokovnjakov pri tehničnih rešitvah
glede vzpostavitve ustreznega informacijskega sistema.
8. SPLOŠNA OCENA
Prevzem tega dela acquis ne bi smel povzročati večjih težav. Predvsem na področju
naknadnih obračunov in povračil carinskih dajatev je s spremembami carinske
zakonodaje že dosežena maksimalna možna stopnja usklajenosti. Ostala področja,
predvsem rok plačila dajatev in razne vrste olajšav pri plačilu carinskih dajatev, pa
bo treba prilagoditi naknadno.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Delno se problematika medsebojnega sodelovanja navezuje na kmetijsko področje
(pobiranje prelevmanov) ter področje davkov (pobiranje VAT).

PREDMETI KULTURNE DEDIŠČINE
Predstavljena je bila zakonska podlaga za izdajanje izvoznih dovoljenj za predmete
kulturne dediščine (Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, Zakon o varstvu
naravne in kulturne dediščine, Pravilnik o izdajanju dovoljenj za izvoz predmetov
kulturne dediščine) in institucije, ki so pooblaščene za izvajanje. Predstavnica
Ministrstva za kulturo dr. Jelka Pirkovič je poudarila tudi, da Ministrstvo za kulturo,
Uprava za kulturno dediščino informacijsko podpira to področje v dveh oblikah in
sicer z vodenjem zbirnega registra naravne in kulturne dediščine (ki pokriva
predvsem nepremično kulturno dediščino) in z informacijskim sistemom za
spremljanje izdajanja izvoznih dovoljenj. Oba sistema zaenkrat nista dostopna online.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
EK je zanimalo kako določamo starost kulturnih dobrin, ko le te niso po poreklu iz
Slovenije.
Komisija ugotavlja, da je Slovenija pripravljena prevzeti aquis v delu, ki pokriva izvoz
predmetov kulturne dediščine (Council Reguiation .OJ L 395/92 in Commission
Regulation OJ L 077/93).
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2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenija v tem delu ni postavila vprašanj, je pa pojasnila, da Slovenija uporablja
določanje starosti samo za nekatere vrste predmetov, medtem ko elementa
določanja vrednosti naš sistem ne pozna.
3. ACOUIS, KI GAJE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Pravilnik za izdajanje izvoznih dovoljenje bo treba v celoti prilagoditi regulativam s
tega področja.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS (NA
OSNOVI TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)
Slovenija ima s pravnim redom EU generalno usklajeno izdajanje izvoznih dovoljenj.
Zahteva jih veljavni zakon o naravni in kulturni dediščini in predlog zakona o varstvu
kulturne dediščine, ki ga je Vlada poslala Državnemu zboru v drugo branje.
S podzakonskimi akti bo treba prevzeti seznam blaga, ki so predmet te ureditve,
skupaj z določbami glede denarne vrednosti in starosti predmetov, in tudi vrsto in
obliko izvoznih dovoljenj.
Za to podpodročje ne predvidevamo prehodnega obdobja
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUISA
Na tem področju ne predvidevamo ustanovitve novih institucij oziroma upravnih
organov.
Okrepiti je treba sodelovanje med Carinsko upravo in Upravo za kulturno dediščino.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Problematična področja so:
• skladnost izvoznih dovoljenj z zahtevami glede zaščite obrazcev pred
poneverbami,
• tehnični vidiki določanja cene in starosti blaga v carinskih postopkih, še posebej,
če gre za blago neslovenskega izvora,
• sprotno posredovanje podatkov in sodelovanje med carinsko službo, Upravo za
kulturno dediščino in ustreznimi organi EU.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija bo ta del aquisa prevzela. Predvsem se bo treba pripraviti na tehnično
izvedbo do včlanitve v EU.
8. SPLOŠNA OCENA
Slovenija pričakuje tehnično pomoč EU pri vzpostavitvi nove informacijske podpore
postopku izdajanja izvoznih dovoljenj in spremljanju izvoza predmetov kulturne
dediščine.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Tematika se povezuje s področjem 1 - prost pretok blaga, kjer je v skladu z direktivo
o vračanju nezakonito prenesenih predmetov kulturne dediščine znotraj ozemlja EU
(direktiva 93/7/EEC) tudi treba določiti seznam predmetov kulturne dediščine, ki
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imajo status nacionalnega bogastva in za katere velja poseben, omejen režim pri
prostem pretoku.

PREKURZORJ1
Uvod s predstavitvijo naše pravne ureditve je podal mag. Škrlj iz Ministrstva za
zdravstvo. Povedal je, da Republika Slovenija od leta 1995 izvaja določila konvencije
proti nezakonitemu prometu drog in psihotropnih snovi iz leta 1988 (v nadaljevanju:
konvencija 88) na podlagi uredbe, ki določa, da se blago, navedeno v prilogi 1 in 2 h
konvenciji 88, lahko uvozi/izvozi na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za
zdravstvo, in Navodilo, ki natančneje razčleni vrste dovoljenj glede na spisek snovi,
ki so uvrščene v listo 1 in 2.
Leta 1995 se je v okviru programa PHARE začel pripravljati tudi zakon o predhodnih
sestavinah za droge, ki bo v celoti uredil promet blaga s prekurzorji. Zakon bo povzel
določila konvencije 88, Resolucije GS OZN o prekurzorjih, sprejete na 20. izrednem
zasedanju, junija 1998 in predpise Skupnosti. Za izvajanje zakona so predvideni
Ministrstvo za zdravstvo, CURS in Zdravstveni inšpektorat. Predvideno je
sankcioniranje kršilcev in ustanovitev posebne multidiscipiiname komisije v okviru
Ministrstva za zdravstvo, ki bo zagotovila učinkovito izvajanje zakona. .
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Predstavniki Evropske komisije so bili zadovoljni s predstavitvijo in so ugotovili, da se
nadzor nad prometom s prekurzorji v RS opravlja na način, ki je prilagojen
predpisom EU in da bo z novim zakonom to področje v celoti usklajeno.
Predstavnike EU je zanimalo, katere oblike dovoljenj za opravljanje prometa in
proizvodnje predvideva zakon in kateri so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne
osebe, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. G. Škrij je povedal, da bo za promet
prekurzorjev iz prve skupine izdano posebno dovoljenje (licenca). Pravne osebe
bodo morale izpolnjevati pogoje, ki jih predpisujeta Zakon o zdravilih ali pa Zakon o
kemikalijah. Za opravljanje dejavnosti s snovmi iz 2.in 3. skupine bo potrebno prijaviti
dejavnost pri Ministrstvu za zdravstvo.
Drugo vprašanje se je nanašalo na bistvene določbe novega zakona in kdaj bo
zakon predvidoma sprejet. Izrazili so tudi željo pridobiti osnutek novega zakona še
pred njegovim sprejemom.
Slovenska stran je pojasnila, da je zakon v vladni proceduri in da bo predvidoma
sprejet leta 2001 nato pa podala kratko razlago najpomembnejših določb.
2. VPRAŠANJA, Ki JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran ni imela nobenih vprašanj, ki bi jih bilo potrebno izpostaviti na
bilateralnem sestanku.
3. ACQUIS, Kl GA JE TRE3A ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Slovenija bo predvidoma do leta 2001 sprejela Zakon o predhodnih sestavinah za
droge, ki bo v celoti povzel določila Konvencije 88, Resolucije GS OZN c
prekurzorjih in predpise Skupnosti.
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4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
Predpis, ki velja v Sloveniji (Uredba Vlade), je delno usklajen s predpisi: 3677/90 in
3769/92. Slovenska zakonodaja bo v celoti usklajena s predpisi Skupnosti ob
sprejetju novega zakona o prekurzorjih.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUIS
Za spremljanje izvajanja zakona in za predlaganje potrebnih sprememb bo na
Ministrstvu za zdravstvo ustanovljena multidisciplinama komisija, ki bo sestavljena iz
strokovnjakov s področja medicine, farmacije, kemije in predstavnikov pristojnih
resornih ministrstev. V skladu s tem bo potrebno okrepiti Ministrstvo za zdravstvo,
da bo zagotovljeno učinkovito izvajanje zakonskih določb (npr. zbirati in posredovati
podatke Evropski komisiji za skupne evidence in skupno poročanje -mednarodnim
organizacijam).
.
'
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Področij, ki bi predstavljali posebne vsebinske probleme,ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Zakon o predhodnih sestavinah za droge, ki bo v celoti uskladil promet s prekurzorji
z ureditvijo Skupnosti, bo sprejet predvidoma do leta 2001. Sprejeti bodo tudi
izvedbeni predpisi za izvajanje omenjenega zakona.
Prevzeli smo obvezo, da Komisiji EU posredujemo osnutek Zakona o predhodnih
sestavinah za droge takoj, ko ga sprejme Vlada in ga posreduje v Parlamentarni
postopek, kar bi bila podlaga za nadaljnje popravke z EK o njegovi usklajenosti.
8. SPLOŠNA OCENA
Iz prikazanega stanja nadzora nad prometom s prekurzorji v RS se da sklepati, da je
to področje urejeno v pogledu mednarodnega prometa. Vsebina zakona bo v
največji možni meri usklajena z direktivami EU, tako da bo ob sprejemu Slovenije v
polnopravno članstvo EU možen takojšen prehod na postopek, ki velja v Skupnosti.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Promet s prekurzorji je vsebinsko povezan z delom 1. delovne skupine - Prost pretok
blaga in 23. Delovne skupine - Varstvo potrošnikov in zdravja.
Za učinkovito izvajanje nadzora nad prometom s prekurzorji bo potrebno tesne
sodelovanje med Ministrstvom za zdravstvo, Ministrstvom za notranje zadeve,
CURS, Zdravstvenim inšpektoratom in Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj.

MEDSEBOJNO CARINSKO SODELOVANJE
Uvodno predstavitev je podal g. Milan Bogatič, Carinska uprava RS.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Sporazume, ki jih ima EU s Korejo in Kanado ter sporazume o administrativni
pomoč: v carinskih zadevah v zvezi z nadzorom nad prekurzorji bo morala Slovenija
prevzeti z dnem polnopravnega članstva. Poudarili so, da države članice ne smejo
več sklepati sporazumov, .ki sodijo v pristojnost EK. S tem se la^.o posta
24. december 1998
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vprašanje sporazumov o medsebojni carinski pomoči, ki jih želijo sklepati države
članice s Slovenijo. Pričakujemo, da bodo posamezne države članice opozorjene o
tem stališču EK.
'
2. VPRAŠANJA, K! JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Kako si EU predstavlja kaj bo Slovenija morala storiti za ureditev zadev v primeru,
da je Slovenija sklenila pogodbo o medsebojni pomoči v carinskih zadevah z
zadevno državo, EU pa prav tako. Ali mora Slovenija odpovedati takšno pogodbo.
Jasnega odgovora nismo dobili, pričakujemo pa, da bo v nadaljevanju treba opraviti
revizijo vseh sklenjenih sporazumov, tako da bo mogoče ugotoviti, kateri od
mednarodno uveljavljenih instrumentov sodi v pristojnost EK in kateri v pristojnost
držav članic (t. im. deljena pristojnost).
3. ACQU!S, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Na tem področju ni Aquisa, ki ga je treba tehnično prilagoditi.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
;
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Reg. 0515/97/EEC je usklajeno deloma in sicer ne pokriva še področja kmetijstva.

B. ACOUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Cone. Dec. 85/187/EEC
C. ACOUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodna obdobja ne bodo potrebna.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Nujen bo dogovor glede pristojnosti EK in držav članic.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Carinska uprava, ki izvaja ta del acquis je primerno organizirana in usposobljena za
njegovo izvajanje.
6.VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
-

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija s širitvijo svoje mreže sporazumov o medsebojni carinski pomoči s tretjimi
državami ustvarja primerno podlago za neproblematičen prevzem acauis v trenutku
polnopravnega članstva. S programom sklepanja tovrstnih sporazumov je zato treba
nadaljevati v predvidenih časovnih okvirih. Nujno bo medsebojno informiranje med
EK in slovenskimi pristojnimi organi predvsem v tistih primerih, ko obstoji vsebinski
razkorak med acquis in usklajenim predlogom sporazuma, ki ga namerava skleniti
Slovenija. To je se posebej pomembno, ker je področje medsebojnega carinskega
sodelovanja le delno v pristojnosti Komisije, delno pa se vedno v pristojnosti držav
članic.
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Glede na strogo stališče predstavnikov EK, da države članice ne smejo več sklepati
sporazumov, ki sodijo v pristojnost EK bo treba ta stališča preveriti s predstavniki
posameznih držav članic se pred nadaljevanjem pogovorov o morebitni sklenitvi
tovrstnih sporazumov.
8. SPLOŠNA OCENA
Vsebinskih problemov ne pričakujemo. Carinska služba je usposobljena za izvajanje
acquis in se že v tem trenutku vključuje v skupne akcije s pristojnimi službami EK in
držav članic. Sodelovanje je ocenjeno kot zelo učinkovito in uspešno.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

MEDNARODNO CARINSKO SODELOVANJE
Uvodno predstavitev je podala ga. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Evropska komisija ni imela pripomb v zvezi s predstavitvijo
carinsko sodelovanje.

teme mednarodno

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska delegacija je izpostavila vprašanje kako si EU predstavlja ureditev zadev
v primeru, da je Slovenija sklenila pogodbo o medsebojni pomoči carinskih organov
z zadevno državo, EU pa prav tako. Ali avtomatično velja EU pogodba tudi za
Slovenijo; kakšen postopek bo EU v tem primeru predlagala partnerski državi? Ali
mora Slovenija odpovedati takšno mednarodno pogodbo; kako bo urejeno prehodno
obdobje? Glede na to, da posamezni sporazumi ne sodijo v izključno pristojnost EK,
ampak gre na nekaterih področjih za deljene pristojnosti, bo potreben naknaden
dogovor o tem, kako postopati v primeru vsakega posameznega mednarodno
pravnega instrumenta.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Tehnične prilagoditve niso potrebne. Potreben je tehnični dogovor o tem, kako
depozitarje posameznih mednarodno pravnih instrumentov obvestiti o statusu
Slovenije v okviru EU.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
A. ACOUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Slovenija je polnopravna članica Konvencije o uskladitvi mejnih kontrol blaga in na
tem področju ne pričakuje težav.
Sporazum med evropsko gospodarsko skupnostjo in Švico - prenos blaga v tem
trenutku za Slovenijo ni predmet obravnave; ni ovir, da pred pristopom EU
pristopimo k temu sporazumu. Enako velja tudi za Sporazum med Evropsko
gospodarsko. Skupnostjo in Norveško.
Decision No. 2/91 med EEC/Turkey in Decision No. 1/95 in 1/96 med EC/Turkey Slovenije do polnopravnega članstva ne zadeva; potrebno je omeniti, da je Slovenija
podpisala sporazum o svobodni trgovini s Turčijo, ki trenutno v Turčiji čaka na
ratifikacijo.
24. december 1998
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Slovenija je polnopravna članica Kyoto konvencije o poenostavitvah in uskladitvah
carinskih postopkov, vendar je pristopila k drugim aneksom kot EU; pristopila je k
Aneksom G1, G2 in H1. Ker trenutno poteka obsežna revizija konvencije, smo se
odločili, da počakamo do zaključka revizije in nato sprožimo postopek za prevzem
revidiranih aneksov h konvenciji. Vsebinsko v zvezi s to konvencijo ne pričakujemo
problemov.
istanbulska konvencija (Konvencija o začasnem uvozu) je v Sloveniji v postopku
ratifikacije in pričakujemo, da bo postopek ratifikacije zaključen v letu 1999. V tem
času pa se bo še naprej uporabljala ATA konvencija.
Slovenija je pristopila k posameznim priporočilom Sveta za carinsko sodelovanje in
ugotavljamo, da obstaja razkorak med temi in tistimi priporočili h katerim je pristopila
EU. Ta razkorak bo treba v nadaljevanju natačno preučiti, da bi ugotovili aii Slovenija
lahko ostane članica teh priporočil, aii je potrebna popolna uskladitev z EU.
B. ACQUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Glej točko A. 4. Točke tega dela zapisnika.
C. ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodno obdobje ne bo potrebno.
D. NAKNADEN DOGOVOR
Zaradi razkoraka med priporočili Sveta za carinsko sodelovanje, ki jih je sprejela
Slovenija in tistimi, ki jih je sprejela EU, bo potreben natančni pregled in prilagoditev
do polnopravnega članstva.
Treba bo vzpostaviti ustrezne kanale za izmenjavo informacij in usklajevanje
nadaljnih aktivnosti na mednarodnem področju'.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVIT!
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
A. ZADOVOLJIVO
Ministrstvo za finance in Carinska uprava sta, glede na trenutni obseg dela na tem
področju zadovoljivo organizirani. Glede na nujnost intenziviranja našega delovanja
na mednarodnem carinskem področju, bo treba postopno okrepiti obe instituciji.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Slovenija na tem področju ne pričakuje vsebinskih problemov.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Sporazumi in "priporočila bodo glede na potrebe in zahteve
polnopravnega članstva, oziroma ob polnopravnem članstvu v EU.

sprejete

do

8. SPLOŠNA OCENA
Slovenija je že sedaj aktivno vključena v mednarodno carinsko sodelovanje, le-to pa
bo treba v prihodnosti še okrepiti. S prevzemom acquis, pričakujemo da ne bo
bistvenih problemov, še posebej če bomo pravočasno vzpostavili mehanizme za
sodelovanje in koordinacijo pristopov Slovenije in EU do posameznih vprašani
medsebojnega carinskega sodelovanja.
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9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.

CARINSKI INFORMACIJSKI SISTEM
Uvod je podal g. Bogo Planine, Carinska uprava RS.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Glede na predstavljeno stanje carinskega informacijskega sistema je bila
izpostavljena ugotovitev, da na področju informatike carinske službe ni predvidevati
večjih neusklajenosti ali problemov.
2. VPRAŠANJA, Ki JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran ni izpostavila glede na povedano dodatnih vprašanj, zgolj željo po
vključitvi v delo organov in organizacij EU s področja informacijske tehnologije.
3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
acquis zaradi pristopa Slovenije ne bo treba tehnično prilagoditi.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUlS
Slovenska zakonodaja s tega področja je usklajena z ACQUIS. Večji poudarek kot
samemu prevzemu acquis pa je treba dati njegovemu izvajanju in tehničnim
rešitvam, ki jih je treba uvesti za izvajanje acquis.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Carinska uprava, ki je odgovorna za izvajanje acquis na tem področju je v tem
trenutku ustrezno organizirana, vendar pa bo potrebna okrepitev ustreznih služb, saj
se bo obseg dela do polnopravnega članstva in po njem bistveno povečal.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Obstoječi slovenski carinski informacijski sistem je kompatibilen z zahtevami EK,
vendar pa bo pri njegovem nadaljnjem razvoju nujno treba posvetiti več pozornosti
tudi spremembam, ki se uvajajo v EU, ne le nacionalnim potrebam. Zato je nujno, da
se čimprej vzpostavi pogiobijeno sodelovanje slovenskih in evropskih informacijskih
strokovnjakov. Pričakujemo, da bo to vprašanje enakovredno rešeno v vseh
primerih, kjer je Slovenija predlagala oziroma zahtevala čimprejšnje povezovanje
obstoječih slovenskih in EK institucij.
8. SPLOŠNA OCENA
Menimo, da :o področje acquis ne bi smelo povzročati večjih težav ob pravočasnih
informacijah s strani EK.
9. PROELEMI, K! SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.
24. december 1998
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BLAGO 2 MOŽNOSTJO DVOJNE UPORABE (DUAL USE GOODS)
Poglavje se ni posebej obravnavalo, ker je bilo že predmet screeninga v okviru 26.
delovne skupine.

CARINA 2000 - STRATEGIJA RAZVOJA CARINSKE UPRAVE
Uvod je podal g. Brane Gregorič, Carinska uprava RS.
1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Komisija ni imela posebnih pripomb na predstavitev Strategije razvoja CURS do leta
2000.
2. VPRAŠANJA, KI JIH JE IZPOSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Kdaj lahko pričakujemo končne verzije smernic Evropske komisije?
Nujnost seznanjanja slovenske carinske službe z razvojem na področju acquisa in
predvsem z spremembami na področju tehnične izvedbe le-tega, zato bi želeli biti
vključeni v priprave programa Carina 2002, da bi bili sposobni dopolnit in ažurirat
slovensko Strategijo razvoja CURS.
3. ACOUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Ga ni.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACOUIS
Glede na vsebino programa Carina 2000 na tem področju ni mogoče govoriti o
harmonizaciji acquisa.
5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZIROMA OKREPITI ZA IZVAJANJEVIZVRŠEVANJE ACOUIS
B. OKREPITI
Okrepiti bo potrebno Carinsko upravo RS v skladu s Strategijo razvoja.
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Jih ni.
7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Sprejem »Strategije razvoja CURS do leta 2000« na vladi do konca leta 1998, v
skladu z listo A.
8. SPLOŠNA OCENA
Na tem področju ne pričakujemo težav.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Jih ni.
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SKUPNE SKLEPNE UGOTOVITVE
Slovenska delegacija je bila na pregled pravne ureditve in njegove implementacije
(screening) dobro pripravljena.
Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU prenehala uporabljati svoje nacionalne
carinske predpise in bo začela neposredno uporabljati uredbe Evropske unije.
S postopnim prilagajanjem slovenske carinske zakonodaje evropski, bomo poskrbeli
za postopen prehod iz enega v drug zakonodajni sistem, zato sam prevzem scquis v
trenutku vstopa ne bi smel povzročati večjih težav.
Slovenska stran bo poskušala čim dlje po pridobitvi polnopravnega članstva ohraniti
obstoječi trgovinski režim z državami, nastalimi na območju nekdanje Jugoslavije
tudi' v vprašanjih, ki se nanašajo na 25; poglavje acquis. Ravno tako se bo zavzela
za ohranitev nivoja carinskih oprostitev za invalide in invalidske organizacije v čim
daljšem prehodnem obdobju ter za derogacije glede višine carinskih oprostitev v
potniškem prometu.
Zaradi kompleksnosti problematike, ki jo zajema Zakon o Ekonomskih conah bo
davčni vidik obravnavan tudi v okviru 21. .delovne skupine za davčni sitem,
konkurenčni vidik pa bo predmet obravnave v okviru 6. delovne skupine Konkurenca.
Republika Slovenija uveljavlja bistveno drugačen sistem delitve carinskih kvot, kot je
to v veljavi v EU, zato bo v letu 1999 postopoma pričela uvajati sistem delitve
carinskih kvot po načelu »first come - first serve«.
Zaradi relativno velikega obsega tarifnih ukrepov, ki jih Slovenija ietno izvaja na
podlagi carinskih znižanj in carinskih kvot, bi bilo nujno čim prej oblikovati sistem
enotnega prikaza celote tarifnih ukrepov v obliki enotne baze podatkov (TARIC na
nacionalnem nivoju).
Slovenska stran je izrazila potrebo po tehnični pomoči oziroma po razjasnitvi sistema
kodiranja na področju enotne carinske baze podatkov TARIC zaradi priprave t..i
nacionalne TARIC baze podatkov, ki jo namerava uvesti v čim krajšem času.
Kadrovsko bo potrebno okrepiti strokovno delo v okviru MEOR in CURS za uvedbo
sistema TARIC na nacionalnem nivoju še pred polnopravnim članstvom v EU.
Ocenjujemo, ca so slovenske institucije, ki so pristojne za izvajanje acquis s
področja carinske unije dobro pripravljene in v skladu s svojimi možnostmi tudi
usposobljene za prevzem novih nalog. Začrtane so glavne usmeritve nadaljnjega
razvoja carinske službe, na podlagi katerih se bo lahko slovenska carinska služba
enakopravno vključila v zaščito interesov (EK in držav članic) na področju carinskih
zadev. Ne glede na izredno pozitivne ocene slovenske carinske siužbe v dosedanjih
oblikah sodelovanja s pristojnimi organi EU in držav članic pa je nujno treba
opozoriti, da bo mogoče zadržati sedanji pozitivni trend na področju
organizacijskega in tehničnega prilagajanja zahtevam EU samo ob primerni podpori
prizadevanjem za modernizacijo in nadaljnji razvoj slovenske carinske službe. Zato
je nujna široka vsestranska podpora aktivnostim, ki si jih je CURS sama začrtala v
svoji Strategiji razvoja do leta 2000, tako kar se tiče nadaljnjega usposabljanja
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obstoječih kadrov, kot tudi okrepitve tistih delov carinske službe, ki bodo po vstopu
Slovenije v EU prevzeli številne nove naloge.
Istočasno ne gre pozabiti, da bo ob vstopu potrebna temeljita reorganizacija'
carinske službe, s čimer je povezana tudi prezaposlitev dobršnega dela osebja, ki je
zaposlen, na slovenski zahodni oziroma severni meji. Vzporedno s planom
nadaljnjega razvoja carinske službe je treba zato pravočasno pozornost nameniti
tudi postopnemu reševanju tega vprašanja.
Poleg aktivnosti, ki jih je za ustrezen prevzem in izvajanje acquis treba izvesti v
Sloveniji, je nujno tudi, da se slovenskim strokovnjakom čimprej omogoči aktivno
sodelovanje s strokovnjaki EK pri nadaljnjem razvoju acquis. Zato je treba pozdraviti
namen EK, da se strokovnjaki držav kandidatk še pred polnopravnim članstvom
vključijo v delo različnih odborov in pododborov. Na ta način bo mogoče s tekočim
analiziranjem sprememb obstoječega acquis preprečiti sprejem rešitev, ki bi v
trenutku vstopa Slovenije lahko predstavljale dodatne vsebinske probleme.
Temeljit program reorganizacije pa zie bo potreben le v okviru carinske službe,
ampak tudi v okviru podjetij, ki se ukvarjajo s posli posredovanja v carinskih
zadevah, saj se bo po eni strani povečala zahtevnost vsebine storitev, ki jih bodo
opravljali za svoje stranke, po drugi strani pa velik del prometa, ki ga danes štejemo
za zunanjetrgovinski promet, po polnopravnem članstvu pa bo postal to notranji
promet na skupnem trgu, ne bo več potekal pod nadzorom carinske službe.
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PRILOGE:
Evropska stran je slovenski delegaciji predala naslednje gradivo:
• Poslovnik odbora za carinski kodeks
• Aneks 6 - Seznam predviden v členih 54, 73, 97 in 126 Akta o pristopu (Seznam
tehničnih adaptacij Evropskih carinskih predpisov)
• Korelacijska tabela za EU »dual use goods«
• Predstavitveno gradivo: TARIC
Člani slovenske delegacije so EK na bilateralnem screeningu oddali naslednja
gradiva:
• predstavitvene prosojnice za področja:
kombinirana nomenklature carinske tarife ter carinska znižanja, carinske kvote in
plafoni, zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife,
poreklo blaga, carinska vrednost, carinski zakon, vnos blaga na carinsko območje,
carinska skladišča, tranzit, oprostitve plačila carine, kulturna dediščina, prekurzorji,
medsebojno carinsko sodelovanje, mednarodno carinsko sodelovanje, Carina 2000,
Carinski informacijski sistem
• osnutek revidiranega carinskega zakona za pn^o obravnavo v nemškem prevodu
• Osnutek strategije razvoja Carinske uprave RS do leta 2000
• Brošura: Customs service in Slovenia
• disketa s prečiščenimi besedili veljavnih uredb in pravilnikov k carinskemu zakonu

Ljubljana, 09. oktober 1998

mag. Vojka Ravbar
VODJA 25. DELOVNE SKUPINE
IN ČLANICA OŽJE POGAJALSKE SKUPINE

ar. emu cgavec
OŽJA POGAJALSKA SKUPINA

Priloge:
-

Dnevni red bilateralnega screeninga
Seznam članov slovenske delegacije
Izpolnjena lista A
Dokumentacija posredovana EK na sestanku
Dokumentacija, ki jo je izročila EK na sestanku
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SLOVENIJA
REZULTATI PREGLEDA PRAVNEGA REDA EU
26. POGLAVJE
ZUNANJI ODNOSI
UVOD
Slovenija je potrdila in sprejela besedilo razdelkov od I do m. Prehodne pripombe
služb Komisije vsebuje IV. razdelek.

L

SPLOŠNE PRIPOMBE

Pravni red EU za po poglavje pokriva gospodarske in trgovinske odnose Skupnosti s
tretjimi državami ter sodelovanje in pomoč. Instrumenti, ki jih pri tem uporablja, so
skupna gospodarska politika, ki se izvaja v okviru Svetovne trgovinske organizacije
(STO), dvostranskih sporazumov Skupnosti s tretjimi državami, razvojne politike ter
humanitarne pomoči. Pravni red EU sestavlja predvsem zakonodaja Skupnosti, ki
države članice zavezuje neposredno in je ni treba prevzemati v državno zakonodajo.
Pristojnosti na področju zunanjih zadev si Skupnost in države članice delijo.
Slovenija na področju zunanjih odnosov svojo zakonodajo zdaj usklajuje z zakonodajo
Skupnosti in meni, da pri njenem izvrševanju ne bi smelo priti do večjih težav. Upravna
infrastruktura se pripravlja za prevzem obveznosti po pristopu. Slovenija meni, da bo
po pristopu v celoti sposobna uporabljati pravni red EU. Kljub temu pa je bila dana
možnost za en zahtevek za odobritev prehodnega obdobja, ki je podrobneje razložen
v razdelku H

H.

TEŽAVE PRI SPREJEMANJU PRAVNEGA REDA EU

Slovenija sprejema pravni red EU na področju zunanjih odnosov.
Vendarle pa je bil identificiran en možen zahtevek za odobritev prehodnega obdobja.
Sporazume o prosti trgovini med Slovenijo in Hrvaško in Makedonijo (Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, NJRM) bi bilo treba ob pristopu Slovenije k EU
odpovedati. Vendar pa v tem trenutku Slovenija razmišlja, ali naj zahteva prehodne
obdobje glede nekaterih vidikov sedanjih trgovinskih dogovorov s Hrvaško in
Makedonijo.
Natančen obseg in dolžina morebitnega prehodnega obdobja nista bila podrobneje
opredeljena.
HL

USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU

Slovenija je članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) in ima odprto tržno
gospodarstvo v skladu s sporazumi, sklenjenimi v skladu z urugvajskim krogom
pogajanj. Slovenija še ni podpisnik večstranskih sporazumov o javnih naročilih.
poročevalec, št. 80
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civilnem letalstvu in informacijski tehnologiji. Pričakuje, da bo postala stranka teh
sporazumov pred pristopom ali ob njem
Za rešitev neskladij v okviru Splošnega sporazuma o trgovini in storitvah (SSTS) bo
potrebna tehnična uskladitev standardov in utrditev obveznosti v tesnem sodelovanju s
Komisijo.
Ob upoštevanju možnosti, da bo Slovenija zaprosila za prehodno obdobje, omenjeno v
H. oddelku, bo Slovenija prevzela skupno carinsko tarifo na dan pristopa.
Slovenija bo sposobna uporabljati zakonodajo Skupnosti na področju trgovinskih
instrumentov.
Za zagotovitev skladnosti v okviru STO bo Slovenija izkoristila tretjo fazo
integracijskega programa po Sporazumu o tekstilu in oblačilih (ATC), da bo uskladila
svoj seznam integriranih proizvodov s seznamom EU. V ta namen se bo Slovenija
posvetovala z EU preden bo predložila svoj program za tretjo fazo integracije v STO.
Poleg tega se bo Slovenija posvetovala s Komisijo preden bo sprejela ukrepe za, na
primer, integracijo proizvodov ali kvot v okviru STO, da bo zagotovila najvišjo možno
primerljivost z EU.
Kljub temu, da Slovenija še ni član OECD, želi postati opazovalec na pogajanjih o
Večstranskem sporazumu o vlaganjih (MAI - Multilateral Agreement on Investments).
Slovenski sistem za izvozne kredite je usklajen s konsenzusom OECD. Slovenija želi
sodelovati v usklajevalnem delu Komisije na tem področju, da bi poenostavila
usklajevanje.
Sedaj Slovenija za vsako sankcijo, ki jo naloži Varnostni svet ZN, sprejme ločeno
uredbo. Okvirni zakon za uresničevanje sankcij bo sprejet pred pristopom, kar bo
olajšalo izvajanje sankcij.
Slovenija bo sprejela okvirni zakon o izdelkih dvojne rabe v letu 2000, da bo v skladu s
pravnim redom EU.
Po pristopu bo Slovenija zaprosila za pristop k sporazumu o evropskem gospodarskem
prostoru (EEA).
Po pristopu bo Slovenija odpovedala svoje trgovinske sporazume s tretjimi državami.
Slovenija bo prevzela obveznosti na področju razvojne politike in humanitarne pomoči
ob pristopu, s pogajanji bo treba določiti slovenski prispevek v Evropski razvojni
sklad.
Slovenija je izjavila, da razume in sprejema temeljna načela Človekovih pravic, ki so
vgrajena v Pogodbo in v sporazume Skupnosti s tretjimi državami.
24. december 1998
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Dopolnjeno besedilo

PREDLOGA

ČLENA

OBVEZNE

ZAKONA

0

RAZLAGE

IGRAH

NA

46.

SREČO

(0RZIS46)
- EPA 487 - II -

Jože Možgan, dr. med.,
poslanec Državnega zbora RS
Ljubljana, 18.12.1998

Besedilo 46. člena:

DOPOLNJENO BESEDILO PREDLOGA
OBVEZNE RAZLAGE 46. ČLENA
ZAKONA O IGRAH NA SREČO

- 46. člen: "ŠTEJE SE, DA DOLOČBE tega člena veljajo le za
delitev sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za
trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, NAVEDENIH V TEM
ČLENU in ne za delitev drugih sredstev oziroma sredstev,
pridobljenih na drug način. Dokler ni podeljene koncesije za
trajno prirejanje iger na srečo, ni doseženih sredstev s plačilom
koncesijskih dajatev od teh iger, zato teh sredstev ni možno
razdeljevati."

(Uradni list RS št. 27/95)

Na podlagi sklepa Odbora Državnega zbora RS za finance in
monetarno politiko, ki je bil sprejet na 47. seji, dne 20.11.1998,
prilaga podpisani poslanec dopolnjeno besedilo obvezne razlage
k 46. členu ZIS.
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Dopolnjeno besedilo

PREDLOGA

ČLENA

OBVEZNE

ZAKONA

0

RAZLAGE

IGRAH

NA

124.

SREČO

(0RZIS124)
- EPA 489 - II -

Jože Možgan, dr. med.,
poslanec Državnega zbora RS

Besedilo 124. člena:
- Drugi odstavek 124. člena: "DO 9.3.1998, TO JE do dneva
konstituiranja obeh fundacij (Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji) se za
delitev prihodkov, doseženih z dejavnostjo Loterije Slovenije,
uporabljajo določbe prejšnjega Zakona o igrah na srečo (Ur.l.
SRS št.32/80 in 29/86) in določbe splošnih aktov, veljavnih v
času sprejema novega zakona o igrah na srečo, to je določbe
Pravilnika o razporejanju loterijskih sredstev za socialnohumanitarne in športne dejavnosti na posamezne organizacije,
ki ga je Loterijski svet sprejel na 5. seji, dne 23.7.1991, na 17.
seji, dne 18.9.1992, na 19. seji, dne 25.10.1995 in na 29. seji,
dne 18.12.1996."

Ljubljana, 18.12.1998

DOPOLNJENO BESEDILO PREDLOGA
OBVEZNE RAZLAGE 124. ČLENA
ZAKONA O IGRAH NA SREČO
(Uradni list RS št. 27/95)

Jože Možgan, dr. med., I.r.

Na podlagi sklepa Odbora Državnega zbora RS za finance in
monetarno politiko, ki je bil sprejet na 47. seji, dne 20.11.1998,
prilaga podpisani poslanec dopolnjeno besedilo obvezne razlage
k 124. členu ZIS.
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