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Spoštovanj naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

DOPOLNITVI

PLAČI,

PLAČ

V

0

IN

ZAKONA

NAČINU

0

MINIMALNI

USKLAJEVANJA

REGRESU

OBDOBJU

0

ZA

1999-2001

LETNI

DOPUST

(ZMPUPR-?)

- EPA 50 - III - hitri postopek

dopust v obdobju 1999-2001 obravnava po hitrem postopku
zaradi nujnih potreb države, da se zagotovi ustrezna zakonska
podlaga za izvajanje aneksa k dogovoru o politiki plač.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 113-16/2000-1
Ljubljana, 14.12.2000

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:

Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 14.12.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O
REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999-2001,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- dr. Vlado DIMOVSKI, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Meta ŠTOKA-DEBEVEC, državna podsekretarka v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o
minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
HITRI POSTOPEK
14.12.2000

PREDLOG ZAKONA O
DOPOLNITVI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU
USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V
OBDOBJU 1999-2001

L UVOD
1

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

V začetku leta 1999 je bil med sindikati, delodajalci in Vlado Republike Slovenije
dosežen in podpisan dogovor o politiki plač za obdobje 1999-2001, katerega veljavnost je
sankcionirana z Zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za
letni dopust v obdobju 1999-2001.
V zvezi z letom 2001 zakon v določbi 15. člena določa tudi način usklajevanja plač v
letu 2001. Navedena določba se uporablja do 30. 6. 2001, kar pomeni, da bi se v letu
2001 uporabila za uskladitev plač v januaiju 2001. Določbe o minimalni plači pa se
uporabljajo tudi po 30 .6. 2001, kolikor do tega datuma ni določen nov znesek minimalne
plače.
Vlada RS ugotavlja, da bi ob nadaljevanju trendov, ki izhajajo iz gibanja plač v zadnjem
obdobju ob upoštevanju trenutno veljavnih in v preteklosti poznanih mehanizmov
usklajevanja plač ter ob upoštevanju obveznosti za izplačilo različnih dodatkov k plačam
v javnem sektoiju, rast plač v letu 2001 znatno presegla sprejemljive makroekonomske
okvire. Projekcije UMAR o nadaljevanju takšnih trendov kažejo, da bi v letu 2001 plače
v zasebnem sektorju narasle realno za okoli 3 %, v javnem sektoiju lahko celo do 7 %,
skupaj pa okoli 4 %. Njihova rast bi tako presegla rast produktivnosti dela in s trem
ogrozila gospodarsko stabilnost in možnosti za odpiranje novih delovnih mest, hkrati pa
onemogočila vsakršno razvojno naravnanost državnega proračuna. Zato je Vlada
Republike Slovenije na seji Ekonomsko socialnega sveta, dne 6. decembra 2000,
socialnim partnerjem dala pobudo za sklenitev novega dogovora o politiki plač, s katerim
bi politiko plač uredili na novih osnovah. Pogajanja potekajo, do sedaj pa je bilo med
socialnimi partnerji usklajeno stališče, daje prehod na nov model usklajevanja plač sicer
smiseln, vendar ga ni možno uveljaviti v zelo kratkem času. Ugotovljeno pa je bilo, da se
je med socialnimi partnerji pred koncem leta mogoče dogovoriti o sprejetju aneksa k
veljavnemu dogovoru o politiki plač, ki bi celoletno politiko plač v letu 2001 določil
tako, da bi upošteval dosedanje rešitve in bi hkrati pomenil delen prehod na nov sistem.
V primeru, da bodo pogajanja uspešno zaključena in bo do konca leta sklenjen aneks k
dogovoru, bi bilo treba za njegovo uveljavitev v skladu z dosedanjo prakso sprejeti še
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poseben zakon, sicer bi bila trenutno veljavna zakonska ureditev neskladna z vsebino z
aneksom spremenjenega dogovora.

2. POGLAVITNE REŠITVE
Z zakonom je predlagana rešitev, ki bi vzpostavila pravno podlago za to, da se v primeru
uspešnega zaključka pogajanj za sklenitev aneksa k Dogovoru o politiki plač za obdobje
1999-2001 njegove določbe uporabljajo od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001. V nasprotnem
primeru bi namreč prišlo do neskladja med sklenjenim aneksom in veljavnim zakonom.
Predlagana zakonska določba omogoča, da bi se, če bo tako dogovorjeno med socialnimi
partnerji, Dogovor o politiki plač uporabljal do konca leta 2001, pri čemer bi z aneksom
dogovoijene rešitve veljale v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uskladitev izhodiščnih plač v januarju 2001 po veljavnem sistemu, izplačilo vseh novih
dodatkov k plačam v javnem sektoiju in prenos učinkov letošnjih povečanj v prihodnje
leto bi na letni ravni zahteval okoli 87 MRD sit večje javno finančne odhodke za plače
kot letos. V primeru, da bo s sklenitvijo aneksa prišlo do drugačne uskladitve plač za
javni sektor, o čemer tečejo pogajanja, bo uveljavitev zakona pomenila zmanjšanje javno
finančnih odhodkov države.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v
obdobju 1999 - 2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 59/99, in 44/00) se za 25. členom doda
nov 25.a člen, ki se glasi:
»Če je do 31. 12. 2000 sklenjen aneks k Dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001
(Uradni list RS,št. 22/99 in 51/00), se ne glede na določbe tega zakona v obdobju od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001 uporabljajo določbe aneksa k navedenemu dogovoru.«

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV
Z zakonom je predlagana rešitev, ki bi vzpostavila pravno podlago za to, da se v primeru
uspešnega zaključka pogajanj za sklenitev aneksa k Dogovoru o politiki plač za obdobje
1999-2001 njegove določbe uporabljajo od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001. V nasprotnem
primeru bi namreč prišlo do neskladja med sklenjenim aneksom in veljavnim zakonom.
Predlagana zakonska določba omogoča, da bi se, če bo tako dogovoijeno med socialnimi
partnerji, Dogovor o politiki plač uporabljal do konca leta 2001, pri čemer bi z aneksom
dogovorjene rešitve veljale v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

JAVNIH

FINANCAH

- EPA 51 - III - hitri postopek

z začasnim financiranjem v letu 2001 zagotovi plačilo vseh
zakonskih in drugih zapadlih obveznosti države (vključno
zapadle neplačane obveznosti iz letošnjega leta). Zato je treba
sprejeti drugačno rešitev, ki bo v začasnem financiranju v letu
2001 omogočila določitev obsega odhodkov proračuna v takšni
višini, da bo zagotovljeno financiranje minimalnega delovanja
države.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 400-11/2000-1
Ljubljana, 14.12.2000
Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 14.12.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH FINANCAH,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financih obravnava po hitrem
postopku, ker izredne potrebe države zahtevajo, da se
predlagani zakon uveljavi še v decembru 2000, in da se v
skladu z novo rešitvijo omogoči začasno financiranje države
s 1. januarjem 2001. Sedanja dikcija drugega odstavka 32.
člena Zakona o javnih financah namreč ne omogoča vladi, da
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- mag. Anton ROP, minister za finance,
- Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

Mirko Bandej, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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HITRI POSTOPEK
14. 12. 2000

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O J A VNIH
FINANCAH (ZJ F)

L

UVOD

Po določbah 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99: v nadaljevanju: ZJF) bi
morala Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) predložiti predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor) do 1.
oktobra letošnjega leta. Ker so bile v oktobru 2000 volitve v državni zbor in je v novembru prišlo
do oblikovanja nove vlade, predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2001 še ni predložen v
postopek sprejemanja državnemu zboru. Zato se bo država v prihodnjem letu začasno financirala.

1.

OCENA STANJA

Po določbah 33. člena ZJF je odločanje o začasnem financiranju države v prvih treh mesecih v
pristojnosti vlade, po drugem odstavku 32. člena ZJF pa se v obdobju začasnega financiranja smejo
uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za
preteklo leto. Tako določen najvišji možen obseg odhodkov ne omogoča plačila vseh zakonsko
določenih obveznosti države in že zapadlih pogodbenih obveznosti iz leta 2000 ter obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v tem obdobju na podlagi večletnih pogodb. Prav tako ne bo mogoče
zagotoviti plačil za najnujnejše nabave blaga in storitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje
državnih organov in za nemoteno opravljanje drugih javnih služb.
Obseg odhodkov v obdobju januar - marec 2001, določen v skladu z drugim odstavkom 32. člena
ZJF znaša 229,7 mlrd SIT, medtem bodo znašale najnujnejše obveznosti države v tem obdobju leta
2001 najmanj 265 mlrd SIT.
V začasnem financiranju leta 2001 bo namreč potrebno plačati vse obveznosti, ki so zapadle v
plačilo že v breme proračuna Republike Slovenije za leto 2000, pa jih zaradi restriktivnih ukrepov
pri porabi, katere je pogojeval izpad proračunskih prihodkov v višini 32 mlrd ne bo mogoče plačati
v breme proračuna 2000. Po oceni Ministrstva za finance bo tovrstnih prenešenih obveznosti 15
mlrd SIT in sicer predvsem na področju investicij in subvencij.

2.

CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

S predlaganim zakonom se želi predpisati enkratna rešitev, ki bo omogočila čimbolj nemoteno
financiranje države v obdobju začasnega financiranja v letu 2001. Izjemna rešitev je potrebna, ker
so se zakonsko določene obveznosti v enem letu povečale za 22% in s tem praktično preprečile, da
se vsaj minimalni obseg sredstev nameni za plačilo drugih nujnih obveznosti. Zato se predlaga
111.a člen ZJF, ki bo omogočal zadostni obseg odhodkov v začasnem financiranju za pokritje
zakonskih in najnujnejših pogodbenih obveznosti (najemnine, komunalni stroški, potni stroški etc.),
ki so potrebne za normalno delovanje državnih organov in javnih zavodov, ki izvajajo javno
službo. Vlada ne more prevzeti odgovornosti za zamudo pri vložitvi proračuna Republike Slovenije
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za leto 2001 v Državni zbor, je pa odgovorna za minimalno delovanje državnih organov, zato
predlaga spremembo ZJF.
Če se največji možni obseg izdatkov v obdobju začasnega financiranja v letu 2001, ki ga dovoljuje
veljavni zakon ne bi povečal, bodo ostali neplačani številni računi za blago in storitve. Zaradi
neplačanih računov bo država postala pomembni generator finančne nediscipline v celotnem
gospodarstvu, hkrati pa bi se po prenehanju začasnega finaciranja moral povečati obseg sredstev za
plačilo zamudnih obresti. S tem bi se povečal obseg negospodarne porabe proračunskih sredstev.
V obdobju januar do marec leta 2000 je bilo porabljenih le 22% odhodkov sprejetega državnega
proračuna za leto 2000, kar predstavlja zelo nizko osnovo za začasno financiranje v letu 2001,
predvsem iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Obseg sredstev za plačilo obresti iz naslova zadolževanja se v letu 2001 glede na isto obdobje
lanskega leta povečuje za domače obresti za 43 % in tuje obresti za 86%.
Na področju plač se potrebni obseg odhodkov 2001 glede na isto obdobje lanskega leta povečuje za
19%.
Poleg tega se iz proračuna financirajo tudi transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb.
Na tem segmentu proračunskih odhodkov se povečujejo odhodki v letu 2001 glede na isto obdobje
lanskega leta za 25.5%.

3.

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM POSTOPKU

Izredne potrebe države zahtevajo, da se predlagani zakon obravnava in uveljavi še v decembru
2000, in da se v skladu z novo rešitvijo omogoči začasno financiranje države s 1. januarjem 2001.
Sedanja dikcija drugega odstavka 32. člena ZJF namreč ne omogoča vladi, da z začasnim
financiranjem v letu 2001 zagotovi plačilo vseh zakonskih in drugih zapadlih obveznosti države
(vključno zapadle neplačane obveznosti iz letošnjega leta). Zato je potrebno sprejeti drugačno
rešitev, ki bo v začasnem financiranju v letu 2001 omogočila določitev obsega odhodkov proračuna
v takšni višini, da bo zagotovljeno financiranje minimalnega delovanja države.

4.

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Predlog zakona v primerjavi s sedaj veljavno dikcijo drugega odstavka 32. člena ZJF pomeni
povečan možen obseg odhodkov državnega proračuna v obdobju januar do marec 2001 v višini 35
mlrd SIT. Finančni učinek predloga zakona je kratkoročen, saj se bodo prejemki in izdatki države v
obdobju začasnega financiranja 2001 vključili v proračun Republike Slovenije za leto 2001. Viri
financiranja države so namenski in nenamenski prihodki države ter prejemki iz naslova
zadolževanja, ki je v obdobju začasnega financiranja omejeno z zneskom odplačila glavnic dolga v
celotnem letu.
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D. BESEDILO ČLENOV

1. člen
Za 111. členom zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99) se doda novi 111. a člen,
ki se glasi:
»111. a člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 32. člena tega zakona se največji možni obseg odhodkov
proračuna Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 2001 določi tako, da se
dvanajstina odhodkov sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pomnoži s številom
mesecev, za katere se začasno financiranje določa.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
Drugi odstavek 32. člena ZJF pravi, da se smejo v obdobju začasnega financiranja uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo
leto. V letu 2000 je bilo v obdobju januar do marec porabljenih okrog 230 mlrd SIT odhodkov
državnega proračuna. Navedeni znesek, kot maksimalno možni obseg izdatkov državnega
proračuna v začasnem financiranju države v obdobju januar do marec leta 2001, ne omogoča plačila
vseh zakonsko določenih obveznosti države in že zapadlih pogodbenih obveznosti iz leta 2000 ter
obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v tem obdobju na podlagi večletnih pogodb.
Zato novi 111. a člen ZJF samo za leto 2001 omogočila financiranje države drugače, kot to določa
sistemska rešitev iz 32. člena ZJF. Predlagana dikcija sledi ustavnim določilom, da se, če proračun
ni pravočasno sprejet, upravičenci financirajo po proračunu za preteklo leto, pri čemer se največji
možni obseg odhodkov proračuna v obdobju začasnega finaciranja v letu 2001 določi tako, da se
dvanajstina odhodkov sprejetega proračuna preteklega leta pomnoži s številom mesecev, za katere
se začasno financiranje določa.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
32. člen
(Sredstva v obdobju začasnega financiranja države oziroma občine)
(1) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij države in
občine ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno
financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v
preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati
števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.
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(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s
porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
tekočega leta.
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Predlog zakona o

ČLANSTVU

RAZVOJNI

REPUBLIKE

BANKI

SLOVENIJE

SVETA

V

EVROPE

- EPA 52 - III - hitri postopek
Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope po hitrem
postopku, da bo lahko Vlada RS še pravočasno (do 31. marca
2001) sprejela odločitev o povečanju kapitala.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 432-13/2000-1
Ljubljana, 14.12.2000

Glede nato, da se je Banka s 1. novembrom 1999 preimenovala
iz Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj v Razvojno banko
Sveta Evrope, želijo notranja razmerja v zvezi s članstvom
Republike Slovenije v banki poenotiti z ureditvijo v drugih
mednarodnih finančnih institucijah, t.j. urediti jih s posebnim
zakonom o članstvu. V zakonu želijo hkrati določiti tudi uporabo
novega imena na ozemlju Republike Slovenije ter pooblastiti
vlado, da odloča o povečanju kapitala v banki.

Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 14.12.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE V RAZVOJNI BANKI SVETA EVROPE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o članstvu Republike
Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope obravnava po hitrem
postopku zaradi izrednih potreb države.

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

Republika Slovenija je postala članica Razvojne banke Sveta
Evrope dne 1. februarja 1994, na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 430-03/93-3/1 -8 z dne 28. decembra
1993. V skladu z odločitvami organov Banke
(Administrativnega sveta in Upravnega odbora) o povečanju
kapitala banke, ki jih je podprla tudi Republika Slovenija (sklep
Vlade Republike Slovenije št. 900-39/97-4 (N) z dne 21. oktobra
1999) je skrajni rok, ki ga je banka postavila za povečanje
kapitala 31. marec 2001.

- mag. Anton ROP, minister za finance,
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Irena SODIN, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Špela SATLER, višja referentka v Ministrstvu za finance.

Ker želijo že peto povečanje kapitala v banki opraviti formalno
korektno ter primerljivo z ureditvijo v drugih mednarodnih
finančnih institucijah, predlagajo sprejem zakona o članstvu

16. december2000
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG ZAKONA O ČLANSTVU
RAZVOJNI BANKI SVETA EVROPE

I.

UVOD

1.

OCENA STANJA

REPUBLIKE

SLOVENIJE

V

Države članice Sveta Evrope so leta 1956 z namenom reševanja socialnih problemov,
ki nastanejo zaradi beguncev, razseljenih oseb in emigrantov ter socialnih problemov
žrtev naravnih in ekoloških nesreč ustanovile Sklad Sveta Evrope za reintegracijo.
Sklad je v naslednjih letih svoje delovanje razširil tudi na druga socialna področja, kot
so izgradnja socialnih stanovanj, infrastruktura na področju zdravstva, področje
šolstva, varstvo okolja, modernizacija podeželja, rehabilitacija propadajočih naselij ter
zaščita in rehabilitacija zgodovinske dediščine. Leta 1989 se je preimenoval v Sklad
Sveta Evrope za socialni razvoj, 1. novembra 1999 pa v Razvojno banko Sveta
Evrope - Council of Europe Development Bank (v nadaljevanju Banka).
Republika Slovenija je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 28.12.1993, postala članica
Banke l.februaija 1994. V skladu s statutom Banke je pristopila s posebno izjavo, s
katero seje zavezala, da bo spoštovala določbe statuta ter v kapital vplačala 351.400
EUR. Celoten vpisan kapital Republike Slovenije v Banki znaša 3.183.000 EUR, od
tega 2.831.600 EUR kapitala na vpoklic. Statut Banke je Republika Slovenija
ratificirala leta 1997 (Zakon o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu
o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope s statutom Sklada Sveta Evrope za socialni
razvoj, Ul. RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/97).

2.

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Glede na to, da se je Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj s 1. novembrom 1999
preimenoval v Razvojno Banko Sveta Evrope predlagamo, da se tudi ureditev
članstva Republike Slovenije v tej banki poenoti z ureditvijo v primeru podobnih
mednarodnih finančnih institucij (Evropska banka za obnovo in razvoj, Svetovna
banka, Medameriška razvojna banka), katerih članica je Republika Slovenija.
Notranja razmeija povezana s članstvom v le-teh namreč urejajo posebni zakoni o
članstvu (npr. Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki,
Zakon o članstvu v Mednarodnem denarnem skladu ...).

3.

CILJI IN NAČELA ZAKONA

poročevalec, št. 101

14

16. december 2000

Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Banki daje podlago za ureditev
notranjih odnosov v zvezi s članstvom Republike Slovenije v Banki (npr. zastopanje v
organih Banke, odločanje v zvezi s povečanjem kapitala ipd.)
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zaenkrat sprejem predlaganega zakona nima nobenih finančnih posledic. Le -te se
nanašajo na zagotavljanje sredstev za plačilo dospelih obveznosti iz naslova
morebitnih povečanj kapitala Banke v proračunu Republike Slovenije.

16. december2000
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H.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi s članstvom Republike Slovenije v
Razvojni Banki Sveta Evrope, v skladu s pogoji Razvojne banke Sveta Evrope.

2. člen
V skladu s sklepom Upravnega odbora Razvojne banke Sveta Evrope, da Sklad Sveta
Evrope za socialni razvoj preimenuje v Razvojno banko Sveta Evrope (Council of
Europe Development Banke), se v Republiki Sloveniji uporablja ime Razvojna banka
Sveta Evrope (v nadaljnem besedilu Banka).

3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve skrbita za
uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v
Banki.
Ministrstvi iz prejšnjega odstavka sta pristojni za komuniciranje z Banko.
Minister, pristojen za finance in minister, pristojen za zunanje zadeve, izdata potrebne
listine in izvedeta opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz
prvega odstavka tega člena.

4. člen
Ministrstvo, pristojno za finance je fiskalni agent Republike Slovenije.
Delnice Republike Slovenije v Banki so premoženje Republike Slovenije in so v
skrbi ministrstva, pristojnega za finance. Sredstva za plačilo dospelih obveznosti iz
naslova povečanj delniškega kapitala Banke ter morebitnih drugih obveznosti,
določenih v skladu s pravili Banke se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije odloča o vsakokratnem povečanju kapitala Banke, svojo
odločitev pa posreduje v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije.

5. člen
Republiko Slovenijo v Administrativnem svetu Banke predstavlja predstavnik
ministrstva, pristojnega za finance, v Upravnem odboru pa predstavnik ministrstva,
pristojnega za zunanje zadeve.
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Predstavnike po tem členu imenuje Vlada Republike Slovenije.

6. člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi natančnejše pogoje za izvajanje obveznosti
do Banke.

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

16. december2000
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ffl.

OBRAZLOŽITEV

Razvojna banka Sveta Evrope je bila ustanovljena leta 1956, kot Sklad Sveta Evrope
za reintegracijo, z namenom reševanja socialnih problemov beguncev in razseljenih
oseb ter žrtev naravnih in ekoloških nesreč. Banka ima trenutno 35 članic.
Republika Slovenija je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 28.12.1993, postala članica
Banke 1. februaija 1994. S posebno izjavo, v skladu s statutom Banke, seje zavezala,
da bo spoštovala določbe statuta ter v kapital vplačala 351.400 EUR. Besedilo Statuta
Banke je bilo ratificirano leta 1997 (Zakon o ratifikaciji Tretjega protokola k
Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope s statutom Sklada
Sveta Evrope za socialni razvoj, Ul. RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/97).
Vpisan kapital Republike Slovenije v Banki znaša 3.183.000 EUR, od tega 351.400
EUR vplačanega kapitala ter 2.831.600 EUR kapitala na vpoklic. S tem ima Slovenija
0,23% delež kapitala Banke oz. 0,23 % glasovalnih pravic. V skladu z odločitvijo
organov Banke, z dne 9. novembra 1999, o petem povečanju kapitala, je Banka
pozvala Republiko Slovenijo, da zagotovi povečanje vpisanega kapitala v celotni
višini 4.196.970 EUR. Po predvidenem povečanju bo kapital Republike Slovenije v
Banki znašal 7.379.970 EUR. Za predvideno povečanje ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna, saj se za vplačani del kapitala (463.345 EUR)
vključijo rezerve Banke, država pa mora zagotoviti garancije za del, ki predstavlja
kapital na vpoklic (3.733.624 EUR).
Glede na to, da se je Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj s 1. novembrom 1999
preimenoval v Razvojno banko Sveta Evrope predlagamo, da se tudi notranja
razmeija v zvezi s članstvom Republike Slovenije v tej banki poenotijo z ureditvijo v
primeru podobnih mednarodnih finančnih institucij (Evropska banka za obnovo in
razvoj, Svetovna banka, Medameriška razvojna banka), katerih članica je Republika
Slovenija.
Predlagani zakon v prvem členu določa predmet urejanja.
V nadaljevanju v skladu s Sklepom Upravnega odbora Banke z dne 28. junija 1999
določa uporabo novega imena - Razvojna banka Sveta Evrope, v Republiki Sloveniji.
Zakon pooblašča ministrstvo, pristojno za finance ter ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. Navedeni
ministrstvi sta tudi pristojni za komuniciranje z Banko. Ministra, ki vodita pristojne
resoije pa izdajata potrebne listine in izvajata opravila (npr. priprava predloga za
Vlado RS o povečanju kapitala v Banki; izdajanje zadolžnic za kapital na vpoklic), ki
so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti.
Zakon določa, da je kapital Republike Slovenije v Banki premoženje Republike
Slovenije, zanj pa skrbi ministrstvo, pristojno za finance, ki je tudi fiskalni agent
Republike Slovenije. Zakon pooblašča Vlado Republike Slovenije za odločanje o
morebitnem povečanju kapitala, sredstva za takšna povečanja pa se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.
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Zakon določa še predstavnike Republike Slovenije v organih Banke. V
Administrativnem svetu Republiko Slovenijo zastopa predstavnik ministrstva,
pristojnega za finance, v Upravnem odboru pa predstavnik ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve. Omenjene predstavnike imenuje Vlada Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije lahko določi tudi natančnejše pogoje in odgovornosti za
uresničevanje pravic in obveznosti do Banke, pri tem pa mora poleg zakona
upoštevati tudi interne akte Banke.
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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