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Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 14/1 -1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI
PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE
DRUŽBE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se uvrsti
na 31. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije dne
19/1-1999, kot prva točka dnevnega reda.
Rok, do katerega je Republika Slovenija dolžna ponuditi svoje
premoženje pooblaščenim investicijskim družbam za prodajo
za lastniške certifikate je določen v 57. členu ZZLPPO in je
01. februar 1999.
Kot je navedeno že v uvodu, pridobijo pooblaščene investicijske
družbe po poteku tega roka pravico do uveljavitve svoje terjatve
za pokritje vrednosti zbranih lastniških certifikatov in
povečanega kapitala na podlagi 69. člena ZZLPPO do države
iz njenega premoženja neposredno na podlagi zakona..

27. januar 1999

Na ta način bi lahko prišlo do zahtevkov pooblaščenih investicijskih družb po premoženju države, kar bi vladi onemogočilo
aktivno politiko na področju privatizacije državnega premoženja, s tem pa bi za državo lahko nastale neželjene posledice,
ki bi v končni fazi lahko vplivale tudi na celotno gospodarsko
politiko države.
Ker do zgoraj navedenega datuma zakona ni mogoče sprejeti
po rednem postopku in ker gre v danem primeru za izredne
potrebe države s pravočasnim sprejetjem tega zakona bodo
ohranjeni pogoji za vodenje aktivne politike države na področju
privatizacije državnega premoženja), predlaga Vlada
Republike Slovenije, da se navedeni predlog zakona
obravnava po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

Vzlic temu, da je država premoženje opredelila, do roka
predvidenega z 57. členom ZZLPPO premoženja ni bilo mogoče
v celoti ovrednotiti, kar je zahtevno strokovno opravilo, in ga
pripraviti za privatizacijo, kar predaja pooblaščenim investicijskim
družbam je. Poleg tega je prišlo do zapleta, ko so pooblaščene
investicijske družbe odklonile prevzem dela že ponujenega
premoženja (delnice Slovenskih železarn). Postopek sprejema
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic še ni končan,
ni še odločitve o organizacijskem in kapitalskem prestrukturiranju
elektrogospodarskega sistema in premogovništva v koncem,
niso še bile sprejete odločitve o razmejitvi infrastrukture, kot
javnega dobra od podjetniškega dela pri javnih službah, kot so
železnice, luka in podobno. Prav tako je odprtih še nekaj dilem, ki
naj bi jih rešil zakon o privatizaciji državnega premoženja, ki je
prav tako v parlamentarnem postopku.

I. UVOD
1. Ocena stanja
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: ZZLPPO) ( Ur.l. RS
št. 30/98) v 24. členu določa, da mora Slovenska razvojna družba
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate prodati v istem
členu določeno svoje premoženje.
52. člen ZZLPPO določa , da v primeru, če vrednost tega
premoženja ne zadošča za izpolnitev obveznosti Republike
Slovenije, ki jih ima le-ta iz Zakona o zagotavljanju sredstev
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID) (Ur.l. RS, št.
59/96) in na podlagi 69. člena ZZLPPO, določi vlada z odlokom
seznam dodatnega premoženja, ki se proda pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate. V 56. členu ZISDU je
določeno, da prodajo tega premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate opravi Slovenska razvojna družba v
imenu in za račun Republike Slovenije.

Zaradi vseh teh razlogov, vzlic naporom vlade, premoženja v
obliki, ki bi predstavljala dopustno obliko naložbe pooblaščenih
investicijskih družb ni bilo mogoče v celoti zagotoviti do
predvidenega roka, zato je potrebno ta rok podaljšati.
2. Razlogi za izdajo zakona in cilji zakona

Rok za zagotovitev tega premoženja, določen v 57. členu
ZZLPPO, je devet mesecev od uveljavitve zakona in poteče 01.
februarja 1999.

V 57. členu ZZLPPO je poleg roka do katerega mora Republika
Slovenija zagotoviti premoženje, ki mora biti ponujeno
pooblaščenim investicijskim družbam v prodajo za certifikate,
določeno tudi, da pooblaščene investicijske družbe pridobijo
pravico do uveljavitve svoje terjatve za pokritje vrednosti zbranih
lastniških certifikatov in povečanega kapitala na podlagi 69. člena
ZZLPPO do države iz njenega premoženja neposredno na podlagi
zakona.

Minister za ekonomske odnose in razvoj je s svojim sklepom
ugotovil, da je poleg premoženja, ki je namenjeno pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate potrebno zagotoviti še za
119,9 milijard SIT premoženja iz drugih virov, to je predvsem
državnega premoženja.

Glede na to, da je potrebno premoženje nedvomno zagotovljeno
in opredeljeno v odloku vlade iz druge polovice leta 1998 in da je
za dokončno izvedbo predaje potrebno zagotoviti le še nekatere
predhodne priprave (vrednotenje premoženja, reorganizacije,
itn.), ni vsebinskih razlogov, da bi dopustili, da bi prišlo do
zahtevkov pooblaščenih investicijskih družb po premoženju
države. To bi državo postavilo v položaj dolžnika, pooblaščene
investicijske družbe pa v položaj upnika, ki bi lahko že na podlagi
samega zakona zahteval izvršbo iz državnega premoženja. Tak
pasivni položaj države ne bi bil smotrn in bi onemogočil vladi
aktivno politiko na področju privatizacije državnega premoženja.

V skladu z zakonom je vlada 30. julija 1998 sprejela Odlok o
dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate (Ur. I. RS, št. 56/98), katerega
priloga je tudi seznam premoženja Republike Slovenije, ki se
lahko nameni predaji pooblaščenim investicijskim družbam za
certifikate in s tem izpolnila svojo obveznosti po 55. členu ZZLPPO.
Premoženje namenjeno pooblaščenim investicijskim družbam
obsega delnice in deleže v javnih podjetjih in gospodarskih
družbah, ki so v celoti ali deloma v državni lasti. Poleg tega je
vlada v svojem odloku zagotovilo tudi premoženje po zakonu o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 13/98), zakonu
o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom,
ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi pravnih oseb, ki
opravljajo dejavnost posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št.
13/98), kasneje pa je sprejela tudi odločitev, da se za ta namen
nameni del družbenega kapitala zavarovalnic, ki bo opredeljen v
zakonu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki je v
parlamentarni proceduri. Vlada je tudi sklenila in to objavila v svojem
odloku, da se za pooblaščene investicijske družbe nameni še del
delnic in deležev v lasti Slovenskega odškodninskega sklada
d.d. in Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d., ki bi ga ta dva sklada zamenjala za delnice
Nove Ljubljanske banke, d.d. in Nove Kreditne banke Maribor,
d.d. in sicer v višini do 10% kapitala teh bank, ter nekatere naložbe
SRD.

S podaljšanjem roka, določenega v 57. Členu ZZLPPO iz devetih
na štiriindvajset mesecev po uveljavitvi ZZLPPO, bi država
pridobila petnajst mesecev. Rok bi se iztekel 1. maja leta 2000 in
do takrat bi bilo možno najti in udejaniti celovito rešitev za problem
privatizacijskega primanjkljaja ter zagotoviti pooblaščenim
investicijskim družbam premoženje, ki bi predstavljalo dopustno
obliko njihovih naložb. Predlagani rok sovpada z načrti za sprejem
vseh manjkajočih odločitev Vlade in Državnega zbora in je
zastavljen tako, da ne bo potrebno sprejemati dodatnih začasnih
rešitev.
3. Ocena finančnih in drugih posledic predlaganih
rešitev
Uveljavitev predlaganih zakonskih sprememb ne bo povzročila
dodatnih proračunskih obremenitev.

Vlada premoženje opredeljeno v svojem odloku in sklepih postopno
predaja Slovenski razvojni družbi za nadaljno predajo
pooblaščenim investicijskim družbam. Premoženje mora biti
predhodno ovrednoteno in pripravljeno v obliki vrednostnih
papirjev, ki predstavljajo dopustno naložbo v skladu z zakonom o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

poročevalec, št. 4

Predlagane spremembe pa tudi nimajo nobenih učinkov na državni
ali občinski proračun.
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II. BESEDILO ČLENOV:
l.člen

2. člen

V 57. členu Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98)
se beseda »devet« nadomesti z besedo »štiriindvajset«.

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

III. OBRAZLOŽITEV
Rok, do katerega je Republika Slovenija dolžna ponuditi svoje
premoženje pooblaščenim investicijskim družbam za prodajo za
lastniške certifikate je določen v57. členuZZLPPOinjeOl. februar
1999.

Zaradi vseh teh razlogov, vzlic naporom vlade, premoženja v
obliki, ki bi predstavljala dopustno obliko naložbe pooblaščenih
investicijskih družb ni bilo mogoče v celoti zagotoviti do
predvidenega roka, zato je potrebno ta rok podaljšati.

V skladu z zakonom je vlada 30. julija 1998 sprejela Odlok o
dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate (Ur. I. RS, št. 56/98), katerega
priloga je tudi seznam premoženja Republike Slovenije, ki se
lahko nameni predaji pooblaščenim investicijskim družbam za
certifikate in s tem izpolnila svojo obveznosti po 55. členu ZZLPPO.

Glede na to, da je potrebno premoženje nedvomno zagotovljeno
in opredeljeno v odloku vlade iz druge polovice leta 1998, in da je
za dokončno izvedbo predaje potrebno zagotoviti le še nekatere
predhodne priprave (vrednotenje premoženja, reorganizacije,
itn.), ni vsebinskih razlogov, da bi dopustili, da bi prišlo do
zahtevkov pooblaščenih investicijskih družb po premoženju
države, do česar imajo slednje pravico po 57. členu ZZLPPO. To
bi državo postavilo v položaj dolžnika, pooblaščene investicijske
družbe pa v položaj upnika, ki bi lahko že na podlagi samega
zakona zahteval izvršbo iz državnega premoženja. Tak pasivni
položaj države ne bi bil smotrn in bi onemogočil vladi aktivno
politiko na področju privatizacije državnega premoženja.

Vzlic temu, da je država premoženje opredelila, do roka
predvidenega z 57. členom ZZLPPO premoženja ni bilo mogoče
v celoti ovrednotiti, kar je zahtevno strokovno opravilo in ga
pripraviti za privatizacijo, kar predaja pooblaščenim investicijskim
družbam je. Poleg tega je prišlo do zapleta, ko so pooblaščene
investicijske družbe odklonile prevzem dela že ponujenega
premoženja (delnice Slovenskih železarn). Postopek sprejema
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic še ni končan,
ni še odločitve o organizacijskem in kapitalskem prestrukturiranju
elektrogospodarskega sistema in premogovništva v koncem,
niso še bile sprejete odločitve o razmejitvi infrastrukture, kot
javnega dobra od podjetniškega dela pri javnih službah, kot so
železnice, luka in podobno. Prav tako je odprtih še nekaj dilem, ki
naj bi jih rešil zakon o privatizaciji državnega premoženja, ki je
prav tako v parlamentarnem postopku.

27. januar 1999

S podaljšanjem roka, predlaganega v prvem členu predloga
zakona, bi država pridobila petnajst mesecev. Rok bi se iztekel 1.
maja leta 2000 in do takrat bi bilo možno najti in udejaniti celovito
rešitev za problem privatizacijskega primanjkljaja ter zagotoviti
pooblaščenim investicijskim družbam premoženje, ki bi
predstavljalo dopustno obliko njihovih naložb. Predlagani rok
sovpada z načrti za sprejem vseh manjkajočih odločitev Vlade in
Državnega zbora in je zastavljen tako, da ne bo potrebno
sprejemati dodatnih začasnih rešitev.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA:
57. člen
(rok za zagotovitev premoženja)
Če v roku devet mesecev od uveljavitve tega zakona
pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno v prodajo
premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike

poročevalec, št. 4

Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe
pravico iz 5. člena ZZSPID.
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DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA POSLANCEV
Ljubljana, 14.1.1999
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97)
vlagajo podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O POSTOPKIH UMETNE OPLODITVE
IN RAVNANJU S ČLOVEŠKIMI ZARODKI
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku.
V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika Državnega
zbora predlagajo, da se zakon sprejme po hitrem postopku.
Predlog za hitri postopek je posebej obrazložen v peti točki
uvoda.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji

27. januar 1999

sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora
POSLANCI:
I. ALEKSANDER MERLO, l.r.
2. MARIO GASPARINI, l.r.
3. JANEZ PODOBNIK, l.r.
4. JOŽE MOŽGAN, l.r.
5. HELENA HREN VENCELJ, l.r.
6. ANDREJ FABJAN, l.r.
7. BRANKO TOMAŽIČ, l.r.
8. RICHARD BEUERMANN, l.r.
9. MIROSLAV LUCI, l.r.
10. VLADIMIR ČELIGOJ, l.r.
II. DARINKA MRAVLJAK, l.r.
12. JANEZ PER, l.r.
13. JANEZ KRAMBERGER, l.r.
14. JELKO KACIN, l.r.
15. EDA OKRETIČ SALMIČ, l.r.
16. ZORAN LEŠNIK, l.r.
17. JANKO VEBER, l.r.
18. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, l.r.
19. JOŽEF ZIMŠEK, l.r.
20. TONE PARTLJIČ, l.r.
21. RUDI MOGE, l.r.
22. MIRAN JERIČ, l.r.

C. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

I. UVOD

Poleg razlogov, naštetih v poglavju o oceni stanja, je potrebno
opozoriti na občutljivost področja, ki naj ga ureja ta zakon. Razvoj
medicine, posebno področij biomedicine in genetike, gre v smeri
čedalje intenzivnejšega poseganja v zgradbo človeške spolne
celice, še posebej v fazi zarodka, ki se razvija zunaj telesa ženske.
Pri izvajanju medicinskih postopkov se lahko pojavi vrsta dejanj,
ki so sporna s stališča etike in morale. Predvsem postopki
kloniranja predstavljajo tako hudo obliko posegov, da jih je potrebno
še posebej prepovedati.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
A. UVOD
Ustava Republike Slovenije v 55. členu določa, da je odločanje o
rojstvih otrok svobodno in da država zagotavlja možnosti za
uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo
staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Temeljna
človekova pravica odločati o rojstvu svojih otrok pomeni, da se
človek prostovoljno odloča o tem, ali bo imel otroke, kdaj jih bo
imel in koliko jih bo imel. Iz te ustavne pravice izvirajo tudi pravica
do preprečevanja zanositve, pravica do umetne prekinitve
nosečnosti in pravica do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane
plodnosti.

Eden temeljnih pogojev za vstop Slovenije v Evropsko unijo je
usklajenost slovenske zakonodaje z evropskimi standardi.
Zakonodaja s področja izvajanja postopkov umetne oploditve
mora biti usklajena z določbami konvencije Sveta Evrope o
človekovih pravicah in biomedicini, katere podpisnik je tudi
Republika Slovenija.

Dosedanja ureditev pravice do ugotavljanja vzrokov in zdravljenja
zmanjšane plodnosti je temeljila na zakonu o zdravstvenih ukrepih
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok (Uradni list SRS, št. 11/77), ki je tej pravici posvetil 4. poglavje.
Zakon je določal, da zdravstveni ukrepi zajemajo zdravljenje
(strokovno svetovanje, kirurški posegi in zdravila) in umetno
osemenitev.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Namen predlaganega zakona je ureditev področja zdravljenja
neplodnosti s pomočjo postopkov umetne oploditve in hkrati
ureditev ravnanja z zgodnjimi zarodki. Zakon je vsebinsko
razdeljen na dve področji: umetno oploditev kot ukrepe zdravljenja
neplodnosti in ravnanje z zgodnjimi zarodki. Pod pojmom "umetna
oploditev" zakon zajema najširše možne postopke zdravljenja
neplodnosti, bodisi z medicinsko pomočjo, bodisi s sodelovanjem
strokovnjakov s področja biologije in drugih področij. Umetna
oploditev je oploditev, ki ni posledica spolnega odnosa moškega
in ženske, ampak je posledica ukrepov, ki jih izvajajo strokovnjaki
s področja medicine. Zakon ne omejuje metod umetne oploditve
in pušča odprte možnosti razvoja medicine v smeri novih metod
zdravljenja neplodnosti.

B. OCENA STANJA
Trenutna ureditev izvajanja pravice do ugotavljanja vzrokov in
zdravljenja zmanjšane plodnosti temelji na določbah zakona o
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št. 11/77), ki je tej
pravici posvetil 4. poglavje. Po določbah tega zakona mora
zdravstvo zagotavljati načine in metode, s katerimi se lahko
človeku po njegovi volji omogoči spočetje in rojstvo otroka. Zakon
določa, da zdravstveni ukrepi zajemajo zdravljenje (strokovno
svetovanje, zdravila in kirurški posegi) in umetno osemenitev,
drugih oblik umetne oploditve zakon ne pozna.

Cilj zakona je predvsem pravno urediti trenutno stanje na področju
izvajanja postopkov umetne oploditve. Od začetka 80. let se v
Sloveniji izvajajo postopki zunajtelesne oploditve, ki v obstoječi
zakonodaji niso urejeni. Upoštevajoč dejstvo, da pri zunajtelesni
oploditvi tretja oseba (zdravnik, biolog in drugi) lahko vpliva na
proces oploditve jajčne celice in razvoja zgodnjega zarodka, je
utemeljeno predvidevanje, da so tovrstni postopki lahko
izpostavljeni nevarnostim zlorab in ravnanjem, ki so moralno in
etično sporni. Novi zakon bo dokaj natančno uredil ravnanje
izvajalcev postopkov umetne oploditve in preprečil njihovo
morebitno samovoljno presojo glede izvajanja teh postopkov, pri
tem pa ne bo posegal v avtonomnost odločanja zdravnikov glede
izključno strokovnih vprašanj izvajanja postopkov umetne
oploditve. Zakon pa bo določil, da so zdravniki pri izvajanju
postopkov umetne oploditve vezani na pravila, dosežke in
izkušnje medicinske znanosti

Leta 1978 se je v Angliji rodila Lousie Brovvn, prvi otrok, spočet
zunaj telesa matere,"v epruveti" - in vitro. Kmalu so se postopki
zunajtelesne oploditve izvajali v vseh razvitih deželah sveta, tudi
v Sloveniji. Vsako leto so se postopki zunajtelesne oploditve bolj
izpopolnjevali, razvijale so se nove tehnike in metode. Poseg
medicine v človeške spolne celice je postajal vse bolj intenziven,
kar je imelo za posledico nujnost ureditve področja umetne
oploditve v mednarodnih aktih in domačih zakonodajah.
V Republiki Sloveniji so se postopki umetne oploditve sprva izvajali
na podlagi omenjenega zakona, ki razumljivo, razen umetne
osemenitve ni predvidel novih metod umetne oploditve. Z razvojem
novih tehnik zunajtelesne oploditve pa je postal zakon zastarel.
Z razvojem metod in tehnik zunajtelesne oploditve se pojavlja
vrsta zdravstvenih, etičnih in pravnih vprašanj, ki jih obstoječa
zakonodaja ne ureja.

Prvo načelo, ki ga opredeljuje zakon, je načelo enake dostopnosti
in pravic v postopkih umetne oploditve. Vsakdo ima pravico do
zdravljenja neplodnosti pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Načelo
varstva osebnosti oz. načelo varovanja človekovega dostojanstva
in zasebnosti je eno izmed temeljnih načel tega zakona. Glede na
naravo posegov v področje človekove zasebnosti je potrebno pri
izvajanju postopkov umetne oploditve ravnati z veliko mero
tenkočutnosti. Parom, ki se odločajo za postopek umetne
oploditve, je potrebno zagotoviti prostovoljnost vseh odločitev v
postopku (zakon določa obveznost pisnega soglasja),
obveščenost o poteku postopka, možnostih za uspeh in
morebitnih nevarnostih. Varstvo človekove osebnosti se izvaja
tudi preko načela anonimnosti darovalke oz. darovalca.

Konec 80. in na začetku 90. let so se v zahodnoevropskih državah
prvi lotili urejanja in prilagajanja zakonodaje razvoju medicine s
področja biomedicine in genetike. V drugi polovici 90. let so jim
sledile tudi ostale evropske države, tako, da je to področje
zakonsko (delno ali v celoti) urejeno skoraj v vseh evropskih
državah (z izjemo nekaterih vzhodnoevropskih držav, Slovenije
in Hrvaške). Sredi 90. let so bile sprejete tudi številne mednarodne
deklaracije in konvencije. Navkljub dejstvu, da slovenska
medicinska veda na področju metod in tehnik umetne oploditve
sledi razvoju medicine v svetu, pa slovenska zakonodaja precej
zaostaja za evropsko.
poročevalec, št. 4

Nadalje se uveljavlja načelo upravičenosti do postopkov umetne
oploditve. Zakon natančno določa kdo, kdaj in pod kakšnimi pogoji
8
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je upravičen do umetne oploditve. Predlagana ureditev je v skladu
z evropskimi smernicami in obstoječo prakso, ki omogoča
zdravljenje neplodnosti s pomočjo postopkov umetne oploditve le
zakonskim parom in zunajzakonskim partnerjem različnih spolov.

bi v vlogi strokovno posvetovalnega telesa skrbela za nadzor
nad izvajanjem postopkov umetne oploditve in vodenje enotnih
evidenc o opravljenih posegih. Komisija ima tudi vlogo svetovanja
centrom za PUO v primeru določenih vprašanj, ki se lahko pojavijo
pri izvajanju postopkov umetne oploditve in ki so povezana z
določbami tega zakona. Komisija deluje tudi kot posvetovalno telo
in predlaga ministru, pristojnemu za zdravstvo, izdajo predpisov
za izvedbo nadaljnje ureditve področja izvajanja postopkov
umetne oploditve.

S tem načelom je povezano načelo varovanja koristi bodočega
otroka, spočetega v postopku umetne oploditve. Najprej se to
kaže v splošni določbi zakona, kasneje pa tudi v določbah, v
katerih so določeni pogoji upravičencev do postopkov umetne
oploditve (v nadaljnjem besedilu: PUO), bodočih staršev, ki jih
morajo le-ti izpolnjevati za izvedbo navedenih postopkov. Poleg
medsebojnega skupnega življenja v trdnejši skupnosti morata biti
upravičenca primerne starosti in zdravja za opravljanje
starševskih dolžnosti, ženska pa mora biti tudi v primerni starosti
za rojevanje.

3. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ
A. PRIMERJALNA ZAKONODAJA NEKATERIH
EVROPSKIH IN DRUGIH DRŽAV
V izogib obsežnemu naštevanju primerov zakonodaj s področja
postopkov umetne oploditve smo pripravili kratek tabelaren prikaz
ureditve postopkov umetne oploditve po posameznih evropskih
državah, ZDA in Avstraliji. Poleg prepovedi izbire spola (razen v
primerih hujših dednih bolezni, prenosljivih po spolu otroka) je
vsem zakonodajam in ureditvam skupna še prepoved kloniranja,
ustvarjanja himer in hibridov ter trgovanja s človeškimi zarodki.

Načelo anonimnosti in neodplačnosti darovanja pomeni, da je
darovanje spolnih celic anonimno in tajno in da dajalci za svoje
dajanje ne smejo prejeti nikakršnega plačila. Prepovedano je tudi
posredovanje pri zbiranju, shranjevanju in uporabi spolnih celic
ter zgodnjih zarodkov.
Pomembno je še načelo centralizacije evidence postopkov umetne
oploditve. Zakon predvideva ustanovitev Komisije za PUO, ki naj

METODE POSTOPKOV UMETNE OPLODITVE

Avstrija

homologna heterologna homologna heterologna izbira darovanje nadomestno
IVF
spola zarodkov
materinstvo
inseminacija inseminacija IVF
dovoljena
prepovedana
ne
prepovedano prepovedano
prepovedana
dovoljena

Avstralija
Francija

dovoljena
dovoljena

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

dovoljena

ne

Nemčija

dovoljena

dovoljena

dovoljena

Velika
Britanija

dovoljena

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

Norveška

dovoljena

dovoljena

dovoljena

prepovedana

ne

Španija

dovoljena

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

Švedska

dovoljena

dovoljena

dovoljena

prepovedana

ne

ZDA

dovoljena

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

Slovenija
(predlog)

dovoljena

dovoljena

dovoljena

dovoljena

ne

dovoljeno

dovoljeno

dovoljeno

prepovedano

prepovedano prepovedano
dovoljeno

dovoljeno

prepovedano prepovedano
. dovoljeno

prepovedano

prepovedano prepovedano
dovoljeno

dovoljeno

prepovedano prepovedano

B. MEDNARODNE KONVENCIJE IN DEKLARACIJE
temeljnih svoboščin pri uporabi biologije in medicine. Interes
posameznika mora prevladovati nad splošnim interesom družbe.
Vsakemu posamezniku naj bi bil omogočen enakopraven dostop
do zdravstvenih storitev.

a. Konvencija o varovanju človekovih pravic in človekovega
dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: konvencija
o človekovih pravicah in biomedicini (1996, Slovenija je pristopila
4.4.1997)

Konvencija posebno poglavje posveča tudi soglasju k
medicinskemu posegu in s tem povezano pravico do obveščenosti
o posledicah in nevarnostih posegov.

Ta konvencija je najbolj pomemben in hkrati prvi mednarodni akt,
ki ureja področje človekovih pravic, povezanih z biomedicino.
Države podpisnice so sprejele obvezo zaščititi dostojanstvo in
identiteto vseh ljudi in vsakomur zagotoviti spoštovanje njegove
telesne in duševne integritete ter spoštovanje drugih pravic in
27. januar 1999

Privolitev k posegu mora biti prostovoljna, zavestna in se lahko
kadarkoli umakne. Vsak ima pravico do spoštovanja zasebnosti
9
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določenih posegov v spolne celice in zgodnje zarodke. Osmo
poglavje govori o shranjevanju spolnih celic in zgodnjih zarodkov,
predvsem o pristojnosti za shranjevanje in rokih shranjevanja.
Deveto poglavje določa, pod kakšnimi pogoji je dovoljeno
znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in zgodnjih
zarodkih, deseto poglavje pa ureja zbiranje in shranjevanje
podatkov o postopkih umetne oploditve in poročanje centrov za
umetne oploditve o opravljenih postopkih. Enajsto poglavje določa,
katera ravnanja po tem zakonu predstavljajo in se kaznujejo kot
prekršek, dvanajsto poglavje pa zajemna prehodne in končne
določbe, ki urejajo dejavnosti centrov za PUO do izpolnitve vseh
pogojev, ki jih določa ta zakon.

v postopku zdravljenja, hkrati pa ima pravico izvedeti podatke o
svojem zdravstvenem stanju.
Pomemben del konvencije se nanaša na človeški genom.
Prepovedana je uporaba biomedicinskih tehnik, s katerimi se
doseže izbira otrokovega spola, razen pri hudih, dedno
prenosljivih boleznih, vezanih na spol. Raziskave na človeških
zarodkih so v omejenem obsegu dovoljene, prepovedano pa je
ustvarjanje človeških zarodkov zgolj za namen raziskav na teh
zarodkih.
b. Deklaracija o oploditvi in vitro in presaditvi zarodka (oktober
1987)

5. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM
POSTOPKU

Deklaracija dovoljuje raziskave genetskega materiala, vendar ne
z namenom izbire spola, razen v primeru prenosa hujših
genetskih bolezni, vezanih na spol. Ureja tudi vprašanje
darovalstva, ki naj bi bilo urejeno tako, da darovalci do otroka,
spočetega z darovanimi spolnimi celicami, nimajo nobenih pravic
ali obveznosti. Predvideva se možnost nadomestnega
materinstva, vendar obsoja trgovanje s spolnimi celicami in
zgodnjimi zarodki.

V Republiki Sloveniji so se postopki umetne oploditve sprva izvajali
na podlagi zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št. 11/
77). Z razvojem novih tehnik zunajtelesne oploditve pa je postal
zakon zastarel. Navkljub pomanjkljivostim pravne ureditve
postopkov umetne oploditve so zdravstvene ustanove v državi
še naprej izvajale te postopke in razvijale nove metode umetne
oploditve. S sprejemom številnih deklaracij s področja, ki se dotika
vprašanj, povezanih s postopki umetne oploditve in s pristopom
h Konvenciji o varovanju človekovih pravic in človekovega
dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: konvencija
o človekovih pravicah in biomedicini, ter ob dejstvu, da je večina
evropskih zakonodaj delno ali v celoti že uredila področje biomedicine, genetike ali postopkov umetne oploditve, smo lahko
upravičeno zaskrbljeni zaradi kasnitve zakonske ureditve teh
vprašanj v Republiki Sloveniji. Zastarelost zakona po eni strani in
hiter napredek medicine na drugi strani sta razloga, da se področje
nemudoma regulira z zakonom, ki bo pokrival vsaj področje
umetnih oploditev. Predlagatelji zakona se zavedamo nujnosti
takojšnje ureditve teh vprašanj in dejstva, da pravno neurejeno
stanje ne more in ne sme trajati dalj kot je potrebno za sprejem
zakona po hitrem postopku. Morebiten sprejem zakona po
normalnem postopku bi povzročil dodatne težave zaradi razvoja
medicinske znanosti in novih tehnik ter metod, hkrati pa bi bilo
pravno neurejeno področje umetnih oploditev vsaj še nekaj let.

c. Deklaracija o nadomestnem materinstvu (1992)
Govori o dveh vrstah nadomestnega materinstva - prvi, kjer je
mati, ki nosi otroka, tudi genetska mati in drugi, kjer mati nima
nobene genetske povezave z otrokom, temveč ga le nosi in rodi.
d. O nadomestnem materinstvu govori tudi Deklaracija o novih
razmnoževalnih tehnologijah in nadomestnem starševstvu (1992).
e. Deklaracija o darovanju oplojenih in neoplojenih gamet (1992)
Določa, da je darovanje mogoče v primeru odsotnosti spolnih
celic ali v primeru, da spolne celice nosijo dedne genske motnje.
Darovane spolne celice in zgodnje zarodke je potrebno pregledati,
njihova uporaba se priporoča do petih primerov oploditve.
4. VSEBINA ZAKONA
Predlog zakona je razdeljen na dvanajst poglavij s skupno 51
členi. Prvo poglavje ureja splošne določbe. V njem določa kaj je
predmet zakona, definira pojem umetne oploditve, pravice, ki so
zagotovljene s tem zakonom, vrste postopkov umetne oploditve
in pojem zgodnjega zarodka. Drugo poglavje vsebuje določbe o
upravičencih do postopkov umetne oploditve in prepoveduje
nadomestno materinstvo. Tretje poglavje govori o darovanju spolnih
celic, kdaj se lahko opravi umetna oploditev z darovanimi spolnimi
celicami, kdo lahko daruje spolne celice, brezplačnost in
anonimnost darovanja in prepoved darovanja zgodnjih zarodkov.
Četrto poglavje določa pogoje za izvajanje postopkov umetne
oploditve. V njem je navedeno, katere zdravstvene ustanove in
kateri biomedicinski strokovnjaki lahko izvajajo te postopke, ureja
pogoje za pridobitev dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo
in razloge za odvzem tega dovoljenja. Peto poglavje govori o
komisiji za postopke umetne oploditve, določa njeno sestavo in
njene naloge, šesto poglavje pa ureja postopke umetne oploditve
in je razdeljeno na podpoglavje pisna privolitev in na podpoglavje
postopki umetne oploditve z darovanimi celicami. Del, ki ureja
pisno privolitev, določa določeno obličnost privolitve in govori o
preklicu privolitve, podpoglavje postopki umetne oploditve z
darovanimi celicami pa določa pogoje za izvrševanje postopkov
umetne oploditve z uporabo spolnih celic darovalk ali darovalcev.
V sedmem poglavju se ureja ravnanje s spolnimi celicami in
zgodnjimi zarodki, predvsem načelo, da se le-te uporabljajo za
izvajanje postopkov umetne oploditve. Poleg tega je določeno
število zarodkov, ki se vnese v maternico in prepoved izvajanja
poročevalec, št. 4

Razlog za sprejem zakona po hitrem postopku je tudi v dejstvu,
da na umetno oploditev s spolnimi celicami darovalk in darovalcev
čaka veliko število moških in žensk. Centri za umetne oploditve
postopkov umetne oploditve s semenskimi celicami darovalcev
v pričakovanju nove zakonske ureditve ne izvajajo že pet let,
darovanja jajčnih celic pa zakon o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
ne predvideva.
S tem je neplodnim parom, ki nimajo možnosti spočetja otrok s
pomočjo drugih postopkov umetne oploditve, onemogočeno
uveljavljanje ustavne pravice do svobodnega odločanja o rojstvih
otrok in s tem kršena temeljna človekova svoboščina. Nekateri
pari, ki že pet let čakajo na postopke umetne oploditve, pa te
svoje pravice sploh ne bodo mogli uveljaviti, saj bo za njih že
prepozno.
S hitrim postopkom sprejema tega zakona bi omogočili uresničitev
starševskih želja tudi v tovrstnih primerih, katerih število se vsak
dan povečuje. Ob tem je potrebno opozoriti tudi na upadanje
števila rojstev v Republiki Sloveniji in opazno povečanje števila
primerov neplodnosti pri moških in ženskah. Pripominjamo še, da
je zdravstveni svet že maja 1994 sprejel priporočilo, da se pohiti
s pripravo zakona, ki bo urejal področje umetne oploditve tako,
da se zakon sprejme najkasneje do konca leta 1994. Menimo
torej, da sprejem zakona po hitrem postopku terjajo izredne
potrebe države.
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6. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN
DRUGIH POSLEDIC

pristojnemu za zdravstvo, ki so povezane predvsem z izdajanjem
in odvzemanjem dovoljenj centrom za postopke umetne oploditve,
pripravo in izdajo ustreznih predpisov, predpisovanjem ustreznih
obrazcev in z ustanovitvijo Komisije za postopke umetne oploditve
ter z njenim delovanjem. Ocenjujemo, da bo izvajanje teh nalog
zahtevalo dodatno delo tretjine strokovnega delavca na
Ministrstvu za zdravstvo.

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev iz proračuna
Republike Slovenije za samo delovanje centrov za postopke
umetne oploditve.
S predlaganim zakonom pa se nalagajo nove naloge ministrstvu,

celic skupaj s semenskimi celicami v spolne organe ženske.

II. BESEDILO ČLENOV

Vsi postopki umetne oploditve se izvajajo skladno z dosežki in
razvojem biomedicinske znanosti.

I. Splošne določbe

Vsi postopki umetne oploditve se financirajo iz sredstev Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1. člen
Ta zakon ureja oblike in načine zdravljenja neplodnosti s pomočjo
postopkov umetne oploditve, pogoje za izvajanje postopkov
umetne oploditve ter obveznosti in pravice izvajalcev in
uporabnikov storitev (upravičencev do postopkov umetne
oploditve).

Zgodnji zarodek nastane z opoditvijo jajčne celice. Zgodnji zarodek
je tisti zarodek, ki se razvija zunaj materice manj kot 5 dni.

Ta zakon ureja tudi ravnanje s človeškimi zarodki, spočetimi v
postopku umetne oploditve.

II. Upravičenci do postopkov umetne oploditve

5. člen

2. člen

6. člen

Vsakdo ima pravico do zdravljenja neplodnosti na način in pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.

Do postopkov umetne oploditve sta upravičena moški in ženska,
ki živita v medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti.

V postopkih umetne oploditve se mora varovati človekovo
dostojanstvo, njegova pravica do zasebnosti, posebna skrb pa
se mora posvetiti varovanju zdravja in pravicam bodočega otroka.

Do postopkov umetne oploditve sta upravičena zakonca ali
zunajzakonska partnerja po tem, ko so bili drugi enostavnejši in
rutinski postopki zdravljenja neuspešni in imajo po izkušnjah
medicinske znanosti majhno možnost doseči zanositev s spolnim
odnosom.

3. člen

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta zakonca ali
zunajzakonska partnerja upravičena do postopkov umetne
oploditve tudi v primerih, kadar se lahko s temi postopki prepreči,
da se na otroka prenese hujša dedna bolezen.

Zdravljenje je po tem zakonu ugotavljanje vzrokov neplodnosti ali
zmanjšane plodnosti in odpravljanje teh vzrokov s strokovnim
svetovanjem, z zdravili in s kirurškimi posegi. Zdravljenje je tudi
odvzem in shranjevanje semenskih celic moškega ali jajčnih celic
ženske, kateremu oziroma kateri grozi po dognanjih in izkušnjah
medicinske znanosti nevarnost, da bo postal neploden oziroma
neplodna.

7. člen
Do postopkov umetne oploditve sta upravičena zakonca ali
zunajzakonska partnerja, ki sta polnoletna, razsodna in v primerni
starosti za opravljanje starševskih dolžnosti.

4. člen
Postopki umetne oploditve so postopki oploditve ženske, ki se s
pomočjo biomedicinske znanosti izvajajo z namenom zanositve
na drug način kot s spolnim odnosom.

Ženska do dopolnjenega 45. leta starosti je upravičena do
postopkov umetne oploditve, ki se financirajo iz sredstev Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Postopki umetne oploditve, ki jih določa ta zakon, so predvsem:

8. člen

a. oploditev jajčnih celic s semenskimi celicami zunaj telesa
ženske (oploditev in vltro) in vnos zgodnjih zarodkov v
maternico ženske in
b. vnos semenskih celic v spolne organe ženske in vnos jajčnih
27. januar 1999

Do umetne oploditve ni upravičena ženska, ki namerava otroka
po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi
(nadomestno materinstvo).
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1. ustrezno usposobljeni strokovnjaki:
- specialist - ginekolog z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami
s področja zdravljenja neplodnosti in
- strokovnjak z visoko izobrazbo z biomedicinskega področja
(zdravnik, biolog, farmacevt, veterinar) z najmanj enoletnimi
delovnimi izkušnjami s področja biomedicine,
2. ustrezna oprema, ki zagotavlja kvalitetno opravljanje
postopkov umetne oploditve.

lil. Darovanje spolnih celic
9. člen
Za postopke umetne oploditve se praviloma uporabijo spolne
celice ženske in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali
sta zunajzakonska partnerja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za postopke
umetne oploditve uporabijo jajčne celice darovalke ali semenske
celice darovalca, kadar po izkušnjah biomedicinske znanosti ni
možnosti, da bo prišlo do nosečnosti z uporabo spolnih celic
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev ali če so bili neuspešni
drugi postopki umetne oploditve iz tega zakona.

Minister, pristojen za zdravstvo, izda zdravstveni ustanovi
dovoljenje za opravljanje postopkov umetne oploditve na podlagi
pisne zahteve in mnenja ter ugotovitev Komisije za postopke
umetne oploditve o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.

Umetna oploditev s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in
darovanih semenskih celic ni dovoljena.

Minister, pristojen za zdravstvo, odloči o izdaji dovoljenja iz
prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih po prejemu pisne
zahteve.

Postopek umetne oploditve s spolnimi celicami darovalcev se
lahko izvede tudi, kadar obstaja nevarnost prenosa dednih bolezni
na otroka.

15. člen
Postopke umetne oploditve izvaja samo skupina strokovnjakov s
področja biomedicinske znanosti, ki so za izvedbo teh postopkov
ustrezno strokovno usposobljeni in imajo potrebne izkušnje.
Odgovorna oseba skupine strokovnjakov, ki izvajajo postopke
umetne oploditve, je zdravnik-specialist ginekolog in porodničar,
ki je odgovoren, da se postopki umetne oploditve izvajajo v skladu
s pravili medicinske znanosti in z določbami tega zakona.

10. člen
Darovalec semenskih celic je moški, ki daruje svoje semenske
celice za oploditev ženske, ki ni njegova žena ali zunajzakonska
partnerka.
Darovalka jajčnih celic je ženska, ki daruje svoje jajčne celice
zato, da se le-te oplodijo s semenskimi celicami moškega, ki ni
njen mož ali zunajzakonski partner.

16. člen
Delavci centra za postopke umetne oploditve morajo kot poklicno
skrivnost varovati vse podatke v zvezi s postopki umetne
oploditve, ki jih izvaja njihov center, predvsem pa osebne in
zdravstvene podatke o ženski, kateri se opravlja postopek
umetne oploditve, o njenem možu ali zunajzakonskem partnerju,
o otroku, ki je bil spočet v postopku umetne oploditve in o morebitni
darovalki ali darovalcu spolnih celic.

11. člen
Darovanje spolnih celic je brezplačno. Darovalci so upravičeni do
povrnitve stroškov, ki so jim nastali v zvezi z darovanjem.
Če so uporabniki spolnih celic zavarovani, stroške iz prejšnjega
odstavka povrne zavarovalnica, sicer pa uporabniki sami.

Sodišča ali upravni organi imajo pravico do vpogleda v podatke iz
prejšnjega odstavka le v primerih, kadar to določa zakon in so ti
podatki nujni za opravljanje njihovih nalog pri izvrševanju tega
zakona.

12. člen
Darovanje človeških zarodkov ni dovoljeno.

17. člen

Uporaba mešanice semenskih celic dveh ali več moških ali jajčnih
celic dveh ali več žensk v postopku umetne oploditve ni dovoljena.

Ob pogojih iz tega zakona lahko minister, pristojen za zdravstvo,
odvzame centru za postopke umetne oploditve dovoljenje za
opravljanje postopkov umetne oploditve. O razlogih za odvzem
dovoljenja mora v enem mesecu od prejema zahteve ministra,
pristojnega za zdravstvo, dati svoje mnenje Komisija za postopke
umetne oploditve.

13. člen
Darovalka jajčnih celic in darovalec semenskih celic morata biti
polnoletna, zdrava in razsodna.
Semenske celice darovalca se ne smejo uporabiti za oploditev
ženske, ki zaradi sorodstva ne bi mogla z njim skleniti veljavne
zakonske zveze. Jajčne celice darovalke se ne smejo oploditi s
semenskimi celicami moškega, ki zaradi sorodstva ne bi mogel z
njo skleniti veljavne zakonske zveze.

V. Komisija za postopke umetne oploditve
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18. člen
Za skrb nad izvajanjem tega zakona In reševanjem vprašanj v
zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu, pristojnemu za
zdravstvo, ustanovi Komisija za postopke umetne oploditve.

IV. Izvajalci postopkov umetne oploditve
14. člen

Komisija za postopke umetne oploditve lahko pri svojem delu
uporabi in pridobi mnenja strokovnjakov s področja medicine,
medicinske etike, biologije, prava in drugih področij.

Postopki umetne oploditve se pod enakimi pogoji izvajajo v javnih
ali zasebnih zdravstvenih ustanovah ali centrih (v nadaljevanju:
centri za postopke umetne oploditve). Za izvajanje te dejavnosti
je potrebno dovoljenje ministra, pristojnega za zdravstvo.

19. člen
Komisijo za postopke umetne oploditve sestavljajo po en
predstavnik:

Minimalni posebni pogoji za opravljanje postopkov umetne
oploditve so:
4F
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a.
b.
c.
d.
e.

vsakega centra za postopke umetne oploditve,
ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
ministrstva, pristojnega za družino,
Zdravniške zbornice in
upravičencev do postopka umetne oploditve, ki ga imenuje
minister, pristojen za zdravstvo, na predlog centrov za
postopke umetne oploditve.
<

prejšnjega člena velja za vsak postopek umetne oploditve posebej.
Privolitev lahko prekliče katerikoli od zakoncev ali zunajzakonskih
partnerjev, dokler se semenske celice, neoplojene jajčne celice
ali zgodnji zarodki ne vnesejo v telo ženske.
Zdravnik, ki vodi postopek umetne oploditve, je odgovoren za
upoštevanje določb prejšnjega odstavka in mora zakoncema ali
zunajzakonskima partnerjema izdati Ustrezno potrdilo o preklicu
privolitve.

Delo Komisije za postopke umetne oploditve ureja pravilnik ali
drug akt, ki ga potrdi minister, pristojen za zdravstvo. Stroške
dela Komisije za postopke umetne oploditve nosijo v enakih deležih
vsi organi oziroma organizacije, ki imenujejo posamezne člane
komisije.

Pred postopkom umetne oploditve mora zdravnik, ki je odgovoren
za izvedbo postopka, o poteku postopka in o pravnih posledicah
postopka poučiti zakonca ali zunajzakonska partnerja.

20. člen
Naloge Komisije za postopke umetne oploditve so predvsem:

2. Postopek umetne oploditve z darovanimi spolnimi
celicami

a. dajanje mnenj o tem, ali zdravstvena ustanova izpolnjuje pogoje
za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov umetne
oploditve iz drugega odstavka 14. člena oziroma ali so podani
razlogi za odvzem takega dovoljenja,
b. priprava obrazca za pisno privolitev v postopek umetne
oploditve in obrazca za darovanje spolnih celic darovalk ali
darovalcev (prvi odstavek 21. člena in prvi odstavek 26. člena),
c. dajanje dovoljenj za zdravstveno raziskovalno delo (37. člen),
d. dajanje mnenj k osnutkom predpisov, ki jih Vlada Republike
Slovenije in minister, pristojen za zdravstvo, izdajata na podlagi
tega zakona,
»
e. obravnavanje letnih poročil centrov za postopke umetne
oploditve (40. člen),
f. svetovanje centrom za postopke umetne oploditve,
g. predlaganje strokovnih pravil za delo na področju postopkov
umetne oploditve in njihovo sprotno usklajevanje z razvojem
biomedicinske znanosti,
h. letno poročanje ministru, pristojnemu za zdravstvo, o svojem
delu in
i. koordinacija med centri za postopke umetne oploditve, zlasti
na področju medsebojne izmenjave strokovne in tehnične
pomoči ter izmenjave informacij.

23. člena
Pred postopkom umetne oploditve z darovanimi spolnimi celicami
mora zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo postopka, o poteku
postopka in o pravnih posledicah postopka poučiti zakonca ali
zunajzakonska partnerja.
Zdravnik, ki vodi postopek umetne oploditve, lahko zakonca ali
zunajzakonska partnerja pred začetkom postopka napotiti na
psihološko svetovanje.
24. člen
Darovanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic se lahko
opravi le na podlagi pisne privolitve darovalke ali darovalca.
Obrazce za pisno privolitev predpiše minister, pristojen za
zdravstvo, na podlagi priporočila Komisije za postopke umetne
oploditve.
Pred izdajo pisne privolitve za darovanje spolnih celic, je dolžan
center za postopke umetne oploditve darovalko ali darovalca
seznaniti s pravnimi posledicami njenega ali njegovega darovanja
in s pravnim razmerjem do otroka, spočetega v postopku umetne
oploditve z darovanimi spolnimi celicami.

Komisija ocenjuje tudi uspešnost in ekonomičnost postopkov
umetne oploditve v posameznem centru za postopke umetne
oploditve in svoje mnenje o tem pošlje ministru, pristojnemu za
zdravstvo. Ministrstvo, pristojno za zdravstvo to mnenje upošteva
pri vsakoletnih dogovorih iz prvega odstavka 63. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

25. člen
Pisno privolitev lahko darovalka ali darovalec prekličeta do vnosa
spolnih celic v telo ženske, pri kateri se izvaja postopek umetne
oploditve.

VI. Postopek umetne oploditve

Center za postopke umetne oploditve mora izjavo o preklicu
privolitve iz prejšnjega odstavka evidentirati, darovane spolne
celice nemudoma uničiti, darovalki ali darovalcu pa na njeno ali
njegovo željo izdati ustrezno potrdilo o preklicu darovanja.

1. Splošno
21. člen

26. člen

Postopek umetne oploditve po tem zakonu se lahko opravi le na
podlagi pisne privolitve upravičencev do umetne oploditve iz 6.
člena tega zakona. Pisna privolitev se izda na obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za zdravstvo, na podlagi priporočila
Komisije za postopke umetne oploditve.

Darovalke in darovalci nimajo nikakršnih pravnih ali drugih
obveznosti ali pravic do otrok, spočetih v postopkih umetne
oploditve.
27. člen

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje kratek opis določenega
postopka umetne oploditve, pravne posledive privolitve v
postopek umetne oploditve in pravne posledice rojstva otroka,
spočetega v postopku umetne oploditve.

Darovalke in darovalce ter njune spolne celice je potrebno pred
darovanjem pregledati v skladu s pravili biomedicinske znanosti
s področja umetne oploditve.

22. člen

28. člen

Pisna privolitev za izvedbo postopka umetne oploditve iz

Spolne celice enega darovalca ali ene darovalke se lahko

27. januar 1999
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Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka je treba semenske celice,
neoplojene jajčne celice ter zarodke uničiti. Pred uničenjem je
dolžan center za postopke umetne oploditve o poteku roka iz
prejšnjega odstavka obvestiti osebo, od katere celice izvirajo.

uporabljajo za umetno oploditev le pri enem paru in sicer le do
dveh nosečnosti.
VII. Ravnanje s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki

Izjemoma se lahko, ob pogojih iz 37. člena tega zakona, raziskujejo
zgodnji zarodki.
•

29. člen
*
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se
uporabijo samo za postopek umetne oploditve.

35. člen

30. člen

S shranjenimi semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami
in zgodnjimi zarodki je upravičen razpolagati samo center za
postopke umetne oploditve.

Izbira spola pri umetni oploditvi ni dovoljena, razen v primeru,
kadar se s tem namerava preprečiti hujša dedna bolezen, ki je
vezana na določen spol. V tem primeru se lahko opravi poseg le
na podlagi pisnega mnenja ustreznega specialista, ki je ugotovil
dedno boleze, vezano na določen spol.

Center za postopke umetne oploditve, ki hrani semenske celice,
neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke, mora na zahtevo
osebe, od katere celice izvirajo, le-te izročiti drugemu centru za
postopke umetne oploditve.

31. člen

36. člen

Zunaj telesa se lahko oplodijo vse jajčne celice, pridobljene v
enem postopku. V maternico ženske se praviloma vnesejo največ
trije zgodnji zarodki.

Ni dovoljeno posredovati pri zbiranju, shranjevanju in uporabi
semenskih celic, neoplojenih jajčnih celic in zgodnjih zarodkov.

Morebitni preostali zgodnji zarodki se shranijo in se pozneje lahko
ob pogojih iz tega zakona vnesejo v telo ženske iz začetnega
postopka.

IX. Znanstvenoraziskovalno delo
37. člen

32. člen

Znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in zgodnjih
zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja postopka umetne
oploditve, je dovoljeno izključno v namene varovanja in izboljšanja
človekovega zdravja.

V postopku umetne oploditve je poleg navedenega prepovedano:
a. omogočiti nastanek zarodka zgolj za znanstvenoraziskovalne
ali druge podobne namene,
b. uporabiti zarodek v nasprotju z določbami tega zakona,
c. omogočiti zunajtelesni razvoj zarodka, ki je star več kot 5 dni,
d. omogočiti nastanek zarodka iz spolnih celic s spremenjeno
gensko zasnovo",
e. spremeniti dedno zasnovo celic, ki so del zarodka,
f. oploditi človeško spolno celico s spolno celico živali ali
spreminjati zarodke s presajanjem delov drugih človeških ali
živalskih zarodkov (omogočiti nastajanje hibridov ali himer),
g. prenesti človeške spolne celice ali človeški zarodek v telo
živali ali živalske spolne celice ali živalski zarodek v telo
človeka.

Zgodnji zarodki se lahko raziskujejo samo s pisnim privoljenjem
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se jima pomaga s
postopkom umetne oploditve, z dovoljenjem Komisije za postopke
umetne oploditve ter odobritvijo Državne komisije za medicinsko
etiko.
i
Na podlagi dovoljenj iz prejšnjega odstavka je dovoljeno
raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih in izkušnjah
biomedicinske znanosti niso primerni za vnos v telo ženske ali
shranjevanje ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi jih bilo potrebno
uničiti po določbah drugega odstavka 25. člena, drugega odstavka
31. člena in drugega odstavka 34. člena tega zakona.

VIII. Shranjevanje spolnih celic in zgodnjih zarodkov

X. Zbiranje in shranjevanje podatkov in poročila

33. člen

38. člen

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se
shranjujejo za postopke umetne oploditve, ki se opravljajo po
določbah tega zakona.

Centri za postopke umetne oploditve morajo voditi evidenco
podatkov o postopkih umetne oploditve, predvsem pa:
a. osebne in zdravstvene podatke zakoncev ali zunajzakonskih
partnerjev, katerim se pomaga s postopki umetne oploditve,
b. vrsti in številu postopkov umetne oploditve,
c. podatke o dajalkah in dajalcih spolnih celic,
d. podatke o opravljenih postopkih umetne oploditve z darovanimi
spolnimi celicami,
e. podatke o poteku in rezultatih posamezne umetne oploditve,
f. pomembnejše podatke o poteku nosečnosti in rojstvu otroka,
spočetega v postopku umetne oploditve.

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke
shranjuje vsak center za postopke umetne oploditve posebej.
34. člen
Shranjevanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic lahko
traja največ 10 let, shranjevanje zgodnjih zarodkov pa največ 5
let. Iz zdravstveno utemeljenih razlogov se lahko, z dovoljenjem
Komisije za postopke umetne oploditve, shranjevanje semenskih
celic in neoplojenih jajčnih celic podaljša največ za 10 let,
shranjevanje zgodnjih zarodkov pa največ za 5 let. Podaljšanje
zahteva oseba, od katere spolne celice izvirajo.
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39. člen
Podatke iz prejšnjega člena mora center za postopke umetne
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oploditve hraniti tako, da do njih ne pridejo nepooblaščene osebe.
Podatki so poklicna skrivnost in se razen pod pogoji iz drugega
odstavka 16. člena tega zakona, lahko posredujejo le zakoncema
ali zunajzakonskima partnerjema, katerima se pomaga s postopki
umetne oploditve.

44. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške, določene v 41. in 42. členu tega zakona tudi
zdravnik, ki je vodil postopek umetne oploditve.

40. člen

45. člen

Centri za postopke umetne oploditve morajo Komisiji za postopke
umetne oploditve poročati o:

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek zdravnik, ki:

a. številu in vrstah opravljenih umetnih oploditev ter njihovi
uspešnosti,
b. številu izvedenih postopkov umetne oploditve z darovanimi
spolnimi celicami,
c. številu morebitnih darovalcev spolnih celic in
d. shranjevanju spolnih celic.

a. opravi postopek umetne oploditve v nasprotju s prepovedjo iz
8. člena tega zakona;
b. opravi postopek umetne oploditve z darovanjem spolnih celic
med sorodniki, v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena tega
zakona;
c. opravi postopek umetne oploditve brez privolitve iz 21. člena
tega zakona;
d. opravi postopek umetne oploditve z darovanjem spolnih celic
in zgodnjih zarodkov v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena
tega zakona;
e. uporablja spolne celice v nasprotju z 29. členom tega zakona;
f. opravi vnos zarodkov v nasprotju s prvim odstavkom 31.
člena tega zakona.

Centri za postopke umetne oploditve so dolžni Komisiji za
postopke umetne oploditve enkrat letno poročati na način, ki ga
predpiše minister, pristojen za zdravstvo.
XI. Kazenske določbe
41. člen

46. člen

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev in odvzemom
dovoljenja za opravljanje postopkov umetne oploditve se kaznuje
za prekršek center za postopke umetne oploditve, v katerem:

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s
prepovedjo iz 36. člena tega zakona..

a. se opravi postopek umetne oploditve v nasprotju s prepovedjo
iz 8. člena tega zakona;
b. se opravi postopek umetne oploditve z darovanjem spolnih
celic med sorodniki, vnasprotju z drugim odstavkom 13. člena
tega zakona;
c. se opravi postopek umetne oploditve brez privolitve iz 21.
člena tega zakona;
d. postopka umetne oploditve ne opravi skupina biomedicinskih
strokovnjakov iz centra za postopke umetne oploditve in ne
pridobi potrebne privolitve v skladu s prvim odstavkom 21.
člena tega zakona;
e. se opravi postopek umetne oploditve z darovanjem spolnih
celic in zgodnjih zarodkov brez privolitve v nasprotju s prvim
odstavkom 24. člena tega zakona;
f. se ne zavržejo darovane spolne celice v skladu z drugim
odstavkom 25. člena tega zakona;
g. se ravna v nasprotju z 32. členom tega zakona.

XII. Prehodne in končne določbe
47. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 14. člena tega zakona se
šteje, da so centri za postopke umetne oploditve, ki so opravljali
postopke umetne oploditve do uveljavitve tega zakona
(Ginekološka klinika v Ljubljani, Ginekološka klinika v Mariboru,
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna), pridobili
dovoljenje za opravljanje postopkov umetne oploditve z dnem
uveljavitve tega zakona.
48. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpise iz 19., 21., 24. in
40. člena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Centri za postopke umetne oploditve iz 47. člena tega zakona
nadaljujejo delo do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka na
način, kot so ga izvajali pred uveljavitvijo tega zakona.

42. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek center za postopke umetne oploditve v
katerem:

49. člen
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona se pri
ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, ustanovi Komisija za
postopke umetne oploditve iz 18. člena tega zakona.

a. se opravi vnos zarodkov v telo ženske v nasprotju z 31.
členom tega zakona;
b. se shranjujejo spolne celice in zgodnji zarodki v nasprotju z
določbami 33., 34. in 35. člena tega zakona.

50. člen

43. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 32.,
33., 34., 35., 36., 37. in 38. člena zakona o zdravstvenih ukrepih
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok (Uradni list SRS, št. 11/77).

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek center za postopke umetne oploditve v
katerem:

51. člen

a. se enotni register o darovalcih in darovalkah ne vodi v skladu
z 38. členom tega zakona;
b. se ne vodi evidenca in ne hranijo podatki v skladu z 39. in 40.
členom tega zakona.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV
4. člen
V tem členu je definirano kaj so postopki umetne oploditve. Zakon
uvaja izraz "umetna oploditev" kot generičen izraz za vse postopke
oploditve, ki se razlikujejo od naravne oploditve s spolnim odnosom
brez medicinskih ali biomedicinskih postopkov. Nekateri postopki
umetne oploditve so zgolj medicinski (npr. umetna inseminacija s
semenom moža oz. zunajzakonskega partnerja ali umetna
oploditev z darovalčevim semenom), nekateri postopki pa
zahtevajo sodelovanje tudi drugih strokovnjakov, še posebno
biologov (npr. oploditev in vitro).
Ta člen opisuje tudi vrste umetne oploditve, ki jih ureja ta zakon in
se uporabljajo v postopkih zdravljenja neplodnosti v Sloveniji in
tujini. Pri tem zakon ne omejuje vrst umetne oploditve, saj hiter
razvoj medicinske znanost vsak dan prinaša nove vrste in tehnike
umetne oploditve. Zakon loči med dvema vrstama umetne
oploditve: znotraj telesno oploditev (inseminacija s semenskimi
celicami, vnos semenskih celic skupaj z jajčnimi celicami v spolne
organe ženske ipd) in zunajtelesno oploditev (oploditev in vitro ■
z združitvijo semenskih celic z jajčnimi celicami izven telesa
ženske in vnos zgodnjih zarodkov v maternico ženske).
Določba drugega odstavka zapoveduje, da se vsi postopki umetne
oploditve, ne glede na vrsto, izvajajo v skladu z dosežki in
razvojem biomedicinske znanosti. Zdravnik je zavezan k
upoštevanju pravil biomedicinske znanosti, dolžan je spremljati
razvoj te znanosti in ne sme izvajati postopkov, ki niso v skladu z
medicinsko prakso ali pravili medicinske stroke.

1. Splošne določbe
1. člen
Ta člen ureja predmet zakona. Predmet zakona je ureditev oblike
in načine zdravljenja neplodnosti moških in žensk in s tem
povezane pravice uporabnikov ter izvajalcev postopkov
zdravljenja neplodnosti. Pravica do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok je ustavna pravica (55. člen Ustave RS), ki se
neposredno uresničuje s tem zakonom in je ena izmed temeljnih
človekovih pravic.
Poleg zdravljenja neplodnosti zakon ureja tudi ravnanje s
človeškimi spolnimi celicami in zarodki, spočetimi v postopkih
umetne oploditve. Natančna ureditev tega področja je ob razvoju
biomedicinske znanosti pomembna zaradi preprečevanja
morebitnih zlorab na področju biomedicinske znanosti, še posebej
manipuliranja s človeškimi geni in zarodki (s kloniranjem in
podobnimi posegi).
2. člen
Ustavna pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok se
konkretizira v prvem stavku 2. člena. Razen pod pogoji tega
zakona, se nikomur ne sme odreči zdravljenje neplodnosti.
V postopkih umetne oploditve je zaradi narave postopkov posebej
zaščitena človekova pravica do osebnega dostojanstva in
človekove zasebnosti. Postopki umetne oploditve namreč
predstavljajo medicinski poseg v tisto področje človekove
zasebnosti, ki je najbolj občutljivo. Pri tem so dolžni biomedicinski
strokovnjaki in ostalo zdravstveno osebje ves čas postopka
zagotavljati, da se v postopku ohrani dostojanstvo ljudi, ki so
obravnavani v postopku. Enako velja za pravico do zasebnosti in
s tem posledično pravico do varovanja podatkov, povezanih s
postopki umetne oploditve.
Posebna skrb pri zdravljenju neplodnosti gre varovanju zdravja
in varstvom pravic otroka, ki je spočet v postopku umetne
oploditve.
Pomembno je, da postopek umetne oploditve nima samo za cilj
spočetje otroka za vsako ceno, temveč tudi zagotovitev, da bo
imel otrok, spočet v postopku umetne oploditve, možnosti za
normalen razvoj in vse pravice, ki bi mu šle, če bi bil spočet po
naravni poti.

5. člen
Določba tega člena opredeljuje pojem zgodnjega zarodka. Pojem
zgodnjega zarodka se nam je zdelo pomembno opredeliti
predvsem zaradi tega, ker je zarodek razultat združitve dveh
spolnih celic in je kot tak deležen še posebne zaščite po tem
zakonu.
V biomedicinski praksi se izvajajo postopki umetne oploditve z
vnosom zgodnjih zarodkov v maternico ženske najkasneje v 5
dneh po oploditvi jajčne celice. Menimo, da je rok, do katerega se
lahko razvija zgodnji zarodek izven maternice, največ 5 dni.
2. Upravičenci do postopkov umetne oploditve

3. člen
V 3. členu se definira katere vrste medicinskih postopkov se
štejejo kot zdravljenje neplodnosti. Pojem zdravljenja neplodnosti
ne zajema le kirurških in podobnih medicinskih ter bioloških
posegov. Ugotavljanje vzrokov neplodnosti ali zmanjšane plodnost
in odpravljanje teh vzrokov s strokovnim svetovanjem in
zdravljenjem z zdravili je lahko samostojen način zdravljenja ali
pa del širšega postopka zdravljenja neplodnosti z umetno
oploditvijo.
.
Podrobnejše naštevanje različnih tehnik zdravljenja ni smiselno,
saj gre za medicinska vprašanja, ki pa se tudi razvijajo hkrati z
razvojem medicinske znanosti na splošno.
Kot vrsto zdravljenja zakon določa tudi shranjevanje semenskih
celic moškega in jajčnih celic ženske, ki jima po izkušnjah
medicinske znanosti grozi, da bosta postala neplodna, gre za
primere, ko je z medicinskimi postopki ugotovljeno, da bo moški
ali ženska v določenem času zaradi bolezni ali okvare spolnih
organov postal ali postala neplodna. V takem primeru je odvzem
spolnih celic moškega ali ženske predhodna faza kasnejšega
zdravljenja neplodnosti, ki v danem trenutku še ni nastala. Kjer pa
ni medicinsko ugotovljenih indikacij o bodoči neplodnosti, ni
razloga, da bi se izvajali postopki odvzema in shranjevanja spolnih
celic.
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6. člen
Prvi odstavek 6. člena določa, kdo je upravičen do postopkov
umetne oploditve. To sta moški in ženska, ki sta v času postopka
živela v medsebojni zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti.
Tudi privolitev za izvedbo postopka umetne oploditve morata dati
oba zakonca ali zunajzakonska partnerja. S to določbo se
poskuša preprečiti, da bi, v primeru, da bi se umetno oplodila
samska ženska, otrok, spočet v postopku umetne oploditve,
odraščal brez očeta. V tem je umetna oploditev podobna institutu
posvojitve, kjer se zahteva, da lahko otroka posvojita le zakonca
(razen v izjemnih primerih, ko lahko en zakonec posvoji otroka
drugega zakonca).
V drugem odstavku je določeno, da so postopki umetne oploditve
skrajno sredstvo zdravljenja neplodnosti, ko moški in ženska ne
moreta na drug način doseči spočetja otroka. Preden se začnejo
postopki umetne oploditve, se mora ugotoviti, da so bili drugi
načini zdravljenja (s svetovanjem, z zdravili ipd.) neuspešni ali z
možnostjo majhnega uspeha ali pa, da je na podlagi medicinskih
preiskav gotovo, da, razen s postopki umetne oploditve, zakonski
ali zunajzakonski par ne moreta doseči spočetja otroka. Majhne
možnosti za uspeh zdravljenja na drug način pomeni, da so bile
izčrpane vse možnosti za spočetje s spolnim odnosom ali drugi
postopki zdravljenja, ki sami po sebi predstavljajo blažjo obliko
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bi z uporabo njunih spolnih celic prišlo do oploditve, ali, če so bili
homologni postopki umetne oploditve neuspešni, se lahko za
oploditev uporabijo spolne celice darovalcev. Pri tem so mišljene
jajčne celice ženske in semenske celice moškega. Darovanje
zgodnjih zarodkov ta zakon prepoveduje. Dosedanja ureditev je
dovoljevala umetno oploditev ženske s semenom darovalca.
Novost tega zakona je darovanje jajčnih celic, ko se jajčne celice
darovalke vnesejo v telo ženske skupaj s semenskimi celicami
njenega moža ali zunajzakonskega partnerja (znotrajtelesna
oploditev) ali se darovane jajčne celice zunajtelesno (in vitro)
oplodijo s semenskimi celicami in se zgodnji zarodek, nastal na
tak način, kasneje vnese v maternico ženske.
Razlog za uvedbo darovanja jajčnih celic je predvsem v tem, da
se s tem omogoči ženskam, ki zaradi lastne neplodnosti (okvare
jajčnikov in podobno) ne morejo imeti otrok. Upoštevajoč dejstvo,
da je dosedanja zakonodaja že omogočala darovanje semenskih
celic, ne vidimo razloga, da ne bi omogočili tudi darovanja jajčnih
celic.
Podobno kot je prepovedano darovanje zgodnjih zarodkov je
prepovedana tudi umetna oploditev s hkratno uporabo darovanih
jajčnih celic in darovanih semenskih celic. V primerih
obojestranske neplodnosti svetujemo, da par, ki želi imati otroka,
uresniči svojo željo v postopku posvojitve.
Potrebno pa je opozoriti, da zakon prepoveduje uporabo
semenskih celic več moških naenkrat (semenski koktajl) ali jajčnih
celic različnih žensk naenkrat. Uporaba mešanice spolnih celic bi
onemogočila kasnejše pridobivanje zdravstvenih podatkov o
biološki materi ali očetu otroka, poleg tega pa je tudi sporna z
etične plati. Večina evropskih držav tak način umetne oploditve
prepoveduje.

posega v človeški organizem (svetovanje, zdravljenje z zdravili
ipd.). Upoštevajoč dejstvo, da predstavljajo postopki precejšen
poseg v človekovo zasebnost, hkrati pa obremenjujejo tudi njegov
organizem. Smisel postopkov umetne oploditve in tega zakona je
v tem, da se z njimi pomaga parom, katerih zmanjšana plodnost
ali neplodnost onemogoča, da bi spočeli otroka po naravni poti.
Če bi bili postopki umetne oploditve uporabljeni tudi za zdrave
moške in ženske, bi to pomenilo zlorabo zakona.
Tretji odstavek govori o primerih, ko obstaja nevarnost, da bi se
s spočetjem otroka po naravni poti nanj prenesla kakšna hujša
dedna bolezen, ki jo na otroka s svojimi geni prenese eden od
staršev ali oba. V tem primeru zakon omogoča, da se umetna
oploditev opravi z darovanimi spolnimi celicami ali, v primeru, da
je bolezen vezana na spol, v postopku umetne oploditve doseže
izbira spola otroka.
7. člen
Poleg pogoja iz prejšnjega člena zakon določa tudi, da morata biti
zakonca ali zunajzakonska partnerja polnoletna, zdrava in
razsodna. Zakon pri teh treh pogojih ščiti interese otroka, ki so
izraženi že v drugem odastavku 2. člena zakona.
Polnoletnost staršev naj bi omogočala njuno odgovornost, zdravje
staršev (pri tem je mišljeno splošno zdravstveno stanje, ne
upoštevajoč njuno siceršnjo neplodnost) je pomembno za njuno
nemoteno izvrševanje starševskih dolžnosti, razsodnost pa
izključuje možnost kakršnihkoli duševnih bolezni ali motenj.
Nadaljnji pogoj je primerna starost staršev. Starost staršev naj bi
bila taka, da bosta starša lahko izvrševala svoje starševske
obveznosti v polni meri.
Poleg naštetih pogojev zakon za žensko določa poseben pogoj primemo starost oz. starost v okviru starostne dobe za rojevanje.
Medicinsko je dokazano, da nosečnost zunaj običajnega
reproduktivnega obdobja lahko včasih predstavlja nevarnost za
zdravje obeh, otroka in matere. Poleg tega obstajajo etični in moralni
zadržki glede umetne oploditve žensk, ki so prekoračile določena
leta, primerna za rojevanje. Poznani so primeru v svetu, ki so
ženske rojevale otroke, spočete v postopkih umetne oploditve,
čeprav so bile celo starejše kot 60 let. Kot že prej omenjeno, naj
bi postopki umetne oploditve omogočali tisto, za kar je ljudi
prikrajšala narava.

10. člen
Opredeljuje pojma darovalka in darovalec spolnih celic. Darovalec
semenskih celic je vsak moški, ki daruje svoje semenske celic
za oploditev ženske, ki ni njegova žena ali zunajzakonska
partnerka, darovalka spolnih celic pa je tista ženska, katere jajčne
celice se oplodijo s semenskimi celicami moškega, ki ni njen mož
ali zunajzakonski partner. Razlikovanje med spolnimi celicami
zakonskih ali zunajzakonskih partnerjev in spolnimi celicami
darovalcev oz. darovalk je pomembno zaradi obsežnejših
zdravstvenih preiskav spolnih celic darovalcev, zaradi posebne
evidence in drugih postopkov, določenih v tem zakonu.

8. člen
Nadomestno materinstvo je po tem zakonu prepovedano.
Nadomestno materinstvo pomeni, da se ženska oplodi v postopku
umetne oploditve s spolnimi celicami moškega in otroka, ki je bil
spočet v postopku umetne oploditve prepusti tretji osebi.
Zdravnik, ki opravlja postopek umetne oploditve mora za tak
namen vedeti. Gre za primere, ko ženska zaradi okvare,
odstranitve ali bolezenskih sprememb maternice ne more imeti
otrok. Razlog za prepoved nadomestnega materinstva je v tem,
da se telo ženske s tem praktično oddaja tretjim osebam in izrablja
kot aparat za gojenje otroka in njegovo rojstvo, kar je moralno
nesprejemljivo. V praksi se lahko tudi izkaže, da se je ženska, ki
je otroka nosila devet mesecev, nanj tako navezala, da ga ne želi
prepustiti"naročnikom«. Prav lahko se zgodi tudi obratno: ženska
lahko otroka rodi in ga tretje osebe, katerim je bil otrok »namenjen«
nočejo »prevzeti«. Tovrstno trgovanje ima lahko tudi zapletene
pravne posledice za otroka (težko je določiti kdo je njegova
naravna mati).

11. člen
Ta določba izrecno opozarja na brezplačnost darovanja spolnih
celic. Čeprav že sama beseda "darovanje" pomeni nek
neodplačen prenos, pa menimo, da je bilo potrebno, v izogib
morebitnim nesporazumom, še enkrat opozoriti na brezplačno
naravo darovanja. Večina evropskih in drugih držav prepoveduje
plačilo, saj se smatra, da je trgovanje z deli telesa, še posebej s
človeškimi spolnimi celicami, nemoralno in zavržno ravnanje.
Darovalki ali darovalcu se lahko povrnejo le stroški, ki jih je imela
ali imel z darovanjem (stroški prevoza, bivanja in drugi).
12. člen
Prepoved darovanja zgodnjih zarodkov je v zakon vnešena, ker
je bilo potrebno omejiti vrste darovanja.
Ta zakon dovoljuje le darovanje posameznih spolnih celic,
darovanje zgodnjih zarodkov pa je moralno in etično sporno, zato
ga zakon prepoveduje. Parom z obojestransko neplodnostjo tako
ostane za uresničitev želje po starševstvu še posvojitev otroka.
Prav tako ni dovoljena oploditev z mešanico semenskih ali jajčnih
celic dveh moških oz. dveh žensk. Takšna metoda otroku kasneje
onemogoča izvedeti svoje pravo biološko poreklo in s tem tudi
pomebne zdravstvene podatke o svojih bioloških prednikih. Poleg
tega je ta metoda sporna tudi z vidika varovanja človekovega
dostojanstva. Načelo je, da naj bi vsak otrok imel samo eno mati
in enega očeta.

3. Darovanje spolnih celic
9. člen
Praviloma naj bi se v postopku umetne oploditve uporabile spolne
celice zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev (homologni
postopki umetne oploditve). V primerih, kadar predstavlja
neplodnost moškega in/ali ženske tako oviro, da ni možnosti, da
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razlogih za odvzem pa mora dati svoje mnenje Komisija za umetne
oploditve. To določilo preprečuje kakršnokoli morebitno pristransko
stališče pri odločanju ministra, pristojnega za zdravstvo, hkrati
pa mu omogoča, da pridobi strokovno mnenje, ki mu pomaga pri
odločitvi o odvzemu dovoljenja. Razlogi za odvzem dovoljenja, ki
jih določa zakon so prenehanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
dovoljenja (14. člen) in razlogi, navedeni v kazenskih določbah
tega zakona.

13. člen
Pogoji za darovanje spolnih celic so podobni kot pri pogojih
upravičencev do umetne oploditve. Posebno pozornost zakon
posveča zdravju darovalcev. Semenske celice darovalcev in
jajčne celice darovalk morajo biti skrbno pregledane, da se s tem
izogne morebitnemu prenosu bolezni na žensko in otroka (še
posebej virus HIV).
Darovalec ali darovalka ne smeta biti v sorodstveni zvezi s
katerimkoli od zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki sta v
postopku umetne oploditve. Gre za sorodstveno zvezo take vrste,
ki bi preprečevala poroko med darovalko ali darovalcem in
katerimkoli od zakoncev.

5. Komisija za postopke umetne oploditve
(v nadaljnjem besedilu: Komisija za PUO)
18. člen
Pri ministrstvu za zdravstvo se ustanovi posebna komisija Komisija za postopke umetne oploditve, ki skrbi za izvajanje tega
zakona in rešuje morebitna vprašanja, ki se utegnejo pojaviti pri
izvajanju postopkov umetne oploditve. Tovrstno komisijo poznajo
številne države, najbolj pa je njena vloga opredeljena v Angliji.
Pri svojem delu lahko Komisija pridobi in uporabi mnenja
strokovnjakov različnih področij - medicine, prava, medicinske
etike, biologije itd.

4. Izvajalci postopkov umetne oploditve
14. člen
Postopki umetni oploditve se lahko izvajajo samo v zdravstveni
ustanovi ali zdravstvenem centru, ki ima za to posebno dovoljenje
ministra, pristojnega za zdravstvo.
Pri tem ni pomembno, ali gre za javno (državno) ali zasebno
ustanovo. Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč omogoča
delovanjem zasebnim zdravstvenim ustanovam tudi na področju
zdravljenja neplodnosti.
Pogoj za pridobitev dovoljenja je ustrezna usposobljenost
strokovnjakov in ustrezna opremljenost, ki omogoča strokovno
opravljanje postopkov umetne oploditve. Pri tem zakon ne omejuje
števila centrov za umetno oploditev, saj menimo, da bo število
centrov za umetno oploditev določalo število upravičencev do
umetne oploditve in kvaliteta storitev. Poleg tega zakon o varstvu
konkurence prepoveduje omejevanje konkurence tudi na področju
zdravstvenih storitev.
Tretji odstavek določa, da minister, pristojen za zdravstvo, izda
dovoljenje na podlagi pisne zahteve in mnenje Komisije za postopke
umetne oploditve, ki jo zakon omenja kasneje.

19. člen
Ta člen določa sestavo komisije. Komisija je sestavljena iz treh
delov: prvi del so predstavlja po en predstavnik vsakega centra
za PUO in Zdravniške zbornice (področje stroke), drugi del
predstavljata predstavnik Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (predstavljata državo) in tretji
del predstavnike upravičencev do postopkov umetne oploditve.
Predstavnika upravičencev imenuje minister, pristojen za
zdravstvo, na predlog centrov za PUO. Centri za PUO lahko
izberejo enega kandidata ali pa jih predlagajo več, minister, pristojen
za zdravstvo, pa izbere med njimi najprimernejšega.

15. člen
Ta člen določa, kdo so izvajalci postopkov umetne oploditve.
Izvajalci postopkov umetne oploditve so lahko samo strokovnjaki
s področja medicine oz. biomedicine. Nihče drug ne sme opravljati
teh postopkov. Namen tega določila je doseči, da bodo postopki
umetne oploditve opravljeni strokovno in pravilno. S tem se zaščitijo
interesi upravičencev in otroka, ki se spočne v postopku umetne
oploditve.
Vodilno vlogo kot odgovorna oseba skupine strokovnjakov je
zdravnik, specialist ginekolog in porodničar, ki nadzira in vodi
celoten postopek umetne oploditve in je odgovoren za to, da se
upoštevajo pravila medicinske stroke in določbe tega zakona.

Sodelovanje predstavnika upravičencev je pomembno predvsem
zaradi tega, ker so postopki umetne oploditve namenjeni prav
neplodnim parom, katerih temeljna pravica je sodelovati v odločanju
glede postopkov umetne oploditve. Komisija ob ustanovitvi sprejme
ustanovni akt, katerega potrdi minister, pristojen za zdravstvo. Ta
akt ureja delo komisije, način odločanja, trajanje mandata članov
in ostala pomembna vprašanja v zvezi z delom komisije.
20. člen
Naloge komisije, ki jih določa ta člen, so predvsem svetovalne in
poročevalne narave. Glede na dejstvo, da komisija sama po sebi
ni organ državne oblasti, lahko ministru, pristojnemu za zdravstvo
le predlaga določene ukrepe, povezane z izvajanjem tega zakona.
Kot strokovni organ komisija ocenjuje delo centrov za PUO, njihovo
uspešnost in ekonomičnost, preverja njihova poročila in ministru,
pristojnemu za zdravstvo, predlaga sprejem podzakonskih aktov
oz. daje mnenja k predpisom s področja umetne oploditve.
Pomembna naloga je tudi koordinacija med delom centrov za
PUO, predvsem glede strokovne in tehnične pomoči ter izmenjave
informacij s področja PUO.
Komisija za PUO ocenjuje tudi uspešnost in ekonomičnost
postopkov umetne oploditve v posameznih centrih. To mnenje
minister upošteva pri vsakoletnih dogovorih iz prvega odstavka
63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

16. člen
Ta člen zavezuje delavce centrov za postopke umetno oploditev
k varovanju vseh podatkov o postopkih umetnih oploditev, ki jih
opravljajo. To je zlasti pomembno zaradi varovanja načela pravice
do človekove zasebnosti in pravice človeka do osebnega
dostojanstva. Izjema od načela varovanja podatkov oz. varovanja
poklicne skrivnosti so tisti primeri, ko lahko sodišča ali upravni
organi zahtevajo vpogled v podatke, ki jih zbirajo centri za umetno
oploditev, vendar le v primeru, če je to nujno pomembno zaradi
opravljanja njihovih nalog pri izvrševanju tega zakona (npr. v
primeru civilnih tožb ali kazenskih zadev, povezanih z izvajanjem
postopkov umetne oploditve).
17. člen
V tem členu je določeno, da lahko dovoljenje za opravljanje
postopkov umetne oploditve centru za umetno oploditev odvzame
le minister, pristojen za zdravstvo, torej tisti, ki dovoljenja tudi
izdaja. Dovoljenje za izvajanje PUO (postopkov umetne oploditve)
se lahko odvzame samo iz razlogov, ki jih določa ta zakon. Pred
odvzemom dovoljenja mora minister, pristojen za zdravstvo, o
poročevalec, št. 4

6. Postopek umetne oploditve
I. Splošno
21. člen
Določa, da se postopek umetne oploditve lahko opravi le na podlagi
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25. člen
Preklic darovanja je možen kadarkoli. To pomeni, da lahko
darovalka/darovalec prekliče svojo privolitev k darovanju dokler
se njene/njegove spolne celice ne oplodijo s semenskimi spolnimi
celicami ali jajčnimi spolnimi celicami ali dokler se njene/njegove
spolne celice ne vnesejo v spolne organe ženske. Po tem preklic
darovanja seveda ni več možen.
Po preklicu je treba darovane spolne celice zavreči. Na željo
darovalke oz. darovalca je dolžan PUO izstaviti potrdilo o preklicu
darovanja.

pisne privolitve upravičencev.
Oblika pisne privolitve je določena z obrazcem, ki ga predpiše
minister, pristojen za zdravstvo. V obrazcu je ha kratko opisan
postopek umetne oploditve in pravne posledice umetne oploditve.
Naloga zdravnika, ki opravlja postopek PUO je seznaniti zakonca
ali zunajzakonska partnerja s potekom postopka umetne oploditve,
morebitnimi nevarnostmi, možnostmi za uspeh in posledicami. Z
namenom, da se zdravniku pomaga pri obveščanju upravičencev,
minister, pristojen za zdravstvo, že v samem obrazcu navede
pomembne podatke o postopku in pravni položaj upravičencev,
ki izhaja iz njihove vloge v postopku. Zdravnik pa mora vsakemu
paru posebej obrazložiti specifičnost posameznega postopka
umetne oploditve. Pravica do obveščenosti je ena izmed temeljnih
pravic v vseh postopkih zdravljenja, še posebej pa je pomembna
v postopku zdravljenja neplodnosti.

26. člen
Določba tega člena izrecno navaja, da darovalka oz. darovalec
do otroka, ki je bil spočet s pomočju darovane jajčne celice ali
darovane semenske celic, nima nobenih pravnih, moralnih ali
kakršnihkoli drugih pravic obveznosti. Čeprav so darovalci starši
z genetskega vidika, pa se med njimi in otroci, spočetimi v
postopku umetne oploditve, ne sme vzpostaviti nobena pravna
zveza.

22. člen
Pisna privolitev upravičencev do PUO velja le za vsak postopek
posebej. Večkrat se zgodi, da je presledek med ponovnim
postopkom daljši.od enega leta, zato bi se lahko z vsakokratno
privolitvijo izognili morebitnim nesporazumom.
Privolitev v postopek lahko prekliče katerikoli od zakonskih ali
zunajzakonskih partnerjev, dokler se semenske celice, neoplojene
jajčne celice ali zgodnji zarodki ne vnesejo v spolne organe ženske.
Nikogar namreč ni mogoče prisiliti, da bi nadaljeval začeti postopek
umetne oploditve. Ker je za začetek postopka umetne oploditve
potrebno soglasje obeh zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev,
je smiselno, da preklic s strani kateregakoli od partnerjev pomeni,
da postopek preneha. Tak preklic je možen le do takrat, ko se
spolne celice ali zgodnji zarodek vnese v spolne organe ženske,
kajti takrat se konča postopek umetne oploditve in ga ni več
mogoče prekiniti. Zdravnik, ki je vodil postopek umetne oploditve,
mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema izdati potrdilo
o prekinitvi postopka.

27. člen
Ta člen določa obveznost centra za PUO, da darovalke in
darovalce spolnih celic in njune spolne celice pregleda. Pregled
mora biti izvršen skladno s pravili biomedicinske znanosti in je
namenjen temu, da se prepreči prenos morebitnih bolezni (še
zlasti virusa HIV) na žensko, ki je v postopku umetne oploditve in
na otroka, ki bo spočet v tem postopku.
28. člen
Omejitev uporabe spolnih celic darovalk in darovalcev je
pomembna zaradi bojazni, da bi se ob neomejeni uporabi spolnih
celic istih darovalk ali darovalcev rodilo preveč polbratov ali
polsester, ki ne bi poznali svojega resničnega biološkega izvora.
Ob morebitnih spočetjih otrok v njihovih medsebojnih zvezah bi
lahko prišlo do bolezni otrok (npr. mongoloidnost), ki so posledica
spolnih odnosov med sorodniki. Glede na število prebivalstva v
Sloveniji menimo, da sta dva otroka, spočeta s spolnimi celicami
posamezne darovalke ali darovalca, primerno število.

II. Postopek umetne oploditve z darovanimi spolnimi
celicami
23. člen
Ta člen posebej določa, da mora zdravnik v postopku umetne
oploditve, kjer se porabijo spolne celice dajalcev, o poteku
postopka in pravnih posledicah poučiti zakonca ali zunajzakonska
partnerja. Postopek s spolnimi celicami dajalcev je tako specifičen,
da se nam je zdelo pomembno določiti prav posebno obveznost
obveščanja o poteku in načinu postopka take oploditve in pravnih
posledicah, ki nastanejo ob spočetju in kasneje rojstvu otroka.
Zakoncem ali zunajzakonskima partnerjema morajo biti opisane
njune pravice in obveznosti do otroka, kakor tudi dejstvo, da je
darovanje spolnih celic anonimno in, da dajalec oz. dajalka nasproti
otroku nima nobenih pravic in obveznosti.
Če zdravnik oceni, da je to potrebno, napoti zakonca ali
zunajzakonska partnerja na posebno psihološko svetovanje pred
začetkom postopka umetne oploditve. Glede na naravo postopka
umetne oploditve s spolnimi celicami darovalk oz. darovalcev
zakon prepušča zdravniku odločitev potrebnosti psihološkega
svetovanja.

7. Ravnanje s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki
29. člen
Namen te določbe je natančno opredeliti za kakšen namen se
lahko uporabijo semenske celice, jajčne celice in zgodnji zarodki.
Načelno se lahko spolne celice in zgodnji zarodki uporabijo le za
postopke umetne oploditve. Izjema od tega načela je znanstvenoraziskovalno delo, ki ga lahko odobri le Komisija za umetne
oploditve in Državna komisija za medicinsko etiko, če so izpolnjeni
pogoji iz tega zakona.
Smisel uporabe spolnih celic in zgodnjih zarodkov je doseči
nosečnost. Zdravniki, biologi in drugo zdravstveno osebje so
dolžni preprečiti uporabo (zlorabo) spolnih celic in zgodnih
zarodkov v druge namene.
30. člen
Izbira spola otroka, spočetega v postopku umetne oploditve, ni
dovoljena. Izjema od tega pravila je, kadar z izbiro spola lahko
prepreči hujša dedna bolezen, katere obstoj je vezan na spol
otroka. Namen tega določila je v tem, da se prepove posegati v
dedno osnovo spolne celice ali zgodnjega zarodka zgolj zaradi
izbire lastnosti otroka.
t
31. člen
V postopku umetne oploditve se lahko zgodi, da se s semenskimi
celicami oplodi več jajčnih celic. Postopki umetne oploditve so za
žensko psihično in fizično naporni, poleg tega pa je možnost

24. člen
Darovanje spolnih celic je lahko le prostovoljno. Pred pisno
privolitvijo darovalke ali darovalca ga/jo je center za PUO dolžan
seznaniti z njenimi/njegovimi pravicami, ki izhajajo iz tega zakona.
Potrebno je opozoriti na anonimnost darovanja, na brezplačnost,
na dolžnost pregleda spolnih celic in na dejstvo, da darovalka oz.
darovalec do otroka, rojenega v postopku umetne oploditve z
uporabo njenih/njegovih spolnih celic, nima nobenih pravic ali
obveznosti. Potrebno je opozoriti tudi na možnost preklica
darovanja.
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uspeha zanositve v vsakem poizkusu relativno majhna. Glede
na to, da je postopek umetne oploditve namenjen zanositvi, smo
mnenja, da naj bo dovoljena oploditev vseh jajčnih celic. Del jajčnih
celic, ki se oplodi, se ne razvije v zarodek, ampak same odmrejo,
del teh celic pa se razvije v zarodek. Tudi med zarodki, ki
nastanejo z oploditvijo jajčnih celic, so razlike. Nekateri so bolj
sposobni za razvoj, nekateri manj. V praksi izvajalci izberejo za
vnos v maternico najboljše zarodke, ki imajo večjo možnost
nadaljnjega razvoja. Zaradi tega je potrebno omejiti število zgodnjih
zarodkov, ki se vnesejo v maternico.
S tem se namreč prepreči večpiodna nosečnost, ki predstavlja
nevarnost za zdravje ženske in samih zarodkov, večinoma pa je
tudi nezaželena. Morebitne preostale zarodke se na željo in pisno
privolitev zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev shrani in lahko
kasneje uporabi za dosego nosečnosti.
Praviloma se v maternico ženske lahko vnesejo največ trije
zarodki. V primeru slabih izgledov za razvoj zarodkov, menimo,
da bi kazalo odločitev o vnosu večjega števila zarodkov prepustiti
Komisiji za postopke umetno oploditev, ki bi o tem odločila na
podlagi zahteve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev in mnenja
zdravnika, ki vodi postopke umetne oploditve.

oploditve, celice ali zgodnje zarodke odstopi novoizbranemu centru
za PUO.
i
36. člen
Ta določba prepoveduje vsakršno posredovanje v zvezi s spolnimi
celicami v katerikoli fazi postopka umetne oploditve. Dejavnost
izvajanja postopkov umetne oploditve in z njimi povezano ravnanje
s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki je v izključni pristojnosti
centrov za postopke umetne oploditve, katerih dejavnost je
nadzorovana. Posredovanje v prometu človeških celic je po našem
mnenju moralno in etični? sporno, zato ga zakon prepoveduje.
9. Znanstvenoraziskovalno delo
37. člen
V 29. členu je določeno, da se spolne celice in zgodnji zarodki
načeloma lahko uporabljajo le za postopke umetne oploditve.
Vendar si ni mogoče zamisliti napredka nobene znanosti brez
raziskav; to velja tudi za področje biomedicine oz. zdravljenja
neplodnosti. Glede na dejstvo, da gre za občutljivo področje
ravnanja s človeškimi spolnimi celicami, je možnost znanstvenoraziskovalnega dela z zakonom omejena. Določba drugega
odstavka za raziskave na zgodnjih zarodkih narekuje pridobitev
dovoljenj zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se jima
pomaga v postopku umetne oploditve (in od katerih celic izvira
zarodek), Komisije za umetne oploditve in Državne komisije za
medicinsko etiko. Pridobitev vseh teh dovoljenj jamči, da bodo
zgodnji zarodki resnično uporabljeni zgolj za znanstvenoraziskovalne namene.

32. člen
Ravnanje s človeškimi spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki
prinaša s seboj veliko etično in moralno odgovornost oseb, ki
sodelujejo v postopkih umetne oploditve. Zakon v tem členu
našteva nekatere izmed prepovedanih ravnanj, hkrati pa ne
zaključuje njihovega seznama. V prihodnosti se lahko namreč
pojavi tudi druge oblike ravnanj, ki imajo lahko hude posledice za
celotno družbo. Kloniranje, ustvarjanje zarodkov s spojitvijo
človeških in živalskih celic in ostali nenaravni posegi imajo tako
stopnjo zavržnosti, da bi jih kazalo uvrstiti tudi v kazenski zakonik.
Do uvrstitve v kazenski zakonik so v tem zakonu opredeljeni le
kot prekrški.

10. Zbiranje in shranjevanja podatkov in poročila
38. člen
V tem členu je opisano, katere podatke naj bi zbirali centri za
postopke umetne oploditve. Namen člena je poenotenje podatkov,
kasnejšo obdelavo in poročanje o zbrani evidenci pa urejajo drugi
členi.

8. Shranjevanje spolnih celic in zgodnjih zarodkov
33. člen
Zakon določa, da se spolne celice in zgodnji zarodki lahko
shranjujejo le za namen uporabe v kasnejših postopkih umetne
oploditve. Drugačna uporaba le-teh (razen v posebne
znanstvenoraziskovalne namene v skladu s tem zakonom) ni
dovoljena. Vsak center za postopke umetne oploditve lahko
samostojno shranjuje spolne celice in zgodnje zarodke.

39. člen
Varovanje podatkov iz prejšnjega člena je konkretizacija načel
varovanja človekove zasebnosti in človekovega dostojanstva.
Podatki o postopkih umetne oploditve se lahko posredujejo le
sodiščem in upravnim organom pod pogoji iz 2. odstavka 16.
člena zakona, v omejenem obsegu Komisiji za PUO in zakoncema
ali zunajzakonskima partnerjema, ki se zdravita v postopku
umetne oploditve.

34. člen
Shranjevanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic lahko po
tej določbi traja največ 10 let, zgoodnjih zarodkov pa največ 5 let.
Iz izjemnih, zdravstveno utemeljenih razlogov se lahko, z
dovoljenjem Komisije za PUO, shranjevanje semenskih celic in
neoplojenih jajčnih celic podaljša za 10 let, zgodnjih zarodkov pa
za največ 5 let. Podaljšanje zahteva oseba, od katere spolne
celice izvirajo.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka je treba semenske celice,
neoplojene jajčne celice ter zarodke zavreči. Pred zavrženjem
mora center za PUO o poteku roka iz prejšnjega odstavka o tem
obvestiti osebo, od katere celice izvirajo. Izjemoma se lahko, ob
pogojih iz 37. člena tega zakona, raziskujejo zgodnji zarodki.

40. člen
Ta člen določa dolžnost centrov za PUO poročati Komisiji za
PUO o opravljenih umetnih oploditvah v rokih in na način, kot to
določi minister, pristojen za zdravstvo. Obdelava zbranih podatkov
in poročanje o izvajanju postopkov umetne oploditve je ena od
bistvenih nalog Komisije za PUO. Brez natančnih in ažurnih
podatkov posredovanih s strani centrov za PUO te naloge ni
mogoče izvajati. Zakon predvideva, da se ločeno vodi evidenca o
postopkih umetne oploditve z darovanimi spolnimi celicami.

35. člen
Določba tega člena izrecno predpisuje, da lahko s spolnimi
celicami in zgodnjimi zarodki razpolaga le center za PUO.
Kot smo že večkrat omenili, lahko izvaja postopke umetne
oploditve le specializirana zdravtsvena ustanova, ki jo za to
pooblasti minister, pristojen za zdravstvo. V primerih, kadar se
zakonski par ali zunajzakonska partnerja odločita zamenjati center
za PUO, lahko center za PUO, ki je prej opra v!jat postopke umetne
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11. Kazenske določbe
41., 42, 43., 44, 45. in 46. člen
Kazenske določbe so v tem zakonu omejene le na prekrške.
Razlog je v pravnem redu Republike Slovenije, ki se drži načela,
da naj bi bile vse kazenske določbe (ne glede na področje, ki ga
urejajo) zajete v enem zakonu. Ne glede na dejstvo, da bodo v
prihodnosti vse kazenske določbe, ki bodo predstavljale kaznivo

20

27. januar 1999

48. člen
Končna določba narekuje ministru, pristojnemu za zdravstvo,
izdati predpise, navodila in obrazce, navedene v tem zakonu,
najkasneje v roku 6 mesecev.
Dokler minister, pristojen za zdravstvo, ne izda omenjenih
predpisov, centri za PUO iz 47. člena nadaljujejo z izvajanjem
dejavnosti na način, kot je bil v praksi pred sprejemom zakona. Ta
določba je pomembna, ker bi v nasprotnem primeru prišlo do
zaustavitve vseh postopkov umetne oploditve do sprejema
predpisov, ki jih predvideva ta zakon.

dejanje s področja, ki ga ureja ta zakon, zajete v kazenskem
zakoniku, pa menimo, da je potrebno do tovrstne ureditve kazniva
ravnanja sankcionirati že v tem zakonu. Zategadelj je zakon
opredelil vsa ravnanja kot prekrške in jih razvrstil po stopnjah, od
težjih prekrškov k lažjim. Temu primerne so tudi zagrožene kazni.
Poleg denarnih kazni je kazen tudi odvzem dovoljenja za
opravljanje postopkov umetne oploditve za hujše vrste prekrškov.
12. Prehodne in končne določbe

49. člen
Ta člen določa, da se Komisija za PUO iz 18. člena tega zakona
ustanovi pri Ministrstvu za zdravstvo najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

47. člen
V prehodni določbi je določeno, da zdravstvene ustanove, ki so
dosedaj opravljale postopke umetne oploditve (centri za PUO Ginekološka klinika v Ljubljani, Ginekološka klinika v Mariboru in
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna) nadaljujejo
izvajanje postopkov umetne oploditve tako, da se šteje, da so, ne
glede na določbe 1. odstavka 14. člena, pridobili dovoljenje že na
podlagi samega zakona od dne uveljavitve zakona dalje. Razlog
za to določbo je v tem, da se s tem avtomatično »legalizira«
njihovo delo, ki ga dosedanji zakon o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
ni v celoti predvidel. Poleg tega pa je potrebno opozoriti, da bi
morebiten dolgotrajen postopek izdajanja dovoljenj tem centrom
povzročil kršenje ustavne pravice do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok in precejšnje vrste čakajočih upravičencev za
postopke umetne oploditve.

50. člen
S to določbo se razveljavijo členi zakona o zdravstvenih ukrepih
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok (Uradni list SRS št. 11/77), ki določajo postopke umetne
oploditve in jih je treba nadomestiti s tem zakonom.
51. člen
Določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Za sprejem zakona je namreč predviden
hitri postopek.

*
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Predlog zakona o

ZAČASNI

DOLOČITVI

DOLOČANJE

PLAČ

OSNOVE

ZA

POSLANCEV

(ZZDODPP)
- EPA 684 - II - skrajšani postopek

Borut Pahor
poslanec DZ

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

Ljubljana,

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga
podpisani poslanec
- PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI DOLOČITVI OSNOVE
ZA DOLOČANJE PLAČ POSLANCEV

Predlagatelj
Borut Pahor, l.r.

ko javnost enoglasno protestira proti slehernemu povišanju
poslanskih plač in to tudi tistemu, ki ga avtomatično predpisuje
zakon. Kot predlagatelj menim, da je treba ta protest javnosti
upoštevati in z uspešnejšim delom oblikovati okoliščine, ki bi
morebiten predlog za porast plač tolerirale. Gre tako za ugled
parlamenta kot za vsestranske učinke njegovega dela, predvsem
na blaginjo ljudi.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Javnost seveda nikoli in nikjer ne pozdravi porasta plač političnih
funkcionarjev z navdušenjem. Splošne politične in socialne
okoliščine pa lahko oblikujejo neko javnomnjenjsko soglasje, ko
se javnost ne postavi odločno proti temu in tako odločitev dopusti.
V bistvu je to definicija primerne funkcionarske plače. Druge
takorekoč ni, saj si politični funkcionarji sami določijo plače, javnost
pa je pri tem njihov edini nadzornik.

V letu 1998 smo spremljali relativno umiritev porasta plač. To je bil
rezultat zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja
plač, ki je uzakonil dogovor socialnih partnerjev o plačni politki v
lanskem letu in prvi polovici letošnjega. To gibanje plač je ugodno
vplivalo na vrsto ekonomskih kazalcev, zato bi morali odgovorni
storiti vse, da se ta trend ne spremeni. Nesprejemljivo bi bilo, če

Slovenija se glede tega vprašanja ta hip očitno nahaja v položaju,
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plač.

bi k temu najprej in predvsem prispevala javna polemika o
poslanskih plačah, njihov morebiten dvig in sprožitev enakih
pričakovanj in zahtev pri drugih plačnih skupinah.

Zakon izhaja iz načela solidarnosti, saj v času, ko se zaostrujejo
socialne razmere in poslabšuje socialna varnost mnogih ljudi,
zvišanje funkcionarskih plač ni pravično.

Ta razprava je seveda lahko tudi zelo demagoška razprava.
Predlagatelj tega zakona je ne bo spodbujal. S predlogom zakona
ponuja političnemu razredu priožnost, da zaključi javno polemiko
o tem vprašanju brez strankarskih ali drugih licitiranj in omogoči
preusmeritev javnosti na druga, bolj pomembna vprašanja.

3. Ocena finančnih posledic za proračun Republike
Slovenije
Izvajanje zakona ne bo povzročilo dodatnih stroškov za proračun
Republike Slovenije, ampak bo pomenilo prihranke proračunskih
sredstev pri vseh tistih uporabnikih proračunskih sredstev, pri
katerih so zaposleni funkcionarji, ki so vezani na osnovo plač po
katerih se izračunavajo poslanske plače.

2. Cilji in načela zakona
Cilj predlaganega zakona je, da določi osnovo za določanje plač
poslancev do sprejema zakona o javnih uslužbencih in s tem
prepreči vsakoletne javne diskusije o povečevanju poslanskih

2. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Osnova za določanje plač poslancev znaša 102.708 tolarjev in
se uporablja do sprejema Zakona o javnih uslužbencih.

1. člen

3. člen

S tem zakonom se določa osnova za določanje plač poslancev,
funkcionarjev v državnih organih, sodnikov in sodnikov za
prekrške, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev in njegovih
pomočnikov ter družbenega pravobranilca in njegovih
namestnikov.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.2.1999.

III. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
V prvem členu zakon opredeljuje vse kategorije javnih
uslužbencev za katere se zakon uporablja.

so vezani na plače poslancev v višini iz decembra 1998. Ta osnova
se uporablja do sprejetja Zakona o javnih uslužbencih, ki naj bi
celovito uredil vprašanje plač javnih uslužbencev.

K 2. členu:
V drugem členu je opredeljena višina osnove za določanje plač
poslancev in posledično tudi vseh tistih kategorij zaposlenih, ki

K 3. členu:
Tretji člen ureja začetek veljavnosti zakona in začetek njegove
uporabe.

poročevalec, št. 4
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Predlog zakona o

RAČUNOVODSTVU

(ZR)

- EPA 1618 - tretja obravnava z amandmaji in poročilom

Vlada Republike Slovenije je na dne 13/1-1999 določila besedilo:

amortizacije javnih zavodov.

- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/12-1998,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Marija JANC, državna sekretarska v Ministrstvu za finance,
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o računovodstvu - tretja in poročilo
Vlade Republike Slovenije o skladnosti rešitev v 15., 48. in 49.
členu zakona o računovodstvu glede možnosti obračunavanja

standardi (v nadaljevanju: računovodski standardi). Računovodske standarde izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen
na podlagi zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93).

Besedilo členov
I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE

1. člen

3. člen

S tem zakonom se ureja vodenje poslovnih knjig ter Izdelava
letnih poročil za proračun In proračunske uporabnike ter za
pravne osebe javnega prava In pravne osebe zasebnega
prava (v nadaljevan|u: pravne osebe), ki ne vodijo poslovnih
knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona
o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih.

Pravne osebe so odgovorne za sestavljanje knjigovodskih listin.
Pooblaščena oseba pravne osebe ali oseba, na katero je
preneseno pooblastilo, jamči s podpisom na listini, da je
knjigovodska listina resnična in da pošteno prikazuje podatke o
poslovnih dogodkih.

Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov
Izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne službe.

4. člen

2. člen

Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja
knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za
sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo
hranjenje v skladu s tem zakonom In računovodskimi

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna
poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi,
kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi
27. januar 1999
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12. člen

standardi.

Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni
višini oziroma v bruto znesku in jih ne smejo medsebojno
poračunavati.

5. člen
Poslovne knjige so javne listine.
Poslovne knjige se vodijo v slovenskem jeziku in v tolarjih.

13. člen
6. člen

Pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo proračun, proračunski uporabniki In druge pravne osebe javnega prava enotni
kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance,
pravne osebe zasebnega prava pa kontni okvir, ki ga predpiše
Slovenski inštitut za revizijo.

Pravne osebe vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega
knjigovodstva, če s tem zakonom ni določeno drugače.
7. člen
Pravne osebe vodijo temeljne in pomožne knjige.

14. člen

Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna knjiga.

Pravne osebe izkazujejo podatke v izvenbilančni evidenci, če
obravnavajo poslovne dogodke, ki trenutno ne vplivajo na
postavke v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov, vendar
so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev, za
morebitne prihodnje obveznosti, kontroliranje poslovnih procesov
in za informiranje.

Pomožne knjige so analitične evidence in druge pomožne
knjige, ki dopolnjujejo konte glavne knjige.
Vodenje temeljnih knjig je obvezno, vodenje pomožnih knjig pa
samo, če verodostojni podatki, niso zagotovljeni drugače.

Poslovni dogodki, izkazani v izvenbilančni evidenci, ob nastanku
ne morejo imeti narave bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva,
obveznosti do virov sredstev ter na prihodke in odhodke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obvezno vodijo
naslednje pomožne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga
opredmetenih osnovnih sredstev, ter knjiga terjatev do kupcev in
obveznosti do dobaviteljev.

III. PRIHODKI IN ODHODKI
Vodenje poslovnih knjig se lahko zaupa drugi pravni osebi oziroma
samostojnemu podjetniku.

15. člen
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo v skladu z določbami
tega zakona in predpisi, Izdanimi na njegovi podlagi ter
računovodskimi standardi.

8. člen
Pravne osebe, ki imajo celotno vrednost sredstev, načrtovano
za tekoče leto ali stanje na dan predpreteklega obračunskega
leta ali letni celotni prihodek, načrtovan za tekoče leto ali dosežen
v predpreteklem obračunskem obdobju manjše od 1 milijona
tolarjev, lahko ne glede na 7. člen tega zakona, vodijo le blagajniško
knjigo, knjigo prihodkov in odhodkov ter register osnovnih
sredstev.

Merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov
uporabnikov enotnega kontnega načrta predpiše minister,
pristojen za finance.
Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta
se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega
toka (plačane realizacije).

Odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig sprejme pristojni organ pravne osebe v soglasju z ustanoviteljem, če z aktom o
ustanovitvi ni določeno drugače.

Ne glede na določbe tretjega odstavka lahko minister,
pristojen za finance za uporabnike enotnega kontnega
načrta, ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje proizvodov
In storitev na trgu in drugih neproračunsklh virov, določi,
da se prihodki In odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi.

9. člen
Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje
poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in
drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja
poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na
trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti,
gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.

16. člen
Odhodke poslovanja izkazujejo pravne osebe glede na vrsto
dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na odhodke,
ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se
nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

10. člen
Za posamezne pravne osebe, ki letno pridobivajo iz sredstev
javnih financ več kot 20% vseh prihodkov, ali če znaša
vrednost sredstev, pridobljenih javnih financ več kot 20%
aktive pravne osebe, lahko minister, pristojen za finance v
soglasju z ministrom, pristojnim za dejavnost, ki jo opravlja
pravna oseba predpiše dodatne podatke, ki jih morajo te
zagotoviti v poslovnih knjigah.

17. člen
Pravne osebe izkazujejo prihodke po vrstah in namenih iz naslova
opravljanja javne službe, iz naslova prodaje proizvodov in storitev
na trgu in drugih virov.
18. člen

11. člen

Pravne osebe, ki se financirajo iz sredstev javnih financ, ne smejo
vzpostavljati dologoročnih rezervacij z vnaprejšnjim
vračunavanjem stroškov ali odhodkov oziroma z dolgoro-

Pravne osebe sestavljajo računovodske izkaze in poročila o
poslovanju za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
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čnim razmejevanjem prihodkov v breme sredstev javnih
financ.

primerih določenih z zakonom.
Letno poročilo potrdi pristojni organ pravne osebe oziroma
ustanovitelja, če je z zakonom ali aktom o ustanovitvi tako
določeno.

IV. UGOTAVLJANJE IZIDA POSLOVANJA
19. člen (19. člen)

27. člen (29. člen)

Pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek
prihodkov nad odhodki (v nadaljnem besedilu: presežek)
ter presežek odhodkov nad prihodki (v nadaljnem besedilu:
primanjkljaj).

Računovodske izkaze in pojasnila ter poslovno poročilo
podpisuje za to pooblaščena oseba pravne osebe.

Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo
ustanovitelja pravne osebe.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter
obveznosti do virov sredstev pravne osebe ob koncu
obračunskega obdobja. V bilanci stanja so lahko, če tako
določa predpis ali računovodski standard, Izkazani tudi
podatki, ki jih Ima pravna oseba v najemu ali v upravljanju.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev morajo biti
razčlenjena glede na njihovo vrsto ter ročnost.

28. člen (30. člen)

Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo
ustanovitelja pravne osebe.
(20. člen - črtan)
(21. člen - črtan)

Izkaz prihodkov In odhodkov vsebuje podatke o prihodkih
In odhodkih, ki jih je pravna oseba dosegla v obračunskem
obdobju. Prihodki iz sredstev javnih financ ter prihodki
doseženi z upravljanjem javne službe morajo biti posebej
izkazani. Odhodki morajo biti razčlenjeni tako, da omogočajo
vpogled v strukturo stroškov po njihovih vrstah kot jih
opredeljujejo predpisi oziroma računovodski standardi.

V. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO
20. člen (22. člen)
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno
stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov,
odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj poslovanja.

Podrobnejšo vsebino, členitev in obliko bilance stanja, Izkaza
prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom za uporabnike
enotnega kontnega načrta določi minister, pristojen za finance, podrobnejšo vsebino, členitev in obliko bilance stanja
In Izkaza prihodkov In odhodkov ter pojasnil k izkazom za
uporabnike kontnega okvira pa določa računovodski standard.

Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in
odhodkov.
21. člen (23. člen)
Pravne osebe sestavljajo letno poročilo. Letno poročilo je
sestavljeno Iz bilance stanja, Izkaza prihodkov in odhodkov,
pojasnil k izkazom In poslovnega poročila.

29. člen (31. člen)
Podatki v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske
bilance države.

22. člen (24. člen)
Izjemoma izdelajo pravne osebe letna poročila tudi med letom in
sicer ob statusnih spremembah, prenehanju in v drugih primerih,
določenih z zakonom.

VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN IN
POSLOVNIH KNJIG
30. člen (32. člen)

23. člen (25. člen)

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s
predpisi, s tem da je minimum hranjenja:

Pravne osebe izkazujejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov na dan 31. decembra.

Trajno:
- za letne računovodske izkaze in končne obračune plač
zaposlenih ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih
obračunov plač,

24. člen (26. člen)
Pravne osebe ugotavljajo prihodke, odhodke, presežek ali
primanjkljaj prihodkov v obdobju od 1 .januarja do 31. decembra v
izkazu prihodkov in odhodkov, razen, če nI z zakonom
določeno drugače.

10 let:
- za glavno knjigo in dnevnik,

25. člen (27. člen)

5 let:
- za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom
predpisane listine,
- za pomožne knjige,

Računovodski izkazi vsebujejo podatke tekočega obračunskega
obdobja in preteklega obračunskega obdobja.
26. člen (28. člen)

3 leta
- za knjigovodske listine plačilnega prometa,

Letno poročilo mora biti sestavljeno in predloženo pristojnim
organom pravnih oseb najpozneje v dveh mesecih po preteku
poslovnega leta oziroma najpozneje v dveh mesecih po
prenehanju oziroma statusni spremembi pravne osebe in v drugih
27. januar 1999

2 leti:
- za prodajne in kontrolne bloke, pomožne obračune in podobne
knjigovodske listine.
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38 člen (42. člen)

(33. člen - črtan)

Ne glede na 40. člen tega zakona pravna oseba lahko popisuje
knjige, filme, fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike,
predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki
so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti, v daljših
obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme
biti daljše od petih let.

VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH
31. člen (34. člen)
Pravne osebe vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v
skladu z računovodskimi standardi, če ni s tem zakonom ter
drugimi predpisi določeno drugače.

39. člen (43. člen)

32. člen (35. člen)

Pravne osebe opravijo popis praviloma po stanju na dan 31.
decembra.

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni
vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna
vrednost ni znana.

Izjemoma se opravi popis tudi med letom in sicer ob statusnih
spremembah, prenehanju in v drugih primerih, določenih z
zakonom.

Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z
računovodskimi standardi.

40. člen (44. člen)

Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za
morebitne davke, stroške prevzema in druge neposredne
stroške.

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ pravne osebe
ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov,
odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu
sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi.

V nabavno vrednost se ne sme všteti tisto, kar presega
normalne stroške nakupa oziroma graditve osnovnega
sredstva.

Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja
sredstev in neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je
treba odločiti o potrebnih ukrepih.
Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne
osebe.

Knjigovodska vrednost opredmetenih sredstev ter drugih
sredstev pravne osebe ne more biti večja od njihove iztržljive
oziroma realne vrednosti.

IX. ODPISOVANJE NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

(36. člen - črtan)
33. člen (37. člen)

41. člen (45. člen)

Za drobni inventar se štejejo opredmetena osnovna sredstva
v skladu z računovodskimi standardi.

Odpis je reden ali izreden.

34. člen (38. člen)

42. člen (46. člen)

Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja.

Reden odpis se opravlja v skladu z računovodskimi standardi.

35. člen (39. člen)

Za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava predpiše stopnje in način po katerem se opravlja reden
odpis minister, pristojen za finance.

Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo najmanj
v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin, ki jih določi Banka
Slovenije.

43. člen (47. člen)
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe,
znižanja tržnih cen za istovrstna sredstva ter v primeru skrajšanja
predvidene življenjske dobe, ki je bila upoštevana za izračun.

VIII. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
36. člen (40. člen)

Proračunski uporabniki In druge osebe javnega prava morajo
za izreden odpis pridobiti soglasje ustanovitelja, če je tako
določeno z aktom o ustanovitvi.

Pravne osebe ob koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev
in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim
s popisom (inventuro) .

44. člen (48. člen)

37 člen (41. člen)

Odpis opreme In drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
ki so last Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih
skupnosti in jih Imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne
osebe javnega prava v upravljanju, se Izkaže praviloma kot
popravek nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh
sredstev.

Ob koncu poslovnega leta je potrebno posebej uskladiti obveznosti
in terjatve proračunov in pravnih oseb, ki financirajo programe
oziroma storitve drugih oseb javnega prava s prejemniki sredstev
iz javnih financ.
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XIII. NALOGE IN ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA,
PRAVICE IN ODGOVORNOSTI POOBLAŠČENIH OSEB

(49. člen - črtan)
45. člen (50. člen)

52. člen (57. člen)
Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.
Pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva ter
pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z
materialnimi in finančnimi sredstvi v pravilniku o računovodstvu.

X. REVALORIZIRANJE SREDSTEV
46. člen (51. člen)

XIV. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE
REVIDIRANJE

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter
kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge pravne
osebe, ki vodijo poslovne knjige po določbah Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. list. Rs št. 30/93, 29/94, 82/94 in
20/98) ter Zakona o gospodarskih javnih službah (Url. list
RS št. 32/93) se revalorizirajo ob koncu poslovnega leta na
podlagi računovodskih standardov.

53. člen (58. člen)
Kontroliranje podatkov in notranje revidiranje uredijo pravne osebe
v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.
Notranje revidiranje obvezno organizirajo pravne osebe javnega
prava, ki jih določi minister, pristojen za finance, ob upoštevanju
obsega sredstev iz javnih financ prihodkih obračunskega
obdobja, če ta presega 100 mio SIT, oziroma, če je
ustanovitvena vloga države ali lokalne samoupravne
skupnosti višja od 500 mio SIT.

47. člen (52. člen)
Proračun, proračunski uporabniki in druge pravne osebe
javnega prava za druga sredstva in obveznosti do virov
sredstev revalorizacije ne opravljajo, razen, če je tako
določeno s pogodbo ali predpisom.

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarski znesek iz prejšnjega
odstavka, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti
ECU po tečaju Banke Slovenije.

48. člen (53. člen)
Revalorizacijski učinek sredstev in obveznosti do virov
sredstev izkazujejo proračun, proračunski uporabniki in
druge pravne osebe javnega prava kot povečanje oziroma
zmanjšanje lastnih virov sredstev.

54. člen (59. člen)
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb
in so po merilih določenih za gospodarske družbe majhne in
srednje družbe, ne zagotavljajo revidiranja letnih računovodskih
izkazov na podlagi 67. člena zakona o gospodarskih javnih
službah.

XI. FINANČNO POSLOVANJE IN PLAČILNI PROMET
49.člen (54. člen)
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s predpisi in s splošnimi
načeli finančnega poslovanja.

XV. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen (60. člen)

50. člen (55. člen)

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
100.000 do 6,000.000 tolarjev, če:

Plačilni promet za pravne osebe javnega prava se opravlja
praviloma kot brezgotovinski promet in mora potekati na računu
pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.

1. ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih listin,
vrste knjigovodskih listin, odgovornosti za sestavo, gibanje
in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja (4.
člen);

XII. PREDLAGANJE IN POŠILJANJE LETNIH
POROČIL

2. ne vodi poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva
(6. člen);

51 člen (56. člen)
Pravne osebe do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega
leta predložijo letno poročilo Iz 23.člena tega zakona
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov.

3. vodi poslovne knjige v nasprotju z določbami tega zakona
(prvi odstavek 8. člena);
4. ne zagotovi ločenega spremljanja poslovanja in prikaza izida
poslovanja s sredstvi javnih financ od sredstev z
opravljanjem javne službe (9. člen);

Pravne osebe javnega prava morajo v roku Iz prejšnjega
odstavka predložiti letno poročilo tudi ministrstvu, v
pristojnosti katerega sodi dejavnost, ki Jo opravlja pravna
oseba in na zahtevo ministrstvu, pristojnemu za finance,
razen če ni z drugim zakonom določeno drugače.

5. v poslovnih knjigah ne zagotovi dodatnih podatkov, ki jih
predpiše minister, pristojen za finance (10. člen);
6. računovodski izkazi ne prikazujejo resničnega stanja
premoženja, prihodkov, odhodkov ter presežka oziroma
primanjkljaja poslovanja (20.člen);

Organizacija, pooblaščena za obdelovanje In objavljanje
podatkov mora podatke Iz letnih poročil dati na razpolago
vsakomur, ki to zahteva ter mu proti nadomestilu dejanskih
stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.

7. ne hrani knjigovodskih listin In poslovnih knjig v skladu
z zakonom (30. člen);
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8. ne vrednoti postavk v računovodskih izkazih v skladu z
računovodskimi standardi; (31. člen)

najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
57. člen (62. člen)

9. ne vrednoti opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z
določbami tega zakona (32. člen);

Do sprejema posebnega predpisa opravlja naloge organizacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov
po tem zakonu agencija RS za plačilni promet.

10. ne šteje med drobni inventar opredmetenih osnovnih
sredstev v skladu z računovodskimi standardi ( 33. člen);

58 člen (63. člen)

11. ne vrednoti tujih plačilnih sredstev po srednjem tečaju
Banke Slovenije v skladu z določbami (34. člena)

Minister, pristojen za finance predpiše akte na podlagi, 13. 15.,
30., 46.in 58. člena tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona .

12. ne vrednoti plemenitih kovin in predmetov iz takih kovin
na podlagi cen, ki jih določi Banka Slovenije na trgu (35.
člen);

59. člen (63. a člen)
Ne glede na določbe 1. člena tega zakona uredijo z dnem,
ko se prične uporabljati ta zakon vodenje poslovnih knjig In
izdelavo letnih poročil v skladu z določbami tega zakona, ki
se nanašajo na proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava tudi:

13. ne uskladi popisa sredstev In obveznosti do virov
sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom
(36. člen);
14. ob koncu poslovnega leta ne uskladi obveznosti in
terjatev v skladu z določbami tega zakona (37. člen)

1.
2.
3.
4.

15. ne izda navodil za popis (3. odst. 40. člena);
16. v roku ne predloži letnega poročila organizaciji,
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,
ministrstvu, prostojnemu za dejavnost In na zahtevo
ministrstvu, pristojnemu za finance (51. člen)

5.
6.

17. ne uredi nalog In organizacije računovodstva In
odgovornosti pooblaščenih oseb v pravilniku (52. člen);

7.

18. ne organizira notranjega revidiranja (2. odst. 53. člena).

8.
9.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Slovenski odškodninski sklad d.d.
Ekološko razvojni sklad RS d.d.
Sklad za razvoj malega gospodarstva
Kapitalski sklad pokojninskega In invalidskega
zavarovanja d.d.
Stanovanjski sklad pokojninskega In invalidskega
zavarovanja d.d.
Sklad za regionalni razvoj In ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja d.o.o.
Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz NEK
Družba za avtoceste RS d.d.
Agencija RS za prestrukturiranje In privatizacijo
60. člen (64. člen)

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/
90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90).

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Zadruge, z dnem uporabe tega zakona, prenehajo uporabljati
zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/
90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in s teniidnem uporabljajo
za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil, zakon o
gospodarskih družbah.

56. člen (61. člen)
Uskladitev računovodskih evidenc s tem zakonom se opravi
po stanju na dan 1.1.1999.
Pravilnik iz 4. In 52. člena (4. in 57. člena) tega zakona so
dolžne pravne osebe sprejeti najkasneje v 90 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

Uskladitev računovodskih evidenc iz prejšnjega odstavka opravijo
zadruge v skladu z navodili, ki jih v 30 dneh po uveljavitvi zakona
izda Slovenski Inštitut za revizijo v soglasju z Zadružno zvezo
Slovenije.

Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za
uporabnike enotnega kontnega načrta Izda ministrstvo
pristojno za finance, za uporabnike kontnega okvira pa
Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za finance , v 30 dneh po uveljavitvi zakona.

61. člen (65. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Slovenski inštitut Izda računovodske standarde Iz 2. člena
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OBRAZLOŽITEV
upošteval in vnesel sprejete amandmaje v Predlog ZR za tretjo
obravnavo. Poleg tega je predlagatelj redakcijsko v 56. členu (60.
členu) uskladil navedene člene predloga zakona za tretjo
obravnavo, na katere odkazuje posamezna kazenska določba
tega člena.

Državni zbor RS je na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega
zbora pri drugi obravnavi Predloga Zakona o računovodstvu
sprejel 24/12-1998 sklep, s katerim je zadolžil Vlado RS da pripravi
Predlog Zakona o računovodstvu (ZR) za tretjo obravnavo. Poleg
tega je Državni zbor sprejel še dodatni sklep, s katerim je zadolžil
Vlado RS da prouči skladnost rešitev v 15., 48. in 49. členu ZR in
pripravi o tem poročilo Državnemu zboru.

Zaradi manjših neskladnosti v Predlogu zakona za tretjo
obravnavo, ki jih je ugotovil predlagatelj pri pripravi Predloga zakona
za tretjo obravnavo, je predlagatelj pripravil tudi amandmaja k
Predlogu zakona za tretjo obravnavo, ki pa ne pomenita
vsebinskih sprememb temveč le nomotehnično uskladitev
besedila Predloga zakona. K posameznima amandmajema, ki
sta priložena k gradivu so podane tudi obrazložitve, iz katerih je
razvidno katere neskladnosti se s predlaganima amandmajema
urejajo.

V drugi obravnavi je Državni zbor sprejel amandmaje k 1., 4., 7.,
10., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 29., 30.,
33., 34., 35., 36., 37., 39., 43., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 56.,
58., 60., 61., 62., 64. in 65. členu, z amandmajem pase je dodal še
63. a člen.
Predlagatelj je vse sprejete amandmaje k naštetim členom

Predlagatelj je skrbno proučil skladnost navedenih členov in
ugotovil, da je potrebno zaradi uskladitve navedenih členov
dopolniti 48. člen, tako da bo zakon omogočal ustrezno
obračunavanje in izkazovanje sredstev amortizacije oseb javnega
prava v skladu z ostalimi določbami tega zakona.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K 44.členu (48. členu)
V 44.členu (48. členu) se doda 2. odst., ki se glasi:

K 56. členu (61. členu)

»Ne glede na določbe prvega odstavka se odpis opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev za uporabnike enotnega
kontnega načrta iz 4. odst. 15. člena opravi v breme prihodkov
kot strošek amortizacije. V tem primeru morajo osebe javnega
prava sredstva obračunane amortizacije, ki se zagotavljajo iz
prihodkov za opravljanje javne službe, izkazati ločeno.«

V prvem odst. se letnica 1.1.1999 nadomesti z letnico »1.1.2000".
OBRAZLOŽITEV:
Predlagan amandma je potreben zaradi redakcijske uskladitve
56. člena z 61. členom, ki določa, da se ZR uporablja od 1.1.2000.
V kolikor ne bi uskladili 56. in 61. člena, bi bilo v zakonu neskladje,
saj ne bi bilo mogoče usklajevati računovodskih evidenc na podlagi
zakona ki se še ne bi uporabljal.

OBRAZLOŽITEV:
V drugi obravnavi sta bila s sprejetimi amandmaji črtana drugi
stavek prvega odst. 48. člena in 49. člen v celoti. Glede na
spremembo 15. člena zakona je Državni zbor s posebnim sklepom
zadolžil predlagatelja naj prouči skladnost 15., 48. in 49. člena ZR.

Ljubljana, 13/1-1999
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POROČILO VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE O SKLADNOSTI REŠITEV V
15., 48. IN 49. ČLENU ZAKONA O
RAČUNOVODSTVU GLEDE MOŽNOSTI
OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE
JAVNIH ZAVODOV
Predlagatelj je glede na dodatni sklep posebej skrbno proučil
skladnost rešitev glede možnosti obračunavanja amortizacije
javnih zavodov ter z ustrezno določbo dopolnil 48. člen predloga
zakona. Menimo, da takšna definicija omogoča ohranjanje
amortizacije pri vseh tistih pravnih osebah javnega prava, ki
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pridobivanjo prihodke iz naslova prodaje proizvodov in storitev
na trgu in iz drugih neproračunskih virov in, za katere minister,
pristojen za finance določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v
skladu z računovodskimi standardi.
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Predlog zakona o

MINIMALNI

PLAČI

(ZNIP)

- EPA 683 - II - prva obravnava

SKUPINA POSLANCEV

in ga pošiljajo v prvo obravnavo

Ljubljana, 20.1.1999

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97)
vlagajo podpisani poslanci

Peter PETROVIČ, l.r.
Stanislav BRENČIČ, l.r.
Ivan KEBRIČ, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

I. UVOD

Predlog zakona ne pomeni poseganja v dosedanjo prakso
določanja minimalne plače s sporazumom socialnih partnerjev.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

2. PREDLAGANE REŠITVE
Z zakonom je določeno, da minimalno plačo in način njenega
usklajevanja določajo socialni partnerji v okviru Ekonomskosocialnega sveta. Zakon tudi določa višino minimalne plače v
prehodnem obdobju do nove določitve.

Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač
(Uradni list RS, št. 40/97 in 9/98) velja do 30.6.1999. S prenehanjem
veljavnosti zakona ni več pravne podlage za izplačevanja
minimalne plače, kar za zaposlene, ki jo prejemajo, lahko pomeni
občutno poslabšanje življenjske ravni. Socialni partnerji naj bi do
roka prenehanja veljavnosti navedenega zakona sicer sklenili
ustrezen dogovor ali sporazum, vendar je za zagotovitev pravne
podlage za izplačilo minimalne plače potreben tudi sprejem
ustreznega zakona.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Glede na to, da zakon pomeni uzakonitev dosedanje prakse
določanja minimalne plače, je možno predvideti, da bodo posledice
za državni proračun nevtralne.

Predlagani zakon pomeni preprečevanje morebitne pravne
praznine v primeru, da do izteka veljavnosti zakona o določitvi
minimalne plače in o načinu usklajevanja plač ne bi prišlo do
podpisa novega dogovora oziroma sporazuma in njegove
uzakonitve.
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objavi Ekonomsko-socialni svet v Uradnem listu Republike
Slovenije. Višina se uporablja od prvega dne naslednjega meseca
po objavi.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. člen

Minimalna plača za poln delovni čas, ki pripada zaposlenemu v
Republiki Sloveniji, se izplačuje v višini, kot jo določijo socialni
partnerji, ki delujejo v Ekonomsko-socialnem svetu.

Do objave vsakokratne višine minimalne plače se uporablja zadnji
znani podatek o minimalni plači, objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Socialni partnerji določijo tudi način usklajevanja minimalne plače.
2. člen
Višino minimalne plače, določene na način iz prejšnjega člena,

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

III. OBRAZLOŽITEV
Predlagani zakon v prvem členu določa temeljni princip določanja
in usklajevanja minimalne plače, to je sporazum socialnih
partnerjev, ki delujejo v Ekonomsko-socialnem svetu. Ta organ
naj bi bil tudi pristojen za objavo vsakokrat veljavne višine v
Uradnem listu RS.

Zakon posebej ureja tudi primere morebitnih zamikov pri določitvi
ali objavi nove minimalne plače in sicer na ta način, da se v teh
primerih uporablja zadnja objavljena višina minimalne plače.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

MINIMALNIH
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KONVENCIJE

NORMATIVIH

(KONVENCIJA

0

V

ILO

TRGOVSKI

ŠT.

147)

(MKMNTM)
- EPA 678 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 91. seji dne 7. januarja 1999
določila besedilo:

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
MINIMALNIH NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI
(KONVENCIJA ILO ŠT. 147)

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- mag. Renata CVELBAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

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

I.člen

2. člen

Ratificira se Konvencija o minimalnih normativih v trgovski mornarici
(Konvencija ILO št. 147), sprejeta v Ženevi 29. oktobra 1976.

Konvencija se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu
glasi:
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5. Nobena določba te konvencije ne širi obsega konvencij,
navedenih v dodatku k tej konvenciji, ali določb, ki jih te
vsebujejo.

navedenih v dodatku k tej konvenciji, če članica ni sicer dolžna
izvajati omenjenih konvencij;
(b) izvaja sodno pristojnost ali nadzor nad ladjami, ki so
registrirane na njenem ozemlju, glede:
(i) varnostnih normativov, vključno z normativi o usposobljenosti,
delovnem času in številčnosti posadke, predpisanih z
notranjimi zakoni ali predpisi;
(ii) ukrepov socialne varnosti, predpisanih z notranjimi zakoni ali
predpisi;
(iii) pogojev zaposlovanja in bivanja na ladji, predpisanih z
notranjimi zakoni ali predpisi, ali ki jih določijo pristojna sodišča
tako, da so v enaki meri zavezujoči za ladjarje in pomorščake;
(c) se prepriča, če so ukrepi za učinkovit nadzor drugih pogojev
zaposlovanja in bivanja na ladji, nad katerimi nima sodne
pristojnosti, dogovorjeni med ladjarji ali njihovimi organizacijami
in organizacijami pomorščakov, ki so ustanovljene v skladu z
določbami Konvencije o sindikalni svobodi in varstvu
sindikalnih pravic, 1948, ter Konvencije o uporabi načel o
pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949;
(d) zagotovi:
(i) ustrezne postopke, ki so predmet vsestranskega nadzora
pristojnega organa po tristranskem posvetu med tem organom
ter reprezentativnimi organizacijami ladjarjev in pomorščakov,
če je to potrebno, za zaposlovanje pomorščakov na ladjah,
registriranih na njenem ozemlju, in za proučitev s tem
povezanih pritožb;
(ii) ustrezne postopke, ki so predmet vsestranskega nadzora
pristojnega organa po tristranskem posvetu med tem organom
ter reprezentativnimi organizacijami ladjarjev in pomorščakov,
če je to potrebno, za proučitev kakršne koli pritožbe v zvezi
z na njenem ozemlju izvedenim postopkom zaposlovanja
pomorščakov, ki imajo njeno državljanstvo, na ladjah,
registriranih v tuji državi; o omenjenih pritožbah kot tudi o
pritožbah v zvezi z na njenem ozemlju izvedenim postopkom
zaposlovanja tujih pomorščakov na ladjah, registriranih v tuji
državi, pristojni organ nemudoma obvesti pristojni organ
države, v kateri je ladja registrirana, ter generalnemu
direktorju Mednarodnega urada za delo izroči v vednost kopijo
obvestila;
(e) zagotovi, da so pomorščaki, zaposleni,na ladjah, ki so
registrirane na njenem ozemlju, primerno usposobljeni ali
izurjeni za dela, za katera so najeti, ob upoštevanju Priporočila
o poklicnem usposabljanju pomorščakov, 1970;
(f) preveri s pregledom ali na kak drug ustrezen način, če ladje,
registrirane na njenem ozemlju, ravnajo v skladu z veljavnimi
mednarodnimi konvencijami dela, ki jih je ratificirala, z zakoni
in predpisi, zahtevanimi v pododstavku (a) tega člena, in če
se to ujema z notranjo zakonodajo, z veljavnimi kolektivnimi
pogodbami;
(g) uvede uradno preiskavo pri hujših pomorskih nezgodah, če
gre za ladje, registrirane na njenem ozemlju, predvsem pri
poškodbah in/ali smrtnih primerih; končno poročilo o takih
preiskavah se navadno javno objavi.

2. člen

3. člen

Vsaka članica, ki ratificira to konvencijo, se zaveže, da:
(a) določi z zakoni ali predpisi za ladje, registrirane na njenem
ozemlju:
(i) varnostne normative, vključno z normativi o usposobljenosti,
delovnem času in številčnosti posadke, da bi s tem zagotovila
varnost bivanja na ladjah;
(ii) ustrezne ukrepe socialne varnosti in
(iii) pogoje zaposlovanja in bivanja na ladji, če ti niso po mnenju
članice zajeti v kolektivnih pogodbah ali jih niso določila
pristojna sodišča na način, ki je v enaki meri zavezujoč za
ladjarje in pomorščake;
in se prepriča, da se določbe takih zakonov in predpisov v
glavnem ujemajo z določbami konvencij ali členov konvencij,

Vsaka članica, ki ratificira to konvencijo, mora, če je mogoče,
obvestiti svoje državljane o možnih težavah, ki lahko nastanejo
pri sklenitvi delovnega razmerja na ladji, registrirani v državi, ki
konvencije ni ratificirala, vse dokler se ne prepriča, ali se v tej
državi uporabljajo normativi, enakovredni tistim, ki jih določa ta
konvencija. Ukrepi, ki jih v ta namen sprejme država, ki je
konvencijo ratificirala, ne smejo biti v nasprotju z načelom prostega
gibanja delovne sile, določenim z morebitnimi pogodbami, ki veljajo
za obe državi.

KONVENCIJA ŠT. 147
KONVENCIJA O MINIMALNIH
NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela,
ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada
za delo in se je 13. oktobra 1976 sestala na svojem dvainšestdesetem zasedanju, in
je upoštevala določbe Priporočila o zaposlovanju pomorščakov
na tujih ladjah, 1958, in Priporočila o socialnih pogojih in varnosti
pomorščakov, 1958, in
sklenila, da sprejme nekatere predloge glede ladij, ki ne ustrezajo
predpisanim standardom, predvsem tistih, ki so registrirane pod
zastavo ugodnosti, kar je peta točka dnevnega reda zasedanja,
ter
določila, da so ti predlogi v obliki mednarodne konvencije,
sprejema devetindvajsetega oktobra tisoč devetsto šestinsedemdesetega leta to konvencijo, ki se imenuje Konvencija o minimalnih
normativih v trgovski mornarici, 1976:
1. člen
1. Razen če ni v tem členu drugače določeno, ta konvencija
velja za vse čezoceanske ladje v javni ali zasebni lasti, ki
prevažajo tovor ali potnike za trgovske namene, ali se
uporabljajo za kakršen koli drug komercialni namen.
2. Z notranjimi zakoni ali predpisi se določi, katere ladje se za
namen te konvencije štejejo kot čezoceanske ladje.
3. Ta konvencija velja za čezoceanske vlačilce.
4. Ta konvencija ne velja za:
(a) ladje z glavnim pogonom na jadra, če so ali niso opremljene s
pomožnimi motorji;
(b) ladje, ki se uporabljajo za ribolov ali kitolov ali za podobne
namene;
(c) manjše ladje in plovila, kot so naftne in vrtalne ploščadi, kadar
ne plujejo; odločitev o tem, katere ladje so zajete v tem
pododstavku, sprejme pristojni organ vsake države po
posvetu z najreprezentativnejšimi organizacijami ladjarjev in
pomorščakov.
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4. člen
1. Če članica, ki je ratificirala to konvencijo, in v pristanišču katere
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pristane ladja med običajnim potovanjem ali iz operativnih
razlogov, prejme pritožbo ali dobi dokaze, da ladja ne ustreza
normativom iz te konvencije, ko je konvencija že začela veljati,
lahko pripravi poročilo vladi države, v kateri je ladja registrirana,
kopijo poročila pa pošlje generalnemu direktorju Mednarodnega
urada za delo, lahko pa tudi uvede potrebne ukrepe za odpravo
razmer na ladji, ki očitno ogrožajo varnost ali zdravje.

izteku vsakega desetletnega obdobja pod pogoji iz tega člena.
8. člen
1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo obvesti vse
članice Mednarodne organizacije dela o registraciji vseh
ratifikacij in odpovedi, ki so mu jih poslale članice organizacije.

2. Pri izvajanju teh ukrepov mora članica takoj obvestiti najbližje
pomorsko, konzularno ali diplomatsko predstavništvo države
pripadnosti, in če je mogoče, poskrbi za prisotnost predstavnika
te države. Članica ne sme brez tehtnega razloga zadržati
ladje ali povzročiti njene zamude.

2. Ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 6. člena, mora
generalni direktor opozoriti članice organizacije na datum, ko
ta konvencija začne veljati.

3. Za namen tega člena pomeni "pritožba" informacijo, ki jo da
član posadke, strokovni organ, združenje, sindikat ali na
splošno kdor koli, ki se zavzema za varnost ladje, vključno z
zavzemanjem za varnost ali zdravje posadke.

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči
generalnemu sekretarju Združenih narodov zaradi registracije v
skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov vse
podatke o vseh ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v
skladu z določbami prejšnjih členov.

9. člen

5. člen

10. člen

1. Ta konvencija je na voljo za ratifikacijo članicam, ki:
(a) so pogodbenice Mednarodne konvencije o varstvu
človekovega življenja na morju, 1960, ali Mednarodne
konvencije o varstvu človekovega življenja na morju, 1974,
ali katere koli konvencije, s katero sta bili kasneje spremenjeni
omenjeni konvenciji, in
(b) so pogodbenice Mednarodne konvencije o tovornih črtah,
1966, ali katere koli konvencije, s katero je bila kasneje
spremenjena omenjena konvencija, in
(c) so pogodbenice ali izvajajo določbe Predpisov za preprečevanje trčenj na morju, 1960, ali Konvencijo o mednarodnih
pravilih za izogibanje trčenj na morju, 1972, ali katere koli
konvencije, s katero sta bila kasneje spremenjena ta
mednarodna instrumenta.

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži, kadar
koli meni, da je to potrebno, Generalni konferenci poročilo o uporabi
te konvencije in prouči, ali je primerno na dnevni red konference
uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe.
11. člen
1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače
določeno,
(a) nova spremenjena konvencija, ki jo ratificirajo posamezne
članice, povzroči ipso iure takojšnjo odpoved te konvencije
ne glede na določbe 7. člena zgoraj, če in ko nova spremenjena
konvencija začne veljati;
(b) od dneva, ko začne veljati nova spremenjena konvencija, ta
konvencija članicam ni več na voljo za ratifikacijo.

2. Ta konvencija je lahko nadalje na voljo za ratifikacijo članicam,
ki se pri ratifikaciji zavežejo, da bodo izpolnile zahteve za
ratifikacijo iz prvega odstavka tega člena in tega še niso
storile.

2. Ta konvencija vsekakor še naprej velja v svoji sedanji obliki
in vsebini za tiste članice, ki so jo ratificirale, niso pa ratificirale
spremenjene konvencije.

3. Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu
direktorju Mednarodnega urada za delo v registracijo.

12. člen

6. člen

Angleško in francosko besedilo te konvencije sta enako
verodostojni.

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne
organizacije dela, katerih ratifikacije so bile registrirane pri
generalnem direktorju.

DODATEK

2. Veljati začne dvanajst mesecev od dneva, ko so bile registrirane
ratifikacije najmanj desetih članic, ki imajo 25-odstotni skupni
delež v bruto nosilnosti svetovne trgovske mornarice.

Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega
razmerja, 1973, ali
Konvencija št. 58 o minimalni starosti zaposlenih na ladjah
(spremenjena), 1936, ali
Konvencija št. 7 o minimalni starosti zaposlenih na ladjah,
1920;
Konvencija št. 55 o odgovornosti ladjarjev za bolne in poškodovane
pomorščake, 1936, ali
Konvencija št. 56 o zdravstvenem zavarovanju pomorščakov,
1936, ali
Konvencija št. 130 o zdravstveni negi in nadomestilu v primeru
bolezni, 1969;
Konvencija št. 73 o zdravniških pregledih mornarjev, 1946;
Konvencija št. 134 o preprečevanju nesreč pomorščakov, 1970
(4. in 7. člen);
Konvencija št. 92 o nastanitvi posadke na ladji (spremenjena),
1949;
Konvencija št. 68 o prehrani in oskrbi ladijskih posadk, 1946 (5.

3. Nato začne ta konvencija veljati za vsako članico dvanajst
mesecev od dneva, ko je bila ratifikacija registrirana.
7. člen
1. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko z aktom,
ki ga pošlje v registracijo generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo, odpove po preteku desetih let od dneva,
ko je prvič začela veljati. Odpoved začne veljati šele eno leto
od dneva registracije.
2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in v enem letu po
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi
pravice do odpovedi po tem členu, bo ostala zavezana za
naslednje desetletno obdobje, potem pa jo lahko odpove po
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člen);
Konvencija št. 53 o minimalni strokovni usposobljenosti poveljnikov
in oficirjev trgovske
mornarice, 1936 (3. in 4. člen);
Konvencija št. 22 o pogodbi o zaposlitvi mornarjev, 1926;

Konvencija št. 23 o repatriaciji mornarjev pomorske plovbe, 1926;
Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic,
1948;
Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in
kolektivnega dogovarjanja, 1949.

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV
vračajo v pristanišča matične države.

Konvencija o minimalnih normativih v trgovski mornarici
(Konvencija ILO št. 147) je bila sprejeta na Generalni konferenci
dela dne 29. oktobra 1976 v Ženevi. Veljati je začela 28. novembra
1981, do6. marca 1997jo je ratificiralo 36 držav članic Mednarodne
organizacije dela.

2 ratifikacijo te konvencije se države zavežejo, da bodo z ustrezno
zakonodajo uredile varno delo in bivanje pomorščakov na ladjah,
registriranih na njenem ozemlju, ter izvajale vsestranski nadzor
nad ladjami, registriranimi na njenem ozemlju. Republika Slovenija
tudi v celoti izpolnjuje pogoje iz 5. člena konvencije, kar pomeni,
da je pogodbenica Mednarodne konvencije o varstvu človeškega
življenja na morju, 1974, Mednarodne konvencije o tovornih črtah,
1966, ter Konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenj
na morju, 1972.

Ratifikacija omenjene konvencije je eden izmed pogojev za pristop
k Pariškemu memorandumu o soglasju glede državne pristaniške
kontrole (Pariš Memorandum of Understanding on Port State
Control), katerega podpisnice so naslednje države: Belgija,
Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija,
Švedska, ter Velika Britanija.

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje te konvencije ne bo potrebno spremeniti veljavnih
predpisov ali sprejeti novih.

Republika Slovenija želi pristopiti k navedenemu memorandumu,
ker bi to pomenilo njeno vključitev v sistem pomorske inšpekcije,
katerega cilj je medsebojno obveščanje držav o:
• podstandardnih ladjah, to je ladjah, ki ne zadoščajo minimalnim
standardom varnosti (v skrajnih primerih je mogoče preprečiti,
na podlagi prehodne informacije njihovo vplutje v pristanišče);
• inšpekcijskih pregledih domačih ladij, ki plujejo v tujini in se ne
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Uveljavitev konvencije ne bo zahtevala posebnih finančnih
posledic, saj bo njeno izvajanje zagotovljeno v okviru rednega
dela Ministrstva za promet in zveze ter Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo v njegovi sestavi.
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DELOVNE
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Z

SLOVENSKE
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DELOVNE

POLITIKA),

(EKONOMSKA

14.

IN

DELOVNE

(ENERGIJA)

Številka: 900-10/98-32 (T)
Ljubljana, 14. januarja 1999

SKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE
ZA PODROČJE 4. DELOVNE SKUPINE (PROST PRETOK
KAPITALA), 7. DELOVNE SKUPINE (KMETIJSTVO VETERINA), 9. DELOVNE SKUPINE (TRANSPORTNA
POLITIKA), 11. DELOVNE SKUPINE (EKONOMSKA IN
MONETARNA UNIJA) IN 14. DELOVNE SKUPINE (ENERGIJA).

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
LJUBLJANA
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

- INFORMACIJO O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVEN-
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENINGA

4.P0GLAVJE: PROST PRETOK KAPITALA
Datum: Bruselj, 8.12.1998

Uvodoma je vodja delegacije Komisije EU Jaime Garcia Lombardero opozoril, da je namen
screeninga ugotoviti, kakšna je veljavna slovenska zakonodaja, ali Slovenija lahko in do kdaj
sprejme zakonodajo EU na področju prostega pretoka kapitala, ali bo zato morala ustanoviti
nove institucije, kje so morebitni problemi in ali namerava Slovenija zahtevati kakšno prehodno
obdobje. Komisija je slovenski strani nekaj dni prej posredovala dva sklopa vprašanj v pisni
obliki, ki so bila obravnavana na screeningu in so priložena v prilogi.
G. Lombardero je predlagal dnevni red v treh točkah in sicer: plačilni sistem, pranje denarja
in prost pretok kapitala, v okviru katerega so bile, sicer kot posebna točka, obravnavane tudi
nepremičninske naložbe tujcev (dnevni red je v prilogi). V skladu s točkami dnevnega reda je
tudi napravljeni zapisnik.

1. PLAČILNI SISTEM
G. Janko Tratnik iz Banke Slovenije je uvodoma pojasnil, da direktiva 97/5/EC o prekomejnem
transferju sredstev v Sloveniji še ni implementirana, ker tudi v EU še ne velja. Slovenija z
njeno implementacijo ne bo imela težav že pred včlanitvijo v EU. Slovenska zakonodaja bo
usklajena z zakonodajo EU do datuma včlanitve v EU. Predstavnik DG XV je na vprašanje
slovenske delegacije odgovoril, da bo direktiva 97/5/EC istočasna uveljavljena v vseh državah
članicah EU in verjetno tudi v državah članicah EEA (Norveška, Islandija, Lichtenstein) predvidoma avgusta 1999. Pozitivno je bila ocenjena iniciativa Slovenije, da tudi sama
istočasno uveljavi direktivo, vendar je treba pred tem proučiti pravne možnosti.
Na vprašanje, kako je v Sloveniji urejena zaščita potrošnikov v zvezi s plačilnim prometom s
tujino (postopek predviden v členu 10 direktive) in ali obstaja neodvisno telo (ombudsman),
je slovenska stran odgovorila, da v RS take ustanove še ni in se o njej še ne razpravlja.
Potrošniki lahko svoje pritožbe naslovijo BS ali Urad za varstvo potrošnikov. Po mnenju
Komisije je taka pot posredna, pred ustanovitvijo neodvisnega telesa bi v sporih morda lahko
posredovalo stanovsko združenje, kot npr. Združenje bank.
G. Andrej Rant, viceguverner Banke Slovenije in član OPS je pojasnil, da v RS poteka reforma
plačilnega sistema in s tem v zvezi priprava novega zakona v okviru katerega bi bilo možno
reševati tudi zguiaj omenjena vprašanja. Na opozorila g. Lombardera, da bodoči zakon o
plačilnem prometu ni uvrščen na Listo A, je slovenska delegacija odgovorila, da bo dokončen
odgovor v zvezi z vprašanjem, ali bo del acquis-ja s tega področja implementiran tudi skozi
bodoči zakon o plačilnem prometu, dala po posvetovanju s pristojnimi institucijami v Sloveniji.

Komisija je glede na nezavezujočo pravno naravo priporočil vprašala, ali Slovenija namerava
implementirati priporočilo in kakšen je položaj na trgu v zvezi s sodobnimi plačilnimi inštrumenti
(Rec 88/590/EEC in 97/489/EC)? G. Tratnik je pojasnil, da se proučuje možnost regulacije
elektronski plačilnih inštrumentov, vendar formalne odločitve o temu še ni. Sicer pa je
poslovanje s sodobnimi plačilnimi inštrumenti urejeno s splošnimi pogoji poslovanja izdajatelja,
usklajuje pa se v okviru stanovske organizacije - ZBS.
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PREPREČEVANJE PRANJA UfcNPKJA
Dunja Gruntar, Ministrstvo za finance - Urad RS za preprečevanje pranja denarja, je povedala,
da je slovenska zakonodaja na tem področju popolnoma usklajena z zakonodajo EU kot tudi
s 40 priporočili FATF(Financial Action Task Force), Konvencijo SE št. 141 (RS jo je ratificirala
23. aprila 1998) in Konvencijo OZN (RS jo je nasledila). Pranje denarja je kot kaznivo dejanje
opredeljeno v 252. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Zakon o preprečevanju
pranja denarja je stopil v veljavo 7.7.1994 in je bil leto kasneje dopolnjen. Skupaj s tremi
podzakonskimi akti tvori osnovno zakonodajo za področje pranja denarja. Omenjeni člen
Kazenskega zakonika bo verjetno spremenjen že v letu 1998 - predlog spremenjenega
Kazenskega zakonika je v drugem branju; predlagane so višje kazni (10 namesto sedanjih 5
let), predhodna kazniva dejanja za pranje denarja bodo vsa kazniva dejanja - vse oblike
davčne utaje, storilec predhodnega Kaznivega dejanja bo lahko kaznovan kot storilec
predhodnega kaznivega dejanja ter obenem kot "storilec" prania denarja. V letu 1999 je
predvidena tudi sprememba Zakona o preprečevanju pranja denarja - razširjen bo krog
zavezancev (notarji, odvetniki, računovodje, revizorji, posredniki pri prodaji avtomobilov itd.),
predvidene pa so še nekatere druge spremembe.
Zakon o preprečevanju pranja denarja v členu 2 določa organizacije - zavezanke po zakonu,
ki sporočajo Uradu RS za preprečevanje pranja denarja tri vrste transakcij. Ne le sumljive
transakcije, temveč tudi gotovinske transakcije, ki presegajo znesek 3.6 mio SIT ter vse
povezane gotovinske transakcije, ki presegajo omenjeni znesek. V slovenski zakonodaji je
predpisana tudi obveznost identifikacije stranke pri opravljanju nekaterih transakcij. Centralni
organ (FlU-Financial Intelligence Unit) za področje pranja denarja je Urad RS za preprečevanje
pranja denarja (znotraj Ministrstva za finance). Urad analizira podatke prejete od zavezancev
po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in jih v primeru utemeljenega suma pranja denarja
odstopi v nadaljnjo obravnavo Ministrstvu za notranje zadeve in tožilstvu.
Komisija je ugotovila, da je področje popolnoma usklajeno z zakonodajo EU. Zanimalo jo je,
ali je slovenski sistem učinkovit in ali imajo zavezanci obveznost hraniti podatke 5 let?
Odgovor: Urad, ustanovljen pred 4 leti, vodi statistiko, gre za 230 primerov suma, 46 jih je
odstopil organom pregona, pravnomočne obsodbe še ni bilo nobene. Zavezanci morajo
ustrezno evidenco hraniti pet let.

PROST PRETOK KAPITALA
Vodja slovenske delegacije mag. Matej More je uvodoma predstavil obstoječe omejitve v
pretoku kapitala po veljavni zakonodaji in predstavil slovenska stališča v zvezi s sprejemom
acquis-ja na področju prostega pretoka kapitala, kot jih je sprejela Vlada RS (stališča Vlade
RS so v prilogi). Pri tem je opozoril na sedanjo podreguliranost na področju naložb v
vrednostne papirje in povedal, da bo novi Zakon o deviznem poslovanju tovrstne praznine
odpravil ob tem pa klasifikacijo in metodologijo kapitalskih transakcij uskladil z veljavno v EU
in podal podlago za nadaljno liberalizacijo kapitalskih tokov, ki bo potekala po dinamiki, ki je
dogovorjena z Asociacijskim sporazumom. Tako bo Slovenija ob vstopu v EU kot polnopravna
članica v celoti prevzela acquis povezan s prostim pretokom kapitala, torej tudi v celoti sprostila
kapitalske tokove. Slovenija v skladu s tem ne bo zahtevala prehodnega obdobja za sprostitev
kapitalskih tokov po včlanitvi v EU. Slovenska delegacija je opozorila na problem, do katerega
bi lahko prišlo, v primeru, da Slovenija v obdobju, ko bo po zaključku prehodnega obdobja
določenega s Pridružitvenim sporazumom sprostila pretok kapitala, ne bo pa še postala
polnopravna članica Evropske Unije. S tem v zvezi je slovenska delegacija izpostavila, da bi
Slovenija želela uživati v tem obdobju zaščito po mehanizmu, kot ga določata 109h.člen in
regulativa 1969/88 že tudi v obdobju pred včlanitvijo v EU, torej od trenutka sprostitve
kapitalskih tokov, skladno z dinamiko določeno v Pridružitvenem sporazumu, pa vse do
včlanitve v EU. Slednje bi močno olajšalo liberalizacijo kapitalskih tokov in vzpostavilo ustrezna
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. bo Slovenija že odpravila vse omejitve pri pretoku kapitala. Slovenska stran je tudi opozorila,
da utegne uveljavljati pravico do izjem do tretjih držav v skladu z 73c.členom Maastrichtskega
sporazuma. Pri tem je ponovno zastavila vprašanje, kije bilo že zastavljeno na multilateralnem
screeningu in na.katerega s strani EU komisije ni bilo zelo jasnega in nedvoumnega odgovora.
Gre za vprašanje datumske meje, ki se uporablja za tako imenovano "stand stili clause", ki se
uporablja pri izjemah do tretjih držav in velja za države članice na 31.12.1993.
Predstavniki komisije so v svojem odgovoru opozorili, da je navedeni mehanizem v zvezi z
109h.členom Maastrichtske pogodbe na razpolago v primeru plačilno-bilančnih težav le
državam članicam EU. Prav tako so menili, da je potrebno tovrstna vprašanja, ki posegajo v
obdobje pred polnopravnim članstvom Slovenije v EU, reševati v okviru Pridružitvenega sveta
in da potemtakem tovrstna vprašanja niso predmet screeninga. Slovenska delegacija je v zvezi
s tem ponovno opozorila, da gre, v odsotnosti jasne zaveze glede letnice Vključevanja
Slovenije v EU, za dejanski problem ter da želi, da ga kot takega Evropska Unija vzame na
znanje tudi v procesu screeninga in kasnejših pogajanj v zvezi z polnopravnim članstvom
Slovenije v EU.
Predstavniki komisije so odgovorili na vprašanje slovenske delegacije glede izjem do tretjih
držav po 73c.členu. Datum 31.12.1993 velja tudi za države bodoče članice in se o tem ni
potrebno dogovarjati v okviru pogajanj za polnopravno članstvo Slovenije v EU.
G. Lombardero je tudi opozoril na način izpolnjevanja screening Liste A in B in v zvezi s tem
predlagal nekatere manjše tehnične spremembe, ki jih je slovenska stran sprejela.
V nadaljevanju so predstavniki komisije v skladu z dnevnim redom in predhodno najavljenimi
vprašanji postavil vrsto konkretnih vprašanj, po posameznih področjih pretoka kapitala.
Komisija je prosila za pojasnilo v zvezi z napovedjo RS, da bo do datuma članstva sprostila
kapitalske tokove, pri čemer jih je zanimalo ali to velja tudi za nepremičnine,naložbe v
vrednostne papirje ter sektorje, ki so za tuja vlaganja zaprti ali pa so tuja vlaganja v njih
omejena? Mag. More je pojasnil, da bodo neposredne naložbe sproščene že z uveljavitvijo
Pridružitvenega sporazuma. Omejitve za tuja vlaganja v RS, ki še obstajajo, so povezane z
omejitvami pri pravicah do ustanavljanja, kot sta se Slovenija in EU dogovorili v okviru
Pridružitvenega sporazuma. V skladu z določili pridružitvenega sporazuma bodo postopoma
odpravljene tudi le-te. Podjetja v popolni tuji lasti ne bodo dovoljena le v sektorjih kot je npr.
vojaška industrija, kar je sicer v skladu z zakonodajo EU. Glede odgovora v zvezi z
nepremičninami je predlagal, da se obravnava v okviru naslednje točke.
Na vprašanje Komisije o preferencialnem obravnavanju in klavzuli največje ugodnosti je mag.
More odgovoril, da RS ne pozna preferencialnega obravnavanja držav v svojih mednarodnih
pogodbah, prvi primer bo nastopil z ratifikacijo pridružitvenega sporazuma - države članice EU
bodo imele prednost na področju naložb v nepremičnine.
Ga. Tatjana Brunček Jovičevič z Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je opozorila, da
je mednarodna zaščita tujih vlaganj, zagotovljena z bilateralnimi investicijskimi sporazumi RS
je do danes končala pogajanja o sklenitvi teh sporazumov s 30 državami,med katerimi so vse
članice EU razen Avstrije in Irske. Slovenska stran je uveljavila vse mednarodno priznane
standarde, kot so: široka definicija tujih vlaganj, načelo pravičnosti in enakosti, popolna zaščita
in varnost tujih vlagateljev, nediskriminacija, nacionalno obravnavanje in načelo države z
največjimi ugodnostmi (MFN), popolna odškodnina v primeru ekspropriacije, učinkoviti načini
za reševanje sporov.
RS je članica WTO in je v celoti prevzela vse obveznosti, tudi na področju TRIMs nima
nobenih omejitev. Ratificirala je tudi Energy Charter Treaty in aktivno sodeluje pri pogajanjih
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za oblikovanje dopolnilnega sporazuma (Supplementary Treaty), kar porr.eni doda^ o
liberalizacijo storitev na področju energetike. RS ni članica OECD, zato ni imela možnosti
aktivno sodelovati v pogajanjih za oblikovanje multilateralnega investicijskega sporazuma
(MAI), vendar je seznanjena z rezultati pogajanj in želi pridobiti status opazovalke v pogajalski
skupini. Po končanih pogajanjih želi pristopiti k MAI, kar pomeni, da je sposobna prevzeti
visoke standarde zaščite tujih naložb, s tem, da bi bil seznam izjem od nacionalnega
obravnavanja predmet pogajanj.
Predstavniki Komisije so opozorili, da mora biti slovenska stran pozorna na to, da sporazumi
ne bodo v nasprotju s sporazumi, ki jih je EU sklenila s temi državami.
Komisijo je zanimala bodoča ureditev tujih vlaganj v slovenske letalske družbe. Slovenska
delegacija je odgovorila, da natančnega odgovora ne more dati, ker omenjeno vprašanje
spada v 9.delovno skupino (transport). Natančen odgovor bo Komisiji posredovan naknadno.
Mag. More je na vprašanje Komisije v zvezi s postopkom in merili, ki jih slovenski organi
upoštevajo pri izdaji dovoljenj za naložbe tujega kapitala v posameznih sektorjih (banke,
zavarovalnice, borzno posredniške družbe) in glede razlikovanja med rezidenti in nerezidenti
odgovoril, da so tujci dolžni pridobiti dovoljenje nadzorne inštitucije pred vsakim nakupom
delnic bank, medtem ko za slovenske državljane to velja pri nakupu 15-odstotnega deleža
glasovalnih pravic, ob nakupu 10-odstotnega deleža brez glasovalnih pravic pa morajo Banko
Slovenije le obvestiti. Pojasnjeni so bili tudi kriteriji na osnovi katerih se takšna dovoljenja
izdajajo. Z novo zakonodajo bo tovrstno diskriminiranje nerezidentov odpravljeno. V
bančništvu bo to že v začetku leta 1999, na področju zavarovalništva in borzno posredniških
družb pa nekoliko kasneje, predvidoma do konca leta 1999. Dovoljenje nadzornega organa
bo potrebno le v primeru doseganja kvalificiranih deležev (10%, 20%, 33%, 50%), pri čemer
bodo kriteriji in postopki identični za rezidente in nerezidente. Z novim Zakonom o trgu
vrednostnih papirjev bo Slovenija prav tako odpravila sedanjo omejitev, da tujci ne smejo imeti
več kot 24% deleža v borzno posredniških družbah.
V zvezi s postopkom za odobritev naložb slovenskih državljanov v tujini je mag. More povedal,
da Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju predvideva za naložbe slovenskih pravnih oseb
predhodno dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje se izda, če je podjetje v preteklem letu
poslovalo z dobičkom, če je poravnalo vse davčne in carinske obveznosti v državi in če je
končalo postopek lastninskega preoblikovanja. Fizične osebe morajo o svojih naložbah v tujino
poročati Davčni upravi Republike Slovenije. Novi Zakon o deviznem poslovanju bo predhodno
dovoljenje odpravil, ohranil pa bo obveznost poročanja po opravljeni transakciji.
V zvezi s privatizacijo je EU stran zanimalo, ali je slovenska država ohranila posebne pravice
v privatiziranih podjetjih (kot je npr. "zlata delnica")?
Ga. Marta Briški z Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je pojasnila, da v slovenski
zakonodaji ni določb, ki bi državi v privatiziranih podjetjih omogočala poseben vpliv, slovensko
pravo pa ne pozna instituta "zlate delnice". V zakonodajni postopek je sicer na pobudo
poslancev vložen predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja, ki vsebuje tudi institut
zlate delnice za primere privatizacije javnih podjetij, ki opravljajo gospodarsko javno službo in
so v 100-odstotni lasti države, vendar se Vlada RS do predloga še ni opredelila.
Glede postopka odobravanja pridobitve več kot 25-odstotnega lastninskega deleža
privatiziranih podjetjih in kateri kriteriji se pri tem uporabljajo je bilo pojasnjeno,
da je področje v RS urejeno z Zakonom o prevzemih, ki določa, da je za prevzem
privatiziranega podjetja z več kot 800 milijoni SIT osnovnega kapitala ob vpisu v sodni register
potrebno pridobiti dovoljenje Vlade RS. Ta določba se uporablja le 5' let po vpisu podjetja v
sodni register in bo najverjetneje z dnem vstopa Slovenije v EU že brezpredmetna. Določba
bo, če bo potrebno, usklajena s 63. členom pridružitvenega sporazuma, po katerem omejitev
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velja 3 leta. Pojasnjeno je še bilo, daje določba nediskriminatorna in velja tako za rezident,
kot za nerezidente.
Slovenska stran je pojasnila trenutno ureditev, ki velja glede portfolio naložb slovenskih
institucionalnih vlagateljev (zavarovalnice in pokojninski skladi) v tujini in predvidene
spremembe ob uveljavitvi nove zakonodaje. Prav tako je bila pojasnjena ureditev, ki velja pri
uvedbi tujih vrednostnih papirjev na slovenski kapitalski trg. Poleg Zakona o trgu vrednostnih
papirjev, ki ureja uvedbo tujih vrednostnih papirjev na domači kapitalski trg, potrebno
upoštevati tudi določila Zakona o deviznem poslovanju, ki za nekatere domače osebe
postavljajo omejitve pri nakupu tujih vrednostnih papirjev. G. Tratnik je pojasnil, da bi bil
nakup tujih obveznic v zaprti, zasebni izdaji obravnavan kot kredit odobren tujini, nakup takih
obveznic na sekundarnem trgu pa je dopuščen samo bankam. Če je osnovna transakcija bila
opravljena zakonito, so sredstva prosto transferabilna ob pogoju, da so plačane vse davčne
obveznosti v državi.
Glede pridobivanje slovenskih vrednostnih papirjev s strani nerezidentov je g. J. Tratnik
povedal, da morajo biti vse tuje investicije v slovenske vrednostne papirje usmerjene na
skrbniške račune pri pooblaščenih bankah. Pri tem obstojajo tri izjeme, ko naložbe niso
usmerjene na skrbniške račune: (i) nakup več kot 50% delnic (glasovalnih pravic) delniške
družbe, (ii) nakup kontrolnega deleža, ki ga določa statut družbe in omogoča lastniku veto na
vse sklepe dražbe in (iii)nakup na primarnem trgu. Banke morajo stanje sredstev na skrbniških
računih izenačevati s terjatvami do tujine. Slednje povzroča dodatne stroške, ki jih banke
prevalijo na vlagatelja. Dodatna izjema so naložbe, ki so sicer tudi usmerjene na skrbniške
račune, vendar banki zanje ni potrebno vzdrževati terjatev do tujine, če se tujec odpove
pravici do prodaje ali kakršne koli druge razpolage kupljenih delnic za obdobje sedmih let
Glede omejitev pri gotovinskih računih za nerezidente je g. Janko Tratnik odgovoril, da je
omejitev na tolarskih računih fiskalne narave (želi se preprečiti gotovinsko plačevanje
rezidentom). Več kot 250.000 SIT sme nerezident dvigniti le ob dovoljenju Banke Slovenije.
Banka Slovenije dovoljenje izda, če plačila rezidentu sicer ni mogoče opraviti negotovinsko.
Predstavniki Komisije so postavili tudi številna vprašanja glede ureditve_zaščitnih ukrepov na
področju pretoka kapitala iz: (a) razlogov javnega reda, javne varnosti, javnega zdravja, (b)
zaradi plačilnobilnačnih razlogov, (c) zaradi vodenja denarne ali tečajne politike in (d) iz
zunanjepolitičnih razlogov. G. J. Tratnik je povedal, da zaščitnih ukrepov pod (a) Slovenija ne
pozna; (b) Zakon o kreditnih poslih s tujino vsebuje 22. člen, ki iz plačilnobilančnih razlogov
dopušča omejitve (pravna podlaga za depozit na finančne kredite iz tujine); (c) ZDP vsebuje
pravno podlago za ukrepe iz razlogov denarne in tečajne politike, ki pa ni bil nikoli uporabljen;
iz zunanjepolitičnih razlogov pa je Slovenija sprejela zakon samo za implementacijo
Resolucije OZN v zvezi s sankcijami zoper Srbijo in del BiH pod srbsko oblastjo, druge
resolucije OZN, ki uvajajo sankcije (Irak, Libija) pa izvaja Slovenija brez posebne izvedbene
zakonodaje.
Slovenska delegacija je tudi pojasnila kakšna je ureditev v Sloveniji glede obdavčevanja
kapitala in dohodkov iz kapitala ter ali so pri tem kakšne razlike glede obdavčevanja rezidentov
in nerezidentov, kar je sicer dovoljena izjema na osnovi 73d.člena Ustavne pogodbe. Glede
vprašanj bodočega urejanja tega vprašanja je slovenska delegacija obljubila pismeni odgovor.
Slovenska delegacija je tudi pojasnila sistem poročanja, ki je v Sloveniji v veljavi v zvezi s
kapitalskimi tokovi in na željo predstavnikov EU Komisije obljubila, da bo naknadno EU
Komisiji ugotovila primere obrazcev za poročanje.
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Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah
Poročala je Nives Marinšek z Ministrstva za pravosodje. Poudarila je, da je na področju
urejanja prava nepremičnin RS suverena, pri čemer mora zagotoviti s svojo notranjo
zakonodajo spoštovanje pravil EU na tem področju in postopno zagotoviti izpolnjevanje
obveznosti, sprejetih s pridružitvenim sporazumom. Nato je predstavila pravni okvir urejanja
prava nepremičnin v Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na ureditvi za tujce.
Poudarila je, da je smisel ustavne določbe 68. člena pridružitveni sporazum kot mednarodna
pogodba samostojen pravni vir urejanja pogojev za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah. Skladno z 8. členom slovenske ustave je vsaka pogodba neposredno
uporabna, kar pa ne pomeni, daje tudi neposredno izvršljiva. Določbe mednarodne pogodbe
morajo biti konkretne, jasne in nepogojne tako, da se lahko izvršujejo. Nekatere določbe
pridružitvenega sporazuma, ki se nanašajo na nepremičnine, so take narave, nekatere pa so
take, da je njihova izvršljivost pogojena še s sprejemom notranjih ukrepov oz. predpisov, da
bi lahko bila zagotovljena njihova neposredna izvršljivost.
V nadaljevanju je povzela obveznosti Republike Slovenije po Pridružitvenem sporazumu in
način njihove implementacije. Takoj po uveljavitvi pridružitvenega sporazuma je RS dolžna
zagotoviti dostop do nepremičnin v zvezi z neposrednimi naložbami, ustanovljenimi skladno
s predpisi v RS (63.člen sporazuma) in sicer po načelu nacionalnega obravnavanja družb,
ustanovljenih s strani družb in državljanov EU. Ta zaveza je konkretna in za RS ne bo
problematična, saj slovenska zakonodaja to omogoča. (Edina izjema je določba 29.člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka)
V zvezi z drugimi naložbami iz II. poglavja IV. oddelka (pravica do ustanavljanja) je RS dolžna:
a) po tč. 7a/45 omogočiti od začetka veljavnosti pridružitvenega sporazuma državljanom EU,
hčerinskim družbam in podružnicam pravico do uporabe in najema nepremičnin, če so te
potrebne za opravljanje dejavnosti. V zvezi s tem je ga. Marinšek povedala, da je zaveza
dovolj konkretna in jasna in za RS ne bo problematična. Uporabo kot akcesorno stvarno
pravico bo mogoče izvrševati na treh osnovah, s pridobitvijo stvarnopravnih pravic (služnost,
užitek, hipoteka), obligacijsko pravnih pravic in na podlagi koncesije ali posebnega dovoljenja,
ki vključuje tudi uporabo. Glede na to, da za zagotovitev pravice uporabe in najema
nepremičnine ni vir mednarodna pogodba po 68. členu ustave (ta ureja neposredno le pogoje
za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah), je ga. Marinšek poudarila, da bo potrebno
te pravice zagotoviti z uskladitvijo notranjih zakonov, ki so osnova za podelitev teh pravic
(ZTLR, ZOR, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih gospodarskih družbah, Zakon o zavodih
itd.). V zvezi s tem je povedala, da zakonodaja v tem oziru praviloma ne dela razlik med
domačini in tujci, izjema je zakon o varstvu okolja, ki določa, daje koncesijski akt na naravnem
dobru za tujce zakon, za domače pa je lahko to uredba vlade ali lokalne skupnosti.
b) Glede zaveze po tč. 76/45 pridružitvenega sporazuma, po kateri mora RS hčerinskim
družbam takoj po uveljavitvi sporazuma priznati pravico pridobiti ali prodajati nepremičnine ter
jim glede naravnih virov kmetijskih zemljišč in gozdov dati enake pravice kot jih imajo slovenski
državljani, je ga. Marinšek povedala, da uživajo hčerinske družbe nacionalni tretman in zato
glede pridobivanja in prodaje nepremičnin zaveza za RS ne bo problematična. Pri tem je ga.
Marinšek glede prodaje nepremičnin povedala, da različni zakoni (npr. Zakon o kmetijskih
zemljiščih) določajo obvezne predkupne pravice, pri čemer ne delajo razlik med domačini in
tujci.
c) Glede zaveze po določbi tč. 7c/45, po kateri je RS dolžna po 4 letih od uveljavitve
pridružitvenega sporazuma priznati državljanom EU in podružnicam družb iz EU pravico do
pridobitve in prodaje nepremičnin ter priznati enake pravice, kot jih imajo državljani EU glede
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naravnin virov, KmetijsKin zemljišč <n gozaov, ce so te pravice potreone za opravljanje
gospodarskih dejavnosti.
Kar zadeva pravice do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah, vključno z naravnimi
viri, kmetijskimi zemljišči in gozdovi, zaveza ne more biti problematična za RS, ker je osnova
za to predmetni pridružitveni sporazum, ki kot mednarodna pogodba določa pogoje za
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. Glede izenačitve ostalih pravic na naravnih
virih, kmetijskih zemljiščih in gozdovih pa bo to potrebno zagotoviti z zakonodajo, ki ureja
posamezne vrste nepremičnin (Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih).
V zvezi s pravico do pridobitve nepremičnin za državljane EU za opravljanje gospodarske
dejavnosti se povezuje tudi zaveza po zagotovitvi akcesorne pravice do bivanja
samozaposlenih oseb, to je pravica do stanovanja. Ta bo do vključitve RS v EU zagotovljena
preko prvega odstavka Priloge XIII.
Ga. Marinšek je v nadaljevanju povedala, da ima RS glede na določbo prvega odstavka 64.
člena pridružitvenega sporazuma, po kateri naj bi (tako ostale pridružitvene članice) šele po
štirih letih po uveljavitvi sporazuma sprejemali ukrepe za nadaljnje sproščanje
nepremičninskega trga (za državljane in družbe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti poseben položaj zaradi zaveze po Prilogi XIII). Glede zaveze po citirani določbi je ga.
Marinšek povedala, da sta tako 1. kot 2. odstavek Priloge XIII določbi, ki nista popolnoma
izvršljivi in jih bo potrebno take narediti z notranjimi akti (ugotavljanje pogoja triletnega bivanja
in pogoja vzajemnosti). Ga. Marinšek je povedala, da bo RS glede pogoja vzajemnosti
uveljavila t.i. materialno vzajemnost do vključitve RS v EU in za neko prehodno obdobje tudi
po vključitvi. Materialno vzajemnost, postopek in pristojnost za njeno ugotovitev ureja v celoti
predlagani Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah, ki se bo
v tem delu uporabil tudi za izvajanje Priloge XIII in je zato naveden v listi A.
Komisija je prosila za prevod integralnega teksta predstavitve, na podlagi katerega je
slovenska stran obljubila, da ga bo poslala v tednu dni.
Vprašanja in komentarji Komisije:

,

Ali je v A-listi pravilno naveden datum konec leta 1998 za uveljavitev novega Zakona o
pravicah tujcev za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah? Zakaj je
potrebno sprejeti zakon, če to vprašanje urejata že ustava in mednarodna pogodba?
Odgovor: zakon naj bi bil sprejet še pred uveljavitvijo pridružitvenega sporazuma zaradi
uredbe vzajemnosti. Določba mednarodnega sporazuma (Priloga XIII) je po vsebini taka, da
ne omogoča neposredne izvršljivosti. V zakonu bo pogoj vzajemnosti in postopek za
ugotavljanje vzajemnosti razdelan.
Kaj je to materialna vzajemnost? Z dnevom vstopa v EU se od RS pričakuje sprostitev brez
omejitev (razen počitniških bivališč na Danskem, kar je trajna izjema). Priloga XIII bo
namreč ob včlanitvi v EU prenehala veljati.
Odgovor: Materialna vzajemnost se bo ugotavljala le v primerih nakupov nepremičnin, ki se
ne bodo uporabljale za gospodarsko dejavnost. To pomeni, da bodo omejitve za nakup
nepremičnin veljale le za tiste državljane EU, ki tudi slovenskim državljanom onemogočajo
ali omejujejo pridobiti lastninsko pravico na posameznih nepremičninah in jih po svoji notranji
zakonodaji glede nepremičnin obravnavajo kot državljane tretjih držav.
Po uveljavitvi pridružitvenega sporazuma bo treba trg nepremičnin za EU v celoti
liberalizirati (izjema sekundarna bivališča na Danskem).
Odgovor: bistvo materialne vzajemnosti je v dejanskem enakem obravnavanju slovenskih
državljanov v tujini in tujcev v Sloveniji.
Ali bodo omejitve veljale tudi za neposredne tuje naložbe?
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Odgovor: ne, ker so zaveze v zvezi z opravljanjem gospodarskih dejavnosti glede nepremi: i
jasne in dovolj konkretne. Za pretok delovne sile - glede pravic tujcev fizičnih oseb do bivanj-i ni problemov. Tujci, ki bodo kot posamezniki opravljali gospodarsko dejavnost, bodo imeli
pravico do nakupa nepremičnin za potrebe bivanja šele 4 leta po uveljavitvi pridružitvenega
sporazuma (1. odstavek Priloge XIII) pod pogojem vzajemnosti; to pa ne velja za podružnice
tujih družb. Enako velja za sekundarna bivališča, za vse kategorije, ki niso povezane z
opravljanjem dejavnosti. Skladno z določbami Pridružitvenega sporazuma in z njimi določeno
dinamiko bo potrebno do vključitve Republike Slovenije to vprašanje do bivanja v zvezi s tem
rešiti.
Ob vstopu RS v EU ne bo več veljala Priloga XIII, v EU pa ne velja načelo materialne
vzajemnosti. Če bo RS želela materialno vzajemnost z Dansko, si bo to morala zagotoviti
s pogajanji.
Odgovor: RS želi uveljaviti prehodno obdobje, v katerem bo lahko v zvezi s pridobivanjem
uporabljala postopek za ugotavljanje materialne vzajemnosti za tiste državljane EU, ki ne bodo
opravljali gospodarske dejavnosti (npr. za sekundarna bivališča). Seveda bo to prišlo v poštev
tam, kjer si bodo posamezne države pridržale pravico do omejitev na nepremičninah (npr.
Danska in druge države pri sekundarnih bivališčih)
Ali naj bi tovrstno prehodno obdobje (uveljavitev materialne vzajemnosti) veljalo tudi za
primer nakupa nepremičnine za nadaljnjo prodajo (kot špekulativni posel)?
Odgovor: da

SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS
mag. Matej More, MF, vodja 4.delovne skupine
Andrej Rant, BS, član OPS
Žiga Lavrič, MF, sekretar 4.delovne skupine
Janko Tratnik, BS
Nives Marinšek, MP
Tatjana Brunček Jovičevič, MEOR
Marta Briški, MEOR
Dunja Gruntar, MF-Urad za preprečevanje pranja denarja
Mateja Tamara Fajs, Urad predsednika Vlade RS
Maja Markovič, SVEZ
Misija RS v Bruslju:

dr. Marko Kranjec, veleposlanik
Žiga Bahovec,
dr. Barbara Fakin
Boštjan Šporar
Marjeta Jager

PRILOGE
Dnevni red bilateralnega screeninga
Izhodišča Vlade RS za bilateralni screening
A in B screening lista
Pisna vprašanja Komisije

mag. Matej More, vodja 4.delovne skupine

Andrej Ri
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENINGA

POGLAVJE 7. KMETIJSTVO - VETERINA
DATUM: 30. Oktober 1998

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Bilateralno zasedanje je potekalo vsebinsko po istih sklopih kot na multilateralnem zasedanju:
1.Struktura zakonodaje na področju veterinarstva in institucionalni okvir
2.Nadzorni sistemi na notranjem trgu, uvoz iz tretjih držav
3.Financiranje na področju veterinarstva
4.Kontrolni ukrepi - evidentiranje pojava bolezni
5.Zdravje živali - promet z živimi živali, semenom, ovariji in embriji
6.Zdravje živali - promet z živili živalskega izvora
7.Zdravje ljudi - trženje živil živalskega izvora
8.Splošni ukrepi na področju hormonov, BST, nadzor ostankov, zoonoze
9.Zaščita živali
10 .Zootehnika
11 .Uvoz živali in živil živalskega izvora iz tretjih držav
12.Mednarodni sporazumi
Glede na obseg zakonodaje na tem področju, je Komisija Sloveniji postavila natančna
vprašanja v okviru posameznih sklopov (glej prilogo). Vsebinski pregled zakonodaje v
Sloveniji, usklajenost z acquis-jem in program prilagajanja je razviden iz folij, ki jih je
pripravila slovenska delegacija in so bile pred začetkom zasedanja posredovane komisiji.

2. VPRAŠANJA KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
1. Ali je v Evropski uniji predpisano, kakšna mora biti številka za identifikacijo. Alije to lahko
naključna številka ali pa mora biti že iz same številke razvidno, od kod žival izvira
(t i.govoreča številka)?
-Evropska zakonodaja predpisuje le, daje iz številke razvidna država izvora (ISO koda) in da
je številka maksimalno dvanajst mestna. Zagotovljeno mora biti tudi, da se na osnovi številke
in baze podatkov za vsako žival lahko identificira izvor (hlev).
2.Slovenska delegacija je izpostavila vprašanje zaščite "kranjske čebele". Z dnevom vstopa in
prostim prometom na notranjem trgu bi lahko prišlo do križanja med slovensko avtohtono
pasmo čebele (Apis mellifera carnica) s čebelami drugih pasem oziroma linij
-Da bi lahko dosegli derogacijo na tem področju, mora Slovenija svojo zahtevo znanstveno
utemeljiti in Komisiji predložiti trdne argumente, da bi druge pasme čebel kranjsko Čebelo
ogrožale t j. njeno pasemsko čistost in da bi ta zaradi tega lahko izumrla
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3.Slovenska Stranje izpostavila tudi vprašanje vodenja izvorne knjige za Lipicance, glede na
informacije, da se za vodenje izvorne rejske knjige za lipicance potegujeta dve državi članici;
Avstrija in Italija.
-Komisija je ponovno zagotovila, da sami nimajo informacije, da bi se za vodenje izvorne
rejske knjige za Lipicance potegovali Avstrija in Italija oziroma, da bi zaradi tega prišlo do
kakšnega nesporazuma med posameznim rejskimi organizacijami. Smernica, ki jo omenja
slovenska stran, samo določa postopek pri nesporazumih med rejskimi organizacijami, ki ga
vpletene države članice same ne morejo rešiti in v takem primeru po določenem predpisanem
obdobju, o sporu odloča Komisija oz. stalni zootehnčni odbor. Vendar pa to velja samo za
države Članice. Dokler Slovenija ne bo postala članica v tej zadevi ne more izpostavljati
zahtev, s članstvom pa seveda lahko na osnovi dokazov o posedovanju izvorne rejske knjige,
zahteva v skladu z obstoječo zakonodajo v EU status rejske organizacije, ki vodi izvorno
rejsko knjigo.
4. Ali lahko rejska organizacija lipicancev v Sloveniji, zaradi izvoza plemenskih živali iz tretjih
držav v EU, sproži postopek za priznavanje slovenske rejske organizacije oziroma njenih
rejskih dokumentov Evropski uniji.
-Rejske organizacije tretjih držav lahko sprožijo postopek za registracijo oziroma za
priznavanje njihovih rejskih dokumentov v EU. Temu področju bo Evropska unija dala v
prihodnje tudi večji poudarek (pomanjkanje zadostnega kadra na Komisiji).

3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Slovenska delegacija ni predlagala nobenih sprememb pravne ureditve EU.
4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS (NA OSNOVI
TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)
- ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Stopnja usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU za področje
veterinarstva je delna, vendar v primerjavi z drugimi deli kmetijskega acquisa
sorazmerno visoka. Zakon o veterinarstvu, ki je bil sprejet 1995, je v določeni meri
že usklajen z določili acquisa, kar pomeni, da bo potrebno za popolno uskladitev
izvesti malenkostne popravke oz. spremembe.
-

ACQUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
Predpisi, ki jih bo Slovenija sprejela do članstva, z roki za izvedbo, so razvidni iz
priložene TAIEX A liste in drugih prilog.
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ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Slovenija je napovedala možnost prehodnega obdobja na področju zaščite živali in
rejskih organizacij.
Zaščita živali
Na
področju zaščite živali Slovenija predvideva prehodno obdobje v okviru
normativov pri reji živali, posebno pri reji prašičev, telet in kokoši nesnic. Za
uskladitev z zahtevami Evropske unije bodo namreč potrebna velika investicijska
vlaganja in sprememba v tehnologiji reje. Vse zahtevane strukturne spremembe do
dneva vstopa v EU ne bo mogoče izvesti zato bo Slovenija v pogajalskih izhodiščih
poskušala utemeljiti prehodno obdobje do leta 2010.
Rejske organizacije
Na področju zootehnike v Sloveniji selekcijo izvajajo javne službe. Rejskih organizacij,
kot jih predvideva pravni red Evropske skupnosti, v Sloveniji še nimamo in za obdobje
do funkcijske usposobitve zahtevanih rejskih organizacij se zato predvideva prehodno
obdobje.
op.Komisijaje poudarila, daje potrebno ob napovedi prehodnih obdobij točno določiti
za kateri člen zakona in koliko časa se predvideva prehodno obdobje ter navesti
argumentirane razloge za takšno napoved.

-

NAKNADEN ODGOVOR
,1 . '

-

NE VEMO

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUISA
__
■

-

ZADOVOLJIVO

-

OKREPITI IN REORGANIZIRATI
Celoten sistem institucij v veterinarstvu (VURS, Veterinarsko inštitut, Veterinarski
zavod)

-

USTANOVITI
-vzpostavitev informacijskih sistemov ANIMO in SHIFT
-vzpostaviti sistem rejskih organizacij
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6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ

:□

Struktura zakonodaje na področju veterinarstva in institucionalni okvir
Veterinarska služba je v RS organizirana v Veterinarski upravi, ki deluje kot samostojni organ
v sestavi MKGP. Na sami Veterinarski upravi RS je zaposlenih 117 veterinarjev, ki so državni
uslužbenci. Izvajajo nadzor nad določili zakona o veterinarstvu, kar pomeni da izvajajo nazor
nad živalmi, živili, surovinami in odpadki živalskega izvora. Veterinarska služba v RS je,
skladno z zakonom o veterinarstvu, zadolžena za vsa področja, ki izhajajo iz Acqiusa . Zakon
o veterinarstvu je bil sprejet 1995 inje v veliki meri že usklajen z določili acquisa, kar pomeni,
da bo potrebno za popolno uskladitev izvesti malenkostne popravke oz. spremembe. Trenutno
poteka v državi intenzivna priprava podzakonskih aktov za popolno implementacijo določil
zakona, ki pa se že vsi pripravljajo skladno z določili acquis.
Veterinarska služba, ki se plačuje direktno iz državnega proračuna, se izvaja še v
Veterinarskem zavodu RS, in na Veterinarskem institutu, ki deluje v okviru Veterinarske
fakultete. Del izvajanja je že prenesen na zasebne veterinarje, ki lahko s posebno pogodbo
opravljajo nekatera dela in naloge za državo. Edini, ki imajo zakonske pravice direktnega
nadzora pa so uslužbenci veterinarske uprave.
Tako uslužbenci v VURS izvajajo inšpekcijski nadzor nad zgoraj omenjenim prometom, tako
v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu. Kontrolo na mejnih točkah pa zaradi
zgodovinskih razlogov izvaja poleg veterinarske inšpekcije še zdravstvena inšpekcija, kjer pa
to kontrolo izvajajo zdravstveni tehniki v carinskih skladiščih in carinarnicah v RS.
V RS je približno 1000 veterinarjev, ki delujejo v zgoraj omenjenih službah in celovito
opravljajo dela in naloge, kijih določa Zakon o veterinarstvu. Glede na prebivalstvo in število
živali, ocenjujemo, da je tako število kot organizacija zadovoljiva in lahko v grobem izpolni
vse zahteve, ki izhajajo iz acquisa. Ob že napovedanih spremembah zakonodaje, pa bo
veterinarski službi omogočeno popolnoma usklajeno delovanje z določili acqisa.

Nadzorni sistemi na notranjem trgu, uvoz iz tretjih držav
Mejni prehodi (BiP)
Na bodoči zunanji meji Evropske unije bo morala Slovenija usposobiti mejne veterinarske
prehode, ki bodo morali izvajati vse predpisane kontrole in preglede za potrebo celotne
skupnosti. Glede na pomembnost tematike je Komisija izpostavila več vprašanj:
-kateri mejni prehodi (primer če Madžarska ne postane članic EU istočasno s Slovenijo)
-začetek gradnje
-ocena bodočega prometa živali in živil živalskega izvora s tretjimi državami
-uvedba informacijskih sistemov (ANIMO in SHIFT)
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Slovenija je, v skladu s smernico 90/675, s sklepom vlade aprila 1998, že določila mej'.se
veterinarske prehode, kjer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izvajanje fizičnih pregledov
pošiljk (hlevi, hladilnice, prostori za raztovor pošiljk..). Na snovi analize prometa in glavnih
prometnih povezav so bili določeni naslednji mejni prehodi:
-Obrežje: živali in živila živalskega izvora -kombiniran (Berlin-Ljubljana-Carigrad)
-Gruškovje: živila živalskega izvora (Pirnska avtocesta)
-Jelšane:: živila živalskega izvora (Reka-Italija)
-Luka Koper -kombiniran
-letališče Brnik - kombiniran
V primeru, da Madžarska ne bo postala Članica istočasno kot Slovenija, je za pregled živali in
živil živalskega izvora predviden še mejni prehod Dolga vas. Izgraditev in usposobitev teh
mejnih veterinarskih prehodov je za slovensko vlado prioritetna naloga. V letu 2000 se bo
pričela gradnja mejnega prehoda Obrežje, kjer je trasa avtoceste že določena in za katero so
določena tudi finančna sredstva (proračun +PHARE). Dokončno usposobljen pa bo mejni
prehod Obrežje leta 2003 oz. do dneva vstopa. Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane pa
naj bi se gradnja zaradi objektivnih razlogov (trasa avtoceste še ni določena, dvolastništvo
parcel...) začela šele leta 2003, nadzor in kontrola pa bi se izvajala kasneje.
S članstvom Slovenije v EU bo meja s Hrvaško postala evropska meja, sedanje meje z
Avstrijo in Italijo pa ne bo več. Odvečni kadri s teh mejnih prehodov bodo deloma kadrovsko
okrepili nove mejne prehode, del bo opravljal nadzor v notranjem prometu, del ljudi pa se bo
upokojilo.
Veterinarska služba je tudi ocenila bodoči obseg prometa z tretjimi državami. Slovenija je
tradicionalno usmeijena na zahod (registrirane klavnice za govedo v Sloveniji), tako da na
področju živali in živil živalskega izvora Slovenija, že sedaj največ trguje z državami članicami
Evropske unije (npr. svinjsko meso iz Nizozemske). Na področju trgovine z živimi živalmi je
pomembna še trgovina s Češko, Poljsko in Madžarsko, za katere pa se predpostavlja, da bodo
tudi postale članice Evropske unije. Promet z drugimi državami, npr. Ameriko, Kanado,
Avstralijo je zanemarljiv. Tako ocenjujemo, da razen tradicionalne menjave s Hrvaško, uvoza
iz tretjih držav skoraj ne bo. V primeru, da Madžarska ne bo postala članica EU istočasno
kot Slovenija, pa bo velik del prometa s tretjimi državami potekal preko mejnega prehoda
Dolga vas, ki bo temu primerno okrepljen in usposobljen.
Na meji je potrebno zagotoviti tudi ustrezne tehnične pogoje za prevzem informacijskega
sistema mejne veterinarske kontrole. Trenutno ima Slovenija na mejnih veterinarskih točkah že
na razpolago računalnike (hard weare) Povezovanje veterinarskih prehodov preko intraneta v
centralni sistem, kije voden preko Veterinarske uprave RS že poteka. V letu 1999 pa naj bi
bilo končano tudi povezovanje centralnega sistema z regionalnimi občinskimi veterinarskim
inšpekcijami. Že sedaj pa so veterinarji med seboj povezani preko elektronske pošte. Sistema
SHIFT, ki je v Evropski unije še v fazi preizkušanja, do leta 2003 pa ga bodo verjetno morale
prevzeti tudi vse države članice, Slovenija še ne izvaja. Da bi z dnem vstopa Slovenija lahko
zagotovila nemoteno delovanje računalniških sistemov, je bilo s strani Veterinarske uprave RS
izpostavljeno vprašanje o možnosti povezave in prevzem sistemov ANIMO in SHIFT že pred
vstopom v Evropsko unijo.
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Identifikacija živali
Zaradi izbruha goveje spongiformne encefalopatije (BSE) bodo morale vse države članice
Evropske unije z letom 2000 izvajati identifikacijo govedi (ušesne znamke, potni list,
podatkovne baze). Glede na dolgotrajnost in zahtevnost postopka uvajanja identifikacije
(minimalno 2-3-leta), je Komisija želela dobiti natančne podatke, kakšno je stanje v Sloveniji
na tem področju.
V Sloveniji trenutno obstaja ta dve bazi podatkov: baza veterinarske službe, kjer so zavedene
vse živali v prometu in baza za namen selekcijske službe in izplačilo premij. Predvideva se
združitev teh dveh baz. Pravilnik o označevanju, ki bo sprejet v letu 1999 bo osnova za
ustanovitev Službe za identifikacijo in registracijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Implementacija baze pa je predvidena v letu 2000. Slovenska delegacija je
izpostavila vprašanje identifikacijske številke - naključna ali govoreča številka, (glej poglavje
2). Komisijo so zanimale tudi podrobnosti izvajanja identifikacije, kot npr. na kakšen način
bo kmet lahko prijavil telitve (predpisano najkasneje v 7 dneh). V Sloveniji je predvideno, da
bo to lahko storil pisno, telefonično ali po internetu.

Financiranje nadzora
V Evropski uniji se veterinarska inšpekcija financira iz proračuna preko pavšalnih dajatev, ki
jih plačujejo uporabniki in so predpisane s strani Evropske unije v enaki višini za vse države.
Komisijo je zanimalo predvsem ali je slovenska stran napravila oceno stroškov nadzora v
Sloveniji in če so le ti primerljivi z višino dajatev v EU.
V Sloveniji že sedaj poteka financiranje na enak način kot v EU. Porabniki plačujejo
predpisano pristojbino, veterinarska inšpekcija pa je plačana neposredno iz proračuna. Višina
pristojbin oz. stroškov v Sloveniji je primerljiva s taksami v Evropski uniji, tako da se ne
pričakuje posebnih težav pri uvedbi evropskega sistema v Sloveniji. S takšnim načinom
financiranja je že sedaj zagotovljeno neodvisno delovanje inšpektorjev, pooblaščenih
veterinarjev in delavcev, ki nadzirajo postopke pri predelavi živil živalskega izvora. Slovenija
namerava prevzeti acquis s tega področja in bo prilagodila obstoječo zakonodajo.

Pravna sredstva nadzora
S strani Komisije so bila izpostavljena naslednja področja:
-nadzor v zunanjem prometu
-nadzor v notranjem prometu
-strategija prilagajanja Slovenije na področju izvajanja nadzora
Za nadziranje prometa z živalmi in živili živalskega izvora lahko Evropska unija uporablja t.i.
zaščitno klavzulo. Gre za prepoved uvoza živali ali živil živalskega izvora iz določenih držav
članic (npr. goveda iz VB), iz tretjih držav, določenih regij ali iz določenih registriranih
predelovalnih obratov v tretjih državah, za katerega se odloči stalni veterinarski odbor, v
kolikor se pojavi kršitev ali sum izbruha bolezni. Tako ima Evropska unija liste, kjer so
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navedene države oz. obrati iz katerih je dovoljen uvoz v EU, ki veljajo za vse države članice.
Države članice so dolžne spremljati te liste in se morajo na spremembe hitro odzvati.
Slovenija kot majhna država za zunanji promet že sedaj uporablja evropsko listo in sledi
odločitvam Komisije. Pravno sredstvo za prilagoditev je odločba, ki jo izda minister in je
potem objavljena v Uradnem listu. Obstaja tudi možnost preklica odločbe. Prepoved prometa
na notranjem trgu lahko z odločbo doseže pristojni inšpektor zaradi neustrezne higiene in
kužnih bolezni. Odločba je izvršljiva takoj iri tudi pritožba ne zadrži izvršbe. Na osnovi take
odločbe (npr. za določeno področje) pristojni veterinar ne more izdati zdravniškega spričevala,
ki bi omogočal promet na zaprtem območju. V normalnih razmerah morajo živali v notranjem
prometu imeti opravljen veterinarski pregled pred natovaijanjem in v primeru, ko gredo živali
v klavnico, so pred zakolom ponovno pregledane. V kolikor žival ne gre v zakol
(npr.plemenska živina), v Sloveniji ni predpisana kontrola na ciljnem mestu. Ker v Sloveniji še
ni v uporabi informacijski sistem ANIMO, veterinar, ki je izdal zdravstveno spričevalo, o
pošiljki ne more obvestiti veterinaija na ciljnem mestu.
Slovenija na področju prilagajanja nadzora pravnemu redu unije ne predvideva "big bang"
strategije ampak se predvideva postopna prilagoditev. Tako mora biti vsak nov zakon, ki se
sprejema, v skladu z acquis. Natančna strategija prilagajanja pa bo razvidna iz Državnega
programa za prevzem acqisa za obdobje do 2002.
Mnenje Komisije: Slovenija na področju zagotavljanja nadzora nad uvozom iz tretjih držav v
EU (problem lahko predstavlja Madžarska), uvedbi informacijskih sistemov ANIMO in SHIFT
in prevzemu načina financiranja veterinarskega nadzora ne bi smela imeti večjih problemov
pri implementaciji tega dela acquis-a. Pri uvedbi sistema registracije in identifikacije živali bo
Slovenija združila že sedaj obstoječi bazi podatkov. Komisija je opozorila Slovenijo, da sam
proces prevzemanja na tem področju zahteva veliko časa. Na področju pravnih sredstev, ki
omogočajo nadzor nad prometom mora Slovenija skrajšati procese odiočanja. Komisija
svetuje, da se spremeni raven odločanja: z ministra se odgovornost prenese na direktorja
veterinarske uprave. Pripomba Komisije, na predstavljeno strategijo prilagajanja Slovenije
Evropski uniji, na področju nadzora je, da posamezni koraki niso dovolj natančno opredeljeni.
Potrebo je predvideti konkreten postopek (scenarij) kako bo potekalo delo ob preskoku - ob
dnevu vstopa.

Financiranje na področju veterinarstva
V okviru tega poglavja je Komisijo zanimalo, ali ima Slovenija na razpolago potrebna sredstva
- fond, ki se izplačujejo oškodovancem v primeru pojava kužnih bolezni in morebitne
eradikacije in kako je s sežigom celih teles okuženih živali. V primeru pojava kužnih bolezni
Evropska unija krije 50% nastale škode, vendar pa mora država članica škodo v celoti plačati
v naprej.
V Sloveniji so žc sedaj zagotovljena sredstva za primer pojava kužnih bolezni, nastala škoda se
krije v višini 100%. Trenutno v Sloveniji sežig celih živalskih teles ni mogoč - ni primerne
institucionalne in sistemske osnove. Obstaja pa možnost predelave celih živali v kostno
moko in to moko sežigamo. Sežig celotnih trupel bo Slovenija uredila, drugače pa na tem
področju ne vidimo težav pri prilagajanju.
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Kontrolni ukrepi - evidentiranje pojava bolezni
S strani Komisije so bila izpostavljena strategija cepljenja oz.preventivnega cepljenja,
vprašanje obveznih zalog cepiva v primeru nujnega cepljenja, spremljanja pojava kužnih
bolezni, pripravljenosti načrtov za ukrepanju ob pojavu kužnih bolezni in vprašanje
laboratorijev.
Glede na to, da v Evropski uniji ni preventivnega cepljenja za prašičjo kugo, namerava
Slovenija opustiti cepljenje proti klasični prašičji kugi najkasneje s 1.1.2002. Za to bolezen je
že bila opravljena analiza tveganja in načrt ukrepov ob izbruhu. Slovenija v primeru nujnega
cepljenja za slinavko in prakljevko nima lastnih zalog cepiva, ker tudi nima lastne proivodnje
cepiv. S proizvajalci je dogovoijena, da se v takem primeru cepiva dobi v 4 - 7 dnevih.
Slovenija pa bi tudi želela postati članica banke za cepiva Evropske unije.
Slovenija na področju spremljanja pojava kužnih bolezni še ni članica ADNS sistema, se pa želi
vključiti. Trenutno uporabljamo sistem OIE. V Sloveniji je sedaj 86 bolezni, ki jih je po
zakonu potrebno javiti. Načrt ukrepanja ob pojavu slinavke in parkljevke je že pripravljen,
načrt za klasično prašičjo kugo je v pripravi. Za področje vodnih-kultur (ribe, mehkužci, raki)
teh načrtov nimamo. Do vstopa Slovenije bodo vsi zahtevani načrti pripravljeni.
Slovenija še ni določila referenčnega laboratorija,ki bi izpolnjeval kriterije, ki jih zahteva
Evropska unija. Laboratoriji ki trenutno delujejo, so opremljeni samo za serološke teste,
izolacija virusov pa ni mogoča in vzorce pošiljamo v mednarodne laboratorij. Glede na visoke
stroške, bo Slovenija imenovala referenčni laboratorij, ki pa ne bo pristojen za opravljanje vseh
zahtevanih pregledov. Za določene preglede, bo na osnovi razpisa, imenovan laboratorij druge
države članice. Spisek bolezni ki jih ne moremo tipizirati v Sloveniji bo Veterinarska uprava
naknadno posredovala Komisiji.

Zdravje živali - promet z živimi živali, semenom, ovariji in embriji
Komisija je izpostavila vprašanja uvedbe sistema za spremljanje kužnih bolezni, ki v EU še ni
obvezujoč, o statusu pooblaščenih veterinarjev, o statusu za nekaterih bolezni in dodatnih
garancijah ter o usposobljenosti osemenjevalnih centrov.
<ii
V Sloveniji že izvajamo nadzor kot je predpisan v EU, manjka pa še predpisana podatkovna
baza. Določene preglede in izdajanje spričeval lahko opravlja pooblaščeni veterinar, ki ga
pooblasti Veterinarska uprava RS, ki ni vezan na določen objekt, temveč na regijo.
Slovenija ni zaprosila za status države brez pojava tuberkuloze, bruceloze, ker imamo premalo
vzorcev, da bi tak status lahko dokazali. Pri perutnini redno cepimo proti Newcastle bolezni in
od 1992 ni bilo zabeleženih izbruhov te bolezni. Cepljenje psov in mačkov proti steklini je
obvezno zaradi stekline pri lisicah. V zadnjih letih, od kar se za oralno cepljenje lisic uporablja
odmet vab s pomočjo letala, se je pojavljanje stekline pri lisicah izredno zmanjšalo, kar
ocenjujemo za velik uspeh. V Sloveniji ni predpisano cepljenje proti Auyetzkijevi bolezni, ker
še nismo zabeležili pojava le te. Posebne garancije bomo zahtevali šele, ko bo mogoče ta
status Slovenije znanstveno in argumentirano dokazati.
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Slovenija nima seznama, potijenih osemenjevalnih centrov, saj naši centri ne ustrezajo
popolnoma zahtevam EU. V decembru bo Komisija opravila pregled dveh osemenjevalnih
centrov in pričakujemo potrditev vsaja enega centra za goveda in prašiče. Neskladje glede
zahtevanega izolatorija bo odpravljeno do decembra, zahteva glede ločenega shranjevanja
semena pa do leta 2000. Transfer embrijev se trenutno izvaja samo v znanstvene namene,
pripravlja pa se imenovanje ekipe za transfer v komercialne namene.
Mnenje komisije je, da implementacija tega dela acquis-a za Slovenijo ne bo predstavljalo
večjih težav.

Zdravje živali - promet z živili živalskega izvora
V okviru tega sklopa je Komisija izpostavil vprašanje možnosti termične obdelave (npr.pri
svinjski kugi) in vprašanje označevanja mesa, ki ni primeren za svežo uporabo. V Evropski
uniji tako meso označujejo prečrtan pečat.
Slovenija ima možnost termične obdelave. Meso, ki mora biti predhodno termično obdelano v
Sloveniji označujemo z drugačnim pečatom kot v EU. Predvideno pa je, da se na osnovi
pravilnika, ki bo sprejet julija 1999 prevzame vse pečate, kot jih predpisuje EU.
1
Zdravje ljudi - trženje živil živalskega izvora
Na področju dajanja živil živalskega izvora v promet imajo v Evropski uniji ločene predpise za
10 proizvodnih sektorjev. Komisijo je zanimala predvsem ali so objekti urejeni skladno s
predpisi EU, če so registrirani in kakšne spremembe so potrebne za prilagoditev in ali je
možno uvesti sistem samokontrole HACCP tudi v majhnih obratih.
Slovenija bo so pravilnikom, ki bo sprejet v letu 1999, predpisala pogoje za vse objekte v
skladu s predpisi EU. Del predpisov, ki jih v Sloveniji trenutno še nimamo (za ribe, školjke,
gojeno divjad in ostale živali) bo direktno predpisanih iz pravnega reda EU. Tem novim
predpisom se bodo morali prilagoditi vsi predelovalni obrati do dneva vstopa v EU. V kolikor
teh prilagoditev ne bodo izvedli, bo prepovedana nadaljnja proizvodnja. Slovenija je nato po
panogah (klavnice, mlekarne..) predstavila število registriranih obratov in število obratov, ki
že izpolnjujejo zahteve EU. Za potrebne strukturne prilagoditve Slovenija pričakuje finančno
pomoč Unije preko programa strukturne pomoči SAPARD in preko programov PHARE.
Sistem samokontrole v velikih obratih, ki so v večini tudi že registrirani za izvoz v EU že
deluje. V manjših obratih pa bo uveden v letu 1999.
Splošni ukrepi
V okviru splošnih ukrepov je Komisija izpostavila vprašanja o uporabi faktorjev rasti,
betagonistov, bovino somatropina BST in o ukrepih za zatiranje zoonoz.
V Sloveniji uporaba faktorjev rasti v rejske namene ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena
uporaba hormonov v terapevtske namene, vendar mora biti taka uporaba registrirana.
Trenutno je pravna podlaga Pravilnik o dovoljenih substancah pri reji živali - substance, ki
niso na spisku niso dovoljene. Do leta 2000 pa bo v okviru Zakona o spremembah in
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dopolnitvah Zakona o zdravilih sprejeta zakonska podlaga, ki bo skladna z zakonodajo EU.
Slovenska zakonodaja že sedaj za kršitelje predvideva visoke in ostre kazni, tako ko da zlorab
ni. Vzporedno se izvaja tudi letni program kontrole ostankov imenovanih hormonov in tudi tu
poročil o zlorabi nimamo. Prav tak ni dovoljena uporaba bovino somatotropina.
Na področju salmonele v Sloveniji obstajajo programi zatiranja, ki se izvajajo uspešno in ne
predvidevamo problemov pri prevzemu acquisa.
Na področju BSE v Sloveniji trenutno izvajamo monitoring . Sama bolezen se pri nas še ni
pojavila. V okviru zatiranja te bolezni v Sloveniji edini, ki predeluje živalske ostanke, že
uporablja metodo, ki jo predpisuje EU. Kapaciteta predelave je 200 t/dan. Proizvodnje za
predelavo nizko rizičnih odpadki v Sloveniji nimamo. Za zakonodajo pa sta pristojna
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za okolje in prostor namreč podeljuje koncesije za uničenje odpadkov.

Zaščita živali
Komisijo je na tem področju zanimala relacija Slovenije do Sveta Evrope, katere konvencije
Sveta Evrope je Slovenija sprejela in katere bo sprejela in kakšni so splošni problemi Slovenije
na tem področju.
Slovenija sodeluje v Svetu Evrope inje sprejela konvencij o zaščiti farmskih živali leta 1992.
Pripravlja se sprejem konvencij o zaščiti hišnih živali, laboratorijskih živali, živali pri klanju in
transportu. Zakon o zaščiti živali, ki bo zaobjel celotno tematiko pa je prešel prvo branje v
državnem zboru. Zakon dopušča možnost ritualnega klanja s posebnim dovoljenje, vendar so
taki primeri v Sloveniji redki. Problem predstavlja uskladitev z normativi pri reji živali.
Slovenija zato predvideva prehodno obdobje v okviru normativov pri reji prašičev, telet in
kokoši nesnic. Za uskladitev z zahtevami Evropske unije bodo namreč potrebna velika
investicijska vlaganja in sprememba tehnologije reje. Vse zahtevane strukturne spremembe do
dneva vstopa v EU ne bo mogoče izvesti zato bo Slovenija predlagala prehodno obdobje do
leta 2010. Za novogradnje ter opremo bodo veljala določila zakona, za obstoječe objekte in
opremo pa se bo uveljavljalo prehodno obdobje.
Komisija je opozorila na zakonsko ureditev možnosti klanja v religiozne namene.
Zootehnika
V okviru zootehnike je obravnavano področje rejskih organizacij, vodenja rejskih knjig,
ocenjevanja plemenske vrednosti, metod testiranja in certificiranja ter področje konjeniških
prireditev (tekmovanj).
V Sloveniji je selekcijska in rodovniška služba organizirana kot javna služba. Na državnem
nivoju poteka na fakulteta in institutih, ki izvajajo selekcijo, reporodukcijo, skrbijo za vodenje
rejskih knjig, izvajajo testiranje živali in izračunavajo plemensko vrednost živali in opravljajo
certificiranje. Na regionalnem nivoju se izvaja kontrola proizvodnje, označevanje živali,
reprodukcija in selekcija na 6 regionalnih kmetijskih zavodih. To področje je usklajeno glede
vsebinskih določb EU zakonodaje (Slovenija je članica ICAR in INTERBULL), organiziranost
služb oz. rejcev pa ne. Zakor. o kmetijstvu, ki bo sprejet v letu 2000, bo sistemsko uredil
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organizacije rejcev, Zakon o živinoreji pa bo prenesel vsebino Direktiv, med drugim tudi
podeljevanja koncesij rejskim organizacijam. Zaradi zahtevnosti sprejema tega dela acquisa
Slovenija na področju rejskih organizacij pričakuje tehnično in strokovno pomoč Evropske
skupnosti in napoveduje prehodno obdobje. V okviru tega poglavja je Slovenija tudi
izpostavila vprašanje zaščite kranjske čebele in vprašanje vodenja izvorne knjige za Lipicanca
(glej poglavje 2).
Na področju konjeniških prireditev v Sloveniji ni zakonodaje. Uvoženi konji so pri nekaterih
tekmovanjih diskriminirani v primeijavi s slovenskimi. Trenutno se zahteva registracija konj na
prireditvah. To področje bo urejal zakon o živinoreji, ki bo sprejet do 30.junija 2001.
Mnenje Komisije:.Komisija ugotavlja, da bo za vzpostavitev rejskih organizacij potrebno 6-5
let. Na področju konjeniških prireditev in tekmovanj je potrebno zagotoviti pravilo
nediskriminacije - konji vseh držav članic EU morajo biti obravnavani enako po vstopu
Slovenije v EU.

Uvoz živali in živil živalskega izvora iz tretjih držav
Komisijo je zanimalo, če ima Slovenija tradicionalno trgovinsko menjavo z državami, iz
katerih EU ne dovoljuje uvoz živali in živil živalskega izvora.
Slovenija take tradicionalne trgovine nima in na tem področju ne pričakujemo težav. Pravna
podlaga je ista, kot je bila omenjena na področju ureditve mejnih veterinarskih prehodov.

Mednarodni sporazumi
Slovenija ima bilateralne sporazume na področju veterinarstva z državami CEFTE in s
Hrvaško. Pri tem gre predvsem za sodelovanje med veterinarskimi upravami, za izmenjavo
strokovnjakov, obveščanje o boleznih in za ta del ne vidimo težav pri prevzemu acquisa.
Op.Komisije: Z dnevom vstopa bodo za Slovenijo veljati tudi vsi mednarodni sporazumi
Evropske unije, kijih bo morala Slovenija tudi ratificirati

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Za prilagoditev veterinarske zakonodaje in institucionalno ureditev veterinarske službe
zahtevam, ki izhajajo iz zakonodaje EU bo potrebna popolna harmonizacija Zakona o
veterinarstvu, sprejem Zakonom o zaščiti živali ( do 30.6.2001) in sprejetje Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih, ki bo urejal tudi področje zdravil za
veterinarsko rabo (do 2000).
Na področju zootehnike
je potrebno do 31.12.2002 poenotiti slovensko zakonodajo s
pravnim redom. Pravno osnovo bosta predstavljala Zakon o kmetijstvu (sprejem do
30.6.2000) in Zakon o živinoreji (sprejem do 30.6.2001).
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Do leta 2006 se usposobi rejske organizacije do take mere, da bodo lahko prevzele izvajanje
celotne zootehnične zakonodaje. V prehodnem obdobju se ustanovi Zavod za živinorejo, ki bo
v tem obdobju nadaljeval naloge na zootehniki.

8. SPLOŠNA OCENA
Evropska komisija je izredno resno pristopila k dvostranskemu pregledu in razgovore vodila v
smeri načrtovanega prevzema SKP v roku štirih let, do leta 2002. Na osnovi odgovorjenih
vprašanj in materialov, ki jih je posredovala slovenska delegacija si je Komisija ustvarila
splošni pregled stanja na področju veterinarstva in zootehnike, vendar pa bodo potrebna še
dodatna bilateralna srečanja za natančno oceno posameznih področij. Slovenska delegacija je
izkazala primerno raven razumevanja aquisa, primerno je tudi predstavila načrt prilagajanja in
načrt implementacije pravnega reda EU.
9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Okolje:
-odpadki živalskega izvora
-zaščita laboratorijskih živali
-zaščita biološke raznovrstnosti oziroma genetskih resursov
Varstvo potrošnikov in zdravja
-izvajanje nadzora nad živili živalskega nadzora
10. PRILOGE
-IZPOLNJENA(E) LISTA(E) ACQUISA ODDANA(E) DNE 27.10.1998
-DOKUMENTACIJA, PRIPRAVLJENA ZA BILATERALNI SCREENING
-SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS
-DNEVNI RED
Zapisala:
Simona Vreve, SVEZ
PODPIS VODJE

PODPIS ČLANA OPS
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENINGA

POGLAVJE: 9. TRANSPORTNA POLITIKA
DATUM: 18. in 19. 11. 1998

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Sloveniji je acquis na področju transportne politike poznan in zaenkrat ni zaznati ovir pri
prevzemanju pravnega reda Evropske unije.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Na bilateralnem screeningu slovenska stran ni postavljala vprašanj

3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Na podlagi lis.te potrebnih tehničnih prilagoditev acquis, prejete na multilateralnem screeningu
dne 4.-5.11.1998, bo potrebno tehnično prilagoditi:
- Council Reg. 2408/92 (Access to intra-Communitv air routes)
- Council Dir. 93/65 (air traffic management equipment and systems) as amended by
Com.Dir. 97/15

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUISEM (NA
OSNOVI TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)

ACOUIS. S KATERIMI JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Horizontalna vprašanja
Zunanje zadeve v okviru prometne politike
- Protokol št.9 o Aktu pristopa Norveške, Avstrije, Finske in Švedske (cestni, železniški in
kombinirani promet v Avstriji) - Slovenija je zadevo uredila s sprejemom Dodatnega
protokola k Sporazumu o prometu med Slovenijo in Evropsko Gospodarsko skupnostjo na
področju prometa, ki gaje DZ ratificiral 26.5.199S,
- Transportni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na
področju prometa, ki gaje DZ ratificiral 27.7.1993.
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Druga vprašanja
- Direktiva 97 44 o poletnem času - Slovenija ima vsebino direktivo urejeno z Uredbo
Vlade RS : dne 27.1J.199~ o določitvi prehoda iz srednje evropskega pasovnega časa na
poletno računanje časa in prehod nazaj v letih 1998 2001.
Pomorski transport
- Council Reg. 4055 86 (freedom to provide services in the maritime transport seetor)
- Council Reg. 35" 92 (maritime cabotage)
- Council Reg. 954 "9 UN Liner Code)
- ECJ Cases 167 73 in 246'89 (Right of Establishment in the mar it ime transport seetor)
- ECJ Cases 1 '9 90 in 119 '94 (Provisions of Port Services)
- Council Dec. ~~ 58 ~ (Consultation procedure hetween MS Third Countries in shipping)
- Council Dec. ~8 "~4 (Third countries activities in cargo shipping)
-

Council Dec.
Council Reg.
Council Reg.
Council Dec.

83 573 (Counter-measures in merchant shipping)
4057 S6 (Freedom to provide services)
405S 86 (Co-ordinated aetion for free acces)
8~ 4~5 (Mariti me transport ltaly Algeria)

ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA

Horizontalna vprašanja
Trans Evropsko omrežje
- Council Dir.96'48 (interoperabilnost / sistem prog visokih hitrosti)
opravljena do članstva

- uskladitev bo

Zunanje zadeve v okviru prometne politike
- Sporazum EEC' Švica o prometu blaga po cestah in železnicah - Slovenija bo k
sporazumu pristopila s članstvom
;
- Upravna ureditev glede uporabe "overflow" sistema s Švico - Slovenija bo ureditev
prevzela s članstvom
- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Makedonijo na področju transporta - Slovenija bo
k sporazumu pristopila s članstvom

ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO 31.12. 2000

Horizontalna vprašanja
Trans Evropsko omrežje
- Dec. 1692/96 - uskladitev bo opravljena do 31.12.2000.
- Council Re. 2236/95 (TENfinanciranje) - uskladitev bo opravljena do leta 31.12.2000.
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Področje letalskega prometa
- Council Reg. 2408 92 (Access for Community air-carriers to intrci-Community ciir-routes)
- Council Reg. 2409/92 (Fares and rates for air services)
- Council Reg. 2299 89 (Computer Rese/radon Systems) as amended by Council Reg.
3089 93

Področje pomorskega prometa
- Council Dir. 9 Z115 (Pilotage in Mar i time Safet})
- Council Reg. 613 91 (Transfer of ships between registers in ECj
- Commission Reg. 2158 93 (Application amendments os SOLAS ~4 Convention)
- Council Dec. 92 T 43 (Loran-C radionavigation system)
- Council Reg. 29~8 94 (Reporting requirements for ships boitndfor or leaving Community
Ports)
- Council Dir. 94 5? (Ship lnspection and survey organisation) Commision Dec. 96 587
(list of recognised organisations in accordance with Dir. 94 57)
- Council Dir. 95 21 (Port State Control)
- Commission Dir. 96 '98 (Klarine Equipment)
- Council Dir. 9~ ~0 (Safety Regime for fishing vessels of 24 me tres)
- Council Reg. 3051 95 Commision Reg. 179'98 (Safet}' management d- ro ro-passengers
ferries)
- Council Dir. 18 98 (Safet)1 rules & standards for passanger ships)
- Council Dir. 94 '58 (Training of seafarers)
%

ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO 31.3. 2000
Področje letalskega prometa
- Council Dir. 93'65 (Air Traffic Management ecjuipment andsystems)
- Comm. Dir. 97/15 (adopting Eurocontrol standards)
- Council Reg. 3922/91 (Harmonisation of technical requirements and administrative
procedures) as amended by Comm. Reg. 2176/96
- Council Dir. 91/670 (Mutual acceptance of personnel licences)
- Council Dir. 94/56 (Investigation of Civil A viation Accidents and Incidents)
- Council Dir. 9 6'67 (Access to the groundhandling marke t at Community air por t s)
- Council Dir. 92'14 (Limitation of the operation of chapter II aeroplanes)
- Council Dir. 89/629 (Limitation of noise emissions)
- Council Dir. 80/51 (Limitation on noise emissions from subsonic aircraft) as amended by
Council Dir. 83/206.
- Council Reg. 2407/92 (Licensing of air carriers)
- Council Reg. 95/93 (Allocation ofslots at Community airports)
- Council Reg. 295/91 (Denied-boarding compensation system in scheduled air transport)
- Council Reg. 2027/97 (Air carrier liability in the event of accidents)
i
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ACOUIS. ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
-ga ni

NAKNADEN ODGOVOR
- lista slovenske zakonodaje ki odgovarja acquis na podnbčju tehnične zakonodaje in varnosti
v zračnem prometu
- posredovati je potrebno prevod Predloga zakona o železnicah
- posredovati je potrebno še seznam prevedenih JAR-ov (Joint A viation Requirements)

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUISA
___

OKREPITI:
Področje letalstva
MPZ- Sektor za letalsko
Upravo RS za zračno plovbo

REORGANIZIRATI
Področje pomorstva
Port State Control
Področje letalstva
Zelo verjetno bo potrebno reorganizirati Upravo RS za zračno plovbo (po sprejetju zakona o
letalstvu)

USTANOVITI
Horizontalna vprašanja
Direkcijo RS za železnice,
Sprejem nove organizacijske oblike SŽ - v okviru tega Upravitelja železniške infrastrukture

6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ

Horizontalna vprašanja
TEN financiranje
- EC je poudarila pomen financiranja transportne infrastrukture s PPP ( public-private
partnership / javno-privatno partnerstvo). Slovenija razmišlja o možnosti financiranja s
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pomočjo PPP, vendar je za to potrebno prilagoditi področno zakonodajo, še zlasti r.a
področju železnic.
»
Interoperabilnost / Proge visokih hitrosti
- EC je zanimala problematika vključitve interoperabilnosti in določil glede prog visokih
hitrosti v nacionalne predpise. Slovenija je že pristopila k izdelavi študije upravičenosti
glede izgradnje prog visokih hitrosti, ki vsebuje vse potrebne tehnične elemente.
Interoperabilnost sama po sebi ni problematična, vendar je potrebno določila, ki to področje
opredeljujejo, opredeliti v nacionalnih predpisih.

Na področju pomorskega prometa problematičnih področij ni.
Na področju zračnega prometa problematičnih področij ni.

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO

Horizontalna vprašanja
Slovenija bo Acquis Communautaire prevzela v rokih, opredeljenih pod tč.4. Slovenija bo
področju interoperabilnosti posvetila posebno pozornost. Financiranje na način PPP bo
Slovenija poskusila vključiti v financiranje projektov razvoja železniške infrastrukture, skupaj z
drugimi viri financiranja, kjer Slovenija posebej računa na sredstva ISPA Evropske Unije.
Področje bo potrebno tudi pravno regulirati.
Področje pomorstva
Sprejetje Pomorskega zakonika do 31.12.1999; akte za izvajanje le-tega pa do 31.12. 2000.
Področje letalstva
Sprejem Zakona o letalstvu do 31.12.1999, z uveljavitvijo do 31.3.2000; akte za izvajanje letega pa do 31.12.2000. Predlog zakona je v parlamentarni proceduri v I branju (od januarja
1998).
Sprejem Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu do 31.12.1999, z
uveljavitvijo do 31.3.2000 (osnutek).
Sprejem Zakona o dostopu letalskih prevoznikov iz Skupnosti do letalskih nit znotraj
Skupnosti do 31.12.1999 in uveljavitev do 31.12.2000.
Sprejem Zakona o cenah vozovnic in tarifah v letalskem prometu do 31.12 1999 in uveljavitev
do 31.12.2000.
Izdaja predpisov o računalniških rezervacijskih sistemih do 31.12.2000.
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8~ SPLOŠNA OCENA

Horizontalna vprašanja
Slovenija bo sposobna prevzeti acquis communautaire v navedenih rokih.
Področje pomorstva
Področje pomorskega prometa je neproblematično; predsedujoči s strani Task Force za
pogajanja je poudaril visok nivo usklajenosti in večjo zahtevnost v izvajanju standardov na
področju varnosti pomorskih standardov kot v EU (PSC pregledi v EU 25%, v RS 36,7%).

Področje letalstva
Na področju letalstva je Slovenija pripravljena v celoti prevzeti acquis, v vmesnem obdobju pa
bo postopoma prilagodila svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi
predpisi zakonodaji Skupnosti, če to koristi liberalizaciji oziroma medsebojnemu dostopu na
trg. Slovenija predvideva na področju zračnega prometa sklenitev posebnega multilateralnega
sporazuma z EU in drugimi državami kandidatkami, v katerem bodo določeni pogoji
vzajemnega pristopa na trg in zagotovljena liberalizacija zračnega prometa

9 PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Celotno področje se navezuje na proceduro dajanja morebitni državnih pomoči (področje
6.delovne skupine).
Področje horizontalnih vprašani
Interoperabilnost se delno navezuje na delovno skupino 1 (prost pretok blaga - področje
tehničnih standardov).
Področje pomorstva
Na področju pomorskega prometa se problematika navezuje na naslednje delovne skupine:
- delovna skupina 8 - Ribištvo (register ribiških ladij, nadzor nad sposobnostjo ladje za varno
plovbo, preprečevanje onesnaževanja morja in usposobljenostjo posadk, varnost na ladji
instalirane ribiške opreme);
- delovna skupina 6 - Politika konkurence (konkurenca in državne pomoči (distorsion of
competition)
- delovna skupina 27 - Skupna zunanja in varnostna politika (povračilni ukrepi v primeru
nelojalne konkurence in "unfair" under pricing in cargo-sharing)
Področje letalstva
Na področju letalstva se problematika navezuje na naslednje delovne skupine:
- delovna skupina 6 - Politika konkurence (državne pomoči podležejo splošnim pravilom in
določilom iz Evropskega sporazuma in jih bo potrebno enakopravno obravnavati, vključno
s predstavljenimi navodili za obravnavo. Prav tako se na področje te delovne skupine
navezujejo vprašanja, povezana z računalniškimi rezervacijskimi sistemi - problematika
tržnega inšpektorata)
- delovna skupina 4 - Prost pretok kapitala (vprašanja, ki se nanašajo na javni zračni prevoz
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in druge dejavnosti v zračnem prometu ter opravljanje letaliških služb ter na javno
gospodarsko infrastrukturo, vse tudi v zvezi s protimonopolnimi predpisi EU)
- delovna skupina 22 - Okolje (vprašanja v zvezi z omejevanjem hrupa)

10. PRILOGE
- Izpolnjena lista A - acquisa bo oddana Komisiji v naslednjih dneh.
- Prosojnice, uporabljene za predstavitev na screeningu
- Pisna stališča in dokumentacija, ki so bila posredovana Komisiji na sestanku:
- Pogodba z Germanische Lloyd
- Primerjalna tabela določb Pomorskega Zakonika z acquis (transposition table)
- Pravilnik o nazivih pomorščakov

- SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS
Priloga
- DNEVNI RED
Priloga
- HARMONOGRAM
1
Priloga
-

PREVOD ZAKONODAJE RS

Prevod
Akti za
Prevod
Prevod

Pomorskega zakonika za II obravnavo (že predložen Komisiji)
izvedbo STCW (pomorščaki) - Training of seafarers
Predloga zakona o letalstvu (že predložen Komisiji v aprilu 1998)
Zakona o železnicah (osnutek; bo predložen Komisiji)

Vodja d '
9-Tran:
mag

ČU
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ZA 11. POGAJALSKO POGLAVJE EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA
DATUM: 17. december 1998

Bilateralni sestanek je vodil Anders Henriksson, namestnik glavnega pogajalca za Slovenijo v
Delovni skupini za širitev (TFAN).
Konec januarja, po opravljenih bilateralnih pregledih usklajenosti zakonodaje z vsemi šestimi
kandidatkami, bo Evropska komisija pripravila osnutek Poročila s screeninga (Screening
results), na katerega bo Slovenija imela možnost dati komentar oziroma pripombe v
nadaljnjih 10 dneh.

L SPLOŠNE UGOTOVITVE
Strateški cilj vključitve Slovenije v EU na monetarnem področju je postati članica
ekonomsko monetarne unije (EMU).
•
Slovenija bo morala spoštovati Dogovor o stabilnosti in gospodarski rasti, se odreči
neposrednemu financiranju primanjkljaja javnega sektorja s strani centralne banke in
privilegiranemu dostopu javnih oblasti do finančnih ustanov, dokončati proces liberalizacije
kapitalskih tokov in uskladiti tečajno politiko s politikami držav članic EU.
Slovenska delegacija je predstavila:
• trenutno makroekonomsko situacijo,
• smernice ekonomske politike,
• multilateralni nadzor,
• ureditev na fiskalnem področju,
• centralnobančno zakonodajo, in
• ureditev tečajne politike.
Makroekonomsko stanje
BDP po pariteti kupne moči v letu 1997 predstavlja 68 % povprečja v EU. Predvidena
gospodarska rast v letu 1998 je 4% (3,3% v 1. 1996, 3,8% v 1. 1997), 3,5 do 4-% rast se
pričakuje v letu 1999. Sporazum med socialnimi partnerji omogoča, daje rast plač nižja od
rasti produktivnosti. Tekoči račun plačilne bilance je približno izravnan, srednjeročno pa se
ne pričakuje poslabšanja. Letna ciljna inflacija v letu 1998 je 8-%, konec leta bo dejansko
okrog 6,5 %. Predpristopna strategija predvideva 3 do 5-% inflacijo konec leta 2001.
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Smernice ekonomske politike
Cilji ekonomske politike so za srednjeročno obdobje opredeljeni kot pospešena gospodarska
rast in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pričakuje se nadaljnje
zniževanje obrestnih mer. Delež deficita ter javnega dolga (v % BDP) bo ostal v okvirih, ki
jih določajo referenčne vrednosti za sodelovanje v EMU.
Multilateralni nadzor
Slovenija ima vzpostavljene institucije, da lahko sodeluje pri koordinaciji ekonomskih politik
in pri poročanju organom EU v okviru multilateralnega nadzora nad preprečevanjem
presežnega proračunskega primanjkljaja.
Ureditev na področju fiskalne politike
Slovenija ima vzpostavljen institucionalni okvir in postopke za omejevanje proračunskega
primanjkljaja. Slovenija sprejema acquis na področju fiskalne politike.
Centralnobančna zakonodaja
Zakon o Banki Slovenije zagotavlja neodvisnost centralne banke, vendar bo do članstva v EU
treba sprejeti novelo zakona, ki bo še povečala neodvisnost Banke Slovenije (izrecna
omejitev razlogov za odpoklic članov Sveta BS, zagotoviti večjo neodvisnost zunanjih
članov, zagotoviti finančno neodvisnost pri sprejemanju letnega proračuna BS in pri
imenovanju revizorjev.
- Črtati bo potrebno določilo, ki dopušča kratkoročno likvidnostno kreditiranje države
zaradi uskladitve s prepovedjo financiranja javnega sektorja.
- Sedanje besedilo, s katerim je opredeljen cilj centralne banke, namreč stabilnost
domače valute in likvidnost v plačilih doma in s tujino, bo potrebno precizneje opredeliti,
tako da bo ta eksplicitno kot cilj navajal stabilnost cen.
- Potrebno bo tudi ustvariti pravno podlago za sodelovanje v Evropskem sistemu
centralnih bank.
Slovenska stran ocenjuje, da zahtevane zakonske spremembe ne predstavljajo težav, saj
doslej ni bilo primerov financiranja javnega sektorja, pri spremembah povezanih z
opredelitvijo neodvisnosti pa gre zgolj za bolj podrobno opredelitev obstoječega stanja.

Komentar in vprašanja Komisije
V zvezi s pripravljenostjo Slovenije za sodelovanje v multilateralnem nadzoru, izpolnjevanja
skupne ekonomske politike in preprečevanja proračunskega primanjkljaja je Komisija
opozorila na problem na področju statistike. Zaradi dolgih uvajalnih obdobij je nekaj težav
pri sprejemanju skupne metodologije tudi pri državah članicah. Zadeva se navezuje na
delovno skupino 12 Statistika. Komisija je opozorila na transparentnost in metodološko
podlago priprave podatkov že sedaj.
Komisija je slovenski delegaciji postavila vrsto vprašanj glede delovanja in položaja
centralne banke. Vprašanja so se nanašala predvsem na finančno samostojnost centralne
banke in način njenega upravljanja.
Slovenska delegacija je ob posredovanih pojasnilih Komisijo zaprosila za tehnično pomoč in
konzultacije.

68

27. januar 1999

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska delegacija je izpostavila problem vstopa v EMU oziroma sodelovanja v ERM 2
pred polnopravnim članstvom v EU, kjer pričakujemo, da bo Evropska unija dejansko gibanje
tečaja tolarja v predpisanem koridorju že v obdobju pred vstopom v EU vštela v oziroma
priznala kot zahtevano razdobje uvajanja za vključitev v EMU, ne glede na to, da Slovenija v
ERM pred vstopom v EU formalno ne bo sodelovala.
Izpostavili smo tudi vprašanja sodelovanja v organih Evropske unije na področju Ekonomska
in monetarna unija v času priključitve k Evropski uniji.

3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
Ob vstopu Slovenije v EU ne bo treba spreminjati acquis-a.

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUIS
ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
ACQUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
- Do pristopa je treba spremeniti Zakon o Banki Slovenije.
ACQUIS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE ACQUIS
Republiki Sloveniji ni treba ustanoviti novih institucij za izvajanje acquis-a.
r
6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Problematičnih področij ni.

7. SKLEPI TER ROKI ZA IZVEDBO
Komisija ugotavlja, da Slovenija sprejema acquis na področju ekonomsko monetarne unije,
da bo Slovenija centralno bančno zakonodajo uskladila pred včlanitvijo v EU, in da ne
zahteva posebnih prehodnih obdobij. Komisija prav tako ugotavlja, da ima Slovenija
vzpostavljene institucije, ki so potrebne za izvajanje acquis-a. Novih ustanov ne bo potrebno
ustanavljati, posebna pozornost pa je treba nameniti uskladitvi metodologije zbiranja
statističnih podatkov.
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Komisija je vzela na znanje naš predlog, da bo Evropska unija dejansko gibanje tečaja tobna
v zahtevanem koridorju - kot ga določa ERM 2 - se v obdobju pred vstopom v EU všteki v
oziroma priznala kot zahtevano obdobje uvajanja za vključitev v EMU, nc glede na to, da
Slovenija v ERM pred vstopom v EU formalno ne bo sodelovala. Komisija bo slovenski
predlog vključila v svoje poročilo Svetu.

8. SPLOSNA OCENA
Republika Slovenija bo sprejela acquis na področju ekonomsko monetarne unije. Slovenija
bo do polnopravnega članstva v Evropski uniji izpolnjevala vse zahtevane pogoje glede
organizacije in zakonodaje.
V zvezi s slovenskim predlogom, da EU upošteva gibanje tečaja tolarja v predpisanem
koridorju ERM 2 pred vstopom v EU kot zahtevano obdobje uvajanja za vključitev v EMU,
je Evropska Komisija pojasnila, daje to zadeva za nadaljnja pogajanja in da naj bo vključena
v pogajalsko izhodišče ("position pciper ").
,

9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Acquis, ki se obravnava v 11. pogajalskem poglavju Ekonomska in monetarna unija, se
navezuje tudi na 4. pogajalsko poglavje Prost pretok kapitala in 12. pogajalsko poglavje
Statistika.

10. PRILOGE
- Dnevni red sestanka.
- Spisek članov slovenske delegacije.

Vodja slo /enske delegacije:
JankoTratnik, BS
Namestnik vodje 11. delovne skupine
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ZAPISNIK BILATERALNEGA SCREENINGA

POGLAVJE:

14-Energija

DATUM:

Bruselj, 4.12.1998

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Uvodoma je predsedujoči na strani Komisije EU, g. Rey, ugotovil, da je Slovenija že sprejela
vrsto ukrepov za prevzem energetskega acquis, kar je razvidno iz izpolnjene liste A. Poudaril je,
da je namen bilateralnega screeninga ugotoviti ali na slovenski strani obstajajo problemi za
sprejem acquis in razčistiti morebitne nejasnosti. Nadalje je potrebno ugotoviti ali že imamo
ustrezno zakonodajo in če ne kdaj bo potrebna zakonodaja sprejeta ter katere institucije jo
bodo izvajale.
Po opravljenih predstavitvah vseh točk dnevnega reda je gospod Rey ugotovil, da:
-

Slovenija sprejema energetski acquis in ga bo v pretežni meri implementirala pred vstopom
v EU,

-

prehodno obdobje treh let (2002 -2005) bo zahtevano za formiranje 90-dnevnih zalog nafte
in derivatov ter za delovanje trga z električno energijo.,

-

problem "ship or pay" pogodb v povezavi s trgom za zemeljski plin zahteva dodatno
pojasnitev, ki bo opravljena v bilateralnih stikih.

Gospod Rey se je tudi zahvalil za obsežno sprejeto dokumentacijo in povedal, da bo poročilo o
opravljenem bilateralnem screeningu pripravljeno prve dni januarja 1999.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran na bilateralnem screeningu ni postavljala vprašanj.

3. ACQUIS, KI GA JE POTREBNO ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO
PRILAGODITI
Tehnično prilagajanje acquis zaradi vstopa Slovenije ni potrebno.
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4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z
ACOUISEM (NA OSNOVI TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)
Slovenska zakonodaja ni usklajena z acquis. Energetski zakon in zakon o rudarstvu, ki sta v
proceduri v Državnem zboru, bosta skupaj s podzakonskimi akti na njuni osnovi pokrila večino
najpomembnejšega acquis, ki se nanaša na notranji trg z električno energijo in zemeljskim
plinom, pa tudi učinkovito rabo energije ter obveznost pošiljanja zahtevanih podatkov Evropski
komisiji. V zvezi z obveznimi zalogami nafte in naftnih derivatov bo acquis prevzet ali z
energetskim zakonom ali s posebnim zakonom ali - delno - z dopolnitvami obstoječega zakona
o blagovnih rezervah.

5. INŠTITUCIJE OZIROMA UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA
SLOVENIJA USTANOVITI OZIROMA OKREPITI ZA
IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACOUIS
Za izvrševanje acquis je nujno ustanoviti neodvisnega regulatorja, ki mora biti dovolj strokovno
podkovan za urejanje zadev na področju energetike. Prav tako je potrebno na novo ustanoviti
zavod za zaloge naftnih derivatov ali pa za te namene zadolžiti že obstoječo inštitucijo.

6. VSEBINSKI OPIS PODROČIJ

i
a) Predstavitev energetske politike
Vodja delovne skupine 14, dr. Robert Golob je podal uvodno predstavitev. Njegova prezentacija
je obsegala dva tematska sklopa:
1) Predstavitev osnovnih kazalcev stanja na področju energetike v Sloveniji; Prikazane so bile
močne in šibke točke (prednosti in slabosti) energetskega sektorja v Sloveniji. Kot prednosti
so bili omenjeni struktura porabe po energentih ter uporaba modernih, zahodnih tehnologij.
Pri slabostih je bil na prvem mestu omenjena nedodelana in zastarela zakonodajo, sledi
problem energetske odvisnosti Slovenije zaradi pomanjkanja domačih virov energije ter
finančno stanje sektorja, predvsem elektroenergetike.
2) Na podlagi prikazu stanja je sledila utemeljitev energetske politike Slovenije, kot jo začrtuje
Strategija o učinkoviti rabi in oskrbi z energijo iz leta 1996. Ugotovljeno je bilo, da je
omenjena strategija usklajena s politiko na področju energetike v EU, da po so potrebna
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nekatere dopolnitve. Te obsegajo predvsem področji uvajanja trga z eletkriko in zemeljskim
plinom ter izpolnjevanje obveznosti iz Kyota.
V •■
• «'* •
Čisto na koncu so bila predstavljena.tudi področja, kjer Slovenija pričakuje, da bi lahko prišlo do
težav zaradi usklajevanja z zakonodajo EU in sicer:
-

konkurenčnost domače proizvodnje premoga,
odpiranje trga z električno energijo,

-

status ship-or-pay pogodb,
formiranje 90 dnevnih zalog nafte in natnih derivatov.

Na vprašanje predstavnikov Evropske Komisije glede politike dvigovanja cen električne energije
je državni sekretar g. Grabeljšek odgovoril, da so v zadnjem obdobju cene električne energije
naraščale nadzorovano za več, kot je bila stopnja inflacije, vendar manj kot v resoluciji
navedenih 7%. V prihodnje je pričakovati umiranje rasti cen električne energije za industrijske
porabnike in večje rast za gospodinjstva.

b) Krizni ukrepi
1. OBVEZNE REZERVE NAFTNIH DERIVATOV (DIREKTIVA 68/414/EEC in 68/416/EEC)
Državni sekretar g. Anton Grabeljšek je predstavil:
-

obstoječo zakonodajo s tega področja v Republiki Sloveniji (Zakon o blagovnih

-

rezervah, Sklep Vlade Republike Slovenije k energetski bilanci);
institucije (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za gospodarske

-

dejavnosti, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve);
predlagano novo zakonodajo (zakon o energetiki, zakon o dopolnitvah zakona o
blagovnih rezervah oziroma predlog za nov zakon za to področje);

-

porabo naftnih derivatov v Republiki Sloveniji v letu 1997 in oceno obsega rezervoarjev,
ki jih je še potrebno zgraditi za ta namen.

Pri tem je izpostavil predlog za 3-letno prehodno obdobje (2002-2005) za zagotovitev 90dnevnih rezerv naftnih derivatov v Republiki Sloveniji zaradi obsega še manjkajočih rezerv
naftnih derivatov (problemi finančne in okoljevarstvene narave) in izročil predstavnikom
komisije angleški prevod zakona o blagovnih rezervah.
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Predstavniki Komisije EU in DG XVII so:
-

vzeli predlog za prehodno obdobje na znanje;
sporočili, da je bil v novembru 1998 sprejet amandma k direktivi 68/414/EEC;
posebej opozorili, da se lahko v obvezne rezerve šteje tudi surova nafta, ki se preračuni
v derivate skladno z določbami direktive;

-

vprašali za obseg že doseženih količin obveznih rezerv naftnih derivatov v Republiki

-

Sloveniji (odgovor: nekaj manj kot za 30 dni);
prosili za poročilo o količinah rezerv po kategorijah na predpisanem obrazcu (odgovor:
jim borno posredovali naknadno).

2. PREPREČEVANJE MOTENJ V OSKRBI Z NAFTO IN NAFTNIMI DERIVATI (Direktiva
73/238/EEC)
Državni sekretar g. Anton Grabeljšek je predstavil:
-

obstoječo zakonodajo v Republiki Sloveniji za to področje (zakon o blagovnih rezervah,

-

obstoječe institucije v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za

zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter uredbe in navodila za to področje);
ekonomske odnose in razvoj, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve).

c) Elektrika
1. Predstavitev s prosojnicami je izvedel Marko Senčar in je bila dobro sprejeta. Evropska
komisija, DG XVII z zadovoljstvom ugotavlja, da Slovenija upošteva nekatera priporočila iz
neformalnega srečanja pred multilateralnim screeningom v zvezi z Energetskim zakonom.
Omenjeno je bilo namreč, da je status zakona predlog in se bo o nekaterih rešitvah še
razpravljalo in se jih po potrebi korigiralo. V predstavitvi je bila kratko predstavljena situacija,
v kateri se nahaja slovenski EES ter nekaj njegovih značilnosti. Sporočilo je bilo. da
Slovenija že obratuje v interkonekciji, da je pripravljena sprejeti obveznosti članstva in
odpreti del trga, da pa potrebuje prehodno obdobje, da ga uvede. Pri tem je bilo
poudarjeno, da so razlogi za to strukturalni, predvsem pa tehnični in povezani s prehodom
na nove standarde.
2. Opozorili so na naslednje:
-

v Zakonu po njihovem mnenju ni jasno napisanih meril za upravičenost odjemalcev in
zaradi tega ni predvidljivo, ali nek odjemalec lahko zanesljivo postane upravičen ali ne. Naš
odgovor je bil, da bodo kriteriji za dodelitev upravičenosti znani, ko bo Vlada prvič določala
upravičene odjemalce.
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-

-

-

poudarjeno je bilo vprašanje, ali lahko upravičeni odjemalec ta status tudi izgubi. Odgovor je
bil, da to sicer ne piše v zakonu, vendar se načeloma že pridobljene pravice ne izgubi.
Lahko se pa to zgodi, če se odjemalcu bistveno spremeni struktura ali velikost.
dodatni kriterij (delež stroškov električne energije v skupnih stroških) se jim zdi neprimeren
in, če bi postal primarni kriterij, neskladen s smernico. Zagotovili smo jim, da je količina
porabljene električne energije primarni in prevladujoč kriterij kot v smernici.
glede dolgoročnih pogodb opozarjajo na primer Electrabel na Evropskem sodišču zaradi
suma zlrabe dominantne pozicije. Naš odgovor je bil, da ne nameravamo ovirati delovanja
trga, vendar je po našem vedenju v praksi Evropskega sodišča dolgoročna pogodba
sporna, če je daljša od 15 let, česar ne predvidevamo. Njihov pomislek je bil, da bi taka
pogodba lahko ovirala trg, če bi se v času njenega trajanja 'moral' bolj odpreti. V prejšnjem
srečanju so namreč omenili, da se Evropska komisija pripravlja na nadaljnje odpiranje trga
po letu 2005.

-

Zavrnitev dostopa do omrežja - na osnovi česa je možna? (Iz zakona tega niso razumeli.)
Naš odgovor je bil, da je v zakonu napisana prioriteta: pooblaščeni kupec, ki oskrbuje tarifne
odjemalce, ima najvišjo prioriteto dostopa do omrežja, za ostali del trga, za katerega velja
nTPA, je zavrnitev možna le na osnovi tehničnih omejitev.

3. Njihova vprašanja so se nanašala pretežno na odpiranje trga in privatizacijo:
-

Kdaj začne delovati trg? Ko je sprejeta sekundarna zakonodaja (konec 2000) ali po
uvajalnem obdobju ali prehodnem obdobju? Naš odgovor je bil, da je sprejeta sek.
zakonodaja pogoj, uvajalno obdobje min. 1 leta (to je I. 2002) tudi potrebo zaradi
vzpostavitve in začetka funkcioniranja regulatorne strukture. Zaradi standardov ipd. bomo

-

-

prosili za 3 leta odloga.
Za kateri del smernice naj velja odlog: za odpiranje trga ali tudi za proizvodni trg? Naš
odgovor je bil, da bomo prosili za odlog pri odpiranju trga do I. 2005 ter sprejeli 33%-no
obveznost od takrat dalje.
Kako se bodo uveljavljalo odpiranje proizvodnega trga in s tem možnost vlaganja v
proizvodne zmogljivosti? Odgovor je bil, da zakon predvideva avtorizacijski postopek za
neodvisne proizvajalce (IPP), kar so vsi proizvajalci, ki nimajo dolgoročnih pogodb za
zagotovljeno oskrbo. Zanje tudi ne postavlja omejitev. O tem modelu in definicijah
pričakujemo še diskusijo v toku sprejemanja zakona.

-

Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj zakon predvideva 'idealno razdruženo strukturo' za
ponovno združitev in ali to pogojuje privatizacijo. O tem nismo dali povsem natančnega
odgovora, ker se bo o tem Slovenija šele odločala. Zagotovili smo, da bodo pri morebitnem
prestrukturiranju podjetij upoštevano načelo transparentnosti računov in s tem zahteve iz
smernice. Prenosno podjetje je na računovodsko ločitev upravljanja s trgom od obratovanja
omrežja že pripravljeno.

-

Ali namerava Slovenija uveljavljati ugodnosti oz. prositi za pravico do olajšav na osnovi čl.
24 smernice, to je na osnovi stroškov za t.i. nasedle investicije? Datum za najavo tovrstnih
zahtev med državami članicami je namreč že potekel. Naš odgovor je bil, da tudi o tem
Slovenija še ni sprejela odločitve in ne izključujemo možnosti, da bo tudi to predmet
pogajanj.
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4. Predsedujoči screeninga s strani Evropske komisije je povzel, da:
-

Slovenija pozna obveznosti, katere ji nalaga obveznost članstva v zvezi s trgom z elektriko
Slovenija namerava izpolniti vse navedene obveznosti

-

zaradi potrebne prilagoditve zahtevam in standardom bo potrebovala prehodno obdobje,
kar bo natančneje obrazložila v pogajalskih izhodiščih.

d) Plin
Uvodoma je slovenska stran predstavila slovenski plinovodni sistem in obstoječe stanje oskrbe
z zemeljskim plinom. V zvezi z direktivo o skupnem trgu za zemeljski plin je bila podana
primerjava med zahtevami direktive in členi osnutka energetskega zakona, ki na te zahteve
odgovarjajo. Kot problem za uvedbo trga so bile izpostavljene sklenjene dolgoročne pogodbe,
zlasti tako imenovane "ship or pay", ki v direktivi niso navedene poleg "take or pay" kot osnova
za možno derogacijo.
V zvezi z osnutkom energetskega zakona so predstavniki Evropske komisije poudarili, da
komentar, ki so ga imeli v zvezi s trgom električne energije, velja tudi za trg zemeljskega plina.
Zanimajo jih je ali je že omenjeni neodvisen regulator za plin isti kot za elektriko in dobili
potrditev tega. Vprašanje je bilo zastavljeno tudi v zvezi z dovoljenji za distribucijo zemeljskega
plina. V odgovoru je bilo pojasnjeno, da je distribucija zemeljskega plina v pristojnosti lokalnih
skupnosti. Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje ali Slovenija namerava zahtevati prehodno
obdobje v zvezi z odpiranjem trga za zemeljski plin in v odgovoru je slovenska stran ponovno
izpostavila problem obstoječih "ship or pay" pogodb. V kolikor bodo te pogodbe tretirane enako
kot "take or pay" pogodbe verjetno ne bo potrebe po prehodnem obdobju. Na vprašanje kdaj
lahko transporter zavrne dostop do omrežja je bilo povedano, da je to možno storiti, če pristopa
ne bo omogočala razpoložljiva zmogljivost transportnega omrežja ali pa, če bo to posegalo v trg
oz. količine, ki so pokrite z dolgoročnimi nabavnimi in transportnimi pogodbami. Na nadaljnja
vprašanja je bila pojasnjena tudi lastniška struktura Geoplina in dana informacija, da Vlada v
tem trenutku ne razmišlja o prodaji svojega deleža v Geoplinu.
Predstavniki Evropske komisije so izrazili naklonjenost do rešitve "ship or pay" problema,
zahtevali pa so vrsto podatkov, ki se nanašajo na količine, časovno obdobje, elastičnost pogodb
in druge pogoje ter na nabavne cene. Slovenska stran je zavrnila predložitev podatkov o
nabavnih cenah v Rusiji in Alžiriji, vsi ostali za reševanje problema relevantni podatki pa bodo
na voljo.
Na ponovno vztrajanje slovenske strani za uradno pisno stališče Evropske komisije do "ship or
pay" pogodb pred uradnim začetkom pogajanj, je predsedujoči na strani Komisije potrdil, da so
vprašanje vzeli na znanje in da ga bodo skušali reševati in zavzeti do njega stališče na osnovi
intenzivnih bilateralnih stikov. V zaključku je bilo izpostavljeno, da trg zemeljskega plina ureja
energetski zakon, ki naj bi bil predvidoma sprejet konec leta 1999 skupaj s podzakonskimi akti,
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ki bodo sprejeti tekom leta 2000 in da Slovenija v tem trenutku ne zahteva prehodnega obdobja
na tem področju.

e)Transparentnost
Slovenska stran je poznavanje direktiv, ki se nanašajo na transparentnost predstavila s podatki
o cenah elektrike in zemeljskega plina za končne uporabnike v industriji, ki so pripravljeni
skladno z zahtevo relevantne direktive.
Prav tako so bile predstavljene možne investicije na področju elektrike, zemeljskega plina in
nafte, o katerih je skladno z zahtevo odločitev Sveta in Komisije potrebno obveščati Evropsko
Komisijo.
Predstavniki Evropske komisije so opozorili slovensko stran, da so bili akti iz leta 1972
nadomeščeni z novimi akti v letu 1996.
Slovenska stran z izvajanjem acquis, ki se nanaša na transparentnost ne bo imela problemov in
lahko svoje obveznosti v ceioti izpolnjuje po vstopu v Evropsko Unijo.

f) Tranzit
Slovenska stran je predstavila poznavanje direktiv, ki se nanašajo na tranzit električne energije
in plina ter izrazila mnenje, da so bistvene določbe omenjenih direktiv bile s strani Slovenije
sprejet v bistvu že s ratifikacijo pogodbe o Energetski listini.
Predstavnike Evropske komisije je predvsem zanimalo, kdo so akterji, na katere se
zainteresirane stranke glede tranzita lahko obrnejo. Odgovor naše delegacije je bil, da sta to
ELES za elektriko ter Geoplin za plin.
Slovenska stran z izvajanjem acquis, ki se nanaša na tranzit ne bo imela problemov in lahko
svoje obveznosti v celoti izpolnjuje po vstopu v Evropsko Unijo.

g) Učinkovita raba energije
Evropski komisiji je bila uvodoma predstavljena slovenska politika učinkovite rabe energije, cilji
in programi, ki jih v Sloveniji izvajamo na tem področju. Namen uvodne predstavitve je bil
prikazati uspešno izvajanje programov spodbujanja učinkovite rabe energije v Sloveniji, ki so
usmerjeni k vsem porabnikom energije in so pogoj, da se ustrezne regulativa, ki naj bi se
uskladila z evropsko regulativo lahko uspešno izvaja. To je skladno tudi z Direktivo 93/76/EEC
(SAVE) in Council Decision 96/73/EC (SAVEII).
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Glede acquis je bil predstavljen program sprejemanja slovenske regulativo za podi

-je

energetske nalepke za gospodinjske aparate ( Direktiva 92/75 in izvedbene direktive 94/2,
95/12, 95/13, 96/60, 97/17 in 98/11), minimalnih izkoristkov za kotle (Direktiva 92/42) in zahtev
za energetsko učinkovitost hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Direktiva 96/57).
Za večino te regulative so slovenski osnutki že izdelani, uvedba pa je načrtovana v leto 2000
oz. 2001, institucije so vzpostavljene, pogoj pa je sprejetje Energetskega zakona.
Predstavnik Evropske komisije je pozitivno ocenil predstavitev tega področja in postavil tri
vprašanja oz. pojasnila:
1. Ali so za izvajanje regulative o energetski nalepki inštitucije že vzpostavljene?
2. Ali so ob programih za spodbujanje učinkovite rabe energije pri porabnikih vzpostavljene
tudi institucije varstva potrošnikov, tržnega nadzora in delovanje nevladnih organizacij?
3. Ali je Slovenija, glede na to, da ima zelo uspešno vzpostavljeno mrežo energetskega
svetovanja za občane, pripravljena sodelovati v izmenjavi izkušenj s članicami EU?
Na vsa postavljena vprašanja so bili dani pozitivni odgovori.

h) Trdna goriva
Na kratko je bila podana predstavitev osnovnih dejstev o pridobivanju in uporabi trdnih goriv v
Sloveniji. V nadaljevanju je bilo predstavljeno stanje glede usklajenosti slovenske regulative s
tega področja z regulativo Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za premog in jeklo,
predvsem v zvezi z:
-

zaščito pred dumpinškim in subvencioniranem uvozom premoga iz tretjih držav,kjer imamo

-

ustrezno zakonodajo in ustrezne institucije za to področje;
nadzorom nad količinami in kvaliteto uvoženega črnega premoga in poročanjem v skladu s
predpisom. Ustrezni podatki se zbirajo, ko bo potrebno se bodo posredovali ustrezni
instituciji EU;

-

državnimi pomočmi premogovništvu, kjer imamo zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica. Financiranje programov zapiranja
je transparentno preko državnega proračuna in se bo izteklo pred iztekom veljavnosti
predpisa ECSC. Nameni porabe sredstev so v skladu s predpisom ECSC, letne operativne
programe zapiranja in poročila o izvajanju programov potrjuje Vlada, poročila pa predloži
tudi parlamentu;

-

varstvom pri delu v premogovništvu, kjer imamo ustrezno zakonodajo in urejen nadzor nad
izvajanjem zakonodaje;

-

najavljanjem

in

premogovništva

poročanjem
in jeklarstva.

o
Ko

investicijah
bo

oziroma

potrebno,

bomo

dezinvesticijah
takšne

na

področju

investicije oziroma

dezinvesticije, v kolikor bi do njih prišlo, najavljali ustreznemu organu EU;
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Bodoče probleme v zvezi z morebitno potrebnimi državnimi pomočmi premogovništvu, se bo
uredilo v sklopu celovitega urejanja celotnega spektra državnih pomoči.
Vprašanja, postavljena s področja trdnih goriv s strani Evropske komisije :
-

-

Ali realno računamo, da bodo programi zapiranja premogovnikov končani do konca leta
2000 ? - Zastavljene aktivnosti glede na do sedaj izvršeno so realizirane v skladu s
terminskim! plani, katere predvidevajo programi. Zato upamo, da bodo aktivnosti končane
konec leta 2000. Programi prezaposlovanja rudarjev bodo potekali tudi kasneje, vendar
bodo v okviru programov do takrat vzpostavljeni ustrezni pogoji in mehanizmi.
Ali imamo subvencije za proizvodnjo premoga ? - Direktnih subvencij iz državnega
proračuna za pridobivanje premoga nimamo. Premogovniki morajo delovati na čimbolj
ekonomičen način in se s cenami premoga čimbolj približati cenam premoga na svetovnem

-

trgu.
Kakšne so cene premoga ? - Cena lignita je zelo blizu cenam uvoženega premoga.

i) Jedrska energija
Opomba: Pogodba = Euratom Treaty
Predstavitev področja jedrske energije na bilateralnem screeningu v Bruslju 4.12.1998, je
obsegala:
I.

splošni del:
predstavitev jedrske varnosti v Sloveniji (osnovne značilnosti treh jedrskih objektov,
projekt modernizacije NE Krško, strategija odlaganja jedrskih odpadkov, seizmične in
geološke raziskave Krškega polja),
pregled zakonodaje EU s tega področja ("seznam A" oziroma "TAIEX list"),
izjavo, da Slovenija ne namerava ustanoviti nobene nove ustanove, ki bi opravljala
naloge, ki izhajajo iz približevanja pravnemu redu EU (Acquis) na tem področju,
nekatere obratovalne in druge podatke o NE Krško ("performance indicators").

II.

del, ki obravnava približevanje pravnemu redu EU (Acquis):

1.

Nabavo jedrskega goriva,
Slovenija namerava upoštevati določila pogodbe Euratom ter Statuta in Pravil "Dobavne
agencije" z enim pogojem, da vse pogodbe o dobavah jedrskega materiala, ki jih je
Slovenija (ali slovenske pravne osebe) sklenila za dobavo jedrskega materiala s
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komerkoli, ne prenehajo z dnem vstopa Slovenije v EU. Slovenija bo ob vstopu v EU
vse takšne pogodbe javila Komisiji.
2.

Varovanje jedrskega materiala (safeguards),
Slovenija se strinja, da pristopi k tipu pogodbe, kot jo imajo države EU brez jedrskega
orožja (non-weapon states) z IAEA (INFCIRC/193) s pogojem, da je slovenski upravni
organ informiran o vseh podatkih, ki si jih izmenjajo inšpektorji EU in upravljavci con
materialnih bilanc v Sloveniji.

3.

Zunanje odnose,
Slovenija namerava upoštevati vse mednarodne sporazume, ki jih ima EU na tem
področju in pristopiti k njim po vstopu Slovenije v EU.

4.

Investicije in podjetja z mešanim kapitalom.
Slovenija bo izpolnila zahteve po poročanju Komisiji o vseh novih investicijah na tem
področju.

III.

vprašanja in odgovori:

1.

nabava jedrskega goriva (g. Bouquet, Euratom Supply Agency)
a)

g. Bouquet je dejal, da ne vidi nobene ovire, in da pogodbe o dobavah
jedrskega materiala za slovenske uporabnike z različnimi dobavitelji, ki bodo
veljavne ob dnevu vstopa v Slovenije v EU, ostanejo v veljavi do konca
pogodbenega roka brez predhodne odobritve Dobavne agencije. Ponovno je
opozoril (prej že na multilateralnem screeningu) na določila 105. čl. Pogodbe, ki
zagotavljajo, da takšne pogodbe ostanejo v veljavi še naprej, vendar morajo biti
sporočene Komisiji največ 30 dni od uveljavitve Pogodbe.

b)

Postavil je še štiri vprašanja, in sicer: "Kako je z nakupom materiala za
obogatitev? Ali je to uranov heksafluorid?" Odg.: Podrobni podatki bodo
sporočeni naknadno. "Ali NE Krško ustvarja zaloge gorivnih elementov?" Odg.:
Ne. Včasih ima v shrambi svežega goriva od štiri do dvanajst gorivnih
elementov, odvisno od spremembe projekta sredice. "Kakšen je odnos med
Hrvaško in Slovenijo glede NE Krško?" Odg.: Poleti 1998 je slovenska Vlada
izdala začasno Uredbo o preoblikovanju NE Krško v javno podjetje, dokler se z
meddržavno pogodbo ne uredi status NE Krško na drugačen način. Od poletja
dalje tečejo pogajanja, ki so se v oktobru in novembru pospešila. V Obravnavi
sta dva koncepta - joint venture (skupno vlaganje) in solastništvo. Sedaj je
prevladal model solastništva z delitvijo vseh koristi in vseh rizikov. "Na seznamu
TAIEX je zapisano, da bo dokument s številko 96 sprejet po vstopu Slovenije v
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EU. Ali je tc res?" Odg.: Gre Z3 očitno pomoto, saj imata dokumenta z
zaporednima številkama 96 in 97 enak status. Gre za pritožbi dveh podjetij glede
tolmačenja 53. člena Pogodbe. Oba dokumenta sta bila vzeta kot referenčni
material in ne kot material za usklajevanje zakonodaje.
2.

Varovanje jedrskega materiala (safeguards) - (g. Hilden, DG XVII.E4):
a)

Poudariti je potrebno varovanje jedrskega materiala in vodenje evidenc
tudi v odlagališčih in skladiščih radioaktivnih odpadkov, v uranovih rudnikih, ter
pri transportu, prevoznikih in posrednikih.

b)

"Kako je z evidencami majhnih količin cepljivih materialov?" Odg.: V
Sloveniji obstaja Uredba o režimu izvoza in uvoza posebnega blaga, ki velja od
začetka leta 1996. Ta uredba pooblašča URSJV, da izdaja uvozna in izvozna
dovoljenja za radioaktivne materiale vključno s cepljivimi materiali, poleg tega
jedrski materiali podležejo uvoznemu režimu skladno z zakonom ZVISJE iz leta
1984. evidenca jedrskih materialov obstaja in se vodi ne glede na količino
materiala.

c)

G. Hilden je tudi opozoril na 90. člen Pogodbe, ki predvideva možnost,
da se določbe poglavja o lastništvu cepljivih materialov lahko prilagodijo, če
nove razmere to zahtevajo.

d)

G. Hilden je tudi vprašal, kakšne kazenske določbe so predvidene v
primeru kršitve določil, ki izhajajo iz varovanja jedrskih materialov. Če
upravljavec ne vodi evidence po conah materialnih bilanc ali pa ne pošilja
podatkov pristojnemu organu, se kaznuje z denarno kaznijo (71. čl., 12. odst.
ZVISJE).

e)

Glede na to, da Slovenija pričakuje, da bo prejela vso dokumentacijo, ki
si jo bodo izmenjali inšpektorji EU in upravljavci objektov, ki so dolžni voditi
evidenco cepljivih materialov, je g. Hilden izjavil naslednje: "Skladno z
določbami 79. člena Pogodbe morajo upravljavci objektov, ki so dolžni voditi
evidenco cepljivih materialov, obveščati ustrezen upravni organ lastne države o
dokumentaciji, ki so jo posredovali Komisiji v zvezi z 78. členom in prvim
odstavkom 79. člena Pogodbe." Slovenska stran želi imeti enak status kot ga
imata Švedska ali Avstrija.

f)

Vodja skupine EU g. Rey je zaključil, da Slovenija sprejema pravni red
EU na področju "varovanja jedrskega materiala (safeguards)" tako, da bo
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izrabila možnost, da se Komisiji pošilja dokumentacijo v zvezi z eviden co
cepljivih materialov preko ustreznega upravnega organa v Sloveniji.

3.

Zunanji odnosi (g. Kerr, DG XVII.C4);
a)

"Kdaj bo prišlo do izpolnjevanja (implementacije) Dodatnega protokola k
Sporazumu SI-IAEA o izvajanju nadzora jedrskih materialov v zvezi s Pogodbo
o neširjenju jedrskega orožja?" Odg.: Dodatni protokol je bil podpisan
26.11.1998. Ratifikacija je predvidena v naslednjih dveh letih, v tem času je
realistično pričakovati, da bodo določbe, ki izhajajo iz tega protokola, uvedene v
domači zakonodaji.

b)

G. Kerr je omenil 106. člen Pogodbe, da mednarodni sporazumi, ki so jih
članice sklenile s tretjimi državami pred pristopom k Pogodbi, morajo biti
ponovno dogovorjene s tretjimi državami, da bi tudi ostale članice lahko prevzele
zahteve iz omenjenih sporazumov, pa tudi države članice morajo privoliti v
morebitne nove obveznosti, ki izhajajo iz takšnih (na novo sklenjenih) pogodb.
G. Kerr je tudi direktno vprašal, ali bi lahko obstoječ sporazum SI-CAN na
področju miroljubne uporabe jedrske energije lahko preklicali in se pridružili že
obstoječemu EAEC-CAN, ki je zelo podoben Odgovor je bil, da bo Slovenija
skupaj s Kanado preučila to možnost.

c)

Glede odgovornosti za jedrsko škodo je bilo postavljeno vprašanje
"Kakšna je vloga Hrvaške pri tveganjih zaradi NE Krško?" Odg.: Slovenija je
podpisnica dunajske konvencije, namerava pa pristopiti k pariški konvenciji in
bruseljskemu protokolu, da bi povečala znesek za odškodnino v primeru jedrske
nesreče. V preteklem tednu je Vlada sprejela uredbo, s katero je povečala
znesek za odgovornost za jedrsko škodo s 5 mio USD na 42 mio USD, kar je v
smeri približevanja pariški konvenciji.

d)

"Glede na to, da ima Slovenija sklenjene sporazume o zgodnjem
obveščanju z Madžarsko, Avstrijo in

Hrvaško,

zakaj nima sklenjenega

sporazuma z Italijo?" Odg.: Zadeva je trenutno v postopku pri italijanskem
upravnem organu ANPA, ki je pozno ugotovil, da bi moral ta sporazum dvigniti
na državni nivo, da bi lahko prišlo do podpisa takšnega sporazuma.
e)

Potrebno je omeniti, da je bi na prosojnicah po pomoti prikazano, da je
Slovenija nasledila sporazum med

SFR Jugoslavijo in

Egiptom.

Tega

sporazuma Slovenija ni nasledila.
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4.

Investicije in podjetja z mešanim kapitalom (g. Defrennes in g. Rossi, DG XVII.C3):
a)

"Kdaj bo sprejet nov zakon o jedrski varnosti?" Odg.: Predvidoma bo
prihodnje leto šel v parlamentarni postopek.

b)

"Kako je z neodvisnostjo upravnega organa?" Odg.: To je dolgotrajen
proces, vendar se pričakuje povečanje neodvisnosti.

c)

"Kako je z investicijami v NE Krško?" Odg.: Trenutno tečejo investicije za
posodobitev NE Krško po načrtu, in sicer zamenjava uparjalnikov in dobava
popolnega simulatorja.

d)

"Kako je z ravnanjem z odpadki in s skladom razgradnjo?" Odg.:
Slovenija je podpisala konvencijo o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki
jo zavezuje. V bližnji prihodnosti v Sloveniji ni pričakovati gradnje skladišča
NSRAO za odpadke iz NE Krško, pač pa izbor lokacije okoli leta 2002, za kar
skrbi ARAO. Glede sklada za razgradnjo je letos stanje boljše in NE Krško redno
plačuje prispevek za slovenski del energije v ta sklad. Na željo EU lahko
slovenska stran posreduje podrobnejše podatke o finančni situaciji sklada za
razgradnjo NE Krško.

e)

"Kako je odlagališčem za izrabljeno gorivo?" Odg.: Ta problem
dolgoročno še ne bo kmalu rešen. NE Krško namerava razširiti kapacitete za
shranjevanje izrabljenega goriva na lokaciji, ki bodo zadoščale do konca
življenjske dobe elektrarne. Shranjevanje in odlaganje izrabljenega goriva je eno
izmed pomembnih vprašanj pri pogajanjih s Hrvaško.

f)

"Kako je z dolgoročnim odlaganjem radioaktivnih odpadkov?" Odg.:
Opravljen je bil izbor lokacij za določitev lokacije skladiščenja NSRAO, ki pa je
naletel na neugoden odziv javnosti.

Ustanovljena je

bila Agencija za

radioaktivne odpadke, ki je zdaj javno podjetje, in ki se trenutno ukvarja, da bi
vplivala na javno mnenje, da bi postalo sprejemljivejše do skladiščenja
radioaktivnih odpadkov. Do leta 2002 naj bi izbrali lokacijo za odlagališče
NSRAO.

j) Nafta
V ta del spada direktiva o raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov ter javljanje podatkov o
cenah in uvozu surove nafte ter cenah naftnih derivatov.
Slovenska stran je pojasnila, kako Rudarski zakon prevzema vsebino direktive., prikazala cene
nekaterih naftnih derivatov z in brez davka ter predstavila tudi predpise, ki se nanašajo na
vrednost žvepla in svinca v nekaterih naftnih derivatih, čeravno to ni del energijskega acuqis, je
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pa na to komisija posebej opozorila v svojem mnenju. Pojasnjeno je bilo, da bo z dopolnitvami,
ki so v pripravi, to področje v celoti usklajeno z acquis.
Na vprašanje o diskriminaciji pri raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov je bilo pojasnjeno,
da določbe zakona o varstvu okolja res predvidevajo različen način podeljevanja koncesije za
domačega in tujega investitorja, da pa je to le diskriminacija glede dolžine postopka, ne bi pa
smela biti diskriminacija po vsebini. Zatrjeno je tudi bilo, da rudarski zakon tak kot je dan v
parlamentarno proceduro ne vsebuje diskriminativnih določb. Nenazadnje so tudi eksperti DG
XVII, ki jim je bil zakon posredovan v oceno, zavzeli stališče, da v ničemer ne nasprotuje
direktivi o raziskavah in izkoriščanju ogljikovodikov.
V zvezi z nadzorom cen naftnih derivatov je bila dana tudi informacija, da Vlada RS nadzira le
še cene motornih bencinov.

7. SKLEP IN ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija sprejema pravno ureditev Evropske unije na področju energetike. Ta bo v celoti
sprejeta in večinoma tudi implementirana pred vstopom Slovenije v EU.
Prehodno obdobje do leta 2005 je bili najavljeno za formiranje dnevnih zalog nafte in derivatov
ter za trg električne energije. Dana je bila tudi zahteva po pojasnitvi "ship or pay" pogodb v
povezavi s trgom zemeljskega plina.

8. SPLOŠNA OCENA
Slovenska delegacija je dobro predstavila stanje na posameznih področjih, trenutno veljavno
zakonodajo ter načrte za prilagoditev domače zakonodaje pravni ureditvi EU. Predstavljeni so
bili tudi problemi in najavljene verjetne zahteve za prehodno obdobje.
Predsedujoči, g. Rey, je izrazil zadovoljstvo nad vsebino in kvaliteto predstavitev.

9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami bo potrebno predvsem na naslednjih področjih:
jedrska energija, kvaliteta naftnih derivatov, emisije iz termoenergetskih objektov ter državne
pomoči.

10. PRILOGE
-

izpolnjena A lista acquisa, oddana dne 2.12.1998

-

predstavitve posameznih področij

-

spisek prisotnih s strani RS
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-

dnevni red

-

Osnutka Energetskega zakona in osnutka Zakona o rudarstvu sta bila predana DGXVII pred
screeningom, na samem screeningu pa tudi Zakon o blagovnih rezervah

dr. Robert Golob
vodja d^ne^kjjpj
mag. Cveto Stantič
OplanOPS
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PREMOŽENJSKA

SLOVENIJE

IN

BILANCA

OBČIN

NA

REPUBLIKE

DAN

31.12.1997

Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 14/1-1999 potrdila:

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

- PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
OBČIN NA DAN 31/12-1997,
ki jo pošilja na podlagi 50. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 87/97).

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marijana HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

27. januar 1999

87

poročevalec, št. 4

I

PREMOŽENJSKA BILANCA
i
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN

NA DAN 31.12.1997

DECEMBER 1998

poročevalec, št. 4

88

27. januar 1999

VSEBINA:
I.

UVOD

II.
-

OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE PREMOŽENJA DRŽAVE, KI GA IZKAZUJEJO:
ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE,
ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN,
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN
NA DAN 31.12.1997

III. SKLEPNE UGOTOVITVE OB KONCU LETA 1997

PRILOGE:
TABELA I.:

Zbirna premoženjska bilanca republike, zbirna premoženjska bilanca občin
in konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin na dan 31.12.1997,
stanje v absolutnih zneskih (SIT, USD), strukturni deleži aktive in pasive in
udeležba v BDP

TABELA II.:

Primerjava zbirne premoženjske bilance republike na dan 31.12.1997 glede na
31.12.1996

TABELA III.:

Primerjava zbirne premoženjske bilance občin na dan 31.12.1997 glede na
31.12.1996

TABELA IV.:

Primerjava konsolidirane premoženjske bilance republike in občin na dan
31.12.1997 glede na 31.12.1996

27. januar 1999

89

poročevalec, št. 4

I. UVOD

A. PREMOŽENJSKE BILANCE NA RAVNI REPUBLIKE
SLOVENIJE

Pravne podlage za pripravo premoženjske bilance RS in občin
na dan 31.12.1997 so:
- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. I. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97 in 34/98),
- Zakon o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 48/90,34/91,23/
92,30/92,52/92,7/93,43/93), - Zakon o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 80/94),
- Zakon o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št. 12/89,35/89,3/90,42/
90,61/90; Ur. I. RS, št. 42/90),
- Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike
in občin (Ur. I. RS, št. 1/93,45/94).

Premoženjska bilanca na ravni Republike Slovenije zajema:
- premoženjsko bilanco državnega proračuna,
- premoženjske bilance proračunskih uporabnikov z organi v
sestavi,
- ZPIZ,
-ZZZS,
- Sklad RS za sukcesijo.
Na osnovi zgoraj navedenih premoženjskih bilanc je bila
sestavljena zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije v
ožjem pomenu besede.

Metodološke in vsebinske podlage za sestavo premoženjskih
bilanc na dan 31.12.1997 so opredeljene v Odredbi o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin. V Odredbi je
opredeljeno, da RS in občine sestavijo premoženjsko bilanco na
podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračun RS,
proračune lokalnih skupnosti ter za državne organe v skladu s
predpisi za posamezno obračunsko obdobje.

B. PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN
Zbirna premoženjska bilanca občin zajema premoženje vseh 147
občin, skladno z organiziranostjo občin, ki je veljala v letu 1997.
Sestavljena je bila na osnovi bilanc stanja proračuna občine in
krajevnih skupnosti na dan 31.12.1997. Posamezne občine so
samostojno sestavile svoje premoženjske bilance. Ministrstvo
za finance pa je na njihovi osnovi pripravilo zbirno premoženjsko
bilanco vseh občin.

Viri podatkov za sestavo premoženjskih bilanc so bili podatki iz
bilanc stanja državnega proračuna, posameznih ministrstev in
ostalih proračunskih uporabnikov na ravni države ter proračunov
lokalnih skupnosti na dan 31.12.1997.

C. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN

Razvrščanje podatkov o posameznih vrstah sredstev in virov
sredstev iz poslovnih knjig proračuna, proračunskih uporabnikov
in proračunov lokalnih skupnosti v posamezne postavke
premoženjske bilance izhaja iz Uredbe o kontnem planu in bilancah
za organe DPS (Ur. I. SFRJ, 32/77,13/87) in Odredbe o
evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev
proračunov (Ur. I. RS, št. 15/91-1), ki določa razvrstitev sredstev
in virov sredstev v posamezne konte ter vsebino posameznih
kontov v knjigovodskih evidencah proračuna, proračunskih
uporabnikov in proračunov lokalnih skupnosti.

Na podlagi zbirne premoženjske bilance republike v ožjem pomenu
besede in zbirne premoženjske bilance vseh občin, je bila izdelana
konsolidirana premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin,
v kateri so bile medsebojno pobotane terjatve in obveznosti v
skladu z Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc
republike in občin.

II. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE
PREMOŽENJA DRŽAVE, KI GA
IZKAZUJEJO:

pasive, udeležbe v BDP, ki izhajajo iz zbirne premoženjske bilance
Republike Slovenije, zbirne premoženjske bilance občin in
konsolidirane premoženjske bilance republike in občin. V tem
poglavju podajamo tudi indeksno primerjavo stanja premoženja v
letu 1997 glede na leto 1996.

-ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE,
- ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN IN
-KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1997

A. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Bilančna vrednost, ki jo je na dan 31.12.1997 izkazovala zbirna
premoženjska bilanca republike kot seštevek premoženjske
bilance državnega proračuna, proračunskih uporabnikov vključno
z organi v sestavi na ravni republike, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V nadaljevanju podajamo osnovne razlage o premoženju - stanje
v absolutnih zneskih (SIT in USD), strukturnih deležih aktive in
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republike ali občin in ostale vrste kratkoročnih terjatev. Terjatve
do proračunskih uporabnikov in terjatve do republike ali občin
se v konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin
pobotajo.
- v letu 1997 so bile dolgoročne terjatve izkazane v znesku
81,8 mlrd SIT, kar predstavlja 3% vseh finančnih sredstev. Od
tega je odpadlo na dolgoročne depozite 31,2 mio SIT in na
dolgoročno dane kredite in posojila 81,8 mlrd SIT. V primerjavi z
letom 1996 so se dolgoročne terjatve povečale za 15%. Do
povečanja je prišlo zaradi danih kreditov za razvoj narodnih
manjšin pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Prav
tako so iz državnega proračuna bili dani krediti TAM Maribor,
Litostroju, podjetju Ambus in Nuklearni elektrarni Krško.
- naložbe Republike Slovenije so ob koncu leta 1997 izkazovale
knjigovodsko bilančno vrednost v višini 2.335,9 mlrd SIT, kar je
kar za 62% več kot v letu 1996 in so predstavljale 93% vseh
finančnih sredstev.

Republike Slovenije, Sklada RS za sukcesijo je znašala 4.083,0
mlrd SIT. V primerjavi z letom 1996 se je stanje premoženja RS
povečalo za 45%.
Preračunano v ameriške dolarje je bilančna vrednost znašala
24,1 mlrd USD. V primerjavi z vrednostjo bruto domačega
proizvoda Slovenije za leto 1997 je celotno premoženje Republike
Slovenije predstavljalo 140,5 % BDP.
AKTIVA: Na aktivni strani premoženjske bilance Republike
Slovenije je izkazano stanje celotnih sredstev republike.
Analitična razlaga aktive:
1. Celotna neflnančna sredstva s katerimi razpolaga in upravlja
Republika Slovenija, so ob koncu leta 1997 znašala 541,5 mlrd
SIT ali 13,3% celotne aktive, kar je za 39% več kot v letu 1996.
Opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo osnovna sredstva, ki
se amortizirajo, zemljišča in ostala osnovna sredstva, ki se ne
amortizirajo, zaloge in sredstva za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb izkazovala vrednost 540,3 mlrd SIT ali
13,2% celotne aktive. V primerjavi z letom 1996 so se opredmetena
sredstva povečala za 39%. Neopredmetena sredstva
(koncesije, patenti, licence, blagovna znamka) pa so znašala 1,2
mlrd SIT in so se glede na prejšnje leto povečala za 8%.

Struktura naložb Republike Slovenije je naslednja:
- naložbe v javna podjetja so v dolgoročnih naložbah izkazane
v znesku 1.348,3 mlrd SIT in predstavljajo 58% vseh dolgoročnih
naložb republike. To so naložbe v rudnike, Pošto, komunalna
podjetja, Telekom, elektro podjetja, elektrarne, vodnogospodarska podjetja, DARS...
- vrednost naložb v zavode In sklade znašajo 671,3 mlrd SIT
in predstavljajo 29% vseh dolgoročnih naložb. To so naložbe v
srednje šole, fakultete, bolnice, Inštitute, domove za starejše
občane, centre za socialno delo, gledališča, ki so v lasti RS...
Tukaj so zajeti tudi vsi skladi (SRD, SID, Kapitalski sklad,
Stanovanjski sklad PIZ, Odškodninski sklad, Sklad za regionalni
razvoj...) in sicer kot naložbe pri posameznih ministrstvih.
- naložbe v druge pravne osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja,
gospodarske družbe, finančne institucije in druge vrste pravnih
oseb so ob koncu leta 1997 izkazane v višini 83,8 mlrd SIT, kar
predstavlja le majhen delež vseh dolgoročnih naložb (naložba v
NLB, NKB Maribor, Cimos Koper, RTC Golte, SVEA Zagorje,
RTC Krvavec...).
- naložbe v tujino (v mednarodne finančne institucije) so bile v
letu 1997 izkazane v skupnem znesku v višini 33,5 mlrd SIT.
- naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane v višini
5,5 mlrd SIT, kar je za 179% več kot v letu 1996;
- druge dolgoročne naložbe izkazujejo knjigovodsko vrednost
v višini 193,5 mlrd SIT in zajemajo 4,7% celotne aktive. Postavka
izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih naložb, ki
niso bile izkazane v prejšnjih postavkah.

Struktura opredmetenih sredstev:
- zaloge materiala predstavljajo 38,6 mlrd SIT ali 7% vseh
opredmetenih sredstev;
- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev In drobnega
Inventarja (poslovne in druge stavbe, oprema, stanovanja,
stanovanjske hiše, druga osnovna sredstva in drobni inventar)
je po stanju, izkazanem v poslovnih knjigah ob koncu leta 1997
znašala 694,5 mlrd SIT;
- popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini
285,2 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih
sredstev ob koncu leta 1997 znašala 41%, kar je v primerjavi z
letom 1996 za 11% več;
- sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega
Inventarja je znašala 409,3 mlrd SIT, kar je 76% vseh
opredmetenih sredstev, kar je v primerjavi z letom 1996 za 9%
več;
- skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih sredstev,
ki se ne amortizirajo, je v zbirni bilanci republike ob koncu leta
1997 znašala 92,3 mlrd SIT, kar je 17% vseh opredmetenih
sredstev.

Sredstva rezerv proračuna RS so ob koncu leta 1997 znašala
87,6 mio SIT. Glede na stanje 1996 se je stanje sredstev rezerv
zmanjšalo za 89%.

2. Finančna sredstva s katerimi je upravljala republika ob koncu
leta 1997, so znašala 2.514,9 mlrd SIT ali 14,9 mlrd USD, kar
predstavlja 61,6% celotne aktive. Največji obseg tinančnih
sredstev zajemajo naložbe in sicer v višini 2.335,9 mlrd SIT kar
znaša 93% vseh finančnih sredstev oziroma 57,2% celotne aktive.
Glede na leto 1996 so se finančna sredstva povečala za 61%.

Sredstva za druge namene, ki vključujejo različne vrste terjatev
države, npr. terjatve iz naslova danih jamstev (Nuklearna
elektrarna Krško), terjatve iz razvojnega dinarja, terjatve do Iraka
in Kuvajta itd, so ob koncu leta 1997 izkazovala knjigovodsko
vrednost v višini 308,8 mlrd SIT in so predstavljala 7,6% celotne
aktive. V primerjavi z letom 1996 so se povečala za 6%.

Struktura finančnih sredstev:
- denarna sredstva In depoziti so ob koncu leta 1997 znašali
57,4 mlrd SIT, kar predstavlja 2% vseh finančnih sredstev
oziroma 1,4% celotne aktive. V primerjavi z letom 1996 so se
denarna sredstva in depoziti povečali za 74%.
- kratkoročne terjatve so znašale v letu 1997 39,7 mlrd SIT in
so predstavljale 1% vseh finančnih sredstev. V kratkoročnih
terjatvah so bile izkazane finančne terjatve in terjatve iz poslovnih
razmerij v znesku 8,1 mlrd SIT, kar je predstavljalo 20% vseh
kratkoročnih terjatev. To so terjatve iz naslova danih kratkoročnih
kreditov, terjatve za dane predujme. V kratkoročnih terjatvah so
bile zajete tudi terjatve do proračunskih porabnikov, terjatve do
27. januar 1999

3. Zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije na strani
aktive izkazuje dolg Republike Slovenije oziroma terjatve iz
prevzetih obveznosti republike, in je ob koncu leta 1997 znašal
682,3 mlrd SIT, kar predstavlja 16,7% celotne aktive in se je v
primerjavi z letom 1996 povečal za 21% iz naslova izdanih
obveznic RS9 in RS10, EUROBOND, sanacijskih obveznic
ASBH...
Na strani aktive zbirne premoženjske bilance republike so
izkazane terjatve do proračuna In drugih upravnih organov
v višini 35,5 mlrd SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe o
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načinu sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do proračuna
in drugih upravnih organov v konsolidirani premoženjski bilanci
medsebojno pobotajo z obveznostmi do proračuna in drugih
upravnih organov na strani pasive.

to pomeni povečanje v višini 58%.
Struktura lastnih virov:
- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega
inventarja) so v lastnih virih zajemali 470,0 mlrd SIT, kar pomeni
17% vseh lastnih virov sredstev. Glede na leto 1996 so se
povečali za 46%.
- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali
2.366,7 mlrd SIT.To predstavlja 82% vseh lastnih virov sredstev.
V letu 1997 je vidno 62% povečanje. Viri dolgoročnih finančnih
naložb so viri naložb dolgoročnih depozitov, danih dolgoročnih
kreditov in posojil, naložb v javna podjetja, sklade in zavode,
naložb v druge pravne osebe in naložb v domače in tuje
vrednostne papirje.
- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1997 v
lastnih virih sredstev predstavljal 11,7 mlrd SIT kar je le 0,3%
celotne pasive, kar je v primerjavi z letom 1996 za 41% manj.

PASIVA: Na pasivni strani premoženjske bilance Republike
Slovenije je izkazano stanje celotnih virov sredstev republike.
Analitična razlaga virov sredstev:
1. Celotne obveznosti Republike Slovenije izkazujejo stanje
vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti in so ob koncu leta
1997znašale 917,8 mlrd SIT, kar znaša 5,4 mlrd USD. V celotnih
obveznostih je zajet tudi dolg RS. V strukturi pasive so celotne
obveznosti predstavljale 22,5% celotnih virov sredstev. Glede na
leto 1996 so se povečale za 28%.
Kratkoročne obveznosti izkazujejo knjigovodsko bilančno
vrednost v višini 115,5 mlrd SIT, kar predstavlja 13% celotnih
obveznosti. V kratkoročnih obveznostih so zajete obveznosti za
izdane kratkoročne vrednostne papirje, obveznosti do
proračunskih porabnikov, obveznosti do republike ali občin in
stanje kratkoročnih posojil najetih doma ali v tujini. Stanje
kratkoročnih posojil doma se je v letu 1997 povečalo iz naslova
kratkoročnega zadolževanja ZPIZ-a. Obveznosti do proračunskih
porabnikov in obveznosti do republike ali občin, se v konsolidirani
bilanci republike in občin medsebojno pobotajo. Druge kratkoročne
obveznosti so izkazane v višini 93,5 mlrd SIT in zajemajo
kratkoročne obveznosti iz naslova davkov in prispevkov iz plač,
pogodb, avtorskih honorarjev in obveznosti do dobaviteljev itd.

3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev rezerv,
obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov sredstev
rezerv so ob koncu leta 1997 v zbirni bilanci republike izkazovali
skupno knjigovodsko vrednost v višini 3,0 mlrd SIT.
4.Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1997
izkazani v vrednosti 309,4 mlrd SIT.
Na strani pasive so izkazane obveznosti do proračuna in
drugih upravnih organov v višini 4,4 mlrd SIT, ki se v
konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin pobotajo.

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov
Republike Slovenije in so ob koncu leta 1997 znašale 802,3 mlrd
SIT ali 19,7% celotne pasive. V primerjavi z letom 1996 so se
povečale za 19%, v letu 1997 pa predstavljajo 87% vseh
obveznosti.

B. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN
Celotna bilančna vsota aktive oziroma pasive vseh 147 občin ob
koncu leta 1997 izkazuje vrednost v višini 828,5 mlrd SIT,
preračunano v ameriške dolarje je znašala 4,9 mlrd. Premoženje
občin je zajemalo 28,5% bruto domačega proizvoda v letu 1997,
glede na leto 1996 se je povečalo za 23%.

Struktura dolgoročnih obveznosti republike:
- stanje obveznosti iz naslova Izdanih dolgoročnih
vrednostnih papirjev, to je iz obveznic RS9 in RS10 (izdane v
letu 1997), zakladnih menic in zapisov, ki jih je izdala Republika
Slovenija za servisiranje dolga, je ob koncu leta 1997 znašalo
358,7 mlrd SIT. V strukturi celotnih dolgoročnih obveznosti so
predstavljale 45%. Glede na leto 1996 so se obveznosti iz naslova
dolgoročnih vrednostnih papirjev povečale za 36%.
- bilančna vrednost domačih kreditov In poso|il je v zbirni
premoženjski bilanci izkazovala vrednost v višini 165,5 mlrd
SIT. Predstavljali so 21% vseh dolgoročnih obveznosti. Domači
krediti in posojila so bili s strani republike najeti pri različnih
poslovnih bankah (A banka, Pomurska banka, NLB, Banka
Koper, SKB, NKBM, Gorenjska banka, Bank Austria ...).
- tuji krediti in posojila so izkazovali vrednost 273,5 mlrd SIT in
so v skupnih dolgoročnih obveznostih udeleženi 33%, v celotnih
virih sredstev pa predstavljajo 6,7% celotne pasive. Tuji krediti
so bili najeti za temeljne razvojne programe pri Bayerische
Landes Bank in iz naslova izdanih obveznic EUROBOND pri
Dresdner Bank.
- blagovni krediti - domači so bili izkazani v višini 1,8 mlrd SIT,
kar je v primerjavi z letom 1996 za 13% manj;
- tuji blagovni krediti so bili izkazani v višini 2,7 mlrd SIT.

1. Celotna nefinančna sredstva, s katerimi so razpolagale
občine ob koncu leta 1997 so znašala 435,3 mlrd SIT ali 52,5%
celotne aktive, kar je za 27% več v primerjavi z letom 1996.

2. V lastnih virih sredstev Republike Slovenl|e je zajeta skupna
vrednost skladov dobrin splošnega pomena in drugih sredstev,
virov dolgoročnih finančnih naložb ter presežka prihodkov nad
odhodki ob koncu leta 1997. Njihova skupna vrednost je ob koncu
leta 1997 znašala 2.848,4 mlrd SIT ali 16,8 mlrd USD. V strukturi
celotnih virov sredstev so predstavljali 69,8%. Glede na leto 1996

Struktura opredmetenih sredstev:
- zaloge materiala predstavljajo 138,5 mio SIT, kar predstavlja
le majhen delež vseh opredmetenih sredstev. Zaloge materiala
so se glede na leto 1996 zmanjšale za 15%.
- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev In drobnega
inventarja, to so poslovne in druge stavbe, gradbeni objekti,
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AKTIVA: Na aktivni strani premoženjske bilance občin je izkazano
stanje celotnih sredstev občin na dan 31.12.1997.
Analitična razlaga aktive:

Od tega so opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo osnovna
sredstva, ki se amortizirajo, zemljišča in ostala osnovna sredstva,
ki se ne amortizirajo, zaloge in sredstva za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb izkazovala vrednost 428,6 mlrd SIT ali
51,7% celotne aktive. V primerjavi z letom 1996 so se opredmetena
sredstva povečala za 26%. V celotnih nefinančnih sredstvih so
opredmetena sredstva predstavljala 98%. Neopredmetena
sredstva pa so znašala 6,7 mlrd SIT in le 2% vseh nefinančnih
sredstev. Glede na leto 1996 so se neopredmetena sredstva
povečala za 87%.
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-

-

- naložbe v domače vrednostne papirje so izkazane v višini
4,6 mlrd SIT, kar predstavlja skoraj 1% vseh dolgoročnih naložb.
- druge dolgoročne naložbe izkazujejo knjigovodsko vrednost
v višini 10,7 mlrd SIT in predstavljajo 3% vseh dolgoročnih
naložb. Postavka izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih
dolgoročnih naložb, ki niso bile izkazane v prejšnjih postavkah.

oprema, stanovanja, stanovanjske hiše, druga osnovna
sredstva in drobni inventar je po stanju, izkazanem v poslovnih
knjigah ob koncu leta 1997 znašala 331,7 mlrd SIT oziroma
40% celotne aktive. V primerjavi z letom 1996 se je nabavna
vrednost povečala za 66%. V letu 1997 izkazujejo najvišjo
nabavno vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja
naslednje občine: Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Krško, Kranj,
Celje, Koper.
popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini
116,1 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih
sredstev, ob koncu leta 1997 znašala 35%.
sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja je
znašala 215,5 mlrd SIT, kar je 26% celotne aktive in 50% vseh
opredmetenih sredstev;
skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih sredstev,
ki se ne amortizirajo (patenti, licence...), je v zbirni bilanci občin
ob koncu leta 1997 znašala115,3 mlrd SIT, kar je 27% vseh
opredmetenih sredstev;
sredstva za opravljanje dejavnosti gospodarskih služb
izkazuje vrednost infrastrukturnih objektov in naprav, ki so po
Zakonu o gospodarskih javnih službah postale last občin. Po
podatkih, ki so jih zbrale občine in jih vnesle v premoženjske
bilance, je skupna vrednost teh sredstev ob koncu leta 1997
znašala 97,6 mlrd SIT kar v celotnih opredmetenih sredstvih
zavzema 23% delež, v celotni aktivi pa 11,8%. Glede na prejšnje
leto to pomeni 24% povečanje.

Sredstva rezerv zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv in
so ob koncu leta 1997 znašala 1,2 mlrd SIT. V primerjavi z letom
1996 so se povečala za 32%.
Sredstva solidarnosti so v premoženjski bilanci občin ob koncu
leta 1997 udeležena v višini 151,6 mio SIT.
Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1997 izkazovala
skupno vrednost v višini 10,9 mird SIT in so predstavljala 1,3%
celotne aktive. V primerjavi z letom 1996 so se zmanjšala za 21%.
3. Terjatve občin, torej dolg občin, je ob koncu leta 1997 znašal
6,2 mlrd SIT, kar predstavlja 0,8% celotne aktive. Glede na leto
1996 je opazno 18% povečanje.V letu 1997 se izkazuje najvišji
dolg pri občinah Laško, Medvode, Koper, Črnomelj .
Na strani aktive zbirne premoženjske bilance občin so izkazane
terjatve do proračuna in drugih upravnih organov v višini
518,4 mio SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do proračuna in
drugih upravnih organov v konsolidirani premoženjski bilanci
republike in občin medsebojno pobotajo z obveznostmi do
proračuna in drugih upravnih organov na strani pasive.

2. Finančna sredstva so na dan 31.12.1997 znašala 374,2 mlrd
SIT, v ameriških dolarjih 2,2 mlrd, kar predstavlja 45,2% celotne
aktive. Glede na leto 1996 so se finančna sredstva povečala za
21%.
Struktura finančnih sredstev:
- denarna sredstva In depoziti so znašali ob koncu leta 1997
13,8 mlrd SIT, kar predstavlja 4% vseh finančnih sredstev;
- kratkoročne terjatve so znašale 23,2 mlrd SIT in predstavljajo
6% vseh finančnih sredstev. V kratkoročnih terjatvah so izkazane
finančne terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij v znesku 10,5
mlrd SIT, kar predstavlja 45% vseh kratkoročnih terjatev. V
kratkoročnih terjatvah so zajete tudi terjatve do proračunskih
porabnikov, terjatve do republike ali občin in ostale vrste
kratkoročnih terjatev. Terjatve do proračunskih uporabnikov in
terjatve do republike ali občin se v konsolidirani premoženjski
bilanci republike in občin pobotajo. V primerjavi z letom 1996 so
se kratkoročne terjatve povečale za 34% in so v najvišji
vrednosti zastopane v naslednjih občinah: Celje, Kranj, Ljubljana,
Koper in Maribor.
- dolgoročne terjatve, ki so bile v najvišjem znesku zastopane
v občinah Ljubljana, Celje, Kranj, Novo mesto so ob koncu leta
1997 znašale 18,4 mlrd SIT, kar je 5% vseh finančnih sredstev.
Od tega je odpadlo na dolgoročne depozite 2,9 mlrd SIT in na
dolgoročne kredite in posojila 15,5 mlrd.
- naložbe občin so ob koncu leta 1997 izkazovale knjigovodsko
bilančno vrednost v višini 318,4 mlrd SIT ali 1,8 mlrd USD. V
primerjavi z letom 1996 je opazno 19% povečanje vseh
dolgoročnih naložb. Največji delež zavzemajo naložbe v zavode.

PASIVA: Na pasivni strani premoženjske bilance občin je izkazano
stanje celotnih virov sredstev občin na dan 31.12.1997.
Analitična razlaga virov sredstev:
1. Celotne obveznosti vseh 147 občin, so bile izkazane v skupni
knjigovodski vrednosti 30,8 mlrd SIT, kar znaša 182,5 mio USD.
Glede na leto 1996 so se celotne obveznosti povečale za 38%.
Največji delež celotnih obveznosti zajemajo v skupnem znesku
celotnih obveznosti naslednje občine: Ljubljana, Celje, Koper in
Maribor.
Kratkoročne obveznosti so bile izkazane v višini 21,8 mlrd SIT,
kar predstavlja 71% celotnih obveznosti. V kratkoročnih
obveznostih so zajete obveznosti za izdane kratkoročne
vrednostne papirje, obveznosti do proračunskih porabnikov,
obveznosti do republike ali občin in stanje kratkoročnih posojil
najetih doma. Obveznosti do proračunskih porabnikov in
obveznosti do republike ali občin, se v konsolidirani bilanci republike
in občin pobotajo. Kratkoročne obveznosti so se glede na leto
1996 povečale za 51%.
Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne
zadolženosti občin in so ob koncu leta 1997 znašale 9,0 mlrd SIT
ali 1,1% celotne pasive. V primerjavi z letom 1996 so se zmanjšale
za 14%.

Struktura naložb v občinah je naslednja:
- naložbe v lavna podjetja so v dolgoročnih naložbah izkazane
v znesku 87,8 mlrd SIT in predstavljajo 28% vseh dolgoročnih
naložb občin.
- vrednost naložb v zavode In sklade znaša 206,9 mlrd SIT in
predstavlja 65% vseh dolgoročnih naložb. Glede na leto 1996
se je vrednost naložb v zavode in sklade povečala za 19%.
- naložbe v druge pravne osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja,
gospodarske družbe, finančne institucije in druge vrste pravnih
oseb so ob koncu leta 1997 izkazane v višini 8,3 mlrd SIT, kar
predstavlja 3% vseh dolgoročnih naložb.
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Dolgoročne obveznosti občin:
- stanje obveznosti Iz naslova dolgoročnih vrednostnih
papirjev, je ob koncu leta 1997 znašalo 1,9 mlrd SIT. V strukturi
celotnih dolgoročnih obveznosti so predstavljale 22%.
- bilančna vrednost domačih kreditov In posojil je v zbirni
premoženjski bilanci občin izkazovala vrednost v višini 6,7 mlrd
SIT. Predstavljala je 75% vseh dolgoročnih obveznosti.
- blagovni krediti - domači so bili izkazani v višini 287,0 mio
SIT, kar predstavlja 3% vseh dolgoročnih obveznosti.
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AKTIVA: Na aktivni strani premoženjske bilance republike in občin
je izkazano stanje celotnih sredstev republike in občin na dan
31.12.1997 .
Analitična razlaga aktive:

2. Lastni viri sredstev občin v premoženjski bilanci izkazujejo
skupno vrednost skladov dobrin splošnega pomena in drugih
sredstev, virov dolgoročnih finančnih naložb ter presežka
prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1997. Njihova skupna
vrednost je ob koncu leta 1997 znašala 758,0 mlrd SIT ali 4,5
mlrd USD. V strukturi celotnih virov sredstev so predstavljali 91,5%.
Glede na leto 1996 to pomeni povečanje v višini 22%.

1. Vrednost celotnih nefinančnih sredstev, s katerimi razpolagajo
in upravljajo republika in občine skupaj, je ob koncu leta 1997
znašala 976,8 mlrd SIT ali 5,7 mlrd USD ali 19,9% celotne aktive.
Delež republike v celotnih nefinančnih sredstvih je bil 55%, delež
občin pa 45%.

Lastni viri sredstev:
- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega
inventarja) so v lastnih virih zajemali 434,2 mlrd SIT, kar pomeni
57% vseh lastnih virov sredstev. Glede na leto 1996 so se
povečali za 27%.
- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali
308,2 mlrd SIT. To predstavlja 41% vseh lastnih virov sredstev.
V letu 1997 je vidno 15% povečanje.
- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1997 v
lastnih virih sredstev predstavljal 15,6 mlrd SIT, kar je 2% vseh
lastnih virov sredstev. Presežek prihodkov nad odhodki so
izkazovale vse občine, razen občin Ljubno in Loški potok.

Od tega so opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo osnovna
sredstva, ki se amortizirajo, zemljišča in ostala osnovna sredstva,
ki se ne amortizirajo, zaloge in sredstva za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb izkazovala vrednost 968,9 mlrd SIT ali
19,8% celotne aktive. Neopredmetena sredstva pa so znašala
7,8 mlrd SIT ali 0,2% aktive.
Struktura opredmetenih sredstev:
- zaloge materiala predstavljajo 38,8 mlrd SIT, kar predstavlja
4% vseh opredmetenih sredstev;
- nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev in drobnega
Inventarja, to so poslovne in druge stavbe, gradbeni objekti,
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše, druga osnovna
sredstva in drobni inventarje po stanju, izkazanem v poslovnih
knjigah ob koncu leta 1997 znašala 1.026,1 mlrd SIT;
- popravek vrednosti osnovnih sredstev je bil izkazan v višini
810,6 mlrd SIT kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih
sredstev, ob koncu leta 1997 znašala 79%, kar je za 53% več
kot v letu 1996;
- sedanja vrednost osnovnih sredstev in drobnega
inventarja je znašala 624,8 mlrd SIT, kar je 64% vseh
opredmetenih sredstev, v letu 1996 je bila sedanja vrednost
54%;
- skupna knjigovodska vrednost zemljišč In drugih sredstev,
ki se ne amortizirajo, je v konsolidirani bilanci republike in občin
ob koncu leta 1997 znašala 207,7 mlrd SIT, kar je 21% vseh
opredmetenih sredstev;
- sredstva za opravljanje dejavnosti gospodarskih služb so
ob koncu leta 1997 znašala 97,6 mlrd SIT, kar v celotnih
opredmetenih sredstvih zavzema 10% delež.

3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev rezerv,
obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov sredstev
rezerv so ob koncu leta 1997 v zbirni bilanci republike izkazovali
skupno knjigovodsko vrednost v višini 1,5 mlrd SIT, kar je za
35% več kot v letu 1996.
4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada
solidarnosti,obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1997 v zbirni bilanci
občin znašali 461,6 mio SIT, kar glede na leto 1996 pomeni 67%
zmanjšanje.
5.Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1997
izkazani v vrednosti 37,3 mlrd SIT kar predstavlja 4,5% pasive.
Glede na leto 1996 je zaznano 52% povečanje.
Na strani pasive so izkazane obveznosti do proračuna In
drugih upravnih organov v višini 314,9 mio SIT. Glede na leto
1996 so se le-te obveznosti zmanjšale za 43%. Obveznosti do
proračuna in drugih upravnih organov se po metodologiji, ki izhaja
iz Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike
in občin, v konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin
pobotajo.

2. Finančna sredstva s katerimi so upravljale republika in občine
ob koncu leta 1997, so znašala 2.885,8 mlrd SIT, v ameriških
dolarjih 17,0 mlrd, kar predstavlja 58,9% celotne aktive. Glede na
leto 1996 se je vrednost finančnih sredstev povečala za 54%.
Struktura finančnih sredstev:
- denarna sredstva In depoziti so znašali ob koncu leta 1997
71,3 mlrd SIT, kar predstavlja 2% vseh finančnih sredstev;
- kratkoročne terjatve so izkazane v skupnem znesku 59,6
mlrd SIT in predstavljajo 2% vseh finančnih sredstev. V
kratkoročnih terjatvah so izkazane finančne terjatve in terjatve
iz poslovnih razmerij v znesku 18,6 mlrd SIT, kar predstavlja
31% vseh kratkoročnih terjatev. V kratkoročnih terjatvah so
zajete tudi terjatve iz naslova danih kratkoročnih kreditov, terjatve
za dane predujme, terjatve do delavcev, terjatve iz naslova
prispevkov in drugih dajatev, neodpisane vrednoti dvomljivih
in spornih kratkoročnih terjatev, terjatve do proračunskih
porabnikov, terjatve do republike ali občin in ostale vrste
kratkoročnih terjatev. Terjatve do proračunskih uporabnikov in
terjatve do republike ali občin se v konsolidirani premoženjski
bilanci republike in občin pobotajo.
- dolgoročne terjatve so ob koncu leta 1997 znašale 100,3
mlrd SIT, kar je 3% vseh finančnih sredstev. Od tega je odpadlo
na dolgoročne depozite 2,9 mlrd SIT in na dolgoročne kredite in
posojila 97,3 mlrd SIT.

C. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN
Konsolidirana premoženjska bilanca je zbir celotnih sredstev in
virov sredstev, ki so jih ob koncu leta 1997 izkazovale republika
in občina skupaj. Pri konsolidaciji so bile v bilanci medsebojno
pobotane terjatve in obveznosti, ki so jih izkazovali posamezni
proračunski uporabniki do državnega proračuna ali do občin in
obratno, ali posamezni občinski proračuni do posameznih
proračunskih uporabnikov ali do državnega proračuna in obratno.
Bilančna vrednost, ki jo je ob koncu leta 1997 izkazovala
konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin je znašala
4.903,6 mlrd SIT, preračunano v ameriške dolarje je znašala 28,9
mlrd USD in predstavlja 168,7% bruto domačega proizvoda. V
primerjavi z letom 1996 se je povečala za 41%.
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dolgoročnih obveznosti ali 7,4% celotne pasive. Razen tega so v
kratkoročnih obveznostih izkazani tudi domači krediti in posojila
v višini 172,3 mlrd SIT, kar predstavlja 21% vseh dolgročnih
obveznosti ali 3,5% celotne pasive.Tuji krediti in posojila so izkazani
v znesku 273,5 mlrd SIT, kar je 34% vseh dolgoročnih obveznosti
ali 5,6% celotne pasive. Domači in tuji blagovni krediti so izkazani
v manjšem obsegu, domači v višini 2,0 mlrd SIT in tuji v višini 2,6
mlrd SIT.

- naložbe republike In občin so ob koncu leta 1997 izkazovale
knjigovodsko bilančno vrednost v višini 2.654,4 mlrd SIT.
Predstavljajo 54,1% celotne aktive in 92% vseh finančnih
sredstev. Glede na leto 1996 so se povečale za 55%.
Bistven delež pri naložbah je viden pri naložbah v javna podjetja
in naložbah v zavode in sklade. Naložbe v javna podjetja znašajo
1.436,0 mlrd SIT, kar je 54% vseh naložb oziroma 29,3% aktive.
Naložbe v zavode in sklade znašajo 878,2 mlrd SIT, kar je 33%
vseh naložb in predstavlja 17,9% celotne aktive. Od ostalih naložb,
predstavljajo manjši delež naložbe v druge pravne osebe v višini
92,1 mlrd SIT, naložbe v tujino 33,4 mlrd SIT in pa v domače
vrednostne papirje v višini 10,2 mlrd SIT ter druge dolgoročne
naložbe v višini 204,3 mlrd SIT.

2. Lastni viri sredstev republike in občin v premoženjski bilanci
izkazujejo skupno vrednost skladov dobrin splošnega pomena in
drugih sredstev, virov dolgoročnih finančnih* naložb ter presežka
prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1997. Njihova skupna
vrednost je ob koncu leta 1997 znašala 3.606,4 mlrd SIT ali 21,3
mlrd USD. V strukturi celotnih virov sredstev so predstavljali 73,5%.

Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv, so
ob koncu leta 1997 znašala 1,3 mlrd SIT.

Struktura lastnih virov:
- skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev (sklad
osnovnih sredstev in sklad za zaloge materiala in drobnega
inventarja) so v lastnih virih zajemali 904,2 mlrd SIT, kar pomeni
25% vseh lastnih virov sredstev.
- viri dolgoročnih finančnih naložb so v lastnih virih zajemali
2.674,8 mlrd SIT. To predstavlja 74% vseh lastnih virov sredstev.
- presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.1997 v
lastnih virih sredstev predstavljal 27,3 mlrd SIT, kar je 1% vseh
lastnih virov sredstev.

Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva
solidarnosti, plasmaje sredstev solidarnosti in druge terjatve iz
naslova sredstev solidarnosti, so v premoženjski bilanci republike
in občin na koncu leta 1997 udeležena v višini 151,7 mio SIT.
Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1997 izkazovala
skupno vrednost v višini 319,7 mlrd SIT in so predstavljala 6,5%
celotne aktive.
3. Terjatve republike in občin, torej dolg republike aH občin, je
ob koncu leta 1997 znašal 688,5 mlrd SIT, kar predstavlja 14,0%
celotne aktive. Od tega odpade na republiko 99% celotnega dolga,
na občine pa le 1% dolga.

3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev rezerv,
obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov sredstev
rezerv so ob koncu leta 1997 v konsolidirani bilanci republike in
občin izkazovali skupno knjigovodsko vrednost v višini 4,6 mlrd
SIT.

Na strani aktive konsolidirane premoženjske bilance republike in
občin so izkazane terjatve do proračuna in drugih upravnih
organov v višini 31,3 mlrd SIT. Po metodologiji, ki izhaja iz Odredbe
o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc, se terjatve do
proračuna in drugih upravnih organov v konsolidirani premoženjski bilanci republike in občin medsebojno pobotajo z obveznostmi
do proračuna in drugih upravnih organov na strani pasive.

4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada
solidarnosti,obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in drugih
virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1997 v konsolidirani
bilanci republike in občin znašali 461,6 mio SIT.

PASIVA: Na pasivni strani premoženjske bilance občin je izkazano
stanje celotnih virov sredstev občin na dan 31.12.1997.
Analitična razlaga virov sredstev:

5.Viri sredstev za druge namene so bili ob koncu leta 1997
izkazani v vrednosti 346,7 mlrd SIT.

1. Celotne obveznosti, ki izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in
dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1997, so bile izkazane v
skupni knjigovodski vrednosti 945,4 mlrd SIT, kar znaša v
ameriških dolarjih 5,6 mlrd USD in predstavlja 19,3% celotne
pasive. V letu 1997 so se celotne obveznosti povečale za 29%.

III. POVZETKI UGOTOVITEV OB KONCU
LETA 1997
1. Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31.12.1997 predstavljajo zbirni knjigovodski bilančni izkaz sredstev
in virov sredstev Republike Slovenije in občin, ki jih v svojih
poslovnih knjigah izkazujejo organi na državni in občinski ravni.
Pripravljene so bile na podlagi Odredbe o načinu sestavljanja
premoženjskih bilanc republike in občin po metodologiji za sestavo
premoženjskih bilanc, ki jo predpisuje Odredba.

Kratkoročne obveznosti so bile izkazane v višini 134,1 mlrd
SIT, kar predstavlja 14% celotnih obveznosti oziroma 2,7% celotne
pasive. V kratkoročnih obveznostih so zajete obveznosti za izdane
kratkoročne vrednostne papirje, obveznosti do proračunskih
porabnikov, obveznosti do republike ali občin in stanje kratkoročnih
posojil najetih doma. Obveznosti do proračunskih porabnikov in
obveznosti do republike ali občin, se v konsolidirani bilanci republike
in občin pobotajo.

2. V premoženjsko bilanco države so zajeti:
- državni proračun,
- proračunski uporabniki vključno z organi v sestavi,
- zzzs,
- ZPIZ,
- Sklad RS za sukcesijo,
- 147 občin.

Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne
zadolženosti republike in občin in so ob koncu leta 1997 znašale
811,3 mlrd SIT ali 16,5% celotne pasive. V strukturi vseh obveznosti
zajemajo kar 86% delež.
Bistven delež dolgoročnih obveznosti predstavljajo izdani
vrednostni papirji in sicer v višini 360,7 mlrd SIT, kar je 44% vseh
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4. Na ravni občin so bile izdelane premoženjske bilance občin
vključno s krajevnimi skupnostmi na območju posamezne občine.
Na osnovi posameznih premoženjskih bilanc je bila izdelana zbirna
premoženjska bilanca občin.

3. Na ravni republike so bile izdelane posamezne premoženjske
bilance proračunskih uporabnikov z organi v sestavi, državnega
proračuna, ZZZS, ZPIZ Slovenije, Sklad RS za sukcesijo. Na
osnovi le-teh je bila izdelana zbirna premoženjska bilanca
Republike Slovenije.

V premoženju občin so zajete naložbe v osnovno izobraževanje
(osnovne šole, glasbene šole), predšolsko vzgojo, zdravstvo
(lekarne, zdravstveni domovi), kulturo (knjižnice, muzeji,
galerije...), v šport (razna športna društva) in v občinske sklade.
Največji obseg zajemajo naložbe v zavode in sklade in sicer 65%
vseh naložb, 28% vseh naložb zajemajo naložbe v javna podjetja
(komunala, cestna podjetja...).

Pri izdelavi premoženjske bilance RS smo ugotovili večje
spremembe pri naslednjih proračunskih uporabnikih.
Pri Ministrtsvu za gospodarske dejavnosti se je povečalo
premoženje iz naslova povečanja dolgoročnih naložb. Vzrok
povečanja je knjigovodska ureditev premoženja v Elektro podjetjih
v Sloveniji, dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe itd.

Tudi v letu 1997 smo pri sestavi zbirne premoženjske bilance
ugotovili, da v občinah, ki so bile zavezane za delitev premoženja
med novo nastale občine, v večini še vedno niso izdelale delitvenih
bilanc. Delitvene bilance pa so izdelale občina Velenje in občina
Domžale. Občina Maribor je dokončno delitveno bilanco sprejela
šele po 31.12.1997, tako da je delno v njenem premoženju še
zajeto premoženje novo nastalih občin (Duplek, Starše, RačeFram).

Veliko povečanje je opazno tudi pri Ministrstvu za promet in zveze
zaradi vzposatvitve evidenc za vse državne ceste po Sloveniji,
naložba v Adria Airways in povečanja deleža države v Telekomu.
Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se je premoženje
povečalo iz naslova naložb v kapitalski in stanovanjski sklad PIZ.
V letu 1997 se je na podlagi sklepa Vlade RS uredil knjigovodski
prenos premičnin in nepremičnin iz APP na DURS. Iz tega naslova
in zaradi vzpostavitev knjigovodskih evidenc - vplačilo kapitala v
mednarodne finančne institucije (Mednarodni denarni sklad,
Mednarodna banka za obnovo in razvoj...) se je povečalo tudi
premoženje Ministrstva za finance.

Nekatere občine opozarjajo na določeno premoženje, ker v zvezi
z lastništvom še vedno niso urejena premoženjsko-pravna
razmerja. Kot primer lahko navedemo Bolnišnico za ženske
bolezni v Postojni, ki je bila zgrajena s samoprispevkom, vendar
je zavedena kot naložba v javni zavod pri Ministrstvu za
zdravstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je povečalo
svoje premoženje z naložbo v Kobilarno Lipica in z dokapitalizacijo
Sklada kmetijskih zemljišč.

S strani nekaterih občin je ugotovljeno, da v premoženje občin ni
zajeto premoženje vseh krajevnih skupnosti, ker le-te niso
pravočasno posredovale zaključnih računov.

Dokapitalizacija Slovenskega odškodninskega sklada, Sklada za
regionalni razvoj in Slovenske izvozne družbe, je povečala
premoženje pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Porast premoženja v občinah je viden na področju investicijskih
vlaganj in pri danih, pa tudi pri najetih kreditih. Največji kreditodajalci
so bile naslednje občina: občina Celje, Kranj, Ljubljana in Novo
mesto. Glede na leto 1996 je povečanje danih kreditov 30%.
Največji najemniki kreditov so bile občina Maribor, Celje, Koper in
Ljubljana.Glede na leto 1996 se je najem dolgoročnih kreditov
povečal za 20%.

V letu 1997 so se pri Ministrstvu za šolstvo in šport dodatno
vzpostavljale knjigovodske evidence naložb v zavode, vidno pa
je tudi povečanje investicij.
Sklad RS za sukcesijo je v letu 1997 prevzel terjatve do NBJ na
podlagi sporazumov o ugotovitvi višine dolga RS do slovenskih
bank, iz naslova izplačanih deviznih vlog v višini 131 mlrd SIT.

5. Na osnovi 4. člena Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin je bila ob koncu leta 1997 sestavljena
konsolidirana premoženjska bilanca. Pri konsolidaciji so bile
medsebojno pobotane terjatve in obveznosti, ki so jih izkazovali
bodisi državni proračun in posamezni organi med seboj ali do
občin in obratno.

S strani zavodov, kot sta ZZZS in ZPIZ je bilo ugotovljeno, da je
ZZZS vključil v premoženjsko bilanco le premoženje obveznega
zdravstvenega zavarovanja, ZPIZ pa je svoje premoženje izkazal
kot premoženje obveznega in prostovoljnega invalidskega in
pokojninskega zavarovanja.

Bilančna vrednost, ki jo je ob koncu leta 1997 izkazovala
konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin se je glede
na leto 1996 povečala za 41%. V primerjavi s celotno vrednostjo
državnega premoženja je na Republiko Slovenijo odpadlo 83% in
na občine 17% celotnega premoženja države.

Bistvena povečanja premoženja državnega proračuna RS v letu
1997 se odražajo v izdanih obveznicah RS10 in RS9, izdaji
EUROBOND obveznic, sanacijskih obveznic ASBH. Opazno
povečanje premoženja je tudi pri naložbah v NLB, NKB Maribor in
APP ter v DARS.
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TABELA lil
PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA ZBIRNO
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA AKTIVE

ŠT.

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1996
(v 000 SIT)

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1997
(v 000 SIT)

INDEKS
1997:1996

A. SREDSTVA:
1.
2.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

390.543.934

541.489.631

139

389.468.251

540.333.083

139

37.554.068

38.654.762

103

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

262.658.635
371.787.226
109.128.590

409.293.526
694.487.637
285.194.110

156
187
261

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

89.255.548

92.309.092

103

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

0

75.703

0

1.075.683

1.156.548

108

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

1.561.385.805

2.514.926.312

161

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

32.937.177
15.088

57.430.280
8.133

174
54

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

16.642.712
11.447.714
21.031
1.671.119
3.502.848

39.693.854
8.064.471
28.063
27.982
31.573.338

239
70
901

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

71.178.375
32.337
71.146.038

81.833.235
31.196
81.802.039

115
96
115

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode in sklade
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

1.440.612.453
990.999.262
366.374.299
5.556.205
0
1.990.751
0
75.691.936

2.335.960.810
1.348.254.885
671.297.119
83.828.089
33.484.704
5.558.410
0
193.537.603

162
136
183
1.509

826.145
3
292.007.518

87.599
4
308.768.836

11
133
106

2.244.763.405

3.365.272.382

150

565.165 448

682.312.683

121

4.007.134

35 479.736

2.813.935 988

4 083.064.802

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA

279
0
256

145

December 1998
27. januar 1999

99

poročevalec, št. 4

PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA ZBIRNO
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA PASIVE
ŠT.

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1996
(v 000 SIT)

ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
1997
(v 000 SIT)

INDEKS
1997:1996

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

714.709.993

917.809.329

128

34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

37.809.578

115.462.547

305

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

266.667
25.691
10.413
621.829
0
3.219
0
36.881.759

0
9.494.995
3.535.363
8.825.164
0
39.324
0
93.567.701

0
1.419
0
1.222
0
254

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

676.900.415

802.346.782

119

263.222.869
185.786.700
222.964.388
2.093.414
2.833.044

358.778.181
165.551.975
273.540.888
1.812.599
2.663.139

136
89
123
87
94

49. L A S T N I V1 R I (50 do 52)

1.799.335.944

2.848.407.069

158

50.
51.

Skladi dobrin spi.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

320.904.645
1.458.554.794

470.034.723
2.366 695.579

146
162

52.

Presežek prihodkov

19.876.505

11.676.767

59

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

3.463.593
21.177
292.928.031

3.056.243
4
309 383.431

88
0
106

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

2.810.458.738

4 078.656.076

145

3.477.250

4.408.726

2.813.935.988

4.083.064.802

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

PASIVA

145

December 1998
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TABELA lili
PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
OBČIN NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA ZBIRNO
PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA AKTIVE

ŠT.

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1996
(v 000 SIT)

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1997
(v 000 SIT)

INDEKS
1997:1996

A. SREDSTVA:
1.
2.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

342.612.529

435.349.617

127

339.023.268

428.647.281

126

163.299

138.520

85

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

149.251.272
199.906.191
50.654.919

215.544.635
331.661.696
116.117.061

144
166
229

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

110.609.946

115.371.475

104

78.998.751

97.592.651

124

3.589.261

6.702.336

187

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

7a.
8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

309.594.898

374.155.082

121

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

9.983.815
718.154

13.859.489
248.695

139
35

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
Terjatve do republike ali občin
Druge terjatve

17.274.107
8.998.035
933.735
1.580.467
5.761.870

23.172.747
10.513.687
535.922
2.650.855
9.472.283

134
117

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

13.639.155
1.669.056
11.970.099

18.443.966
2.888.311
15.555.655

135
173
130

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode in sklade
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

267.979.667
80.076.570
173.750.295
6.017.022
1.329
4.620.009 ,
0
3.514.442

318.430.185
87.771.162
206.930.072
8.321.493
0
4.649.701
0
10.757.757

119
110
119
138
0
101
0
306

889.881
114.395
13.823 255

1.170.355
151.698
10.965.998

132
133
79

667.034.958

821.792.750

123

5.284.376

6218645

118

308.670

518395

672.628 004

828 529.790

'

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA

164

123
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PRIMERJAVA ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
OBČIN NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA ZBIRNO
PREMOŽENJSKO BILANCO OBČIN NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA PASIVE
ŠT.

ZBIRNA
BIUNCA
OBČIN
1996
(v 000 SIT)

NAZIV

ZBIRNA
BILANCA
OBČIN
1997
(v 000 SIT)

INDEKS
1997:1996

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

22.419.382

30.871.464

138

34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

14.504.248

21.875.467

151

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

93.668
2.561.032
454.971
1.084.081
0
35.531
0
10.274.965

240.703
2.271.618
476.142
1.175.366
0
278.868
0
17.432.770

257
108
0
785
0
170

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

7.915.134

8.995.997

114

1.908.355
5.677.231
0
329.548
0

1.920.615
6.788.325
0
287.057
0

101
120
0
87
0

49. L A S T N I V I R I (50 do 52)

622.577.492

758.007.498

122

50.
51.

Skladi dobrin spl.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

341.625.263
268.525.631

434.183.135
308.165.670

127
115

52.

Presežek prihodkov

12.426.598

15.658.693

126

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE

1.145.158
1.406.120
24.528.711

1.543.246
461.613
37.331.009

135
33
152

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

672.076.863

828.214.830

123

551.141

314961

672.628.004

828.529.790

44.
45.
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

PASIVA

123

December 1998
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TABELA IVI
PRIMERJAVA KONSOLIDIRANE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA KONSOLIDIRANO
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA AKTIVE
-v 000 SIT
KONSOLIDIRANA KONSOLIDIRANA
BILANCA
BILANCA
INDEKS
ŠT.
NAZIV
REPUBLIKE
REPUBLIKE
1997:1996
IN OBČIN
IN OBČIN
1996
1997
A. SREDSTVA:
1.
2.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)
OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

733.156.463

976.839.249

133

728.491.519

968.980.365

133

37.717.367

38.793.282

103

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

411.909.907
571.693.417
159.783.509

624.838.162
1.026.149.333
810.604.698

152
179
507

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

199.865.494

207.680.567

104

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

78.998.751

97.668.354

124

4.664.944

7.858.884

168

8.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

1 869.560.553

2.885.838.572

154

10.
11.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

42.920.992
733.242

71.289.769
256.828

166
35

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+16)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov
T erjatve do republike ali občin
Druge terjatve

32.496 669
20.445.749
0
2.786.202
9.264.718,00

59.623.779
18.578.158
0
0
41.045.621

183
91
443

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

84.817.530
1.701.393
83.116 137

100.277.201
2.919.507
97.357.694

118
172
117

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NALOŽBE (21 +22+23+24+25+26+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode in sklade
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

1.708.592.120
1.071.075.832
540.124.594
11.573.227
1.329
6.610.760
0
79.206.378

2.654.390.995
1.436.026.047
878.227.191
92.149.582
33.484.704
10.208.111
0
204.295.360

155
134
163
796
0
154
0
258

1.716.026
114.398
305.830 773

1.257.954
151.702
319.734.834

73
133
105

2.910.378.213

4.183.822.311

144

570.449.824

688 531.328

121

287 413

31.274 444

3 481 115 451

4.903,628.083

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
31. SREDSTVA SKUPAJ
32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČIN
57

Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ

AKTIVA

141
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PRIMERJAVA KONSOLIDIRANE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1997, GLEDE NA KONSOLIDIRANO
PREMOŽENJSKO BILANCO REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1996
STRUKTURA PASIVE
-v 000 SIT
KONSOLIDIRANA KONSOLIDIRANA
ŠT.
NAZIV
BILANCA
BILANCA
INDEKS
REPUBLIKE
REPUBLIKE
1997:1996
IN OBČIN
IN OBČIN
1996
1997
B OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

735.709.225

945.437.971

129

34.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

50.893.676

134.095.192

263

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov
Obveznosti do republike oz. občin
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti

360.335
1.631.957
0
1.705.910
0
38.750
0
47.156.724

240.703
11.202.628
1.332.668
10.000.530
0
318.192
0
111.000.471

67
586
0
821
0
235

43.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)

684.815.549

811.342.779

118

265.131.224
191.463.931
222.964.388
2.422.962
2.833.044

360 698.796
172.340.300
273.540.888
2.099.656
2.663.139

136
90
123
87
94

49. LASTNI V I R I (50 do 52)

2.421.913.436

3 606.414.567

149

50.
51

Skladi dobrin spi.pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb

662.529.908
1.727.080.425

904.217.858
2.674.861.249

136
155

52

Presežek prihodkov

32.303.103

27.335.460

85

4.608.751
1.427.297
317.456.742

4 599.489
461.616
346.714.440

100
32
109

3 481.115.451

4.903.628.083

141

3 481.115.451

4,903.628.083

141

44
45
46.
47.
48.

Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

!

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE
56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ
58

Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
SKUPAJ
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