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Spoštovani 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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, 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 :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

Umik

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

REPURLIKE

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

SLOVENIJE

ZA

O

SKLADU

SUKCESIJO

- skrajšani postopek - EPA 1161 - II
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-1611-0045
Številka: 408-24/2000-1
Ljubljana, 03.09.2002
Zadeva:

Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
- skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 408-24/2000-1 z
dne 21.4.2000 predložila v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije predlog zakona o spremembah in
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dopolnitvah zakona o skladu RS za sukcesijo - skrajšani
postopek.
Ker je bil medtem med državami članicami nekdanje SFRJ
podpisan Sporazum o vprešanjih nasledstva, ki ga je Državni
zbor Rapublike Slovenije ratificiral na julijski seji, nekatere
rešitve, ki jih vsebuje predlog zakona, niso več aktualne.
Zato Vlada Republike Slovenije umika navedeni predlog zakona,
ker bo za obravnavo v Državnemu zboru Republike Slovenije
pripravila novo besedilo.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

PROTOKOLA
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KARTAGENSKEGA

0

KONVENCIJI

0I0L0ŠKI

0

VARNOSTI

BIOLOŠKI

RAZNOVRSTNOSTI

(NIKPBV)

- EPA 628 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA:
2001-1811-0091
Številka: 903-05/2002-2
Ljubljana, 03.09.2002

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Mladen Berginc, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- dr. Biserka Strel, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor,
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 161. dopisni seji dne 03.09.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KARTAGENSKEGA
PROTOKOLA O BIOLOŠKI VARNOSTI H KONVENCIJI O
BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
03.09.2002
EVA 2001-1811-0091

ZAKON
O RATIFIKACIJI KARTAGENSKEGA PROTOKOLA O BIOLOŠKI VARNOSTI H
KONVENCIJI O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI

l.člen

2. člen

Ratificira se Kartagenski protokol o biološki varnosti h Konvenciji
o biološki raznovrstnosti, sestavljen v Montrealu 29. januarja 2000.

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

poročevalec, št. 85
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KARTAGENSKI PROTOKOL O BIOLOŠKI VARNOSTI
H KONVENCIJI O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI

2. člen
SPLOŠNE DOLOČBE

Pogodbenice tega protokola, ki
so pogodbenice Konvencije o biološki raznovrstnosti, v
nadaljevanju "konvencija",

1. Vsaka pogodbenica sprejme potrebne in ustrezne zakonske,
upravne in druge ukrepe za izvajanje obveznosti po tem
protokolu.

se sklicujejo na tretji in četrti odstavek 19. člena, točko g 8. člena
in 17. člen konvencije,

2. Pogodbenice zagotovijo, da se kakršni koli živi spremenjeni
organizmi razvijajo, prevažajo, uporabljajo in sproščajo ter
da se z njimi ravna tako, da se preprečuje ali zmanjšuje
tveganje za biološko raznovrstnost, pri čemer je treba
upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi.

se sklicujejo tudi na sklep II/5 konference pogodbenic konvencije
z dne 17. novembra 1995, da se pripravi protokol o biološki
varnosti, ki bo osredotočen predvsem na čezmejno gibanje živih
spremenjenih organizmov, ki so nastali s sodobno biotehnologijo
in bi lahko škodljivo vplivali na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti, in bodo dale v premislek zlasti ustrezne
postopke za soglasje po vnaprejšnjem obveščanju,

3. Nič v tem protokolu na noben način ne vpliva na suverenost
držav nad njihovim teritorialnim morjem, določenem po
mednarodnem pravu, niti na suverene pravice in pristojnosti,
ki jih imajo države v svojih izključnih ekonomskih conah in
svojih epikontinentalnih pasovih skladno z mednarodnim
pravom, ter na uveljavljanje plovnih pravic in svoboščin ladij
in zrakoplovov vseh držav, kot je predvideno v mednarodnem
pravu in se kaže v ustreznih mednarodnih instrumentih.

ponovno potriuieio previdnostni pristop iz 15. načela Deklaracije
o okolju in razvoju iz Ria,
se zavedajo hitre širitve sodobne biotehnologije in vedno večje
zaskrbljenosti javnosti zaradi možnih škodljivih vplivov na biološko
raznovrstnost ob upoštevanju tveganj za zdravje ljudi,

4. Nič v tem protokolu se ne razlaga kot omejevanje pravice
pogodbenice, da sprejme strožje ukrepe za zaščito ohranjanja
in trajnostne uporabe biološke raznovrstnosti, kot so ukrepi,
ki jih zahteva ta protokol, če so ti skladni s ciljem in določbami
tega protokola ter z drugimi obveznostmi pogodbenice po
mednarodnem pravu.

priznavajo, da sodobna biotehnologija daje velike možnosti za
blaginjo človeka, če se razvija in uporablja ob ustreznih varnostnih
ukrepih za okolje in zdravje ljudi,
priznavajo tiiHi, da so središča izvora in središča genske
raznovrstnosti bistvenega pomembna za človeštvo,
upoštevajo omejene zmožnosti mnogih držav, zlasti držav v
razvoju, da se uspešno spopadejo z naravo in obsegom znanih
in možnih tveganj, povezanih z živimi spremenjenimi organizmi,

5. Pogodbenice naj po potrebi upoštevajo razpoložljivo strokovno
znanje, instrumente in delo mednarodnih forumov, pristojnih
za tveganje za zdravje ljudi.

priznavajo da bi se morali sporazumi o trgovini in okolju
medsebojno dopolnjevati, da se zagotavlja trajnostni razvoj,

3. člen
UPORABLJENI IZRAZI

poudarjajo, da se ta protokol ne sme razlagati tako, kot da
predvideva spremembe pravic in obveznosti pogodbenice po
katerem koli veljavnem mednarodnem sporazumu,

V tem protokolu:
(a) "Konferenca pogodbenic" pomeni Konferenco pogodbenic
konvencije;

razumejo, da namen zgornje navedbe ni podrediti ta protokol
drugim mednarodnim sporazumom,

(b) "uporaba v zaprtih sistemih" pomeni kakršno koli delo v objektu,
napravi ali drugi zgradbi z živimi spremenjenimi organizmi,
nadzorovanimi s posebnimi ukrepi, ki učinkovito omejujejo njihov
stik z zunanjim okoljem in njihov vpliv nanj;

so se sporazumele o:
1. člen
CILJ

(c) "izvoz" pomeni namerno čezmejno gibanje iz ene pogodbenice
v drugo;

Skladno s previdnostnim pristopom iz 15. načela Deklaracije o
okolju in razvoju iz Ria je cilj tega protokola prispevati k
zagotavljanju primerne ravni varstva pri varnem prenosu in
uporabi živih spremenjenih organizmov, ki so nastali s sodobno
biotehnologijo in bi lahko škodljivo vplivali na ohranjanje in trajnostno
uporabo biološke raznovrstnosti, ter pri ravnanju s takimi
organizmi, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganje za zdravje
ljudi in se še zlasti osredotočiti na čezmejno gibanje.

(d) "izvoznik" pomeni katero koli pravno ali fizično osebo, ki je v
pristojnosti pogodbenice izvoznice in ureja izvoz živih
spremenjenih organizmov;
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(e) "uvoz" pomeni namerno čezmejno gibanje v pogodbenico iz
druge pogodbenice;
(f) "uvoznik" pomeni katero koli pravno ali fizično osebo, ki je v
pristojnosti pogodbenice uvoznice in ureja uvoz živih spremenjenih
organizmov;

7
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2. Ne glede na 4. člen in brez vpliva na kakršno koli pravico
pogodbenice, da za vsak živ spremenjen organizem izvede
oceno tveganja, preden se odloči o uvozu, in da določi
standarde za uporabo v zaprtih sistemih, ki so v njeni
pristojnosti, se določbe tega protokola glede postopka
soglasja po vnaprejšnjem obveščanju ne uporabljajo za
čezmejno gibanje živih spremenjenih organizmov, namenjenih
za uporabo v zaprtih sistemih, ki je skladna s standardi
pogodbenice uvoznice.

(g) "živ spremenjen organizem" pomeni kateri koli živ organizem
z novo kombinacijo genskega materiala, ki je nastala z uporabo
sodobne biotehnologije;
(h) "živ organizem" pomeni kakršno koli biološko enoto, sposobno
prenosa ali podvajanja genskega materiala, vključno s sterilnimi
organizmi, virusi in viroidi;
(i) "sodobna biotehnologija" pomeni uporabo:
a tehnik in vitro nukleinske kisline, vključno z
rekombinantnodeoksiribonukleinsko kislino (DNK) in
neposrednim injiciranjem nukleinske kisline v celice ali
organele, ali

7. člen
UPORABA POSTOPKA SOGLASJA PO
VNAPREJŠNJEM OBVEŠČANJU

b. fuzije celic nad sistematsko enoto družine,

1. Ob upoštevanju 5. in 6. člena se postopek soglasja po
vnaprejšnjem obveščanju iz 8., 9., 10. in 12. člena uporablja
pred prvim namernim čezmejnim gibanjem živih spremenjenih
organizmov za nameren vnos teh organizmov v okolje
pogodbenice uvoznice.

ki presegajo naravne fiziološke reprodukcijske ali rekombinacijske
ovire in niso tehnike, uporabljane pri tradicionalnem gojenju in
izboru;

2. Nameren vnos v okolje iz prvega odstavka se ne nanaša na
žive spremenjene organizme, ki so namenjeni za neposredno
uporabo kot hrana ali krma ali pa za predelavo.

(j) "regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje" pomeni
organizacijo, ki jo ustanovijo suverene države neke regije in na
katero so države članice prenesle pristojnosti glede zadev, ki jih
ureja ta protokol, ter je bila v skladu s svojimi notranjimi postopki
pravilno pooblaščena za podpis, ratifikacijo, sprejetje, odobritev
ali pristop k temu protokolu;

3. Enajsti člen se uporablja pred prvim čezmejnim gibanjem živih
spremenjenih organizmov, ki so namenjeni za neposredno
uporabo kot hrana ali krma ali pa za predelavo.

(k) "čezmejno gibanje" pomeni gibanje živih spremenjenih
organizmov iz ene pogodbenice v drugo, za namene 17. in 24.
člena pa čezmejno gibanje pomeni tudi gibanje med pogodbenicami
in nepogodbenicami;

4. Postopek soglasja po vnaprejšnjem obveščanju se ne
uporablja za namerno čezmejno gibanje živih spremenjenih
organizmov, ki so po sklepu Konference pogodbenic kot
zasedanje pogodbenic tega protokola določeni kot organizmi,
za katere ni verjetno, da škodljivo vplivajo na ohranjanje in
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba
upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi.

4. člen
PODROČJE
Ta protokol se uporablja za čezmejno gibanje, tranzit in uporabo
živih spremenjenih organizmov, ki lahko škodljivo vplivajo na
ohranjanje in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ter za
ravnanje z njimi, pri čemer je treba upoštevati tveganje za zdravje
ljudi.

8. člen
OBVESTILO
1. Pred namernim čezmejnim gibanjem živih spremenjenih
organizmov v skladu s prvim odstavkom a 7. člena
pogodbenica izvoznica pisno obvesti pristojni državni organ
pogodbenice uvoznice ali zahteva od izvoznika, da zagotovi
pisno obvestilo temu organu. Obvestilo vsebuje vsaj
informacije, navedene v prilogi I.

5. člen
FARMACEVTSKI IZDELKI
Ne glede na 4. člen in brez vpliva na kakršno koli pravico
pogodbenice, da za vsak živ spremenjen organizem oceni
tveganje, preden se odloči o uvozu, se ta protokol ne uporablja
za čezmejno gibanje živih spremenjenih organizmov, ki so
farmacevtski izdelki za ljudi in jih obravnavajo drugi ustrezni
mednarodni sporazumi ali organizacije.

2. Pogodbenica izvoznica zagotovi, da je zahteva za točnost
podatkov, ki jih navede izvoznik, pravno predpisana.
9. člen
POTRDITEV PREJEMA OBVESTILA
1. Pogodbenica uvoznica obvestitelju pisno potrdi prejem
obvestila v devetdesetih dneh od njegovega prejema.

6. člen
TRANZIT IN UPORABA V ZAPRTIH SISTEMIH

2. V potrdilu se navede:

1. Ne glede na 4. člen in brez vpliva na pravico pogodbenice
tranzita, da uredi prevoz živih spremenjenih organizmov čez
svoje ozemlje in da omogoči Uradu za izmenjavo informacij o
biološki varnosti vpogled v svojo odločitev o tranzitu določenih
živih spremenjenih organizmov čez njeno ozemlje, pri čemer
pa mora upoštevati tretji odstavek 2. člena, se določbe tega
protokola glede postopka soglasja po vnaprejšnjem
obveščanju ne uporabljajo za žive spremenjene organizme v
tranzitu.
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(a) datum prejema obvestila;
(b) ali prvotno obvestilo vsebuje podatke, navedene v 8.
členu;
(c) ali nadaljevati skladno z notranjepravno ureditvijo
pogodbenice uvoznice ali skladno s postopkom,
določenim v 10. členu.
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11- člen
POSTOPEK ZA ŽIVE SPREMENJENE ORGANIZME,
NAMENJENE ZA NEPOSREDNO UPORABO KOT
HRANA ALI KRMA ALI PA ZA PREDELAVO

3. Notranjepravna ureditev Iz točke c drugega odstavka mora
biti skladna s tem protokolom.
4. Če pogodbenica uvoznica ne potrdi prejema obvestila, to ne
pomeni, da soglaša z namernim čezmejnim gibanjem.

1. Pogodbenica, ki se dokončno odloči o domači uporabi,
vključno z dajanjem v promet, živih spremenjenih organizmov,
ki so lahko predmet čezmejnega gibanja in se neposredno
uporabijo kot hrana ali krma ali pa za predelavo, v petnajstih
dneh od te odločitve obvesti pogodbenice prek Urada za
izmenjavo informacij o biološki varnosti. Obvestilo vsebuje
vsaj informacije, navedene v prilogi II. Pogodbenica pošlje
kopijo obvestila v pisni obliki osebi za stike vsake pogodbenice,
ki je sekretariat vnaprej obvestila, da nima dostopa do Urada
za izmenjavo informacij o biološki varnosti. Ta določba se ne
uporablja za odločitve o poljskih poskusih.

10. člen
POSTOPEK ODLOČANJA
1. Odločitve pogodbenice uvoznice morajo biti skladne s 15.
členom.
2. Pogodbenica uvoznica v času, navedenem v 9. členu, pisno
obvesti obvestitelja, ali se namerno čezmejno gibanje lahko
nadaljuje:
(a) šele po tem, ko je pogodbenica uvoznica izdala pisno
soglasje, ali
(b) pa po preteku najmanj devetdeset dni brez naknadnega
pisnega soglasja.

2. Pogodbenica, ki se odloči skladno s prvim odstavkom,
zagotovi, da je zahteva za točnost podatkov, ki jih navede
prosilec, pravno predpisana.
3. Vsaka pogodbenica lahko od organa, opredeljenega v
odstavku b priloge II, zahteva dodatne informacije.

3. Pogodbenica uvoznica v dvesto sedemdesetih dneh od
prejema obvestila pisno sporoči obvestitelju in Uradu za
izmenjavo informacij o biološki varnosti svojo odločitev iz
točke a drugega odstavka, s katero:

4. Pogodbenica se lahko odloči o uvozu živih spremenjenih
organizmov, ki so namenjeni za neposredno uporabo kot
hrana ali krma ali pa za predelavo, skladno s svojo
notranjepravno ureditvijo, ki se ujema s ciljem tega protokola.

(a) odobri uvoz s pogoji ali brez njih, vključno s tem, kako se
bo odločitev uporabljala pri kasnejšem uvozu istega živega
spremenjenega organizma;
(b) prepove uvoz;
(c) zaprosi za ustrezne dodatne informacije skladno s svojo
notranjepravno ureditvijo ali prilogo I; pri izračunavanju
časa, v katerem mora pogodbenica uvoznica odgovoriti,
se ne upoštevajo dnevi, ko pogodbenica čaka na
ustrezne dodatne informacije, ali
(d) obvesti obvestitelja, da se obdobje, navedeno v tem
odstavku, podaljša za določen čas.

5. Vsaka pogodbenica da Uradu za izmenjavo informacij o
biološki varnosti na voljo kopije svojih zakonov, predpisov in
smernic, ki se uporabljajo za uvoz živih spremenjenih
organizmov, namenjenih za neposredno uporabo kot hrana
ali krma ali pa za predelavo, če obstajajo.
6. Če pogodbenica, ki je država v razvoju ali katere
gospodarstvo je v prehodu, nima notranjepravne ureditve iz
četrtega odstavka in izvaja svoje pristojnosti, lahko prek Urada
za izmenjavo informacij o biološki varnosti razglasi, da bo
svojo odločitev pred prvim uvozom živega spremenjenega
organizma, ki je namenjen za neposredno uporabo kot hrana
ali krma ali pa za predelavo in o katerem so bile zagotovljene
informacije skladno s prvim odstavkom, sprejela glede na:
(a) oceno tveganja, opravljeno skladno s prilogo III, in
(b) odločitev, sprejeto v predvidljivem časovnem obdobju, ki
ne presega dvesto sedemdeset dni.

4. V odločitvi iz tretjega odstavka se navedejo razlogi za takšno
odločitev, razen če je soglasje brezpogojno.
5. Če pogodbenica uvoznica v dvesto sedemdesetih dneh po
prejemu obvestila ne sporoči svoje odločitve, to ne pomeni,
da soglaša z namernim čezmejnim gibanjem.
6. Pomanjkanje znanstvene zanesljivosti zaradi pomanjkljivih
znanstvenih informacij in pomanjkljivega znanja o obsegu
možnih škodljivih vplivov živega spremenjenega organizma
na ohranjanje in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti
v pogodbenici uvoznici, pri čemer je treba upoštevati tudi
tveganje za zdravje ljudi, ne preprečuje tej pogodbenici, da
se ustrezno odloči o uvozu tega živega spremenjenega
organizma, kot je navedeno v tretjem odstavku, da se izogne
takim škodljivim vplivom ali jih čim bolj zmanjša.

7. Če pogodbenica ne sporoči svoje odločitve po šestem
odstavku, to ne pomeni, da soglaša z uvozom živega
spremenjenega organizma, ki je namenjen za neposredno
uporabo kot hrana ali krma ali pa za predelavo, ali da uvoz
takega organizma zavrača, razen če pogodbenica odloči
drugače.
8. Pomanjkanje znanstvene zanesljivosti zaradi pomanjkljivih
znanstvenih informacij in pomanjkljivega znanja o obsegu
možnih škodljivih vplivov živega spremenjenega organizma
na ohranjanje in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti
v pogodbenici uvoznici, pri čemer je treba upoštevati tudi

7. Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic na svojem
prvem zasedanju odloči o ustreznih postopkih in mehanizmih
za pomoč pogodbenicam uvoznicam pri odločanju.

11. september2002
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14. člen
DVOSTRANSKI, REGIONALNI IN VEČSTRANSKI
SPORAZUMI, DOGOVORI

tveganje za zdravje ljudi, ji ne preprečuje, da se ustrezno
odloči o uvozu tega živega spremenjenega organizma, ki je
namenjen za neposredno uporabo kot hrana ali krma ali pa
za predelavo, da se izogne takim škodljivim vplivom ali jih čim
bolj zmanjša.

1. Pogodbenice lahko sklenejo dvostranske, regionalne in
večstranske sporazume ter dogovore o namernem
čezmejnem gibanju živih spremenjenih organizmov, ki so
skladni s ciljem tega protokola, če taki sporazumi in dogovori
ne znižajo ravni varstva, ki ga zagotavlja ta protokol.

9. Pogodbenica lahko izrazi svoje potrebe po denarni ali strokovni
pomoči ter institucionalni in kadrovski krepitvi v zvezi z živimi
spremenjenimi organizmi, ki so namenjeni za neposredno
uporabo kot hrana ali krma ali pa za predelavo. Pogodbenice
sodelujejo, da zadovoljijo potrebe skladno z 22. in 28. členom.

2. Pogodbenice prek Urada za izmenjavo informacij o biološki
varnosti druga drugo obvestijo o vsakem takem
dvostranskem, regionalnem in večstranskem sporazumu ter
dogovoru, ki so ga sklenile pred uveljavitvijo tega protokola
ali po njej.

12, člen
PREGLED ODLOČITEV
1. Pogodbenica uvoznica lahko glede na nova znanstvena
spoznanja o možnih škodljivih vplivih na ohranjanje in
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba
upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi, kadar koli pregleda
in spremeni svojo odločitev o namernem čezmejnem gibanju.
V takem primeru pogodbenica o tem v tridesetih dneh obvesti
vse obvestitelje, ki so predhodno prijavili gibanje živega
spremenjenega organizma, o taki odločitvi in tudi Urad za
izmenjavo informacij o biološki varnosti ter navede razloge
za svojo odločitev.

3. Določbe tega protokola ne vplivajo na namerno čezmejno
gibanje, ki se izvede na podlagi takih sporazumov, dogovorov
med pogodbenicami teh sporazumov ali dogovorov.
4. Vsaka pogodbenica lahko določi, da za posamezen uvoz
veljajo njeni predpisi, in o svoji odločitvi obvesti Urad za
izmenjavo informacij o biološki varnosti.
1 5. člen
OCENA TVEGANJA

2. Pogodbenica izvoznica ali obvestitelj lahko zaprosi
pogodbenico uvoznico, da pregleda svojo odločitev, sprejeto
skladno z 10. členom, če pogodbenica izvoznica ali obvestitelj
meni:
(a) da so se okoliščine tako spremenile, da to lahko vpliva na
izid ocene tveganja, na kateri je temeljila odločitev, ali
(b) da so na voljo dodatne ustrezne znanstvene in strokovne
informacije.

1. Ocena tveganja se na podlagi tega protokola izvede na
znanstveno dobro premišljen način skladno s prilogo III in ob
upoštevanju priznanih postopkov ocene tveganja. Taka ocena
temelji vsaj na informacijah, pridobljenih skladno z 8. členom,
in drugih razpoložljivih znanstvenih dokazih, zato da se
določijo in ovrednotijo možni škodljivi vplivi živih spremenjenih
organizmov na ohranjanje in trajnostno uporabo biološke
raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganje za
zdravje ljudi.

3. Pogodbenica uvoznica v devetdesetih dneh pisno odgovori
na tako prošnjo in navede razloge za svojo odločitev.

2. Pogodbenica uvoznica zagotovi, da se za vsajco odločitev,
sprejeto skladno z 8. členom, izvede ocena tveganja. Od
izvoznika lahko zahteva, da izvede oceno tveganja.

4. Pogodbenica uvoznica lahko po lastni presoji zaprosi za oceno
tveganja za nadaljnji uvoz.

3. Stroške izvedbe ocene tveganja krije obvestitelj, če tako
zahteva pogodbenica uvoznica.

13- člen
POENOSTAVLJENI POSTOPEK

16. člen
OBVLADOVANJE TVEGANJA

1. Če se izvajajo primerni ukrepi za zagotavljanje varnega
namernega čezmejnega gibanja živih spremenjenih
organizmov skladno s ciljem tega protokola, lahko
pogodbenica Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti
vnaprej navede:

1. Pogodbenice ob upoštevanju točke g 8. člena konvencije
uvedejo in vzdržujejo primerne mehanizme, ukrepe in strategije
za uravnavanje, obvladovanje in nadzor nad tveganjem,
določene v določbah o oceni tveganja iz tega protokola,
povezane z uporabo in čezmejnim gibanjem živih
spremenjenih organizmov in ravnanjem z njimi.

(a) v katerih primerih se lahko namerno čezmejno gibanje
izvede v to državo uvoznico hkrati, ko je o tem obveščena,
in
(b) vsakokratni uvoz živih spremenjenih organizmov v to
državo uvoznico, ki gaje treba izvzeti iz postopka soglasja
po vnaprejšnjem obveščanju.
Obvestila iz pododstavka a se lahko uporabljajo za nadaljnja
podobna gibanja v isto pogodbenico.

2. Ukrepi, ki temeljijo na oceni tveganja, se uvedejo v obsegu, ki
je potreben za preprečevanje škodljivih vplivov živih
spremenjenih organizmov na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi
tveganje za zdravje ljudi na ozemlju pogodbenice uvoznice.

2. Informacije, ki se nanašajo na namerno čezmejno gibanje in
jih je treba navesti v obvestilih, navedenih v točki a prvega
odstavka, so informacije, določene v prilogi I.

3. Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za
preprečevanje nenamernega čezmejnega gibanja živih
spremenjenih organizmov, vključno s takimi ukrepi, kot je
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18- Člen
PREVOZ, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE ŽIVIH
SPREMENJENIH ORGANIZMOV TER RAVNANJE Z
NJIMI

zahteva, da se pred prvo sprostitvijo živega spremenjenega
organizma izvede ocena tveganja.
4. Brez vpliva na drugi odstavek si vsaka pogodbenica prizadeva
zagotoviti, da se vsak živ spremenjen organizem, uvožen ali
razvit doma, opazuje, preden se uporabi za svoj namen, in
sicer v obdobju, ki je sorazmerno z njegovim življenjskim
ciklusom ali generacijsko dobo.

1. Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi
zahteva, da se živi spremenjeni organizmi, ki sc predmet
namernega čezmejnega gibanja po tem protokolu, pakirajo in
prevažajo ter da se z njimi ravna skladno s pogoji, ki
zagotavljajo varnost, ob upoštevanju ustreznih mednarodnih
pravil in standardov, da bi se izognili škodljivim vplivom na
ohranjanje in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, pri
čemer je treba upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi.

5. Pogodbenice sodelujejo z namenom:
(a) da določijo žive spremenjene organizme ali posebne
gensko pogojene lastnosti živih spremenjenih organizmov,
ki bi lahko škodljivo vplivali na ohranjanje in trajnostno
uporabo biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba
upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi, in
(b) da sprejmejo primerne ukrepe glede obravnavanja takih
živih spremenjenih organizmov ali posebnih gensko
pogojenih lastnosti.

2. Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi
zahteva, da spremljajoči dokumenti jasno opredeljujejo:
(a) da živi spremenjeni organizmi, ki so namenjeni za
neposredno uporabo kot hrana, krma ali pa za predelavo,
"lahko vsebujejo" žive spremenjene organizme in niso
namenjeni namernemu vnosu v okolje, pa tudi naslov
osebe za stike za nadaljnje informacije. Konferenca
pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola se
odloči o podrobnih zahtevah za ta namen, vključno z
natančno določitvijo njihove istovetnosti in oznake,
najkasneje dve leti po uveljavitvi tega protokola;
(b) žive spremenjene organizme, ki so namenjeni za uporabo
v zaprtih sistemih, kot žive spremenjene organizme in
določajo zahteve za varno ravnanje z njimi in njihovo
varno shranjevanje, prevažanje in uporabo ter naslov
osebe za stike za nadaljnje informacije in ime in naslov
posameznika in ustanove, katerima so bili organizmi
izročeni, in
(c) žive spremenjene organizme, ki so namenjeni namernemu
vnosu v okolje pogodbenice uvoznice, in druge žive
spremenjene organizme po tem protokolu kot žive
spremenjene organizme; določajo istovetnost in ustrezne
lastnosti in/ali značilnosti, zahteve za varno ravnanje z
njimi in njihovo varno shranjevanje, prevažanje in uporabo,
naslov osebe za stike za nadaljnje informacije, in če je
potrebno, ime in naslov uvoznika in izvoznika; vsebujejo
tudi izjavo, da je gibanje skladno z zahtevami tega
protokola, ki veljajo za izvoznika.

17. člen
NENAMERNO CEZMEJNO GIBANJE IN IZREDNI
UKREPI
1. Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za obveščanje
držav, ki so ali bi lahko bile prizadete, Urada za izmenjavo
informacij o biološki varnosti, in če je primerno, ustreznih
mednarodnih organizacij, kadar ve za dogodek, ki je v njeni
pristojnosti in katerega posledica je bila sprostitev, ki vodi ali
bi lahko vodila k nenamernemu čezmejnemu gibanju živih
spremenjenih organizmov, za katere je verjetno, da bodo
občutno škodljivo vplivali na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi
tveganje za zdravje ljudi v teh državah. Pogodbenice pošljejo
obvestilo takoj, ko izvejo za tak dogodek.
2. Vsaka pogodbenica najkasneje na dan, ko zanjo začne veljati
protokol, Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti
omogoči dostop do ustreznih podatkov o osebi za stike za
sprejemanje obvestil iz tega člena.
3. Vsako obvestilo iz prvega odstavka mora vsebovati:
(a) ustrezne razpoložljive informacije o ocenjeni količini in
ustreznih značilnostih in/ali gensko pogojenih lastnostih
živih spremenjenih organizmov;
(b) informacije o okoliščinah in predvidenem datumu
sprostitve živih spremenjenih organizmov ter o uporabi
teh organizmov v pogodbenici izvora;
(c) vse razpoložljive informacije o možnih škodljivih vplivih
na ohranjanje in trajnostno uporabo biološke
raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganje
za zdravje ljudi, ter razpoložljive informacije o možnih
ukrepih obvladovanja tveganja;
(d) druge ustrezne informacije in
(e) naslov osebe za stike za nadaljnje informacije.

3. Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega
protokola prouči potrebnost ter pogoje in načine priprave
standardov glede na postopke označevanja, pakiranja,
prevoza in ravnanja, o čemer se posvetuje z drugimi
ustreznimi mednarodnimi organi.
13 člen
PRISTOJNI DRŽAVNI ORGANI IN OSEBE ZA STIKE
V DRŽAVI
1. Vsaka pogodbenica imenuje eno osebo za stike, ki je v njenem
imenu odgovorna za stike s sekretariatom. Vsaka pogodbenica
imenuje tudi enega ali več pristojnih državnih organov,
odgovornih za izvajanje upravnih nalog, ki jih zahteva ta
protokol, in pooblaščenih, da v zvezi s temi nalogami delujejo
v imenu pogodbenice. Pogodbenica lahko imenuje organ, ki
deluje hkrati kot točka za stike in pristojni državni organ.

4. Vsaka pogodbenica, v pristojnosti katere je prišlo do sprostitve
živih spremenjenih organizmov in je omenjena v prvem
odstavku, se takoj posvetuje z državami, ki so ali bi lahko bile
prizadete, da jim omogoči, da se ustrezno odzovejo in začnejo
izvajati potrebne ukrepe, vključno z izrednimi ukrepi, da na
najmanjšo možno raven zmanjšajo vse občutno škodljive
vplive na ohranjanje in trajnostno uporabo biološke
raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganje za
zdravje ljudi.
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2. Vsaka pogodbenica najkasneje na dan, ko zanjo začne veljati
ta protokol, sekretariat obvesti o imenih in naslovih svojih
oseb za stike in pristojnega državnega organa ali organov.

11

poročevalec, št. 85

Če pogodbenica imenuje več kot en pristojen državni organ,
v obvestilu o tem sporoči sekretariatu ustrezne informacije o
odgovornostih posameznega organa. Če je to primemo, je v
takih informacijah navedeno vsaj to, kateri pristojni organ je
odgovoren za posamezno vrsto živih spremenjenih
organizmov. Vsaka pogodbenica nemudoma obvesti
sekretariat o spremembah pri imenovanju svojih oseb za
stike ali o spremembah imen in naslovov ali odgovornosti
njenega pristojnega državnega organa ali organov.

21. Člen
ZAUPNE INFORMACIJE
1. Pogodbenica uvoznica dovoli obvestitelju določiti, katere
informacije, ki so bile predložene skladno s postopki tega
protokola ali jih je pogodbenica uvoznica zahtevala kot del
postopka soglasja po vnaprejšnjem obveščanju iz tega
protokola, se obravnavajo kot z zaupne. V takih primerih
obvestitelj na zahtevo utemelji svojo odločitev.
2. Pogodbenica uvoznica se posvetuje z obvestiteljem, če odloči,
da informacije, ki jih je obvestitelj določil za zaupne, ne
izpolnjujejo pogojev za tako obravnavo in pred razkritjem
takih informacij obvesti obvestitelja o svoji odločitvi; na zahtevo
navede razloge ter pred razkritjem informacij omogoči
posvetovanje in notranje preverjanje odločitve.

3. Sekretariat nemudoma obvesti pogodbenice o obvestilih, ki
jih je prejel skladno z drugim odstavkom, in prek Urada za
izmenjavo informacij o biološki varnosti omogoči dostopnost
do teh informacij.
20. či<?n
IZMENJAVA INFORMACIJ IN URAD ZA IZMENJAVO
INFORMACIJ O BIOLOŠKI VARNOSTI

3. Vsaka pogodbenica varuje zaupne informacije, ki jih prejme
po tem protokolu, skupaj s katero koli zaupno informacijo, ki
jo prejme v zvezi s postopkom soglasja po vnaprejšnjem
obveščanju iz tega protokola. Vsaka pogodbenica zagotovi
postopke za varovanje takih informacij in varuje zaupnost
takih informacij na način, ki ni nič manj ugoden kot način
obravnavanja zaupnih informacij v zvezi z živimi
spremenjenimi organizmi, proizvedenimi v tej pogodbenici.

1. Ustanovi se Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti
kot del mehanizma za izmenjavo informacij iz tretjega odstavka
18. člena konvencije:
(a) da olajša izmenjavo znanstvenih, strokovnih, okoljskih in
pravnih informacij o živih spremenjenih organizmih ter o
izkušnjah z njimi;
(b) da pomaga pogodbenicam pri izvajanju protokola ob
upoštevanju posebnih potreb pogodbenic držav v razvoju,
zlasti najmanj razvitih držav in majhnih otoških držav v
razvoju, ter držav, katerih gospodarstvo je v prehodu ali
so središča izvora in genske raznovrstnosti.

4. Pogodbenica uvoznica ne uporabi takih informacij v tržne
namene, razen s pisnim soglasjem obvestitelja.
5. Če obvestitelj umakne ali je že umaknil obvestilo, pogodbenica
uvoznica spoštuje zaupnost tržnih in industrijskih informacij
skupaj z informacijami a raziskavah in razvoju ter
informacijami, o katerih zaupnosti se pogodbenica in obvestitelj
ne strinjata.

2. Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti je organ,
prek katerega je za namene prvega odstavka omogočen
dostop do informacij. Urad omogoči dostop do informacij, ki
so jih pogodbenice dale na razpolago in so pomembne za
izvajanje tega protokola. Če je mogoče, olajša tudi dostop do
drugih mednarodnih mehanizmov za izmenjavo informacij o
biološki varnosti.

6. Ne glede na peti odstavek se ne štejejo kot zaupni:
(a) ime in naslov obvestitelja;
(b) splošen opis živega spremenjenega organizma ali
organizmov;
(c) povzetek izdelane ocene tveganja na ohranjanje in
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, pri čemer je
treba upoštevati tveganje za zdravje ljudi;
(d) postopke in načrte ukrepov ob nevarnosti.

3. Brez vpliva na varovanje zaupnih informacij vsaka
pogodbenica Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti
omogoči dostop do vsake informacije, ki mora biti skladno s
tem protokolom dostopna uradu in do:
(a) vseh veljavnih zakonov, predpisov in smernic za izvajanje
protokola ter informacij, ki jih pogodbenice zahtevajo za
postopke soglasja po vnaprejšnjem obveščanju;
(b) vseh dvostranskih, regionalnih ter večstranskih
sporazumov in dogovorov;
(c) povzetkov izdelanih ocen tveganja ali okoljskih pregledov
živih spremenjenih organizmov na podlagi pravne
ureditve, ki so bil izvedeni skladno s 15. členom, če je
primemo, pa tudi z ustreznimi informacijami, ki se nanašajo
na izdelke iz teh organizmov (predelan material, ki izvira
iz živih spremenjenih organizmov), ki vsebujejo zaznavne
nove kombinacije genskega materiala, ki se lahko podvaja
in je bil pridobljen z uporabo sodobne biotehnologije;
(d) svojih končnih odločitev v zvezi z uvažanjem ali
sproščanjem živih spremenjenih organizmov in
(e) poročil, ki jih predloži skladno s 33. členom skupaj s tistimi
o izvajanju postopka soglasja po vnaprejšnjem
obveščanju.

22. člen
INSTITUCIONALNA IN KADROVSKA KREPITEV
1. Pogodbenice sodelujejo pri razvoju in/ali krepitvi institucij in
kadrov na področju biološke varnosti, vključujoč biotehnologijo
do mere, ki je potrebna za biološko varnost zaradi
učinkovitega izvajanja tega protokola v pogodbenicah državah
v razvoju, zlasti v najmanj razvitih in majhnih otoških državah
v razvoju ter državah, katerih gospodarstvo je v prehodu,
tudi prek obstoječih globalnih, regionalnih, subregionalnih in
nacionalnih institucij in organizacij, in če je primerno, s
spodbujanjem vključevanja zasebnega sektorja.
2. Za izvajanje prvega odstavka se za krepitev kadrov in institucij
na področju biološke varnosti pri sodelovanju v celoti
upoštevajo potrebe pogodbenic držav v razvoju, zlasti najmanj
razvitih in majhnih otoških držav v razvoju, po finančnih virih
in dostopu do tehnologije in strokovnega znanja in po njunem
prenosu skladno z ustreznimi določbami konvencije.
Sodelovanje pri kadrovski in institucionalni krepitvi glede na
različne razmere zmogljivosti in zahteve vsake pogodbenice
vključuje znanstveno in tehnično usposabljanje o pravilnem
in varnem obvladovanju biotehnologije in o uporabi ocenjevanja

4. Pogoje in način delovanja Urada za izmenjavo informacij o
biološki varnosti skupaj s poročili o njegovih dejavnostih prouči
in o njih odloči Konferenca pogodbenic kot zasedanje
pogodbenic tega protokola na svojem prvem zasedanju ter
jih nato redno pregleduje.
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in obvladovanja tveganja za zagotavljanje biološke varnosti
ter povečevanje tehnoloških in institucionalnih zmogljivosti
na področju biološke varnosti. Pri taki kadrovski in
institucionalni krepitvi se v celoti upoštevajo tudi potrebe
pogodbenic z gospodarstvom v prehodu.

3. Vsaka pogodbenica da Uradu za izmenjavo informacij o
biološki varnosti na razpolago informacije o primerih
nezakonitega čezmejnega gibanja, ki se nanašajo nanjo.
2$. člen
SOCIALNO-EKONOMSKI VIDIKI

23. Člen
OZAVEŠČANJE IN SODELOVANJE JAVNOSTI

1. Pri odločanju o uvozu po tem protokolu ali skladno s svojimi
ukrepi za izvajanje protokola lahko pogodbenice skladno s
svojimi mednarodnimi obveznostmi upoštevajo socialnoekonomske vidike vpliva živih spremenjenih organizmov na
ohranjanje in trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, zlasti
v zvezi z vrednostjo biološke raznovrstnosti za domorodne
in lokalne skupnosti.

1. Pogodbenice:
(a) spodbujajo in pomagajo pri ozaveščanju, izobraževanju
in sodelovanju javnosti v zvezi z varnostjo pri prenosu in
uporabi živih spremenjenih organizmov ter ravnanju z
njimi, ki se nanaša na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti, pri čemer je treba upoštevati
tudi tveganje za zdravje ljudi. Pri tem pogodbenice
sodelujejo, če je potrebno, z drugimi državami in
mednarodnimi organi;
(b) si prizadevajo zagotoviti, da ozaveščanje in izobraževanje
javnosti vključujeta dostop do informacij o živih
spremenjenih organizmih, za katere se v skladu s tem
protokolom določi, da se lahko uvozijo.

2. Pogodbenice naj sodelujejo pri raziskavah in izmenjavi
informacij o kakršnih koli socialno-ekonomskih vplivih živih
spremenjenih organizmov, zlasti na domorodne in lokalne
skupnosti.
27. člen
ODGOVORNOST IN NADOMESTILA

2. Pogodbenice se pri odločanju o živih spremenjenih organizmih
skladno s svojimi ustreznimi zakoni in predpisi posvetujejo z
javnostjo in zagotovijo, da so izidi takih odločitev dostopni
javnosti ob spoštovanju tajnosti informacij v skladu z 21.
členom.
3. Vsaka pogodbenica si prizadeva obveščati javnost o načinih
dostopa do informacij Urada za izmenjavo informacij o biološki
varnosti.

Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola
na svojem prvem zasedanju sprejme postopek za ustrezno
pripravo mednarodnih pravil in postopkov na področju
odgovornosti in nadomestila za škodo, ki je nastala zaradi
čezmejnega gibanja živih spremenjenih organizmov, pri čemer
analizira in v zadostni meri upošteva vse postopke v
mednarodnem pravu o teh zadevah in si jih prizadeva končati v
štirih letih.

24. člen
NEPOGODBENICE

29- člen
FINANČNI MEHANIZEM IN VIRI

1. Čezmejno gibanje živih spremenjenih organizmov med
pogodbenicami in nepogodbenicami mora biti skladno s ciljem
tega protokola. Pogodbenice lahko z nepogodbenicami
sklenejo dvostranske, regionalne in večstranske sporazume
ter dogovore o takih čezmejnih gibanjih.

1. Pri obravnavanju finančnih virov za izvajanje tega protokola
pogodbenice upoštevajo določbe 20. člena konvencije.
2. Finančni mehanizem, vzpostavljen v 21. členu konvencije s
pomočjo institucionalne strukture, ki ji je bilo zaupano njegovo
delovanje, postane finančni mehanizem za ta protokol.

2. Pogodbenice spodbujajo nepogodbenice, da upoštevajo ta
protokol in Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti
pošljejo ustrezne informacije o živih spremenjenih organizmih,
ki so bili sproščeni na območjih v njeni pristojnosti, so prešli
na taka območja ali z njih odšli.

3. V zvezi s kadrovsko in institucionalno krepitvijo iz 22. člena
Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega
protokola pri zagotavljanju smernic glede finančnega
mehanizma iz drugega odstavka za obravnavo na Konferenci
pogodbenic upošteva potrebo pogodbenic držav v razvoju,
zlasti najmanj razvitih in majhnih otoških držav, po finančnih
sredstvih.

25. člen
NEZAKONITO ČEZMEJNO GIBANJE

4. V smislu prvega odstavka pogodbenice upoštevajo tudi
potrebe držav pogodbenic v razvoju, zlasti najmanj razvitih
držav in majhnih otoških držav ter pogodbenic, katerih
gospodarstvo je v prehodu, pri njihovem prizadevanju opredeliti
in zadovoljiti svoje potrebe, povezane -s kadrovsko in
institucionalno krepitvijo za izvajanje tega protokola.

1. Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, namenjene
preprečevanju, in če je primerno, kaznovanju čezmejnega
gibanja živih spremenjenih organizmov, ki je v nasprotju z
njenimi ukrepi za izvajanje tega protokola. Takšno čezmejno
gibanje se šteje za nezakonito.

5. Navodila za finančni mehanizem konvencije v ustreznih sklepih
Konference pogodbenic, tudi tistih, sprejetih pred sprejetjem
tega protokola, se smiselno uporabljajo za določbe tega člena.

2. Pri nezakonitem čezmejnem gibanju živih spremenjenih
organizmov lahko prizadeta pogodbenica zahteva od
pogodbenice izvora, da na lastne stroške odstrani take
organizme z vrnitvijo ali uničenjem, kot je primerno.
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8. Združeni narodi, njihove posebne agencije in Mednarodna
agencija za atomsko energijo ter katera koli njihova država
članica ali opazovalka, ki ni pogodbenica konvencije, so lahko
opazovalci na zasedanjih Konference pogodbenic kot
zasedanje pogodbenic tega protokola. Agencija ali organ,
državen ali mednaroden, vladen ali nevladen, je lahko
opazovalec na zasedanju Konference pogodbenic kot
zasedanje pogodbenic tega protokola, če ima izkušnje na
področju, ki ga pokrfva ta protokol, in če je o tej želji obvestil
sekretariat, razen če temu nasprotuje najmanj ena tretjina
navzočih pogodbenic. Če v tem členu ni drugače določeno,
za sprejem in sodelovanje opazovalcev velja poslovnik, kot
je navedeno v petem odstavku..

6. Razvite države pogodbenice lahko zagotovijo finančna in
tehnološka sredstva za izvajanje določb tega protokola;
pogodbenice države v razvoju In pogodbenice, katerih
gospodarstvo je v prehodu, lahko taka sredstva uporabijo po
dvostranskih, regionalnih in večstranskih poteh.
29. Člen
KONFERENCA POGODBENIC, NAMENJENA
ZASEDANJU POGODBENIC TEGA PROTOKOLA
1. Konferenca pogodbenic je namenjena zasedanju pogodbenic
tega protokola.
2. Pogodbenice konvencije, ki niso pogodbenice tega protokola,
lahko sodelujejo kot opazovalke na katerem koli zasedanju
Konference pogodbenic kot zasedanju pogodbenic tega
protokola. Če je Konferenca pogodbenic namenjena zasedanju
pogodbenic tega protokola, sklepe na podlagi tega protokola
sprejmejo le tiste države, ki so njegove pogodbenice.

30- člen
POMOŽNI ORGANI
1. Pomožni organ, ustanovljen s konvencijo ali v njenem okviru,
lahko na podlagi sklepa Konference pogodbenic kot
zasedanje pogodbenic tega protokola pomaga pri izvajanju
protokola, pri čemer se na zasedanju pogodbenic določi,
katere naloge bo opravljal.

3. Če je Konferenca pogodbenic namenjena zasedanju
pogodbenic tega protokola, se V6ak član urada Konference
pogodbenic, ki predstavlja pogodbenico konvencije, ki pa
takrat ni pogodbenica protokola, zamenja s članom, ki ga
pogodbenice tega protokola izvolijo med svojimi člani.

2. Pogodbenice konvencije, ki niso pogodbenice protokola, lahko
na zasedanju pomožnih organov sodelujejo kot opazovalke.
Če pomožni organ konvencije pomaga pri izvajanju tega
protokola, sklepe protokola sprejmejo le pogodbenice
protokola.

4. Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega
protokola redno preverja izvajanje tega protokola in v okviru
svoje pristojnosti sprejme sklepe, potrebne za spodbujanje
učinkovitega izvajanja. Opravlja naloge, ki ji jih določa ta
protokol, in:
(a) izdaja priporočila, potrebna za izvajanje tega protokola;
(b) ustanovi take pomožne organe, ki so potrebni za izvajanje
tega protokola;
(c) išče, in če je potrebno, izkoristi storitve in sodelovanje
pristojnih mednarodnih, medvladnih in nevladnih
organizacij ter uporabi njihove informacije;
(d) določi obliko in časovni razmik pošiljanja informacij, ki jih
je treba poslati skladno s 33. členom protokola, in prouči
take informacije ter poročila, ki jih pošlje kateri koli pomožni
organ;
(e) obravnava, in če je potrebno, sprejema spremembe tega
protokola in njegovih prilog ter vseh dodatnih prilog k
protokolu, ki so potrebne za izvajanje tega protokola, in
(f) opravlja druge naloge, ki so potrebne za izvajanje tega
protokola.

3. Če pomožen organ konvencije pomaga pri izvajanju tega
protokola, se vsak član urada tega pomožnega organa, ki
zastopa pogodbenico konvencije, ki takrat ni pogodbenica
protokola, zamenja s članom, ki ga pogodbenice tega protokola
izvolijo med svojimi člani.
31, člen
SEKRETARIAT
1. Sekretariat, ustanovljen po 24. členu konvencije, je tudi
sekretariat tega protokola.
2. Prvi odstavek 24. člena konvencije o nalogah sekretariata se
uporablja smiselno za ta protokol.
3. Stroške, ki se dajo določiti kot stroški storitev sekretariata za
ta protokol, krijejo njegove pogodbenice. Konferenca
pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola na
svojem prvem zasedanju odloči o ureditvi proračuna, potrebni
za ta namen.

5. Poslovnik Konference pogodbenic in finančni pravilnik
konvencije se smiselno uporabljata skladno s tem protokolom,
razen če Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic
tega protokola soglasno odloči drugače.

32- člen
POVEZAVA S KONVENCIJO

6. Prvo zasedanje Konference pogodbenic kot zasedanje
pogodbenic tega protokola skliče sekretariat skupaj s prvim
zasedanjem Konference pogodbenic, ki je načrtovano po
dnevu uveljavitve tega protokola. Naslednja redna zasedanja
Konference pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega
protokola potekajo skupaj z rednimi zasedanji Konference
pogodbenic, razen če Konferenca pogodbenic kot zasedanje
pogodbenic tega protokola odloči drugače.

Če v protokolu ni drugače predvideno, določbe konvencije, ki se
nanašajo na njene protokole, veljajo za ta protokol.
33- člen
SPREMLJANJE, NADZIRANJE TER POROČANJE

7. Izredna zasedanja Konference pogodbenic kot zasedanje
pogodbenic tega protokola potekajo, kadar Konferenca
pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola meni,
da je to potrebno, ali na pisno zahtevo katere koli pogodbenice,
če to zahtevo v šestih mesecih od dneva, ko Sekretariat
pogodbenice obvesti o taki zahtevi, podpre vsaj ena tretjina
pogodbenic.
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34. člen
SKLADNOST

organizacija za gospodarsko povezovanje deponira svojo
listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, ali na dan
uveljavitve konvencije za to državo ali regionalno organizacijo
za gospodarsko povezovanje, kar je kasneje.

Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola
na svojem prvem zasedanju obravnava in sprejme postopke
sodelovanja in institucionalne mehanizme za spodbujanje
skladnosti z določbami tega protokola in reševanje primerov
neskladnosti. Ti postopki in mehanizmi vključujejo določbe o
svetovanju in pomoči, če je to primerno, in so ločeni od postopkom
in mehanizmov za reševanje sporov, določenih s 27. členom
konvencije, ter ne vplivajo nanje.

3. Za namene prvega in drugega odstavka se nobena listina, ki
jo deponira regionalna organizacija za gospodarsko
povezovanje, ne šteje kot dodatna k tistim, ki jih deponirajo
države članice take organizacije.
38. č^n
PRIDRŽKI

35- člen
OCENA IN PREGLED

Pridržki k temu protokolu niso mogoči.

Konferenca pogodbenic kot zasedanje pogodbenic tega protokola
pet let po uveljavitvi tega protokola in vsaj vsakih pet let po tem
oceni učinkovitost protokola, vključno z njegovimi postopki in
prilogami.

39. člen
ODSTOP
1. Kadarkoli dve leti po dnevu, ko za pogodbenico začne veljati
ta protokol, lahko pogodbenica odstopi od protokola, tako da
o tem pisno obvesti depozitarja.

36- člen
PODPIS

2. Vsak tak odstop začne veljati eno leto po tem, ko je depozitar
prejel obvestilo o tem, ali kasneje, in sicer na dan, ki se lahko
določi v obvestilu o odpovedi.

Države in regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje
lahko podpišejo ta protokol od 15. do 26. maja 2000 v Uradu
Združenih narodov v Nairobiju in od 5. junija 2000 do 4. junija 2001
na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

40. člen
VERODOSTOJNOST BESEDIL

37. člen
UVELJAVITEV

Izvirnik tega Protokola, katerega besedila v angleškem, arabskem,
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako
verodostojna, se deponira pri generalnem sekretarju Združenih
narodov.

1. Ta protokol začne veljati devetdeseti dan po dnevu deponiranja
petdesete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu
države ali regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje, ki je pogodbenica konvencije.

DA BI TO POTRDILI, so spodaj podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali ta protokol.

2. Ta protokol začne veljati za državo ali regionalno organizacijo
za gospodarsko povezovanje, ki ratificira, sprejme, odobri
protokol ali pristopi k njemu, po uveljavitvi na podlagi prvega
odstavka devetdeseti dan po dnevu, ko ta država ali regionalna
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(h) opis nukleinske kisline ali vnesene spremembe, uporabljene
tehnike in tako nastale značilnosti živega spremenjenega
organizma,

Priloga I
INFORMACIJE, KI MORAJO BITI V OBVESTILIH IZ
8., 10. in 13. ČLENA

(i) namen uporabe živega spremenjenega organizma ali izdelkov
iz njega (predelani material, ki izvira iz živih spremenjenih
organizmov), ki vsebujejo zaznavne nove kombinacije genskega
materiala, ki se lahko podvaja in je bil pridobljen z uporabo sodobne
biotehnologije,

(a) ime, naslov Izvoznika in drugi podatki o njem, potrebni za
navezavo stikov,
(b) ime, naslov uvoznika in drugi podatki o njem, potrebni za
navezavo stikov,

(j) število ali količina živih spremenjenih organizmov, ki bodo
preneseni,

(c) ime in identiteta živega spremenjenega organizma ter
razvrstitev, če obstaja, ravni biološke varnosti tega organizma v
državi izvoznici,

(k) prejšnje in zadnje poročilo o izdelani oceni tveganja, skladno
s prilogo III,
(I) predlagane metode za varno shranjevanje, prevoz in uporabo
živih spremenjenih organizmov ter ravnanje z njimi skupaj s
pakiranjem, označevanjem, dokumentiranjem, odstranjevanjem
in postopki za ravnanje v posebnih razmerah, če je to primerno,

(d) načrtovani datum ali datumi čezmejnega gibanja, če so znani,
(e) sistematska uvrstitev in domače ime prejemnega ali
starševskih organizmov, kraj, kjer so bili nabrani ali pridobljeni, in
njihove značilnosti, povezane z biološko varnostjo,

(m) s predpisi urejen status živega spremenjenega organizma v
državi izvoznici (na primer ali je v državi izvoznici prepovedan, ali
zanj veljajo druge omejitve, ali je bilo njegovo sproščanje odobreno)
in če je v državi izvoznici ta organizem prepovedan, razlog ali
razloge za prepoved,

(f) središča izvora in središča genske raznovrstnosti, če so
znana, prejemnega organizma in/ali starševskih organizmov in
opis habitatov, v katerih bi organizmi lahko obstali ali se
razmnoževali,
(g) sistematska uvrstitev in domače ime organizma ali organizmov
dajalcev, kraj, kjer so bili nabrani ali pridobljeni, in njihove
značilnosti, povezane z biološko varnostjo,

(n) izid in namen obvestil izvoznika drugim državam o živem
spremenjenem organizmu, ki bo prenesen,

Priloga II

(f) sistematska uvrstitev in domače ime prejemnega ali starševskih
organizmov, kraj, kjer so bili nabrani ali pridobljeni, in njihove
značilnosti, povezane z biološko varnostjo,

(o) izjava, da so zgoraj navedene informacije točne.

INFORMACIJE O ŽIVIH SPREMENJENIH
ORGANIZMIH, NAMENJENIH ZA NEPOSREDNO
UPORABO KOT HRANA ALI KRMA ALI PA ZA
PREDELAVO, KI SO POTREBNE SKLADNO Z 11.
ČLENOM

(g) središča izvora in središča genske raznovrstnosti, če so
znana, prejemnega organizma in/ali starševskih organizmov in
opis habitatov, v katerih bi organizmi lahko obstali ali se
razmnoževali,

(a) ime in drugi podatki, potrebni za navezavo stikov, o prosilcu
za odločitev o domači uporabi,

(h) sistematska uvrstitev in domače ime organizma ali organizmov
dajalcev, kraj, kjer so bili nabrani ali pridobljeni, in njihove
značilnosti, povezane z biološko varnostjo,

(b) ime in drugi podatki, potrebni za navezavo stikov, o organu,
pristojnem za odločitev,

(i) odobreni načini uporabe živih spremenjenih organizmov,

(c) ime in identiteta živega spremenjenega organizma,

(j) poročilo o izdelani oceni tveganja, skladno s prilogo III,

(d) opis genske spremembe, uporabljene tehnike in tako nastalih
značilnosti živega spremenjenega organizma,

(k) predlagane metode za varno shranjevanje, prevoz in uporabo
živih spremenjenih organizmov ter ravnanje z njimi skupaj s
pakiranjem, označevanjem, dokumentiranjem, odstranjevanjem
in postopki za ravnanje v posebnih razmerah, če je to primerno.

(e) identifikacijska ozpaka živega spremenjenega organizma,
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(a) določitev kakršnih koli novih genotipskih -in fenotipskih
značilnosti, povezanih z živim spremenjenim organizmom,
ki bi lahko škodljivo vplivale na biološko raznovrstnost v
okolju, ki bo verjetno prejelo take organizme, pri čemer je
treba upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi;
(b) ovrednotenje verjetnosti nastanka takih škodljivih vplivov
ob upoštevanju ravni in vrste izpostavljenosti okolja, ki
bo verjetno prejelo živ spremenjen organizem, temu
organizmu;
(c) ovrednotenje posledic, če taki škodljivi vplivi res nastanejo;
(d) ovrednotenje celotnega tveganja, ki ga predstavlja živ
spremenjen organizem, temelječe na presoji tveganja in
posledic nastanka opredeljenih škodljivih vplivov;
(e) priporočilo o tem, ali so tveganja sprejemljiva ali obvladljiva,
skupaj z opredelitvijo strategij za obvladovanje teh tveganj,
kadar je to potrebno;
(f) če ni mogoče zanesljivo določiti ravni tveganja, se lahko
zahtevajo dodatne informacije o posebnih vprašanjih v
zvezi z zadevo ali pa se izvedejo ustrezne strategije
obvladovanja tveganja in/ali se spremlja in nadzoruje živ
spremenjen organizem v prejemnem okolju.

Priloga III
OCENA TVEGANJA
Cili
1. Po tem protokolu je cilj izdelave ocene tveganja na podlagi
analize opredeliti in ovrednotiti možne škodljive vplive živih
spremenjenih organizmov na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti v okolju, ki bo verjetno prejelo te
organizme, pri čemer je treba upoštevati tveganje za zdravje
ljudi.
Uporaba ocene tveganja
2. Oceno tveganja med drugim uporabljajo pristojni organi za
odločanje o živih spremenjenih organizmih na podlagi prejetih
informacij.
SpioSna načela

PeJstva. Ki Jih je treba upoštevati

3. Ocena tveganja mora biti izdelana na znanstveno dobro
premišljen in pregleden način, pri čemer se lahko upoštevajo
strokovni nasveti ustreznih mednarodnih organizacij in
smernice, ki so jih te organizacije pripravile.

9. Pri oceni tveganja se, odvisno od primera, upoštevajo ustrezni
tehnični in znanstveni podatki o značilnostih teh dejavnikov:
(a) preiemni ali starševski organizmi. Biološke značilnosti
prejemnega ali starševskih organizmov skupaj z
informacijami o sistematski uvrstitvi, domačem imenu,
izvoru, središčih izvora in središčih genske raznovrstnosti,
če so ta znana, in opisom habitata, v katerem bi organizmi
lahko obstali ali se razmnoževali;
(b) organizem ali organizmi daialci. Sistematska uvrstitev in
domače ime, vir in ustrezne biološke značilnosti
organizmov dajalcev;
(c) vektor. Značilnosti vektorja z njegovo identiteto vred, če
je znana, njegovim virom ali izvorom in spektrom
gostiteljev;
(d) vnesen material in/ali značilnosti spremembe. Genske
značilnosti vnesene nukleinske kisline in funkcija, ki jo
določa, in/ali značilnosti vnesene spremembe;
(e) živ spremenjen organizem. Identiteta živega
spremenjenega organizma in razlike med biološkimi
značilnostmi živega spremenjenega organizma in
značilnostmi prejemnega ali starševskih organizmov;
(f) odkrivanje in prepoznavanje živega spremenjenega
organizma. Predlagane metode za odkrivanje in
prepoznavanje ter njihova posebnost, občutljivost in
zanesljivost;
(g) informacije v zvezi z namenom uporabe, informacije v
zvezi z namenom uporabe živega spremenjenega
organizma skupaj z novo ali spremenjeno uporabo v
primerjavi s prejemnim ali starševskimi organizmi;
(h) prejemno okolje. Informacije o lokacijskih, geografskih,
podnebnih in ekoloških značilnostih skupaj z ustreznimi
informacijami o biološki raznovrstnosti in središčih izvora
okolja, ki bo verjetno prejelo spremenjeni organizem.

4. Pomanjkanje znanstvenih dognanj ali nesoglasje
znanstvenikov ne kaže nujno določene ravni tveganja,
odsotnosti tveganja ali sprejemljivega tveganja.
5. Tveganja, povezana z živimi spremenjenimi organizmi ali
izdelki iz njih (predelani material, ki izvira iz živih spremenjenih
organizmov), ki vsebujejo zaznavne nove kombinacije
genskega materiala, ki se lahko podvaja in je bil pridobljen z
uporabo sodobne biotehnologije, je treba obravnavati z vidika
tveganj, ki jih predstavljajo nespremenjeni prejemni ali
starševski organizmi v okolju, ki bo verjetno prejelo
spremenjene organizme.
6. Ocena tveganja se izdela za vsak primer posebej. Potrebne
informacije se lahko od primera do primera razlikujejo v naravi
in podrobnostih, odvisno od posameznega živega
spremenjenega organizma, namena njegove uporabe in okolja,
ki bo verjetno prejelo tak organizem.
Metodologija
7. Na eni strani postopek izdelave ocene tveganja lahko vzbudi
potrebo po nadaljnjih informacijah o posebnih temah, lahko
pa se izkaže, da v nekaterih primerih informacije o drugih
temah niso pomembne.
8. Da bi izdelava ocene tveganja izpolnila svoje cilje, po potrebi
vključuje te stopnje:
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4. člen

3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

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

OBRAZLOŽITEV ZAKONA O RATIFIKACIJI KARTAGENSKEGA PROTOKOLA O
BIOLOŠKI VARNOSTI H KONVENCIJI O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI

poskrbeti za institucionalno in kadrovsko krepitev na področju
izmenjave informacij in vzpostavitve informacijske baze,
vzpostaviti sistema socialno-ekonomskega vrednotenja
vplivov organizmov na ohranjanje in trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti,
vzpostaviti sistema mednarodnega, regionalnega in
globalnega sodelovanja med državami, meddržavnimi
organizacijami in nevladnim sektorjem za namene učinkovitega
izvajanja protokola.

Uvod
Republika Slovenija je podpisala Kartagenski protokol 23. maja
2000 na Konferenci pogodbenic Konvencije o biološki
raznovrstnosti, ki je bila v Nairobiju. Kartagenski protokol je bil
pripravljen na podlagi tretjega odstavka 19. člena konvencije. Z
ratifikacijo protokola bo Slovenija okrepila svoje mednarodno
sodelovanje na področju ohranjanja biološke raznovrstnosti in
trajnostne rabe njenih sestavin ter sodelovanje pri prizadevanjih
EU, da je treba vzpostaviti nadzor nad prometom z biotehnologijo
spremenjenih živih organizmov (v nadaljevanju: organizmi), zlasti
z vzpostavitvijo meril ocene tveganj, izdajanjem soglasij ter
vzpostavitvijo mednarodne informacijske baze za to področje,
kar pomeni vzpostaviti sistem biološke varnosti. Ratifikacija
protokola pomeni tudi uresničitev 15. načela Deklaracije o okolju
in razvoju, ki poziva k vzpostavitvi ustreznih postopkov
vnaprejšnjega obveščanja o čezmejnem gibanju organizmov, ki
so namenjeni neposredni uporabi kot hrana, krma, ali za predelavo.
Protokol ne zmanjšuje pravic in obveznosti držav glede izvajanja
njenih predpisov na področju biološke varnosti.

Ppmen ratifikacije protokolu za Republiko Slovenijo
Z ratifikacijo protokola bo Slovenija okrepila svoje mednarodno
sodelovanje na področju ohranjanja biološke raznovrstnosti in
trajnostne rabe njenih sestavnih delov ter bo okrepila sodelovanje
pri prizadevanjih EU za mednarodno uveljavitev protokola.
Neposredno implementacijo protokola po svoji vsebini predstavlja
predlog zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
(zakon), ki je že v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS.
Hkrati pomeni vzpostavitev sistema biološke varnosti, ki ga bo
vzpostavil nov zakon, izpolnjevanje obveznosti, ki jih je Slovenija
že prevzela v procesu približevanja EU. Predlog zakona tako
vključuje vsebine iz direktiv št. 2001/18/EEC in 98/81/EC, hkrati
pa pomeni tudi implementacijo protokola. EU namerava protokol
prenesti v svoj pravni red predvidoma v oktobru 2002.
Implementacijo protokola pa tudi pomenijo že sprejeti Nacionalni
program varstva okolja, Strategija približevanja Evropski uniji in
Staregija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti.

V?et?ina protokolu
Protokol ureja čezmejno gibanje, tranzit, in uporabo organizmov,
ki so namenjeni neposredni uporabi kot hrana, krma ali za
predelavo in bi lahko škodljivo vplivali na trajnostno uporabo
biološke raznovrstnosti in ravnanje z njimi, pri čemer je treba
upoštevati tveganje za zdravje ljudi. Protokol daje državam
pogodbenicam tudi možnost, da prepovejo namerno čezmejno
gibanje organizmov. Protokol ne ureja uporabe organizmov pri
poljskih poskusih in farmacevtskih izdelkih ter uporabe
organizmov v zaprtih sistemih, ki je skladna s standardi države
pogodbenice uvoznice.

Navedba, kateri organ bo protokol ratificiral ter ali
zahteva sklenitev izdaio novih ali spremembo
veljavnih predpisov

Obveznosti, ki izhajajo iz protokola so naslednje:
vzpostaviti sistem predhodnega obveščanja o namernem
čezmejnem gibanju organizmov,
omogočiti dostop do informacij o namernem čezmejnem
gibanju organizmov in ukrepih za varno ravnanje z njimi in
dostop do informacij o njihovih morebitnih škodljivih vplivih na
okolje, biološko raznovrstnost in zdravje ljudi,
vzpostaviti postopke za izdajo soglasij za namerno čezmejno
gibanje organizmov,
- izvajati določene ukrepe v primerih ilegalnega čezmejnega
gibanja organizmov,
- poskrbeti za institucionalno in kadrovsko krepitev na področju
ocenjevanja potencialnih tveganj in upravljanja z njimi,

poročevalec, št. 85

Glede na to, da predlog zakona, ki predstavlja implementacijo
protokola, ureja sistemsko ureditev področja biotehnologije,
ocenjujemo, da ratifikacija protokola ne bo imela za posledico
nobene spremembe obstoječih predpisov v Sloveniji.
V skladu s 70. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur. I. RS št.
45/2001) predlagamo, da protokol ratificira Državni zbor
Republike Slovenije.
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Izjava o primernosti ratifikacije protokola z vidika
skladnosti s pravnim redom Evropske unije

Finančne posledice
Predlog zakona, ki bo vzpostavil sistem biološke varnosti, torej
po svoji vsebini predstavlja implementacijo protokola, zato
ocenjujemo, da uveljavitev protokola v Sloveniji ne bo predstavljala
dodatnih finančnih posledic. Sredstva za implementacijo zakona
so predvidena v sprejetem proračunu za leto 2002 in 2003 in
sicer v postavki Ministrstva za okolje in prostor števila 2303 v
višini 45 milijonov tolarjev.

Ker EU Kartagenskega protokola še ni ratificirala, le ta še ni
predmet usklajevanja s pravnim redom EU, njegova ratifikacija v
Sloveniji pa predstavlja pomoč pri prizadevanjih EU za mednarodno
uveljavitev protokola.

i

i
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPURLIKE

VLADO

DRŽAVE

SPODBUJANJU

ZAŠČITI

SLOVENIJE

KUVAJI

IN

NALOŽB

MED

IN

0

MEDSEBOJNI

(BKWSZN)

- EPA 629 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA:
2002-1811-0048
Številka: 436-26/2002-1
Ljubljana, 03.09.2002

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo.

Vlada Republike Slovenije je na 161. dopisni seji dne 03.09.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT
O SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika

11. september2002
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
03.09.2002
EVA 2002-1811-0048

ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
DRŽAVE KUVAJT O SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB
'

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb,
podpisan v Ljubljani 26. aprila 2002.

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

'

' Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
poročevalec, št. 85
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Kuvajt, v nadaljevanju
pogodbenici, sta se

c) pravne osebe, ki niso ustanovljene ali registrirane po
pravu pogodbenice:
(1) v katerih so osebe te pogodbenice upravičene
uresničevati nad 50 odstotkov pravic iz kapitalske
udeležbe;
(2) v zvezi s katerimi so osebe te pogodbenice
pooblaščene, da imenujejo večino njihovih direktorjev
ali drugače pravno usmerjajo njihova dejanja;

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama,
z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za naložbe
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na
podlagi enakopravnosti in obojestranske koristi,
ob spoznanju, da bosta spodbujanje in medsebojna zaščita naložb
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovne pobude,

d) vlado te pogodbenice.
4. Izraz "ozemlje" pomeni:

sporazumeli, kot sledi:

a) za Republiko Slovenijo ozemlje pod njeno suverenostjo,
vključno z zračnim prostorom in morskimi območji, nad
katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom;

1. člen
Opredelitev pojmov
Za namen tega sporazuma:

b) za Državo Kuvajt ozemlje Države Kuvajt, vključno z
katerim koli območjem zunaj teritorialnega morja, ki je bilo
v skladu z mednarodnim pravom določeno ali se še lahko
določi po zakonih Države Kuvajt za območje, nad katerim
lahko Država Kuvajt izvaja suverene pravice ali
jurisdikcijo.

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja ali pravic v
lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlagateljev
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z
zakoni in predpisi druge pogodbenice in vključuje zlasti, vendar
ne izključno:

5. Izraz "prosto zamenljiva valuta" pomeni katero koli valuto, ki
jo Mednarodni denarni sklad občasno določi za prosto
uporabljivo valuto v skladu s Statutom Mednarodnega
denarnega sklada in vsemi njegovimi spremembami ali
dopolnitvami.

a) opredmeteno in neopredmeteno premoženje ter
premičnine in nepremičnine in katere koli druge s tem
povezane stvarne pravice, kot so hipoteka, zaseg,
zastava in podobne pravice;
b) deleže, delnice, obveznice, zadolžnice, katero koli drugo
obliko udeležbe v družbi in posojila;

6. Izraz "brez odlašanja" pomeni tako obdobje, kot je običajno
potrebno za dokončanje potrebnih formalnosti za prenos plačil.
Omenjeno obdobje se začne na dan, ko je bil predložen
zahtevek za prenos, in v nobenem primeru ne sme presegati
enega meseca.

c) denarne terjatve ali katere koli storitve, ki imajo
ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo;
d) pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi
pravicami, vendar ne omejeno nanje, blagovne znamke,
patente, industrijske modele in vzorce, tehnične postopke,
know-how, poslovne skrivnosti, imena firm in dobro ime;

2. člen
Spodbujanje naložb
1. Pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja in pospešuje,
kolikor je le mogoče, naložbe vlagateljev druge pogodbenice
in sprejema take naložbe na svoje ozemlje v skladu s svojimi
zakoni in predpisi.

e) pravice, vključno s koncesijami za iskanje, raziskovanje
in izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom bodisi po
pogodbi ali upravnem aktu podeljuje pristojni državni organ.

2. Pogodbenica izda za naložbe, ki jih je sprejela na svoje
ozemlje, vsa potrebna dovoljenja, soglasja, potrdila, licence
in pooblastila v takšnem obsegu in pod takimi pogoji, kot jih
lahko določajo njeni zakoni in predpisi.

Izraz "naložba" se uporablja tudi za "dohodek", zadržan za
reinvestiranje, in za izkupiček od "likvidacije".
Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje ali pravice
investirajo ali reinvestirajo, ne vpliva na njihovo naravo kot naložbo
pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in predpisi
pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba izvedena.

3. Pogodbenici se lahko med seboj posvetujeta na kateri koli
način, ki se jima zdi primeren, da pospešita in olajšata
naložbene možnosti na svojih ozemljih.

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in
vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, kapitalski
dobiček, dividende, obresti, licenčnine ali druge oblike
dohodka, povezanega z naložbami, izplačili za poslovodstvo
in plačili v naravi.

4. Pogodbenica ob upoštevanju svojih zakonov in predpisov o
vstopu, bivanju in delu fizičnih oseb ne glede na njihovo
državljanstvo dobronamerno prouči In ustrezno upošteva
prošnje ključnega osebja, vključno z vodilnim poslovodnim in
tehničnim osebjem, zaposlenega za namene naložb na njenem
ozemlju, za vstop, začasno bivanje in delo na svojem ozemlju.
Ožjim družinskim članom takega ključnega osebja se prizna
podobna obravnava glede vstopa v pogodbenico prejemnico
in začasnega bivanja v njej.

3. Izraz "vlagatelj" pomeni:
a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice
v skladu z njeno ustrezno zakonodajo,
b) katero koli pravno osebo, ustanovljeno ali registrirano po
zakonih in predpisih te pogodbenice, kot so institucije,
razvojni skladi, agencije, fundacije, organi in družbe,
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3. člen
Zaščita naložb

5. člen
Razlastitev

1. Pogodbenica naložbam vlagateljev druge pogodbenice trajno
zagotavlja pošteno in pravično obravnavo. Naložbe vlagateljev
ene pogodbenice so deležne popolne zaščite in varnosti na
ozemlju druge pogodbenice. Pogodbenica z neupravičenimi,
samovoljnimi ali diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju
na noben način ne ovira vlagateljev druge pogodbenice pri
upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju in širitvi naložb ali
razpolaganju z njimi.

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se na ozemlju
druge pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v
zvezi z njimi sprejeti nobeni drugi ukrepi z enakovrednim
učinkom kot razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju
razlastitev), razen za namen v zvezi z notranjimi potrebami,
ki je v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu
z zakonitim postopkom in za takojšnje, učinkovito in ustrezno
nadomestilo.

2. Pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice zagotovi pravico
dostopa do svojih sodišč, upravnih sodišč in agencij ter vseh
drugih teles, pristojnih za razsojanje, in pravico pooblastiti
osebe po lastni izbiri, ki po ustreznih zakonih in predpisih
izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje zahtevkov in pravic v zvezi
z njihovimi naložbami.

2. Tako nadomestilo je enako dejanski vrednosti razlaščene
naložbe in se določi in izračuna v skladu z mednarodno
priznanimi načeli vrednotenja na podlagi poštene tržne
vrednosti razlaščene naložbe tik pred razlastitvijo ali preden
je nameravana razlastitev postala javno znana, kar je prej (v
nadaljevanju datum vrednotenja). Tako nadomestilo se
izračuna v prosto zamenljivi valuti po izbiri vlagatelja na podlagi
veljavnega tržnega menjalnega tečaja za to valuto na datum
vrednotenja in vključuje obresti po komercialni stopnji, določeni
na tržni podlagi, ki pa v nobenem primeru ni nižja od veljavne
obrestne mere LIBOR od datuma razlastitve do datuma plačila.

3. Pogodbenica nemudoma objavi ali kako drugače omogoči
dostopnost do svojih zakonov, predpisov, postopkov, navodil,
smernic ter upravnih odločb in sodnih odločb s splošno
veljavnostjo ter mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo na
izvajanje določb tega sporazuma ali na naložbe vlagateljev
druge pogodbenice na njenem ozemlju ali lahko vplivajo na te
določbe ali take naložbe.

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu
pogodbenice, ki je naložbo razlastila, pravico zahtevati, da
sodni ali drug pristojni in neodvisni organ te pogodbenice
nemudoma pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih
naložb v skladu z načeli tega člena.

4. Naložbe v pogodbenici prejemnici se ne pogojujejo z
operativnimi zahtevami, ki niso v skladu z obveznostmi, ki jih
je pogodbenica prejemnica prevzela v zvezi s sporazumi,
sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

4. Kadar zgoraj omenjene poštene tržne vrednosti ni mogoče
takoj ugotoviti, se nadomestilo določi na podlagi pravičnih
načel ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov in okoliščin,
kot so vloženi kapital, narava in trajanje naložbe,
nadomestitvena vrednost, revalorizacija, tekoči dohodek,
diskontirani denarni tok, knjižna vrednost in dobro ime.
Dokončno določen znesek nadomestila se nemudoma plača
vlagatelju.

5. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se v
pogodbenici prejemnici ne smejo sekvestrirati, zaseči ali se v
zvezi z njimi sprejeti podobni ukrepi, razen v skladu z zakonitim
postopkom in z ustreznimi načeli mednarodnega prava in
drugimi ustreznimi določbami tega sporazuma.
4. člen
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države
z največjimi ugodnostmi

5. Za večjo gotovost razlastitev vključuje situacije, ko
pogodbenica razlasti premoženje družbe ali podjetja, ki je
registrirano ali ustanovljeno po veljavni zakonodaji na njenem
ozemlju in v katerem ima vlagatelj druge pogodbenice svojo
naložbo, vključno prek lastništva deležev, delnic, zadolžnic
ali drugih pravic ali upravičenj.

1. Naložbam vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice ali z njimi povezanim dohodkom se zagotovi
obravnava, ki je poštena in pravična ter ni manj ugodna od
tiste, ki jo druga pogodbenica zagotavlja naložbam in dohodku
svojih vlagateljev ali vlagateljev katere koli tretje države.

6. Za namene tega sporazuma izraz "razlastitev" vključuje tudi
posege ali ureditvene ukrepe pogodbenice, ki imajo de lacto
učinek razlastitve, ker je zaradi njihovega učinka vlagatelju
dejansko odvzeto njegovo lastništvo, nadzor ali znatne koristi
v zvezi z njegovo naložbo ali lahko zaradi njih naložba izgubi
ekonomsko vrednost ali nastane na njej škoda, kot so
zamrznitev ali blokiranje naložbe, uvedba samovoljnih ali
previsokih davkov na naložbo, prisilna prodaja celotne naložbe
ali njenega dela ali drugi primerljivi ukrepi.

2. Pogodbenica zagotovi vlagateljem druge pogodbenice glede
upravljanja, vzdrževanja, uporabe in uživanja njihovih naložb
ali razpolaganja z njimi obravnavo, ki je poštena in pravična
ter ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem
ali vlagateljem katere koli tretje države.
3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice
kakršno koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegij na
podlagi:
a) katerega koli obstoječega ali prihodnjega
prostotrgovinskega območja, carinske unije, skupnega
trga ali podobnih mednarodnih sporazumov, vključno z
drugimi oblikami regionalnega gospodarskega
sodelovanja in mednarodnimi sporazumi za olajševanje
obmejne trgovine, katerih članica je ali lahko postane ena
ali druga pogodbenica;
b) katerega koli mednarodnega sporazuma, vključno z
regionalnim sporazumom, ki se v celoti ali pretežno
nanaša na obdavčenje.
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6. člen
Nadomestilo za izgube
1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada,
revolucije, narodne vstaje, izrednega stanja ali kakega
podobnega dogodka na ozemlju druge pogodbenice, ta
pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s
takšnimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino in
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, obravnavo, ki ni manj ugodna
od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem
katere koli tretje države.
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2. Če pogodbenici spora ne rešita v šestih (6) mesecih od
začetka takih pogajanj ali posvetovanj, se spor na zahtevo
ene ali druge pogodbenice s pisnim obvestilom predloži
arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega člena.

2. Brez poseganja v prvi odstavek se vlagatelju pogodbenice,
ki ima v katerem koli od primerov iz omenjenega odstavka
izgubo na ozemlju druge pogodbenice, ki je posledica:
a) zaplembe njegovih naložb ali njihovega dela, ki so jo izvedle
njene sile ali organi;
b) uničenja njegovih naložb ali njihovega dela, ki so ga
povzročile njene sile ali organi in ne bojno delovanje ali ga
niso narekovale razmere,
zagotovi vzpostavitev prejšnjega stanja ali nadomestilo, ki je
v obeh primerih takojšnje, ustrezno in učinkovito.

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen
primer na naslednji način. V dveh mesecih od prejema
zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega
člana arbitražnega sodišča. Ta dva člana nato izbereta
državljana tretje države, ki se po odobritvi pogodbenic imenuje
za predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik se imenuje
v treh (3) mesecih od datuma, ko sta bila imenovana druga
dva člana.

7. člen
Prenosi

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

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice
prost prenos sredstev v, zvezi z njihovimi naložbami ter zlasti,
vendar ne izključno:
a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje
ali razvoj naložb;
b) dohodka;
c) plačil po pogodbah in sredstev za odplačilo po posojilnih
pogodbah in njihovih obresti, povezanih z naložbo;
d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe;
e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 5. in 6.
člena tega sporazuma;
f) zaslužkov in drugih prejemkov državljanov iz tujine,
zaposlenih v zvezi z naložbo;
g) plačil iz 8. člena;
h) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora.

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in
zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana
in svojega zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici
prevzameta stroške za predsednika in druge stroške v enakih
delih. Glede stroškov lahko arbitražno sodišče odloči drugače.
Glede vseh drugih zadev arbitražno sodišče samo določi
svoj poslovnik.

2. Prenosi iz tega člena se opravijo brez omejitev ali odlašanja,
razen pri plačilih v naravi, po menjalnem tečaju, ki velja na
datum prenosa, v prosto zamenljivi valuti. V primeru odlašanja
pri izvedbi zahtevanih prenosov je prizadeti vlagatelj upravičen
prejeti obresti za čas takega odlašanja.

10. člen
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem
druge pogodbenice

3. Prenosi se izvedejo po dnevnem tržnem menjalnem tečaju,
ki velja v pogodbenici prejemnici na datum prenosa za valuto,
ki naj bi se prenesla. Če ni trga za tujo valuto, se za tečaj
uporabi zadnji menjalni tečaj za vhodne naložbe ali menjalni
tečaj, določen v skladu s predpisi Mednarodnega denarnega
sklada, ali menjalni tečaj za menjavo valut v posebne pravice
črpanja ali ameriške dolarje, kar je za vlagatelja najugodnejše.

1. Spori, ki nastanejo med pogodbenico in vlagateljem druge
pogodbenice v zvezi z njegovo naložbo na ozemlju prve
pogodbenice, se, kolikor je le mogoče, rešujejo po mirni poti.
2. Če takih sporov ni mogoče rešiti v šestih mesecih od datuma,
ko je stranka v sporu zahtevala mirno rešitev, tako da je
pisno obvestila drugo stranko, se spor na izbiro vlagatelja, ki
je stranka v sporu, predloži v reševanje prek enega od
naslednjih sredstev:
a) v skladu s katerimi koli ustreznimi, predhodno
dogovorjenimi postopki reševanja sporov;
b) pristojnemu sodišču pogodbenice, ki je stranka v sporu;
c) mednarodni arbitraži v skladu z naslednjimi odstavki tega
člena.

8. člen
Subrogacija
Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo svojemu
vlagatelju na podlagi danega jamstva ali garancije v zvezi z naložbo
na ozemlju druge pogodbenice, druga pogodbenica prizna prenos
vseh pravic in zahtevkov vlagatelja na prvo pogodbenico.
Subrogirana pravica ali zahtevek ne sme biti večja od prvotne
pravice ali zahtevka vlagatelja.

3. Če vlagatelj izbere, da se spor predloži v reševanje
mednarodni arbitraži, zagotovi še svoje pisno soglasje k
predložitvi spora enemu od naslednjih teles:
a) (1) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih
sporov (Center), ustanovljenemu na podlagi Konvencije
o reševanju investicijskih sporov med državami in

9. člen
Reševanje sporov med pogodbenicama
1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma se, kolikor je le mogoče, rešujejo s posvetovanji
ali po diplomatski poti.
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državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis
v VVashingtonu 18. marca 1965 (VVashingtonska
konvencija), če sta obe pogodbenici članici
VVashingtonske konvencije in se VVashingtonska
konvencija uporablja za spor;

8. Za namen točke b) drugega odstavka 25. člena
VVashingtonske konvencije se vlagatelj, ki ni fizična oseba in
je na datum pisnega soglasja iz šestega odstavka državljan
pogodbenice, ki je stranka v sporu, in ki je bil pred nastankom
spora med njim in to pogodbenico pod nadzorom vlagateljev
druge pogodbenice, obravnava kot "državljan druge države
članice" ter za namen šestega odstavka 1. člena pravil o
Dodatnem dogovoru kot "državljan druge države".

(2) Centru po pravilih, ki urejajo Dodatni dogovor za vodenje
postopkov s strani Sekretariata Centra (pravila o Dodatnem
dogovoru), če je vlagateljeva pogodbenica ali pogodbenica v
sporu, vendar ne obe, članica VVashingtonske konvencije;
b) arbitražnemu sodišču, ustanovljenemu po Arbitražnih
pravilih (Pravila) Komisije Združenih narodov za
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), kot jih stranki
v sporu lahko spremenita (organ za imenovanja iz 7.
člena Pravil je generalni sekretar Centra);
c) arbitražnemu sodišču, ustanovljenemu na podlagi
arbitražnih pravil katere koli arbitražne institucije, za katero
se medsebojno dogovorita stranki v sporu.

9. Arbitražne odločbe, ki lahko vključujejo prisoditev obresti, so
dokončne in zavezujoče za stranki v sporu. Vsaka
pogodbenica nemudoma prizna tako odločbo in zagotovi
učinkovito izvršitev takih odločb na svojem ozemlju.
10. V nobenem postopku, sodnem, arbitražnem ali drugačnem,
ali pri izvršitvi katere koli odločitve ali arbitražne odločbe v
zvezi z investicijskim sporom med pogodbenico in vlagateljem
druge pogodbenice pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo
svoje suverene imunitete. Noben protizahtevek ali pravica do
pobota ne sme temeljiti na dejstvu, da je zadevni vlagatelj
prejel ali bo prejel na podlagi pogodbe o zavarovanju
odškodnino ali drugo nadomestilo za vso domnevno škodo
ali njen del od katere koli tretje strani, javne ali zasebne,
vključno z drugo pogodbenico in njenimi enotami, agencijami
ali institucijami.

4. Ne glede na dejstvo, da je vlagatelj morda spor že predložil
zavezujoči arbitraži po tretjem odstavku, lahko pred začetkom
arbitražnega postopka ali med postopkom sodišče ali upravno
sodišče pogodbenice, ki je stranka v sporu, zahteva začasno
prepoved za ohranitev njegovih pravic in upravičenj pod
pogojem, da v to ni vključil zahteve za plačilo odškodnine.
5. Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo
investicijskega spora v reševanje zavezujoči arbitraži v
skladu z izbiro vlagatelja po točkah a) in b) tretjega odstavka
ali medsebojnim dogovorom obeh strank v sporu po točki c)
tretjega odstavka.

11. člen
Uporaba drugih pravil
Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe
ali prihodnje obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg
tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi
naložbam vlagateljev druge pogodbenice zagotavljala ugodnejšo
obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, taka pravila v obsegu,
kolikor so ugodnejša, prevladajo nad tem sporazumom.

6. a) Soglasje, dano v petem odstavku, skupaj s soglasjem,
danim po tretjem odstavku, izpolnjuje zahtevo po pisnem
dogovoru strank v sporu za namene II. poglavja
VVashingtonske konvencije, pravil o Dodatnem dogovoru,
člena II Konvencije Združenih narodov o priznanju in
izvršitvi tujih arbitražnih odločb, podpisane v New Yorku
10. junija 1958 (Newyorška konvencija), in 1. člena
Arbitražnih pravil UNCITRAL.
b) Katera koli arbitraža po tem členu, za katero se lahko
medsebojno dogovorita stranki v sporu, mora potekati v
državi pogodbenici Newyorške konvencije. Za namene
člena I Newyorške konvencije se šteje, da zahtevki,
predloženi v arbitražo po tem členu, izhajajo iz
trgovinskega razmerja ali posla.
c) Pogodbenica v zvezi s katerim koli sporom, predloženim
v arbitražo, ne prizna diplomatske zaščite ali vloži
mednarodnega zahtevka, razen če druga pogodbenica
ne upošteva odločbe, izdane v takem sporu, ali ne ravna
v skladu z njo. Vendar pa diplomatska zaščita za namene
te točke ne vključuje neformalnih diplomatskih izmenjav,
katerih edini namen je olajšati reševanje spora.

12. člen
Uporaba sporazuma
Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev iz ene
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi
zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti
ali so bile izvedene po njem.
13. člen
Odnosi med pogodbenicama
Določbe tega sporazuma se uporabljajo ne glede na to, ali imata
pogodbenici diplomatske ali konzularne odnose.
14. člen
Posvetovanja

7. Arbitražno sodišče, ustanovljeno po tem členu, odloča o
zadevah v sporu v skladu s tistimi pravnimi pravili, za katera
se lahko dogovorita stranki v sporu. Če takega dogovora ni,
uporablja pravo pogodbenice, ki je stranka v sporu, vključno
z njenimi kolizijskimi pravili in takimi priznanimi pravili
mednarodnega prava, kot se lahko uporabljajo, upoštevajoč
tudi ustrezne določbe tega sporazuma.

11. september2002

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o kateri koli
zadevi, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma. O kraju in času teh
posvetovanj se na predlog ene ali druge pogodbenice dogovori
po diplomatski poti.
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15. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika
podpisala ta sporazum.

1. Sporazum začne veljati trideseti dan od zadnjega pisnega
obvestila, s katerim pogodbenici druga drugo uradno obvestita,
da so dokončani njuni notranjepravni postopki.

Sestavljeno v Ljubljani dne 26. aprila 2002 kar ustreza 13 Safar
1423 H, v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem
jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah
v razlagi prevlada angleško besedilo.

2. Sporazum velja za začetno obdobje petindvajsetih (25) let in
se šteje, da je podaljšan pod enakimi pogoji za pet let in tako
naprej, razen če pogodbenica dvanajst (12) mesecev pred
iztekom začetnega ali kasnejših obdobij veljavnosti pisno
obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpove
sporazum.
3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja
veljavnosti tega sporazuma, veljajo določbe od 1. do 14. člena
še za nadaljnje obdobje dvajsetih (20) let od datuma
prenehanja veljavnosti tega sporazuma.

Za Vlado Republike Slovenije
Tea Petrin l.r.

Za Vlado Države Kuvajt
Nabeela Abdulla Al-Moulla l.r.

PROTOKOL

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb sta se
pooblaščena predstavnika sporazumela tudi o naslednji določbi,
ki je sestavni del sporazuma:

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika
podpisala ta protokol.
Sestavljeno v Ljubljani dne 26. aprila 2002 kar ustreza 13 Safar
1423 H, dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem
jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah
v razlagi prevlada angleško besedilo.

K točki c) tretjega odstavka 1. člena
Vlagatelji iz točke c) prvega odstavka 1. člena ne smejo vložiti
zahtevka na podlagi tega sporazuma, če so bile za isto zadevo
že uporabljene določbe kakega drugega sporazuma o zaščiti
naložb.
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Za Vlado Republike Slovenije
Tea Petrin l.r.
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Za Vlado Države Kuvajt
Nabeela Abdulla Al-Moulla l.r.
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4. člen

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Republiko Slovenijo in Državo Kuvajt o vzajemnem
spodbujanju in zaščiti naložb (v nadaljevanju: sporazum), ki ga je
za Republiko Slovenijo podpisala ministrica za gospodarstvo dr.
Tea Petrin, za Državo Kuvajt pa veleposlanica države Kuvajt v
Sloveniji, Nj. Eksc. Nabeela Abdulla Al-Moulla, je bil podpisan v
Ljubljani dne 26.4.2002 v slovenskem, arabskem in angleškem
jeziku.

oziroma ukrepov z enakovrednimi učinki, zaščita v primeru vojne
in drugih izrednih stanj, ter ureditev reševanja sporov. Poleg
običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama je
predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene
pogodbenice neposredno z drugo pogodbenico.
Sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene
pogodbenice, izvedene na ozemlju druge pogodbenice v skladu
z njeno zakonodajo, ne glede na to ali so bile izvedene pred
začetkom veljavnosti sporazuma ali po njem. Sklenjen je za
začetno obdobje petindvajsetih let, po izteku tega obdobja pa
velja za nadaljnja obdobja petih let, razen če ena ali druga
pogodbenica vsaj dvanajst mesecev pred iztekom katerega koli
od obdobij veljavnosti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji
nameri, da sporazum odpoveduje. Če bo sporazum prenehal
veljati iz razlogov in na način kot je predvideno s sporazumom,
bodo določbe sporazuma za naložbe, ki so bile izvedene pred
prenehanjem njegove veljavnosti, veljale še nadaljnjih dvajset let
po datumu prenehanja veljavnosti.

Sporazum je vzajemna dvostranska mednarodna pogodba, ki jo
pogodbenici sklepata z namenom olajševanja pretoka kapitala,
zagotavljanja pravne varnosti naložb in vlagateljev obeh
pogodbenic ter s tem spodbujanja naložb.
V sporazumu je določena obravnava vlagateljev in naložb, pri
čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od
zakonodaje pogodbenice, na čigar ozemlju naj se naložba izvede.
Obravnava vlagateljev in že izvedenih naložb v t.i. postustanovitvenem obdobju pa ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo
katera koli pogodbenica zagotavlja lastnim vlagateljem in njihovim
naložbam (nacionalna obravnava) oziroma po načelu največjih
ugodnosti vlagateljem iz tretjih držav in njihovim naložbam
(obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi).

Sporazum na podlagi 3. odstavka 75. člena Zakona o zunanjih
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija
zadevnega sporazuma ne zahteva spremembe obstoječih
oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene druge obveznosti
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega
kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izplačilo takojšnjega,
ustreznega in učinkovitega nadomestila v primeru razlastitve

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

C

11. september2002
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb.

/

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
/
6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

Sporazum je bil podpisan v slovenščini, arabščini in angleščini.

/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD.
univerza...)
/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
dr.Tea Petrin l.r.
MINISTRICA

/
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
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VLADO

REPUBLIKE

VLADO

ITALIJANSKE

PRIŠTETJU

NAFTE,

SLOVENIJE

IN

REPUBLIKE

OBVEZNIH

REZERV

P0LPR0IZV0D0V

DERIVATOV
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SUROVE

NAFTNIH

(BITORN)

- EPA 630 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

EVA:
2002-1811-0052
Številka: 331-10/2001-3
Ljubljana, 03.09.2002
Vlada Republike Slovenije je na 161. dopisni seji dne 03.09.2002
določila besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Miro Vidmar, državni podsekretar v Ministrstvu za
gospodarstvo.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O PRIŠTETJU OBVEZNIH REZERV SUROVE
NAFTE, POLPROIZVODOV IN NAFTNIH DERIVATOV,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

11. september2002
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ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
ITALIJANSKE REPUBLIKE O PRIŠTETJU OBVEZNIH REZERV SUROVE NAFTE,
POLPROIZVODOV IN NAFTNIH DERIVATOV

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte,
polproizvodov in naftnih derivatov, podpisan v Ljubljani 17. junija
2002.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O PRIŠTETJU OBVEZNIH REZERV SUROVE NAFTE,
POLPROIZVODOV IN NAFTNIH DERIVATOV
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Nosilec obveznosti vzdrževanja obveznih rezerv v Italiji lahko
njihov del hrani v Sloveniji, če se skladiščijo v objektu, ki je
opremljen za ta namen.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike sta
glede na to, da so se v Svetu Evropske unije države članice
Evropske unije dogovorile o vzdrževanju obveznih rezerv surove
nafte in/ali naftnih derivatov ter zlasti da je mogoče oblikovati
obvezne rezerve na ozemlju druge države članice s posebnimi
medvladnimi sporazumi, ki morajo vzpostaviti takšne postopke
sodelovanja, da bodo zagotavljali prepoznavnost, nadzor in
inšpekcijsko pregledovanje teh rezerv;

3. člen
Za uresničitev določb iz prejšnjega člena je potrebno dovoljenje,
ki ga na zaprosilo zainteresirane strani izda pristojni organ v
skladu s postopkom, določenim v tem členu.

glede na to, da Republika Slovenija pričakuje sprejetje v Evropsko
unijo,

1. Zaprosilo mora vsebovati te podatke:
a) ime in naslov nosilca vzdrževanja obveznih rezerv, ki prosi
za dovoljenje;
b) vrsto in količino obveznih rezerv;
c) če lastnik obveznih rezerv ni nosilec obveznosti, ime in naslov
lastnika obveznih rezerv, ki zagotavlja izpolnjevanje
obveznosti;
d) ime in naslov podjetja, ki je lastnik skladišča ali objekta, v
katerem se hranijo obvezne rezerve, natančno lokacijo
objektov in oznako konkretno uporabljenih rezervoarjev;
e) obdobje, za katero se prosi za dovoljenje, ki ne sme biti krajše
od treh koledarskih mesecev;
f) carinski in davčni režim, po katerem se obravnavajo obvezne
rezerve.

da Republika Slovenija nima zadostnih skladiščnih zmogljivosti
za vzdrževanje svojih obveznih rezerv,
da Republika Slovenija namerava v skladu z obveznostmi, ki
veljajo v Evropski uniji za obvezne rezerve, vzdrževati del svojih
obveznih rezerv na ozemlju drugih držav članic Evropske unije;
ob upoštevanju notranjih zakonodaj o obveznih rezervah naftnih
derivatov
sklenili:
1. člen

2. Ko pristojni organ države, do katere ima nosilec obveznosti
vzdrževanja obveznih rezerv obveznost, ugodno reši njegovo
zaprosilo, pošlje podatke iz 1. točke tega člena organu druge
države najpozneje trideset delovnih dni pred začetkom
obdobja, za katero se prosi za dovoljenje.

Za izvajanje določb tega sporazuma pomenijo:
a) "obvezne rezerve": količine uskladiščene surove nafte, njenih
polproizvodov in končnih proizvodov, potrebne za
izpolnjevanje veljavne zakonodaje obeh držav na tem
področju;

3. Pristojni organ države, na ozemlju katere se skladiščijo
obvezne rezerve, sporoči svojo odločitev pristojnemu organu
druge države najpozneje deset delovnih dni pred začetkom
obdobja, za katero se prosi za dovoljenje.

b) "obveznost vzdrževanja obveznih rezerv naftnih
derivatov":
1. v Italiji obveznost vzdrževanja obveznih rezerv naftnih
derivatov urejajo veljavni področni zakoni tako, da je
mogoče zagotoviti pokrivanje vsaj 90-dnevne porabe teh
derivatov v prejšnjem letu.
Skupno količino obveznih rezerv določa vsako leto
Ministrstvo za proizvodne dejavnosti, ki jo porazdeli med
nosilce obveznosti za njihovo vzdrževanje.

4. Ob kakršni koli spremembi okoliščin, navedenih v 1. točki
tega člena, je treba vložiti novo zaprosilo.
4. člen
Obvezne rezerve iz 2. člena je mogoče ob upoštevanju določb iz
8. člena v vsakem trenutku neovirano preseliti, tudi v kriznih
razmerah, z ozemlja države članice, ki jih skladišči, na ozemlje
druge države.

2. V Sloveniji je obveznost vzdrževanja obveznih rezerv
urejena tako, da bo mogoče do konca leta 2005 postopno
doseči količino obveznih rezerv, potrebno za pokrivanje
90-dnevne porabe teh derivatov v prejšnjem letu;

5. člen

c) "nosilec obveznosti": slovenski nosilec obveznosti za
oblikovanje in hranjenje obveznih rezerv je ZAVOD ZA
OBVEZNE REZERVE NAFTE IN NJENIH DERIVATOV.
Italijanski nosilci obveznosti za oblikovanje in hranjenje
obveznih rezerv so tisti, ki so v prejšnjem letu dali v promet
tiste vrste naftnih derivatov, ki jih predvidevajo področni zakoni;

Obvezne rezerve iz 2. člena se ne smejo šteti za izpolnjevanje
obveznosti nosilcev tiste države, v kateri so skladiščene, ampak
se prištevajo k obveznim rezervam države, za katero se hranijo.
6. člen

d) "pristojni organ":
v Sloveniji: Ministrstvo za gospodarstvo,
v Italiji: Ministrstvo za proizvodne dejavnosti,

Kdor v skladu z določbami tega sporazuma na ozemlju države
pogodbenice hrani obvezne rezerve za nosilca obveznosti druge
države, pošilja mesečno poročilo o teh rezervah pristojnemu
organu države, na ozemlju katere so oblikovane.

2. člen

Poročilo mora vsebovati:

Nosilec obveznosti vzdrževanja obveznih rezerv v Sloveniji lahko
njihov del hrani v Italiji, če se skladiščijo v objektu, ki je opremljen
za ta namen.

11. september2002

ime in naslov nosilca obveznosti, ki ga zavezuje zakonodaja
druge države pogodbenice, za katero se hranijo obvezne
rezerve;
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12. člen

vrsto In količino obveznih rezerv;
če lastnik obveznih rezerv ni nosilec obveznosti, ime in naslov
lastnika obveznih rezerv, ki zagotavlja izpolnjevanje
obveznosti;
ime in naslov podjetja, ki je lastnik skladišča ali objekta, v
katerem se hranijo obvezne rezerve, natančno lokacijo
objektov in oznako konkretno uporabljenih rezervoarjev.

Pogodbenici se na zahtevo ene strani lahko posvetujeta o vseh
vprašanjih, povezanih z razlago in uporabo tega sporazuma. Ob
kriznih razmerah v preskrbi se posvetujeta brez odlašanja.
13. člen

Pristojni organ države, na ozemlju katere so oblikovane obvezne
rezerve, po opravljenem pregledu teh rezerv obvesti pristojni
organ države uporabnice v prvih dvajsetih dneh naslednjega
meseca.

Če pogodbenica meni, da je treba v tem sporazumu spremeniti
katero od določb tega sporazuma, lahko zahteva od druge
države, da se začne postopek posvetovanj. Posvetovanja se
začnejo v 60 dneh od prejema zahteve za začetek postopka.
Ta sporazum se lahko soglasno spremeni z izmenjavo not po
diplomatski poti. Tako dogovorjene spremembe začnejo veljati po
enakem postopku kot sporazum.

7. člen
V zvezi z mesečno statistiko, predvideno v 4. členu Direktive 68/
414/EGS z dne 20. decembra 1968, država pogodbenica pošilja
Komisiji Evropske unije informativno poročilo o obstoju obveznih
rezerv, ki se v skladu s 6. členom omenjene direktive hranijo na
njenem ozemlju za drugo državo.

14. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove, in to vsaj tri mesece pred potekom koledarskega
leta. Odpoved začne učinkovati prvi dan naslednjega leta.

8. člen

Ob krizi v preskrbi odpoved ni mogoča. O odpovedi pa je treba v
vsakem primeru predhodno obvestiti Komisijo Evropske unije.

Če nosilec obveznosti po tem sporazumu vzdržuje obvezne
rezerve po sistemu, ki ni lastniški, morajo biti take rezerve last
nosilca obveznosti tiste države, na ozemlju katere so oblikovane.

Ta sporazum bo sprva, ko je Slovenija še vključena v Partnerstvo
za pristop k Evropski uniji, učinkoval le enostransko, torej le za
vzdrževanje obveznih rezerv slovenskih nosilcev obveznosti v
Italiji. Obojestransko pa bo sporazum začel učinkovati ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo.

Pogodba, ki določa režim, po katerem se hranijo obvezne rezerve,
mora izrecno vsebovati tudi klavzulo o prednostnem nakupu in
načinu določanja cene.
9. člen

15. člen

Na podlagi tega sporazuma lahko pristojni organ ene države
pogodbenice zahteva od ustreznega organa druge države, da
mu omogoči vse inšpekcijske preglede, ki se mu zdijo potrebni
za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti vzdrževanja obveznih
rezerv.

Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu prejema
drugega od obeh obvestil, s katerima se pogodbenici uradno
obvestita, da so njuni predvideni notranji ratifikacijski postopki
končani.

10. člen

V potrditev tega sta predstavnika, ki sta ju za to pravilno pooblastili
njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 17. junija 2002 v dveh izvirnikih, vsak
v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

Če pri izvajanju tega sporazuma država, na ozemlju katere so
uskladiščene obvezne rezerve v korist druge države
pogodbenice, ugotovi kakršno koli neizpolnjevanje njegovih
določb, obvesti o tem drugo državo v najkrajšem možnem času.
11. člen
Če kateri koli nosilec obveznosti vzdrževanja obveznih rezerv
ne izpolnjuje določb tega sporazuma, pristojni organ države, za
katero so bile oblikovane navedene rezerve, sproži ustrezni
postopek sankcioniranja v skladu s svojo zakonodajo.

poročevalec, št. 85

Za Vlado Republike Slovenije
Tea Petrin l.r.
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Za Vlado Italijanske republike
Norberto Cappello l.r.

11. september2002

\
3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.

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

OBRAZLOŽITEV

Do izgradnje manjkajočega rezervoarskega prostora v Republiki
Sloveniji bo del obveznih rezerv Republike Slovenije skladiščen v
državah članicah Evropske unije, za kar pa je potrebno v skladu
z direktivami Evropske unije št. 68/414/EEC in 98/93/EC ter
Zakonom o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah predhodno
skleniti s temi državami bilateralne sporazume.

obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, kot nosilec obveznosti
za oblikovanje in hranjenje obveznih rezerv.
Sporazum določa pogoje za vložitev zaprosila za skladiščenje,
podajanje mesečnega poročila o zalogah ter določbe o urejanju
medsebojnih odnosov obeh držav.
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, enostransko bo
učinkoval dokler je Slovenija še vključena v Partnerstvo za pristop
k Evropski uniji, obojestransko pa ob vstopu Slovenije v Evropsko
unijo.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, poiproizvodov
in naftnih derivatov sta dne 17.06.2002 v Ljubljani podpisala dr.
Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo in Nj. Eksb. gospod
Norberto Cappello, veleposlanik Italijanske republike v Ljubljani.

Ratifikacija Sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.

Sklenjeni sporazum z Italijansko republiko predvideva prištetje
obveznih rezerv surove nafte, poiproizvodov in naftnih derivatov,
skladiščenih na ozemlju Italijanske republike k obveznim
rezervam, ki jih mora zagotavljati Zavod Republike Slovenije za

11. september2002

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih
sredstev.
•
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov
in naftnih derivatov

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto):
2005

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi":

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
DA

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
70., 71. in 80. člen.
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:
Obveznosti so delno izpolnjene.

6. Ali Je predlog akta preveden In v kateri jezik?
DA, v italijanski jezik.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Obveznost bo s sklenjenim Sporazumom izpolnjena, saj se
bo s tem uresničil del petletnega programa nabave naftnih
derivatov, katerega je Republika Slovenija posredovala v
Dodatnih pojasnilih k pogajalskim izhodiščem za poglavje 14Energija.

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECO,
Univerza...):
g. Klaus Johanssen, Ministrstvo za gospodarstvo Nemčije,
Komisija ES
8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev:
Sporazum se posredno nanaša na Državni program RS za
prevzem pravnega reda Evropske unije področje 3.4.4.
Energetika.

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:
Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Direktive št. 68/414/EEC in 98/93/EC.
Predlagani akt je usklajen s predpisi EU.
a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
DA

Renata VITEZ l.r.
DRŽAVNA SEKRETARKA

b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /

dr.Tea PETRIN l.r.
MINISTRICA

i
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Poročilo o

IZVAJANJU

GRADNJE,

LETNEGA

NAČRTA

VZDRŽEVANJA

MODERNIZACIJE

JAVNE

INFRASTRUKTURE

ZA

IN

ŽELEZNIŠKE

LETO

2001

- EPA 613 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ki ga pošilja na podlagi 13. člena Zakona o železniškem
prometu.

Številka: 343-01/2001-3
Ljubljana, 25.07.2002

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bo kot njen
predstavnik na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in
njegovih delovnih teles sodeloval:

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002
sprejela:
- POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA NAČRTA GRADNJE,
VZDRŽEVANJA IN MODERNIZACIJE JAVNE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE ZA LETO 2001,

- Jakob Presečnik, minister za promet.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

<
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MODERNIZACIJE JAVNE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE ZA LETO 2001
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0.

Opis proračunskih postavk:
Proračunska postavka 6609 je namenjena za financiranje
tekočega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij in
modernizacije javne železniške infrastrukture.

SESTAVA DOKUMENTA LETNI NAČRT
GRADNJE, VZDRŽEVANJA IN MODERNIZACIJE
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA
LETO 2001

Proračunske postavke 8732, 1354 in 1355 pa zagotavljajo
proračunska sredstva za sofinanciranje investicij, ki so bile
delno financirane s tujimi viri.

0.1. SEZNAM TABEL Z OBRAZLOŽITVIJO
-

Tabela 1:

Tekoče in investicijsko vzdrževanje, gradnja in
modernizacija javne železniške infrastrukture

Tabela 2:

Vsebina tabele: V tabeli so prikazana vsa finančna sredstva,
ki se vodijo v proračunu R Slovenije na proračunskih
postavkah 6609, 8732, 1354 in 1355. Tabela ima kolone A, B
in C:
v koloni A so skupaj finančna sredstva,
v koloni B so sredstva proračuna,
v koloni C so sredstva poroštvenega posojila, ki ga bo v
skladu z Zakonom o poroštvu vrnil proračun R Slovenije,

11. september2002

Neizkoriščena posojila iz preteklih let za investicije
v javno železniško infrastrukturo

Vsebina tabele: v tabeli so prikazana finančna sredstva in
namen porabe za neizkoriščena posojila iz preteklih let.
Sredstva bodo izkoriščena v letu 2002.
0.2. TABELE (TABELE 1-3)
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Tabela 1: TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, GRADNJA IN
MODERNIZACIJA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
v 000 SIT
Post.

Konto

6609

Naziv postavke

Skupaj finančna
sredstva
v letu 2001
A
11.132.518

Gradnja, vzdrževanje in modernizacija
železniške infrastrukture

Poroštveno
posojilo

B

C
5.132.518

6.000.000

9.028.118
2.129.869
1.198.052
5.431.833
268.364

3.972.118
429.869
298.052
2.975.833
268.364

5.056.000
1.700.000
900.000
2.456.000

4202 Nakup opreme
Računalniška in komunikacijska oprema
Dopolnitev TK naprav

209.851
75.000
134.851

118.351

91.500
75.000
16.500

4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije
Sanacija objektov spodnjega ustroja
Ni vojska križanja
Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor

552.849
103.000
194.349
255.500

150.349
31.000
119.349

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje SV in TK. naprav
Investicijsko vzdrževanje VM in EO
Investicijsko vzdrževanje prog
Zahodna obvoznica Maribor

832.148
150.672
88.781
314.484
278.211

832.148
150.672
88.781
314.484
278.211

4208

Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
Dokumentacija, nadzor in inženiring
Projektna dokumentacija

509.552

59.552

450.000

386.995

59.552

327.443

1.868.648
1.868.648

1.868.648
1.868.648

0

0

1.313.514
423.049

1.313.514
423.049

18.012
869.823

18.012
869.823

2.621

2.621

14314.680

8314.680

4025

8732
4204

Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje SV in TK naprav
Tekoče vzdrževanje VM in EO
Tekoče vzdrževanje prog
Službe PE vzdrževanja infrastrukture

LSIF
Ormož - Murska Sobota - Žerovinski klanec

1354 4204 ISPA CFCU 2000 - Križni vrh
1355

Proračun 2001

Lastna udeležba
4204 Modernizacija proge Ormož - Murska
Sobota
Sanacija useka Križni vrh
Lastna udeležba EBRD/EIB (Modernizacija
SV naprav na progi Lj-Sežana)
Začasno financiranje - Ormož - MS in
Sanacija useka Križni Vrh
r SKUPAJ
f-4 <

poročevalec, št. 85

40

118.351

402.500
72.000
75.000
255.500

6.000.000
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Tabela 2: NEIZKORIŠČENA POSOJILA IZ PRETEKLIH LET ZA INVESTICIJE V
JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO
"

" /
v ooo srr

Namen

Stanje sredstev 01.01.2001 Stanje sredstev 31.12.2001

KFW
posodobitev
železniške infrastrukture

3.187.554

KFW (Kreditanstalt fiir Wiederaufbau) - neizkoriščena posojila so
na razpolago in so upoštevana v Letnem načrtu gradnje,
vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture za
leto 2002 za posamezne namene.

VZDRŽEVANJE IN MODERNIZACIJA OBSTOJEČE
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE

KFW posodobitev železniške infrastrukture: finančna sredstva
so bila angažirana s pogodbami že v prejšnjem obdobju, za
sklepanje pogodb v letu 2002 je ostalo prostih še 237,6 mio SIT.

Tekoče vzdrževanje infrastrukturnih objektov zagotavlja normalno
obratovalno sposobnost javne železniške infrastrukture ter
predstavlja ključni element varnosti in rednosti železniškega
prometa.

Tabela 1: Financiranje nalog tekočega in investicijskega
vzdrževanja je bilo realizirano v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001 in Letnega načrta gradnje, vzdrževanja
in modernizacije javne železniške infrastrukture.

Tekoče vzdrževanje se opravlja v krajših časovnih presledkih in
obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje
manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na
progah, signalno varnostnih in telekomunikacijskih napravah, vozni
mreži, elektro napajalnih postajah ter na zgradbah in opremi, s
čimer se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje sredstev
železniške infrastrukture, niso pa dokončno odpravljene slabosti
in kritične točke na progah in napravah.

Tabela 2: Kredite KFW je na podlagi poroštva RS najelo javno
podjetje SŽ d.d. Vsa sredstva so bila angažirana z izvajalskimi
pogodbami v prejšnjem obdobju. Vse izvajalske pogodbe je
sklepalo javno podjetje SŽ d.d.. Lastnik objektov in naprav javne
železniške infrastrukture, ki se financirajo iz teh kreditov, je država.
Javno podjetje SŽ d.d. v letu 2001 izvaja plačila iz sredstev že
angažiranih kreditov na podlagi izvajalskih pogodb, ki so zaradi
izvajanja del bila neizkoriščena v zneskih, kot so navedeni v
tabeli 2.

1.

237.598

Stanje naprav, med katerimi je veliko takih, ki jim je življenjska
doba že pretekla (zaradi zastarelosti naprav, ni mogoče nabaviti
rezervnih delov), narekuje večji obseg tekočega vzdrževanja, ki
predstavlja edini način zagotavljanja minimalnega tehničnega
eksploatacijskega nivoja naprav.

REBALANS LETNEGA NAČRTA VZDRŽEVANJA,
MODERNIZACIJE IN NOVOGRADENJ JAVNE
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2001

Za potrebe tekočega vzdrževanja javne železniške infrastrukture
so v letu 2001 predvidena naslednja skupna finančna sredstva
(vir proračun, poroštveno posojilo).

Na podlagi Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške
infrastrukture in Predloga sprememb in dopolnitev Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture in skladno
z 11. in 21. členom Zakona o železniškem prometu (ZzelP- Ur.list
RS št.92/99 z dne 12.11.1999) so bile za leto 2001 opredeljene
aktivnosti na področju vzdrževanja, modernizacije in novogradnje
javne železniške infrastrukture v celoti realizirane. Financiranje
je potekalo, kot je prikazano v tabeli 1.

Tekoče vzdrževanje SV in TK naprav
Tekoče vzdrževanje VM in EO
Tekoče vzdrževanje prog
Službe PE Vzdrževanja infrastrukture

2.129.869.000
1.198.052.000
5.431.833.000
268.364.000

Skupaj tekoče vzdrževanje

9.028.118.000 SIT

SIT
SIT
SIT
SIT

Del plačil je bil realiziran iz proračuna RS za leto 2002:
- tekoče vzdrževanje železniške
infrastrukture
102.456.196,19 SIT
- lastna udeležba
373.559.890,11 SIT.

11. september2002

41

poročevalec, št. 85

1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Lot 2

Investicijsko vzdrževanje objektov železniške infrastrukture se
izvaja v časovnih obdobjih, ki so daljša od enega leta in obsega
večja vzdrževalna dela, ki zagotavljajo delovanje sredstev v času
trajanja njihove življenjske dobe. Investicijsko vzdrževanje se
izvaja le delno v lastni režiji, večji del sestavljajo storitve drugih
izvajalcev.

Lot 3

Celotno investicijo je potrebno zaključiti do konca leta 2003, kar je
zahteva finančnega memoranduma o sofinanciranju projekta s
sredstvi donacij EU. V letu 2001 je bil v celoti končan LOT 1 oz. 1.
faza projekta in izvajali so se postopki za LOT 2 oz. 2. fazo.
Finančna sredstva, ki so bila zagotovljena v proračunu 2001 na
PP Lastna udeležba, so bila na podlagi sklepa Vlade
prerazporejena za financiranje odprave posledic suše,
sofinanciranje nalog avtobusnih prevoznikov in drugo. V proračunu
in v Letnem načrtu gradnje, vzdrževanja in modernizacije javne
železniške infrastrukture v letu 2002 je zato ponovno uvrščena
naloga Izvedba projekta Modernizacija SV naprav na progi Ormož
- MS. Vse aktivnosti so na takšnem nivoju, da bo LOT 2 v celoti
izveden v letu 2002.

Za potrebe investicijskega vzdrževanja javne železniške
infrastrukture so v letu 2001 predvidena naslednja finančna
sredstva (vir proračun):
Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprav
Investicijsko vzdrževanje VM in EO
'
Investicijsko vzdrževanje prog
Zahodna obvoznica Maribor

150.672.000
88.781.000
314.484.000
278.211.000

Skupaj Investicijsko vzdrževanje

832.148.000 SIT

- modernizacijo SV in TK naprav na odseku proge Ormož
- Murska Sobota
- izvedbo izogibališča Bratonci, rekonstrukcijo postaje
Ivanjkovci, 2. faza

SIT
SIT
SIT
SIT

Sanacija useka Križni vrh z obnovo proge od km
563+346 do km 564+860 na progi Zidani most Maribor (program ISPA)

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE JAVNE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE
OBNOVA OBSTOJEČIH PROG

Sanacija useka Križni vrh z obnovo proge od km 563+346 do km
564+860 na progi Zidani most - Maribor se je pričela konec leta.
Dela potekajo po terminskem planu.

Naloge pri obnavljanju obstoječih prog so bile delno financirane iz
proračuna R Slovenije in delno s sredstvi neizkoriščenih posojil,
ki jih je javno podjetje SŽ d.d. najelo v preteklih letih.

Ker je nekaj finančnih sredstev donacij ISPA ostalo neangažiranih,
je bil realiziran postopek za vključitev dodatnega projekta na postaji
Ponikva.

Zaradi omejenih sredstev modernizacije ne potekajo v celoti po
obsegu, kot je načrtovano v Nacionalnem programu.

Povečanje hitrosti na progi Ljubljana - Maribor
Za dokončanje del, ki so se izvajala z nalogo za povečanje hitrosti
na posameznih progovnih odsekih, so bila v letu 2001 zagotovljena
potrebna finančna sredstva (vir poroštveno posojilo) v višini
255.500.000 SIT. Sredstva so bila porabljena za financiranje
izvedbe menjave sledilnih ter programskih kablov postajnih
signalno varnostnih naprav, preureditev signalno varnostnih
naprav glavnih signalov, zamenjavo stebrov glavnih signalov zaradi
vidljivosti in zamenjavo elektromehanskih pogonov s hidravličnimi
v kompletu s pritrdilnimi garniturami.

POSODOBITEV INFORMACIJSKIH IN
TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV
Računalniška in komunikacijska oprema
Investicija poteka od leta 2000. V letu 2001 so dela končana in
financirana v skladu z načrtom.
Modernizacija SV naprav na progi Ljubljana - Sežana

Projektna dokumentacija

Izvajanje projekta modernizacije signalno varnostnih naprav na
progi Ljubljana - Sežana je bilo v letu 2001 bistveno upočasnjeno.
Sredstva za financiranje izvedbe projekta so bila v tekočem letu
zmanjšana zaradi dodatnih obveznosti, poleg tega pa je izvajalec
predlagal izvedbo dodatnih del in podražitev izvedbe
dogovorjenega obsega. Na tej osnovi je bil sklenjen dodatek k
osnovni pogodbi. Aneks določa dokončno izvedbo in financiranje
v letu 2002. Projekt bo v celoti končan in predan v uporabo konec
leta 2002.

Finančna sredstva predvidena v okviru "projektne dokumentacije"
so namenjena za:
- izdelavo razvojnih študij, programov in projektov, ki so
predvideni z Nacionalnim programom razvoja Slovenske
železniške infrastrukture,
izdelavo projektne dokumentacije v zvezi z državnim
razvojnim programom,
izdelavo projektne dokumentacije za 2. tir Divača - Koper,
- za ureditev zemljišč.

PROGE ZA VIŠJE IN VISOKE HITROSTI

Finančna sredstva so bila zagotovljena tako v proračunu R
Slovenije kot v poroštvenem posojilu. Sredstva proračuna R
Slovenije so bila v celoti realizirana za financiranje študij, na
sredstvih poroštvenega posojila pa je del sredstev ostal za
izdelavo projektne dokumentacije v letu 2002, kar vse je
vsebovano v Letnem načrtu gradnje, vzdrževanja in
modernizacije javne železniške infrastrukture za leto 2002. Ta
znesek je 109,257 mio SIT.

Modernizacija proge Ormož - Murska Sobota -1. faza
(program PHARE - LSIF)
Modernizacija proge Ormož - Murska Sobota zajema 3
podprojekte (Lote):
Lot 1 - rekonstrukcijo postaje Ivanjkovci, 1. faza, postaje Ljutomer
in sanacijo Žerovinskega klanca
poročevalec, št. 85
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NOVOGRADNJE

izvajala dela v vrednosti 1.769.822.706,88 SIT. V istem obsegu
bo realizirano tudi financiranje, s tem pa bo projekt dokončno
izveden in predan v uporabo.

Nova železniška povezava z Madžarsko
V letu 2001 so bila v okviru projekta dokončana gradbena dela,
vgradnja signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter
ureditev cest.

Gradnja 2. tira Divača - Koper
V letu 2001 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izdelavo osnutka
lokacijskega načrta, kar obsega pripravo strokovnih podlag (idejni
projekt, presoja vplivov na okolje in študije, ki izhajajo iz zahtev
dajalcev soglasij).

Za dokončanje navedenih del so predvidena sredstva (vir kredit
domačih bank iz preteklih let) v višini 7.065.500.000,00 SIT.
Financiranje iz sredstev kredita se delno prenaša tudi v leto 2002.
Vsa finančna sredstva po namenskem kreditu za dokončno
izvedbo in financiranje proge, ki ga je s poroštvom Vlade najelo
javno podjetje SŽ d.d., so angažirana, torej so sklenjene vse
izvajalske pogodbe za izvedbo projekta. V letu 2002 se bodo

11. september2002

V letu 2001 so bile izdelane dodatne študije, na podlagi katerih bi
bilo možno dokončno opredeliti ekonomičnost izgradnje drugega
tira. Proučevale so se tudi možnosti za modernizacijo sedanjega
tira med Koprom in Divačo.

43

poročevalec, št. 85

—
-

—

——
- j. ■ i':
;

,

*
'

*
- '

;
.
; . J

.
5-6' • '

i 1t,VIt .

■.

• i. ■ ■:
u'- V

•'
,
^ /.ii .

-i

v,

=

■ i
■

,

■
'' '

\
.

'

■ «

•

■

■■

v

.1}s ■

■

■
a:-,

V
r

'

i ■

, . '

. >.

■
.

.
.
>

1

A •>#»; "

,»
-v

>

■

44

11. september2002

Poročilo

NADZORNEGA

ODBORA

FINANCIRANJE

ZA

ODLAGANJE

ODPADKOV IZ

SKLADA

ZA

SKLADA

RAZGRADNJE

ZA

NEK

IN

RADIOAKTIVNIH

NEK

LETO

0

POSLOVANJU

2001

- EPA 623 - III
Nadzorni odbor Sklada opozarja, od leta 1996 dalje
Državnemu zboru Republike Slovenije redno poroča o
poslovanju Sklada. Državni zbor Republike Slovenije do
današnjega dne še nI obravnaval nobenega Izmed
posredovanih poročil.

Nadzorni odbor
Sklada za financiranje razgradnje NEK In za odlaganje
radioaktivnih odpadkov Iz NEK
Štev: EPB/MŠ-119/02-NO
Datum: 13.08.2002
Zadeva:

Letno poročilo Državnemu zboru Republike
Slovenije za leto 2001

Skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS
štev. 75/94), Odlokom o imenovanju predsednice in devetih
članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS
štev. 17/00, popravek 23/00) ter 21. členom Statuta Sklada, je
Nadzorni odbor Sklada na svoji 6. seji dne 15. julija 2002 pripravil
Poročilo o poslovanju sklada v letu 2001, katerega pošilja v
prilogi dopisa.

Predsednica Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO in NEK
Eva Pučnik Bitenc, l.r.

V prilogi;
Poročilo NO Sklada za leto 2001
Mnenje Revizijske družbe Podboršek d.o.o.
o računovodskih izkazih Sklada za leto 2001
Poročilo o poslovanju Sklada za leto 2001

Predsednica, kakor tudi člani Nadzornega odbora Sklada, so
pri obravnavi poročila v Državnem zboru Republike Slovenije
pripravljeni aktivno sodelovati. V kolikor bi bilo takšno
sodelovanje dobrodošlo, prosijo, da se jih o tem obvesti.

11. september2002
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

Poročilo
NADZORNEGA ODBORA
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
o poslovanju SMada
za leto2001

Krško, julij 2002

poročevalec, št. 85
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Poročilo Nadzornega odbora Sklada
o poslovanju Sklada za leto 2001

Krško, julij 2002
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Na osnovi 4. odstavka 7. člena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško (Ur. list RS št. 75/94) ter 21. člena Statuta
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, je
Nadzorni odbor Sklada na svoji 6. seji dne 15. julija 2002 sprejel

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
za leto 2001

1. Uvod

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v
nadaljnjem besedilu Sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Zakona o
Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem
besedilu Zakon o Skladu) dne 17. decembra 1994 (Ur. list RS štev. 75/94).
Dne 11. januaija 1996 je bil Sklad registriran pri Okrožnem sodišču v
Krškem.
Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne
Krško (v nadaljnjem besedilu NE Krško), za varno skladiščenje ter končno
odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. Zavezanec za
obračun in vplačilo sredstev je NE Krško. Višina prispevka je določena s
Programom razgradnje NE Krško in je ob sprejetju Zakona o Skladu znašala
0,61 tolaija za kWh proizvedeno v NE Krško, od 24.04.1997 pa znaša višina
rednega prispevka 0,462 tolaija za kWh. NE Krško plačuje Skladu še
nadalje prispevek v višini 0,61 tolaija za kWh, in sicer do poplačila dolga,
po izvensodni poravnavi, za leti 1995 in 1996. Po planu razgradnje NE
Krško, ki gaje sprejela Vlada RS (sklep vlade št. 315-03/93-1/30-8 z dne
12.09.1996 ter dopolnilo št. 315-03/97-4 (N) z dne 24.04.1997), je
določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje, ki predvideva
obratovanje elektrarne do leta 2023. Obveznost plačevanja prispevka v
Sklad je nastala 17.12.1994, do leta 2023 pa je potrebno po prvotni oceni
zbrati cca 100.15 milijard tolarjev1.
Delo Sklada, na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Skladu ter 18.
člena Statuta Sklada, nadzoruje Nadzorni odbor Sklada.

1

Plan razgradnje NE Krško, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije na svoji 212. redni seji dne 12. septembra 1996.
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1.1 Upravni odbor Sklada
Sldad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane.
Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike
Slovenije, enega člana Vlada Republike Slovenije in enega lokalna
skupnost, na območju katere stoji NE Krško.
Upravni odbor v sestavi Branko Jane, predsednik ter člani Vojko Pšenica,
Vitja Rode, Jože Slivšek in dr. Marjan Vezjak, katerega mandat traja štiri
leta, je bil konstituiran 19.04.1999.
V letu 2001 se je Upravni odbor Sklada sestal na petih rednih sejah, na eni
medni seji ter izvedel eno korespondenčno sejo. Na sejah je sprejel
Finančni načrt in Naložbeno politiko za leto 2001 ter sklepal o vseh za
Sklad pomembnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. Poročilo o
poslovanju Sklada za leto 2001, je Upravni odbor Sklada sprejel na 19. seji
dne 27. maja 2002.

1.2 Nadzorni odbor Sklada
Državni zbor Republike Slovenije je imenoval Nadzorni odbor Sklada dne
18. februaija 2000 (Ur. list RS štev. 17/00, popravek 23/00). Nadzorni
odbor sestavljajo: Eva Pučnik Bitenc, predsednica ter člani mag. Breda
Gajšek, dr. Anton Jeglič, mag. Franc Laj, Branko Majes, Mauricio Olenik,
Ferdo Pinterič, mag. Andrej Seliškar, dr. Janez Sušnik in Peter Žigante.
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2. Delo Nadzornega odbora Sklada
Z imenovanjem je Državni zbor Republike Slovenije Nadzornemu odboru
Sklada izrekel zaupnico, istočasno pa naložil odgovornost, da Državni zbor
Republike Slovenije opozarja na probleme in nepravilnosti.
Nadzorni odbor je na podlagi obveznosti, ki mu jo nalaga 7. člen Zakona o
Skladu, pregledoval poslovanje Sklada in o svojih ugotovitvah redno, enkrat
letno, poročal Državnemu zboru Republike Slovenije, in sicer vse od
ustanovitve dalje.
Poročila je Državnemu zboru posredoval:
• za leto 1995, 26.04.1996 (objava Poročevalec
• za leto 1996, 02.04.1997 (objava Poročevalec
• za leto 1997, 05.10.1998 (objava Poročevalec
• za leto 1998, 24.12.1999 (objava Poročevalec
• za leto 1999, 06.03.2001 (objava Poročevalec
• za leto 2000, 24.10.2001.

DZ RS
DZ RS
DZ RS
DZ RS
DZ RS

št.
št
št.
ŠL
št.

19/96),
7/97),
63/98),
4/00),
20/01),

Nadzorni odbor Sklada ponovno opozarja, da Državni zbor Republike
Slovenije ni obravnaval nobenega izmed zgoraj navedenih poročil.
Poslovanje Sklada za leto 2001 je na podlagi sklepa Upravnega odbora
Sklada, sprejetega na 15. seji dne 8.11.2001, revidirala Revizijska družba
Podboršek d.o.o. iz Ijubljane.
V letu 2001 se je Nadzorni odbor Sklada sestal na treh sejah.
Na 2. seji dne 14.2.2001 je Nadzorni odbor obravnaval Poročilo o
poslovanju Sklada v letu 1999 ter pripravili Poročilo Nadzornega odbora
Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 1999.
Na 3. seji, ki je potekala 18.04.2001 na sedežu Agencije za radioaktivne
odpadke v Ljubljani, so bili člani Nadzornega odbora izčrpno informirani o
delu, ciljih ter problematiki, ki se navezuje na odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NE Krško. V razpravi so zavzeli stališče, da bi morala Agencija
za radioaktivne odpadke delu, ki ji je zaupano, pristopiti resno in odgovorno
oz., da ne dosega pričakovanih rezultatov v smeri iskanja potencialnega
območja za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov iz NE
Krško.
Na 4. seji dne 12.09.2001 so se člani Nadzornega odbora Sklada informirali
o delu Sklada, ter se posvetili aktualni problematiki. Posebno pozornost so
namenih osnutku Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij,
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem
in razgradnjo. K tematiki so pripravili pisno mnenje ter ga posredovali
Državnemu zboru Republike Slovenije — Odboru za infrastrukturo, okolje in
prostor, predsedniku Vlade Republike Slovenije ter medijem. Obravnavali
so Poročilo o poslovanju Sklada za leto 2000 ter pripravili Poročilo
Nadzornega odbora Sklada o poslovanju Sklada za leto 2000.
poročevalec, št. 85
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3. Poslovanje Sklad« v leta 2001

3.1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti NE Krško iz naslova prispevka za
razgradnjo
Sklad si je za leto 2001 postavil naslednje cilje:
•
•

zagotoviti poravnavanje obveznosti za dobavljeno električno energijo,
zagotoviti poravnavanje obveznosti, ki so nastale v preteklih letih in so
regulirane s posebnimi dogovori.

Tabela 1: Kumulativni pregled gibanja vplačil in dolgoročnih obveznosti NE Krško
v obdobju 1995-2001
V 000 SIT
Obdobje
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
SKUPAJ

Vplačila
0
200.000
698.778
1.864.905
2.226.999
3.869.046
3.940.865

2.971.316
6.581.636
8.645.093
9.699.883
10.452.197
9.943.811
9.453.527

12.800.593

9.453.527

V obdobju od leta 1995 do 1997, NE Krško Skladu skoraj ni nakazovala
sredstev (v treh letih je plačala komaj dobrih 9% vseh svojih obveznosti), kar
je pogojevalo vložitev tožb zoper NE Krško, podpisani pa sta bili tudi dve
izvensodni poravnavi. S prvo poravnavo sta NE Krško in Sklad dne
12.05.1997 sklenila dogovor o poravnavi zapadlih neplačanih obveznosti iz
prispevka in obresti do 31.12.1996, v skupnem znesku 6.S81 mio SIT, kar
ob upoštevanju predvidene proizvodnje NE Krško pomeni, da bi bile
obveznosti poplačane v Sklad v približno 12 letih. Na dan 17.04.1998 je bila
sklenjena druga delna izvensodna poravnava, ki se je nanašala na zapadle
obveznosti na osnovi proizvedene električne energije za Republiko Slovenijo, v
višini 813,9 mio SIT za leto 1997. S tretjim dogovorom, ki sta ga Sklad in NE
Krško sklenila 14.09.1999, je bilo dogovotjeno plačilo obveznosti iz naslova
prispevka za dodatno dobavljeno električno energijo iz leta 1998 in 1999, v
višini 1.139 mio SIT.
Ker NE Krško do 31.5.2000 ni redno poravnala svojih obveznosti, sta Sklad in
NE Krško junija 2000 sklenila že četrti dogovor o poravnavi zapadlih obveznosti
v višini 1.719 mio SIT, septembra 2000 pa aneks k dogovoru, s katerim sta
dogovorila poravnavo zamudnih obresti iz preteklih obdobij. Z dogovorom in
aneksom k dogovoru so regulirane zapadle obveznosti NE Krško sa
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električno energijo dobavljeno slovenskemu elektrogospodarstvu, ki jih
NE Krško tudi redno poravnava.
Iz tabele št. 1 je razvidno, da se je skupni dolg NE Krško v letu 2000 prvič
začel zmanjševati, ker je NE Krško v tem letu poravnavala zapadle obveznosti
iz preteklih obdobij.
Tudi v letu 2001 je NE Krško celotno električno energijo dobavila
slovenskemu elektrogospodarstvu. Skladu je iz naslova tekočega prispevka
vplačala 2.336,4 mio SIT. Iz naslova zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij
je NE Krško do konca leta vplačala 1.604,4 mio SIT, in sicer iz poravnav I, IV,
aneksa k poravnavi IV in pogodbenih zamudnih obresti. Do konca leta 2001
je vplačala 3.940,8 mio SIT kar pomeni 1,8 % več kot v preteklem letu.
Neporavnan in nereguliran ostaja dolg NE Krško, ki je na dan 31.12.2001
znašal 6.060 mio SIT (za dobavljeno električno energijo hrvaškemu
elektrogospodarstvu v letih 1997 in 1998).
Od 20.6.2000 da\je, NE Krško v celoti poravnava tekoče obveznosti, kot
tudi vse dogovorjene obveznosti iz preteklih obdobij.
Grafi: Struktura skupnega dolga NE Krško na dan 31.12.2001

slovenski dolg
4%

Skupen dolg NE Krško na dan 31.12.2001 znaša 9.454 mio SIT, od tega
predstavlja obveznost NE Krško iz naslova električne energije, dobavljene
hrvaškemu elektrogospodarstvu 9.038 mio SIT, od katerih je 3.695 mio SIT
zamudnih obresti. Dolg v višini 416 mio SIT predstavlja obveznost NE Krško
iz naslova električne energije, dobavljene slovenskemu elektrogospodarstvu,
ki še ni zapadel ter je reguliran s poravnavo I ter je bil poplačan v prvi polovici
leta 2002.
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Graf 2: Prikaz letnih obveznosti NE Krško in plačil v obdobju 1995 - 2001
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Graf 3: Kumulativni prikaz obveznosti NE Krško in plačil v obdobju
1995 - 2001
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Graf 4: Obseg potrebnih sredstev za razgradnjo NE Krško2 - prikaz višine
zbranih sredstev ter dolga na dan 31.12.2001
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Po Planu razgradnje NE Krško, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije je
določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje, ki predvideva
obratovanje NE Krško do leta 2023. Do tega leta je potrebno zbrati cca 100.15
milijard tolarjev.
Obveznost plačila v Sklad je nastala 17.12.1994 in se na letnem nivoju ni
povečevala z rastjo inflacije.
Na dan 31.12.2001 je Sklad upravljal s 15.426 mio SIT finančnih naložb,
zapadle neplačane obveznosti NEK pa so znašale 6.060 mio SIT (hrvaški dolg
za dobavljeno električno energijo v letih 1997 in 1998).

2

Aproksimativno glede na Plan razgradnje NE Krško, ki gaje sprejela
Vlada Republike Slovenije na svoji 212. redni seji dne 12. septembra 1996.
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3.2 Naložbena politika v letu 2001
Službe Sklada so v letu 2001 uresničevale cilje sprejete naložbene politike
upoštevaje načela dobrega gospodarja ter vse zakonske omejitve. Po stanju na dan
31.12.2001 je Sldad upravljal z 15.426 mio SIT finančnih naložb, kar predstavlja
48% povečanje vrednosti portfelja glede na konec leta 2000, ko je Sklad upravljal s
10.415 znio SIT finančnih naložb.
\
Pri upravljanju finančnega premoženja je Sklad upošteval načelo varnosti naložb in
načelo donosnosti, pred načelom razpršenosti in likvidnosti naložb. Likvidnost je
predmet skrbnega načrtovanja in izhaja iz programa razgradnje, kljub temu pa za
Sklad v obdobju do leta 2005 ni primarnega pomena. Zaradi varnosti naložb je imel
Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je
izdala ali za njih jamči Republika Slovenija. Sklad je imel na dan 31.12.2001
68,02% naložb v depozitih pri devetih poslovnih bankah, 31,95% v državnih
vrednostnih papirjih (domačih in EURO obveznicah) in 0,03% v ostalih obveznicah,
ki predstavljajo obveznice bank in državnih institucij.
V letu 2001 je Sklad ustvaril 1.620 mio SIT prihodkov od financiranja.
Od razpoložljivih plasmajev je Sklad ohranil realno vrednost in dosegel donos v
okviru pričakovanih možnosti.

3.3 Uspešnost poslovanja v letu 2001
Sklad je s pomočjo znanih računovodskih podatkov izračunal temeljne
kazalnike donosnosti in uspešnosti poslovanja.
•

Deleži splošnih upravnih stroškov v prihodkih od financiranja so v letu 2001
znašali 3,42%.

•

Letni donos portfelja iz finančnega toka Sklada, glede na njegovo tržno
vrednost, znaša 5,53% glede na TOM in 8,59% glede na EUR.
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4. Mnenja in ugotovitve Nadzornega odbora Sklada o poslovanju Sklada v
letu 2001

4.1 Ugotovitve Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Sklada v letu 2001
Nadzorni odbor ugotavlja:
•

V letu 2001 je NE Krško ponovno celotno električno energijo dobavila
slovenskemu elektrogospodarstvu. V mesecu maju 2001 je zapadel v plačilo
zadnji obrok po dogovoru IV in aneksu po dogovoru IV. NE Krško je v rokih
poravnala vse zapadle obveznosti. V letu 2001 je NE Krško Skladu nakazala
3.941 mio SIT.
Od 20.06.2000 dalic, NE Krško v celoti poravnava tekoče obveznosti,
tudi vse dogovorjene obveznosti iz preteklih obdobij.

•

kot

Sklad je zbrana sredstva investiral v skladu s sprejetimi stališči iz Strategije
nalaganja finančnih sredstev in Naložbene politike iz leta 2001.

4.2 Mnenje Nadzornega odbora o poslovanju Sklada v letu 2001
Mnenje o poslovanju Sklada je Nadzorni odbor Sklada oblikoval na osnovi:
•

Poročila o poslovanju Sklada v letu 2001, katerega je Upravni odbor
Sklada sprejel na 19. seji 27. maja 2002,

•

dodatne predstavitve o poslovanju Sklada za leto 2001, katero je podal
direktor Sklada,

•

poročila ter mnenja Revizijske družbe Podboršek d.o.o. o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 2001,

•

soglasja Vlade Republike Slovenije k Poročilu o poslovanju in k
zaključnemu računu Sklada v letu 2001, ki ga je izdala na svoji 149.
dopisni seji dne 26. junija 2002,

•

tekočega spremljanja delovanja Sklada skozi periodična poročila služb
Sklada.

Poročilo ca leto 2001 ter računovodski izkazi, ki Jih »estavtyajo bilanca
stanja na dan 31.12.2001, izkaz prihodkov in odhodkov drugih
uporabnikov,
računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa
financiranja za poslovno leto 2001; podajajo resnično in pošteno sliko
finančnega stanja in poslovanja Sklada za leto 2001.
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5. Predlogi Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru Republike
Slovenije

Nadzorni odbor Sklada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da:
1. obravnava ter sprejme poročila Nadzornega odbora Sklada za leta 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ter 2001;

2. zadolži Vlado Republike Slovenije, da:
•

izvrši revizijo in po potrebi novelira Plan razgradnje NEK, katerega je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 212. seji 12. septembra 1996, na podlagi
razpoložljivih podatkov, ki bodo upoštevali nova spoznanja in dejstva.
Izdelava noveliranega plana je potrebna iz razloga ponovnega ovrednotenja
višine prispevka, vkalkuliranega v ceno za kWh prodane električne energije
iz NE Krško. Člani Nadzornega odbora menimo, da le-ta pomembno presega
prvotne ocene iz leta 1996. Nadzorni odbor opozarja, da je 31. decembra
2001 potekel skrajni rok za revizijo Plana razgradnje NEK;

•

pripravi dokončna izhodišča in terminski plan, za konkretizacijo nalog
oziroma za pripravo in izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov iz NE Krško;

•

zagotovi, da delovanje Sklada oz. uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz
Zakona o Skladu, ne bo odvisno od meddržavnih dogovorov med
republikama Slovenijo in Hrvaško ter "dobre volje" institucij ali
posameznikov. Zagotoviti je potrebno jasen odnos med zavezancem za plačilo
prispevka (NE Krško) ter Skladom.

3. zagotovi nemoteno in neodvisno delovanje Sklada, ki mora ostati namenski
sklad. V takšni obliki predstavlja najvišjo kvaliteto oz. garancijo, da bodo
leta 2023 sredstva v višini 100.15 mld SIT oz. v višini, ki bo določena v
revidiranem Planu razgradnje NEK, tudi dejansko zbrana.

Predsednica Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK
Eva Pučnik Bitenc
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Mnenje o reviziji

Nadzornemu odboru Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje RAO iz NEK

Revidirali smo računovodske izkaze Sklada za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje RAO iz NEK, ki jih sestavljajo bilanca stanja na dan 31.12.2001, izkaz
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter
izkaz računa financiranja za poslovno leto 2001. Računovodski izkazi so prikazani na
straneh od 5 do 9. Za računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo, naša odgovornost
pa je, da izrazimo mnenje o njih.
Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi
standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje
tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo
pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo
zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih
usmeritev z Zakonom o računovodstvu in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi ter
pomembnejše metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo
poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je
opravljena revizija dobra podlaga za dano mnenje.
Po našem mnenju računovodski izkazi, navedeni v prvem odstavku, izkazujejo resnično
in pošteno sliko finančnega stanja javnega sklada na dan 31.12.2001 ter rezultate
poslovanja za leto 2001, v skladu z določbami Zakona o računovodstvu.

Podboršek cLo.o., Ljubljana

SAŠA JERMAN, l.r.

Brane PODBORŠEK, l.r.

pooblaščena revizorka

pooblaščeni revizor
direktor

Ljubljana, 6.S.2002
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Sklad za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje RAO iz NEK

PciDabopodovaip

S3dadavle(u2001
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POROČILO O POSLOVANJU SKLADA V LETU 2001

1. UVOD

Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94, v nadaljevanju
Zakon o Skladu). Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo NEK, za varno
skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov.
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna Krško. Višina
prispevka je določena s Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju znašala 0,61
tolarja za kWh električne energije, proizvedene v NEK, od 24.4.1997 dalje pa po
sklepu Vlade RS štev. 315-03/97-4 (N) višina rednega prispevka znaša 0,462 tolarja
za kWh. Skladno s soglasjem Vlade Republike Slovenije, podanim v 2. točki sklepa
štev. 400-06/97-3 (N), NEK plačuje Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 tolarja
za kWh, in sicer do poplačila dolga za leti 1995 in 1996. Po planu razgradnje NEK,
ki ga je sprejela Vlada RS, je določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje,
ki predvideva obratovanje elektrarne do leta 2023. Obveznost plačevanja prispevka
v Sklad je nastala 17.12.1994, do leta 2023 pa je potrebno zbrati cca 100.15
milijard tolarjev.

1.1 Splošna gospodarska fflmjt v letu 3001

Svetovno dogajanje v letu 2001 so zaznamovali predvsem tragični dogodki v New
Yorku, ki so pripomogli k še hitrejšemu upadanju ameriškega gospodarstva.
Ameriška centralna banka je zniževala obrestne mere skozi celotno obdobje in temu
je sledila tudi evropska. V državah EU se je zmanjševalo povpraševanje in s tem
industrijska proizvodnja.
V drugi polovici leta 2001 se je slabitev evropskega gospodarstva izrazila v znižanju
napovedi o gospodarski rasti v Sloveniji s 4,4% na 3,7%. Dejanska gospodarska rast
v letu 2001 je bila 3,3%. Cene življenjskih potrebščin (inflacija) so se dvignile za 7%,
če primerjamo december 2001 z decembrom 2000, ali v povprečju za 8,4%. Uradni
srednji tečaj tolarja Banke Slovence za 1 EUR je bil 31.decembra 2001 221,4095
SIT (31.12.2000 je bil 211,5062 SIT). Uradni teay tolarja za 1 DEM je bil 31.
decembra 2001 113,2049 SIT (31.12.2000 pa 108,1414 SIT).
Tudi v Sloveniji se je v letu 2001 nadaljeval trend zniževanja aktivnih in zviševanja
pasivnih obrestnih mer. S prenehanjem upoštevanja priporočil Združenja bank
Slovenije že v drugi polovici leta 2000, poslovne banke svobodno, na podlagi tržnih
dejavnikov, oblikujejo svoje obrestne mere. V drugi polovici leta je prišlo do
povečanja obrestnih merah za kratkoročne tolarske vloge, in sicer od 0,2 do 1
odstotne točke, medtem ko so povprečne obrestne mere za depozite v svojem
realnem delu ostale nespremenjene.
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2. IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH OBVEZNOSTI NEK IZ NASLOVA
PRISPEVKA ZA RAZGRADNJO

Sklad si je za leto 2001 postavil naslednje cilje:
/
•
•

zagotoviti poravnavanje obveznosti za dobavljeno električno energijo,
zagotoviti poravnavanje obveznosti, ki so nastale v preteklih letih in
regulirane s posebnimi dogovori.

so

2.1 Obdobje v letih od 1995 do 2001

Tabela 1: Kumulativni pregled gibanja vplačil in dolgoročnih obveznosti NEK v
obdobju 1995-2001
V 000 SIT
Sknpaj dole
2.971.316
6.581.636
8.645.093
9.699.883
10.452.197
9.943.811
9.453.527
9.453.527

Vplačila

Obdobje
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
SKUPAJ

0
200.000
698.778
1.864.905
2.226.999
3.869.046
3.940.865
12.SOO.593

V obdobju od leta 1995 do 1997, NE Krško Skladu skoraj ni nakazovala sredstev (v
treh letih je plačala komaj dobrih 9% vseh svojih obveznosti), kar je pogojevalo
vložitev tožb zoper NEK, podpisani pa sta bili tudi dve izvensodni poravnavi.

Graf 1: Vplačila NEK v obdobju od 1995 do 2001

4.000.000t
w
O
E
>
<D

3.500.0003.000.0002.500.0002.000.000-

M
m
c

1.500.0001.000.000500.00001995

poročevalec, št. 85

1996

1997

1998

62

1999

2000

2001

11. september2002

S prvo poravnavo sta NEK in Sklad dne 12.05.1997 sklenila dogovor o poravnavi
zapadlih neplačanih obveznosti iz prispevka in obresti do 31.12.1996, v skupnem
znesku 6.581 mio SIT, kar ob upoštevanju predvidene proizvodnje NE Krško
pomeni, da bi bile obveznosti poplačane v Sklad v približno 12 letih. Na dan
17.04.1998 je bila sklenjena druga delna izvensodna poravnava, ki se je nanašala
na zapadle obveznosti na osnovi proizvedene električne energije za Republiko
Slovenijo, v višini 813,9 mio SIT za leto 1997. S tretjim dogovorom, ki sta ga Sklad
in NEK sklenila 14.09.1999, je bilo dogovorjeno plačilo obveznosti iz naslova
prispevka za dodatno dobavljeno električno energijo iz leta 1998 in 1999, v višini
1.139 mio SIT.
Ker NEK do 31.5.2000 ni redno poravnala svojih obveznosti, sta Sklad in NEK
junija 2000 sklenila že četrti dogovor o poravnavi zapadlih obveznosti v višini 1.719
mio SIT, septembra pa aneks k dogovoru, s katerim sta dogovorila poravnavo
zamudnih obresti iz preteklih obdobij. Z dogovorom in aneksom k dogovoru so
regulirane vse zapadle obveznosti NEK za električno energijo, dobavljeno
slovenskemu elektrogospodarstvu, ki jih NEK tudi redno poravnava.
Iz tabele je razvidno, da se je skupni dolg NEK v letu 2000 prvič začel zmanjševati,
ker je NEK v letu 2000 poravnavala zapadle obveznosti iz preteklih obdobij.

Graf 2: Prikaz letnih obveznosti NEK in letnih plačil v obdobju 1995 - 2001
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Iz grafa 2 je razvidno, da so tudi v letu 2001 mesečna vplačila NEK višja od tekočih
obveznosti, ker NEK redno poravnava tudi del obveznosti po izvensodni poravnavi I.
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Graf 3: Kumulativni prikaz obveznosti NEK in plačil v obdobju 1995 - 2001
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Iz grafa 3 je razvidno, da skupne obveznosti NEK še vedno naraščajo, ker so
mesečne zamudne obresti za neporavnani del višje od mesečnega vplačila po
poravnavi I.

2.2

Poravnavanj e obveznosti v letu 2001

Tudi v letu 2001 je Nuklearna elektrarna Krško celotno električno energijo dobavila
slovenskemu elektrogospodarstvu. Skladu je iz naslova tekoče proizvodnje
poravnala 2.336 mio SIT. Iz naslova zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij je NEK
do konca leta vplačala 1.604 mio SIT, in sicer iz poravnav I, IV in aneksa k
poravnavi IV ter zamudnih obresti. Do konca leta je vplačala 3.941 mio tolarjev.
Tabela 2 : Prikaz mesečnih plačil NEK v letu 2001

Mesec v leta 2001
januar

484.393
481.757
448.372
476.390
428.512
57.374
101.874
294.753
272.605
290.678
307.035
297.122
3.940.865

februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Skupaj
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V Sklad je bilo leta 2001 vplačanih skupaj 3.941 mio SIT, kar presega lanskoletna
vplačila za 1,8 %.
NEK je tudi v letu 2001 v celoti poravnala tekoče obveznosti, kot tudi vse
dogovorjene obveznosti iz preteklih obdobij za električno energijo, dobavljeno
slovenskemu elektrogospodarstvu.

Graf 4: Struktura skupnega dolga NEK na dan 31.12.2001

slovenski dolg
4%

Skupen dolg NEK na dan 31.12.2001 znaša 9.454 mio SIT, od tega predstavlja
obveznost NEK iz naslova električne energije,
dobavljene hrvaškemu
elektrogospodarstvu 9.038 mio SIT, od tega je 3.695 mio SIT zamudnih obresti
(zamudne obresti so izračunane v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri in njegovimi sprejetimi spremembami).
Dolg v višini 416 mio SIT predstavlja obveznost NEK iz naslova električne energije,
dobavljene slovenskemu elektrogospodarstvu, ki še ni zapadel in bo poplačan v prvi
polovici leta 2002.
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371li^inČEViNJErflNANČHi^ NAČRTA""

Upravni odbor Sklada je na svoji 12. seji dne 24.1.2001, sprejel Finančni načrt
Sklada za leto 2001, Vlada Republike Slovenije je nanj podala soglasje v sklepu št.
408-05/2001-1 z dne 24.4.2001.

V finančnem načrtu za leto 2001 je Sklad načrtoval plačilo celotnega prispevka od
NEK na podlagi proizvedene električne energije, plačilo zapadlih obveznosti po
poravnavi I, plačilo vseh mesečnih obrokov po dogovoru IV in po aneksu k dogovoru
IV. Prihodki iz tekočega prispevka in poravnave I so manjši v primerjavi z
načrtovanimi za 2,18%, kar je posledica manjše proizvodnje električne enrgije v
NEK od načrtovane. Načrtovani prihodki iz dogovora IV in aneksa k dogovoru IV so
bili v celoti realizirani.

Tabela št. 3 : Primeijava prihodkov po stanju na dan 31.12.2001 z načrtovanimi

Vrsta prihodka

Stanje na dan
31.12.2001
prihodki od realnih obresti
484.119
drugi nedavčni prihodki (prihodki
3.940.865
od NEK po zakonu in zamudne
obresti)
ostali prihodki (od refundacii)
45
SKUPAJ PRIHODKI
4.425.029

Plan 2001

v 000 SIT
Indeks

732.000
3.998.700

66,14
95,45

0
4.730.700

93.54

Na dan 31.12.2001 je Sklad izkazoval v izkazu prihodkov in odhodkov skupaj
4.425 mio SIT nedavčnih prihodkov. Celotni prihodki v letu 2001 so bili manjši od
planiranih za 6,46%. Prihodki od NEK so bili manjši od planiranih za 4,55%, kar je
posledica manjše letne proizvodnje električne energije.
Prihodki od realnih obresti so manjši od planiranih za 33,86%, kar je posledica
spremembe metodologije pri planiranju za leto 2001. Sklad je za leto 2001 planiral
prihodke in odhodke skladno z računovodskimi standardi in z Zakonom o
računovodstvu. Da ne bi na prihodkovni strani prišlo do prevelikih odstopanj, je
Sklad pri planiranju realnih prihodkov po Zakonu o računovodstvu zajel del realnih
obresti, ki se nanašajo na leto 2001, vendar so bile izplačane v začetku leta 2002. Ti
prihodki se izkazujejo v računovodskih izkazih za leto 2001 kot neplačani prihodki
od obresti.
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Celotni odhodki Sklada so združeni v naslednjih postavkah:
• plače in drugi izdatki zaposlenih,
• prispevki delodajalca za socialno varnost,
• izdatki za blago in storitve,
• tekoči transferi,
• nakup in gradnja osnovnih sredstev.
Celotni odhodki Sklada v letu 2001 so znašali skupaj 163 mio SIT in so bili nižji od
načrtovanih za 6,48%.
Plače in drugi izdatki zaposlenih, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki
za blago in storitve, ter tekoči transferi so dosegli 95% načrtovanih stroškov.
Tekoči transferi predstavljajo stroške sofinanciranja programa dela Agencije RAO in
donacije. V letu 2001 so bili nižji od načrtovanih (indeks na plan znaša 91), ker
Agencija RAO ni predlagala sofinanciranje programa dela v letu 2001 v takšnem
obsegu, kot je Sklad načrtoval. Odhodki Agenciji RAO so znašali 61,56 mio SIT, kar
predstavlja 38% delež celotnih odhodkov.
Sklad je dosegel nižje stroške od planiranih predvsem zaradi racionalne porabe
sredstev.
V letu 2001 je Sklad kupil nove poslovne prostore z opremo. Za investicijo je
porabil nekaj manj kot 45 mio SIT, kar je v skladu s finančnim načrtom za leto
2001.
Sklad NEK je imel v letu 2001 skupaj 4.425.029 tisoč tolarjev prihodkov in 163 mio
tolarjev celotnih odhodkov, presežek prihodkov nad odhodki je znašal 4.262.240
tisoč tolarjev.

Sklad NEK je imel v letu 2001 za 82% ali 912 mio SIT več prejetih vračil danih
posojil - zapadle naložbe od načrtovanih, kar je posledica kratkoročnih naložb, ki so
bile delno tudi vrnjene v letu 2001 (zakladne menice) in prodaje obveznic SOS2,
SKR1 in PBS2 zaradi ugodnih tržnih tečajev in realiziran j a dobička pri prodaji. Na
podlagi tega so bila tudi dana posojila - naložbe višje od načrtovanih, ker je bilo več
sredstev za reinvestiranje kot je Sklad načrtoval.
Sklad NEK je imel v letu 2001 za 4.242.881 tisoč SIT več danih posojil - naložb od
prejetih vračil danih posojil - zapadle naložbe.
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4. URESNIČEVANJE NALOŽBENE POLITIKE

Upravni odbor Sklada je na svoji 12. seji dne 24.1.2001 sprejel naložbeno politiko
Sklada za leto 2001, Vlada Republike Slovenije pa je podala soglasje k naložbeni
politiki Sklada za leto 2001 s sklepom št 408-05/2001-1 z dne 24.4.2001.
Službe Sklada so v letu 2001 uresničevale cilje sprejete naložbene politike,
upoštevaje načelo dobrega gospodarja in vse zakonske omejitve.
Pri upravljanju finančnega premoženja je Sklad upošteval načelo varnosti naložb in
načelo donosnosti, pred načelom razpršenosti in likvidnosti naložb. Likvidnost je
predmet skrbnega načrtovanja in izhaja iz programa razgradnje, kljub temu pa za
Sklad v obdobju do leta 2005 ni primarnega pomena. Zaradi varnosti naložb je imel
Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je
izdala ali za njih jamči Republika Slovenija.
Na dan 31.12.2001 je imel Sklad 15.426 mio SIT finančnih naložb, 68% sredstev je
bilo naloženih v obliki depozitov, 32% v državnih vrednostnih papirjih (domačih in
EURO obveznicah) ter 0,034% v drugih obveznicah. Naložbe v depozite so razpršene
pri devetih poslovni bankah, naložbe v državnih vrednostnih papirjih v enajstih
izdajah.
\

Graf 5: Struktura naložb Sklada na dan 31.12.2001

bančne
obveznice
0,034%

V tabeli 4 je prikazana natančna struktura naložb Sklada po vrstah naložb na dan
31.12.2001 v primerjavi s predhodnim obdobjem.
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Tabela 4 : Struktura naložb Sklada po vrstah naložb

VRSTE HALOŽB
Depoziti
SZ01
Obv. RS I
Obv. RS 13
Obv. RS 4
Obv. RS 21
Obv. RS 10
Obv. RS H
Obv. RSP
Obv. RS 18
Obv. RS 26
Tuii trjo -EUR4
Tuji trgj -EUR5
Skopaj državne
obveznice
AB 01
PBS2
SKR1
Skopal ostalo
obveznic«
Skupaj

31.13.01
10.492.288
501.967
97.620
100.967
976.494
60.476
538.538
187.016
1.191.884
532.650
385.930
201.815
152.817
4.928.174

Str.v %
68.02%
3.25%
0,63%
0,65%
6,33%
0.39%
3.49%
1,21%
7.73%
3,45%
2,50%
1,31%
0,99%
31,94%

31.12.00
6.159.512
489.835
90.909
96.480
939.459
0
593.604
174.087
692.846
209.397
0
200.924
152.845
3.640.386

v 000 SIT
Str. v %
59.14%
4,70%
0,87%
0,93%
9,02%
0,00%
5.70%
1,67%
6,65%
2,01%
0,00%
1,93%
1,47%
34,95%

5.305
0
0
5.305

0,03%
0,00%
0,00%
0,03%

5.196
595.718
14.093
615.007

0.05%
5,72%
0,14%
5,91%

15.43S.767

100.00%

10.414.9OS*

100,00%

Iz tabele je razvidno, da je vrednost portfelja Sklada na dan 31.12.2001 znašala
15.426 mio SIT, kar predstavlja 48% povečanje vrednosti portfelja glede na konec
leta 2000. Največji delež v skupni vrednosti portfelja odpade na obveznico RSP, in
sicer 7,73%, sledita pa ji obveznici RS04 s 6,33% in RS10 s 3,49%.

Tabela 5: Primerjava dejanske strukture naložb na dan 31.12.2001 z načrtovano

Vrate naloft

.... Stanje na dan
31.12.2001

Struktura v %

v 000 SIT
, Hačrt. struktura
2001

Depoziti
Državne obveznice RS
Bančne obveznice
Ostale obveznice
Delnice v A kotaciji

10.492.288
4.573.542
5.305
0
0

68,02%
29,65%
0,03%
0,00%
0,00%

40-50%

Skopal vred. papirji
Tuji trgi - EURO
obveznice

4.933.479
354.632

31,98%
2,30%

40-60%
do 5%

15.425.767

100,00%

100,00%

skopal
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V tabeli 4 in 5 izkazujemo stanje naložb skupaj z natečenimi revalorizacijskimi
obrestmi po stanju na dan 31.12.2001.
Iz tabele 5 je razvidno, daje Sklad povečal obseg naložb v depozite. V drugi polovici
leta 2001 je Sklad nalagal svoja sredstva pretežno v depozite s fiksno obrestno
mero, ker so se na finančnih trgih pojavile informacije o zniževanju obrestnih mer
za tolarske vezave sredstev v začetku leta 2002. S tem si je Sklad zagotovil višji
donos portfelja v naslednjih letih.
Sklad na dan 31.12.2002 v svojem portfelju ni imel ostalih in bančnih obveznic.
Zaradi ugodnih tržnih tečajev se je Sklad v letu 2001 odločil za prodajo obveznic
Slovenske odškodninske družbe - SOS2, Slovenske razvojne družbe - SKR1 in
Poštne banke - PBS2. Pri prodaji omenjenih obveznic je Sklad realiziral 27,5 mio
SIT kapitalskega dobička, kar predstavlja 49,7% celotnih stroškov uprave Sklada v
letu 2001.
Konec leta 2001 je imel Sklad 12,41 % kratkoročnih finančnih naložb in 87,59 %
dolgoročnih finančnih naložb. Kratkoročne naložbe predstavljajo depoziti, ki
zapadejo v letu 2002 in so bili konec leta 2001 preneseni iz dolgoročnih naložb v
kratkoročne in kratkoročni depozit, ki zapade 1.2.2002.
Sklad je v letu 2001 naložil v depozite 4.807 mio SIT z ročnostjo od treh do pet let z
obrestno mero od TOM+5% do TOM+6%. Sklenil je za 2.000 mio SIT depozitov za
dobo petih let ter za 2.457 mio SIT depozitov za dobo treh let. Na dan 31.12.2001 je
Sklad sklenil kratkoročni depozit za en mesec v višini 350 mio SIT z obrestno mero
TOM+1,25%. Sklad je kupil za 876,4 mio SIT državnih obveznic. Za 435 mio SIT
obveznic z oznako RS15-P z donosom do dospetja TOM+5,3%, za 63 mio SIT
obveznic RS21 z donosom do dospetja TOM+6,3%, za 377 mio SIT obveznic RS26 z
donosom do dospetja EUR+5,8% in za 1,4 mio SIT obveznic RS 18 z donosom do
dospetja EUR+5,6%. Sklad je naložil 99,22 mio SIT v enomeseče zakladne menice
Republike Slovenije. Naložbe v ostale obveznice so znašale 136 mio SIT (SOS2 in
SKR1). Z nalaganjem sredstev je Sklad v letu 2001 ustvaril 1.620 mio SIT prihodkov
od financiranja.
Donos celotnega portfelja Sklada za leto 2001 znaša TOM+5,53% ali EUR+8,59%.
Izračunani donos je notranja stopnja donosnosti denarnega toka (IRR). IRR je tista
diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič.
Ob upoštevanju tržnih tečajev pri vrednotenju portfelja Sklada na dan 31.12.2001
ugotovimo, da bi Sklad ob prodaji vseh vrednostnih papirjev, ki jih ima v svojem
portfelju, ustvaril 144 mio SIT kapitalskega dobička.
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5. ANALIZA POSLOVANJA ZA LETO 2001

Sklad je s pomočjo manih računovodskih podatkov izračunal kazalnike uspešnosti
poslovanja.

5.1 Izračun posameznih kazalnikov uspešnosti

Za izračun kazalnikov so uporabljeni naslednji podatki (v 000 SIT):
•
•

Prihodki od financiranja, zmanjšani za prih. od obresti iz NEK
Celotni stroški uprave razen odhodkov ARAO in donacij

1.619.604
55.456

a) Odstotek splošnih upravnih stroškov v prihodkih od financiranja:
celotni stroški uprave

55.456 „ 100-3.1-»%

prihodki od financiranja

1.619.604

Iz kazalnika je razvidno, da so se upravni stroški Sklada v prihodkih od financiranja
zmanjšali glede na preteklo leto in znašajo 3,42 %, v letu 2000 so znašali 4,36 %.

Graf 6 : Gibanje prihodkov od financiranja in stroškov uprave po letih
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b) Odstotek splošnih upravnih stroškov v povprečno vloženih sredstvih:
celotni stroški uprave
55.456 4,./v
—
£
=
* 100 - 0,44%
povprečno vložena sredstva 12.607.672
Povprečno vložena sredstva so izračunana kot vsota začetnega stanja sredstev na
dan 1.1.2001 in mesečnih prilivov iz NEK, pri čemer je upoštevano koliko mesecev
so bila sredstva angažirana v naložbah ter deljeno z 12. Sklad je imel v letu 2001
0,44% splošnih upravnih stroškov v povprečno naloženih sredstvih, s katerimi je
upravljal.

5.2 Izračun kazalnika donosnosti iz finančnega toka Sklada
Donos portfejja Sklada v letu 2001 je izračunan s pomočjo računalniškega
programa za spremljanje vodenja poslovanja z vrednostnimi papiiji. Program
izračunava donos tako, da od stanja naložb na dan 31.12.2001 odšteje začetno
stanje naložb na dan 31.12.2000 in upošteva vse prilive in odlive portfelja v letu
2001.
a) Letni realni donos portfejja Sklada:

IRR - TOM + 5,53 %
IRR - EUR + 8,59 %
Izračunani donos je notranja stopnja donosnosti denarnega toka (IRR) in je
izračunan glede na tržno vrednost portfelja Sklada na dan 31.12.2001. Izračunani
letni donos portfelja Sklada znaša 5,53 % glede na TOM, in 8,59 % glede na EUR
Kazalnik letni donos portfelja nam pove kakšen donos je Sklad dosegel z
upravljanjem finančnih naložb v letu 2001.
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6. POVZETEK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

V nadaljevanju so prikazane glavne postavke izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza
stanja in izkaza računa finančnih terjatev in naložb.

6.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje od 1.1. do 31.12.2001

Konti

Opis

A
I
n

Htdnčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premož.
Drugi nedavčni prihodki

B
I
n
m

Leto 2001

Leto 2000

1

2

v 000 SIT
Indeks
<1:21
3

4.425.029
484.164
3.940.865

4.200.686
331.640
3.869.046

105
146
102

Tekoči odhodki (4O0-4O2)
Plače in drugi izdatki zaposlenih (4000-4009)
Prispevki delod. za aoc. varnost (4010-4013)
Izdatki za blago in storitve (4020-4029)

55.456
24.346
3.565
27.545

42.627
20.694
3.016
18.917

130
118
118
146

C
i
n

Tekoči tzansferi (412+413)
Tranaferi neprof. organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

63.060
1.500
61.560

15.685
1.500
14.185

402
100
434

D
I
n
m

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)
Nakup poslovnih prostorov
Nakup opreme
Rekonstrukcije in adaptacije

44.273
25.000
11.121
8.152

2.542
0
2.842
0

z

PRESEŽEK PRIHODKOV KAD ODHODKI

4.262.240

4.139.576

A.

Nedavčni prihodki predstavljajo udeležbo na dobičku in dohodke od
premoženja ter druge nedavčne prihodke:
I.
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke od
obresti in prihodke od premoženja. V prihodkih od obresti so zajeti
prihodki od obresti naložb, prihodki od premoženja pa predstavljajo
refundacije.
n.
Drugi nedavčni prihodki so prihodki od NEK, in sicer čisti prihodek od
NEK po zakonu in prihodek od sklenjenih poravnav in dogovorov, ki
zajemajo poravnavanje obveznosti iz preteklih obdobij ter prihodki od
zamudnih obresti od NEK.
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\
B.

Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke
delodajalca za socialno varnost in izdatke za blago in storitve:
I.

H.
m.

C.

Stroški plač in drugih izdatkov za zaposlene so plače in dodatki,
nadomestila plač, regres in sredstva za delovno uspešnost ter drugi
izdatki za zaposlene.
Prispevki delodajalca za socialno varnost so stroški plač, ki bremenijo
delodajalca.
Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške materiala, pisarniškega
materiala, energije, davek na izplačane plače, sejnine za udeležence
odborov in vse stroške v zvezi s storitvami (vzdrževanje, bančne
storitve, storitve za plačilni promet, storitve odvetnikov, strokovno
izobraževanje, stroški seminaijev in zavarovalne premije).

Tekoči transferi so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi
tekoči domači tran sferi:
I.

II.

Tekoči tran sferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so prispevki
ZPMS-je, kolesarskemu društvu, Javnemu skladu za kulturne
dejavnosti Občine Krško in društvu Kobarid.
Drugi tekoči domači tran sferi so tran sferi Agenciji za RAO za
sofinaciranje programa dela.

D.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema nakup poslovnih prostorov,
pohištva, računalniške in telekomunikacijske opreme, opreme za tiskanje in
rekonstrukcijo in adaptacijo novih poslovnih prostorov.

Z.

Ob upoštevanju vseh prihodkov in odhodkov dobimo presežek prihodkov nad
odhodki za leto 2001 v višini 4.262 mio SIT.

poročevalec, št. 85

74

11. september2002

6.2 IZKAZ 8TAHJA na dan 31.13.2001

Opl*

Konti

31.12 J2001

31.104000

1

2

v 000 SIT
Indeks
(1:3)
3

SREDSTVA
16.026.062
4.422
2.677
33.817
27
28.883
14.573

12.5S6.039
4.133
1.943
0
0
17.328
9.649

127
107
138

13.414.588
2.561.629

9.199.545
3.376.625

146
76

9.644.333
20.087
7.113.437
0
2.014.652
486.656
9.483
18

7.805.063
648
6.567.186
22
990.378
225.224
21.605
0

124

25.670.395

30.391.102

126

7.609.594
2.600
1.429
735
4.720

6.814.037
2.190
306
29
19.080

112
119
467

28
29

Kratkoročne obveznosti in PČR
Kratk. obveznosti do zaposlenih
Kratk. obveznosti do dobaviteljev
Druge kratk. obveznosti iz poslovanja
Kratk. obv. do upor. enotnega kontnega
načrta
Neplačani prihodki
Pasivne časovne razmejitve

7.600.092
18

6.792.410
22

112
82

E)
90
92

Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad
Dolgoročno razmejeni prihodki

18.060.S01
15.499.172
2.561.629

13.577.065
10.200.440
3.376.625

133
152
76

PASIVA SKUPAJ (D+El

25.670.395

20.391.102

126

A)
00
01
02
03
04
05
07
08

Dole. sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dol«, sredstva
Popravek vrednosti neop. dolg, sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih
neop. Sred.
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja

B)
11
12
13.
15 •
16
18
19

Kratk. sredstva, zasen zalog in AČR
Denarna sredstva na računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Neplačani odhodki
Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ (A+B)

167
151

108
203
216
44

OBVEZNOSTI DO VIROV 8RED6TSV
D)
21
22
23
24
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Al. (00-01)

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo neodpisano vrednost
računalniške programske opreme.

A2. (02-03)

Nepremičnine zajemajo
prostorov Sklada.

A3. (04-05)

Oprema in druga opredmetena sredstva zajemajo drobni inventar in
umetniške slike.

A4. (07)

Dolgoročno dana posojila in depoziti so naložbe v vrednostne papiije in
depozite.

A5. (08)

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve do NEK, ki so zajete v
izvensodni poravnavi I.

BI. (11)

Denarna sredstva na računih so sredstva na žiro računu, deviznem
računu in depozitno-poslovnem računu.

B2. (12)

Kratkoročne terjatve do kupcev so terjatve do NEK po izvensodni
poravnavi I in decembrski prispevek, ki zapadejo v plačilo v letu 2002.

B3. (15)

Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v depozite z zapadlostjo
krajšo od enega leta in so bile bilančno prenesene iz dolgoročnih
finančnih naložb.

B4. (16)

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za natečene obresti iz
naložb in bodo izplačane v letu 2002.

B5. (18)

Neplačani odhodki so sestavljeni iz plač in prispevkov za december,
neplačanih materialnih stroškov in storitev in iz neplačanih transfeijev
Agenciji RAO.

B6. (19)

Aktivne časovne razmejitve zajemajo plačano cestnino ABC, ki Še ni
porabljena

Dl. (21)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznosti iz naslova
neizplačanih plač za december 2001.

D2. (22)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v letu 2002.

D3. (23)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za plačilo
porabe po kreditni kartici, refundacije materialnih stroškov zaposlenih
in ostale kratk. obveznosti iz poslovanja z dobavitelji.

D4. (24)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so
obveznosti sofinanciranja programa dela Agencije RAO, ki izhajajo iz
pogodbe za leto 2001.

D5. (28)

Neplačani prihodki zajemajo neplačane obresti iz naložb, neplačane
zamudne obresti od NEK, neplačani prispevek NEK in bilančno
prenesene razmejene prihodke od NEK.
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D6. (29)

Pasivne časovne razmq'itve zajemajo vračunane stroške za še ne
porabljeno cestnino ABC.

El. (90)

Splošni sklad predstavlja sklad materialnih pravic, sklad osnovnih
sredstev, sldad naložb v vrednostne papiije, sklad naložb v depozite in
splošni sklad za drugo - nerazporejena sredstva.

E2. (92)

Dolgoročno razmejeni prihodki so prihodki od NEK, regulirani z
izvensodno poravnavo I, ki se poplačajo v 12 letih.

6.3 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti

Opis

Leto 3001

Leto 2000

1

2

v 000 SIT
Indeks
(1:2)
3

75

PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN
PROD. KAPIT. DELEŽEV

2.029.314

2.027.181

100

750

Prejeta mi. danih posojil

2.029.314

2.027.181

100

7502

Prejeta vrač. danih posojil - od javnih
podjetij
Prejeta vrač. danih posojil - od fin.
institucij
Prejeta vrač. danih posojil državnemu
proračunu

171.695

68.717

1.645.854

1.889.443

211.765

69.021

7503
7507

87

44

DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH
DELEŽEV

6.272.195

6.370.082

98

440

Dum posojil«

6.272.195

6.370.082

98

4402
4403
4407

Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila državnemu proračunu

110.374
4.871.545
1.290.276

13.763
4.768.826
1.587.493

102
81

-4.242.881

•4.342.901

98

4.242.881

4.342.901

98

PREJETA MNU8 DANA POSOJILA IN
SPREM. KAPIT. DELEŽEV (75-44)
DANA MNU8 PREJETA POSOJILA Df
SPREM. KAPIT. DELEŽEV (44-75)

V letu 2001 je Sklad prq'el vračila danih posojil v višini 2.029 mio SIT. Iz državnega
proračuna je bilo vrnjenih za 212 mio SIT državnih vrednostnih papirjev, od
finančnih institucij za 1.646 mio SIT depozitov z revalorizacijskimi obrestmi in
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prodaja bančne obveznice PBS2 in za 172 mio SIT od javnih podjetij (prodaja SOS2
in S KRI obveznic).
Dana posojila v letu 2001 so znašala 6.272 mio SIT. 4.872 mio SIT je bilo danih
posojil finančnim institucijam - depoziti bankam, 110 mio SIT javnim podjetjem nakup obveznice SOS2 in SKR1 in 1.290 mio SIT državnemu proračunu - nakup
državnih obveznic. Sklad je imel v letu 2001 za 4.243 mio SIT več danih posojil, kot
jih je dobil vrnjenih.

7. ZAKLJUČEK

Leto 2001 je bilo v Sloveniji zaznamovano kot leto nizke gospodarske rasti in
zniževanja inflacije glede na pretekla leta.
V letu 2001 je Sklad posloval v skladu z veljavno zakonodajo in uresničil vse
načrte. NEK je poravnala vse tekoče obveznost na osnovi prispevka za leto 2001 in
dogovorjeni del zaostalih obveznosti. Ustvaijenih je bilo za 53% več prihodkov od
financiranja kot leto poprq. Delež splošnih upravnih stroškov v prihodkih od
financiranja seje zmanjšal v primerjavi z prejšnjim letom in je znašal 3,42%. Dobra
organiziranost in racionalno trošenje sredstev sta se odrazila tudi v odhodkih, ki so
bili nižji od načrtovanih. Sklad je imel presežek prihodkov nad odhodki v višini
4.262 mio tolarjev.
*
.'
»
Sklad je zbrana sredstva investiral v skladu s strategijo in naložbeno politiko, ter s
pravilnimi poslovnimi odločitvami realiziral kapitalski dobiček.
Tudi v letu 2001 je Sklad dosegel, da so se izvajala vsa določila Zakona o Skladu
za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki se
nanašajo na obveznosti NEK za električno energijo dobavljeno slovenskemu
elektrogospodarstvu.

Direktor
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK
Milan Venek, xaniv.dipl.org.
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Poročilo o

OPRAVLJENIH

REPOBLIKE

POSTOPKIH

SLOVENIJE

REVIDIRANJE

DO

V

ZA

LASTNINSKEGA

PREORLIKOVANJA

OBDORJE

AGENCIJE

ČASU

PODJETIJ

OD

ZA

7.8.1996

30.6.2002

- EPA 624 - III

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
Številka:
Datum:

Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
pošilja v prilogi poročilo o opravljenih postopkih Agencije
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij za obdobje od 7.8.1996 do 30.6.2002.

011-4/02-1/11
31.7.2002

Zadeva: Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij
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Roža Žust, l.r.
namestnica generalne direktorice
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POROČILO
O OPRAVLJENIH POSTOPKIH
AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
ZA OBDOBJE OD
7.8.1996 DO 30.6.2002
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UVOD

Poročilo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) o opravljenih postopkih v času od
7.8.1996 do 30.6.2002 je sestavljeno v skladu z zakonom o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba in
54/99 - ustavna odločba, 30/02), ki določa, da mora agencija za revidiranje
trimesečno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o opravljenih postopkih
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij.

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE

Naloge agencije za revidiranje so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine, v preteklih letih pa
tudi ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega
premoženja. V poročilu so predstavljene naloge, ki jih je agencija za revidiranje
opravila v prvem polletju letošnjega leta; zaradi spremljanja nalog, ki trajajo tudi dlje
kot tri mesece in kontinuitete obdelave podatkov, pa so kratko predstavljeni tudi
zbirni podatki o teh nalogah.

1. Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do
31.12.1992

V prvem polletju letošnjega leta agencija za revidiranje ni uvedla novih postopkov
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, saj se ta postopek lahko izvaja le še pri
pravnih osebah, ki so v lasti Slovenske razvojne družbe in še niso v celoti
privatizirane. Agencija za revidiranje pa sodeluje v pravdnih postopkih, ki tečejo
na podlagi vloženih tožb zoper revizijske odločbe in spremlja učinke odprave
oškodovanj v okviru revizije za obdobje po 1.1.1993.
Revizijski organ je v obdobju od junija 1993 do 30.6.2002 pri 658 pravnih osebah
oziroma 60% vseh revidiranih pravnih oseb (vseh 1.106) ugotovil za 86.174
milijonov tolarjev oškodovanj družbenega kapitala po merilih iz 48.a člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP).
Seznam revidiranih pravnih oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega
kapitala oziroma premoženja podjetij je na internetni strani agencije za revidiranje
(http://www.siQov.si/arlDDV
V 524 primerih so revidirane pravne osebe (v celoti ali delno) prostovoljno
odpravile oškodovanje v višini 52.215 milijonov tolarjev ali 60 % vseh
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oškodovanj na podlagi revizijskih poročil. Revidiranim
pravnim osebam, ki
revizijskemu organu niso predložile dokazov o prostovoljni uskladitvi na podlagi
revizijskega poročila, je revizijski organ izdal 206 odločb v skupnem znesku 34.156
milijonov tolarjev.
Revidirane pravne osebe ter druge pravne in fizične osebe so od leta 1993 dalje na
sodiščih vložile 85 tožb zoper odločbe revizijskega organa. V njih izpodbijajo za
21.690 milijonov tolarjev ugotovljenih oškodovanj, kar predstavlja 64 % vseh
oškodovanj po revizijskih odločbah.
Sodni postopek je na dan 30.6.2002 pravnomočno končan v 76 zadevah, in
sicer:
• 29 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe,
• 15 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila pritožbe
zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma zoper sklep o zavržbi,
• 11 zadev je končanih, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper zavrnilno
drugostopno odločbo,
• 18 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču in
• v 3 zadevah je vložena revizija na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 13.045 milijonov
tolarjev oškodovanj družbene lastnine (90 %). Za pravne posle in dejanja v znesku
1.452 milijonov tolarjev (10 %) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo oškodovanja
družbene lastnine. V 9 zadevah pristojna sodišča še niso pravnomočno odločila o
toženih odločbah revizijskega organa.
Agencija za revidiranje ugotavlja dejanske učinke odprave oškodovanj družbene
lastnine tako, da spremlja ravnanje pravnih oseb s terjatvami, vzpostavljenimi na
podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe, izdane v postopku revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992.
*
Pravne osebe, pri katerih so bile vzpostavljene terjatve na podlagi revizijskega
poročila oziroma odločbe, po ZLPP teh terjatev ne smejo odpisati pred vpisom
izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni register, kot dobri gospodarji pa bi
morale skrbeti tudi za njihovo izterjavo.
Ravnanje pravnih oseb s terjatvami je prikazano na primeru 119 pravnih oseb,
katerih terjatve, vzpostavljene na podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe
znašajo 12.402 milijonov tolarjev. Navedene pravne osebe so terjatve tudi izkazale v
poslovnih knjigah. Do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register je bilo
ravnanje teh pravnih oseb s terjatvami sledeče:
• 19 % terjatev (2.316 milijonov tolarjev) so izterjale;
• za 4 % terjatev (452 milijonov tolarjev) so vložile tožbe, ki še niso pravnomočno
rešene;
• za 26% terjatev (3.222 milijonov tolarjev) so oblikovale popravke vrednosti;
• 25 % terjatev so izločile iz knjigovodske evidence, in sicer:
• 1 % terjatev (123 milijonov tolarjev) zaradi utemeljenih razlogov kot so npr.
izgubljena tožba, zaključen stečajni postopek dolžnika in
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• 24 % terjatev (3.023 milijonov tolarjev) pa brez obrazložitve oziroma brez
utemeljenih razlogov;
• 26 % terjatev (3.267 milijonov tolarjev) do datuma vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register še izkazujejo v poslovnih knjigah in s tem
spoštujejo določbo ZLPP. Vendar pa pravne osebe niso nič storile za njihovo
izterjavo, zato agencija za revidiranje predvideva, da jih po vpisu zaradi zastaranja
v pretežni meri izločijo iz knjigovodskih evidenc.

2. Revizija za obdoble od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v
sodni register

Agencija za revidiranje je prenesla 26 nedokončanih postopkov iz preteklih let in v
prvem polletju letošnjega leta uvedla
19 novih postopkov. V času od 1.1. do
30.6.2002 je dokončala 20 postopkov, 25 postopkov pa je še v teku (od tega je
bilo za 6 pravnih oseb
že izdano revizijsko poročilo, ni pa še potekel rok za
pripombe). V tem obdobju je agencija za revidiranje prejela 3 pobude, ki izpolnjujejo
pogoje za uvedbo postopka in ti bodo uvedeni v drugem polletju.
Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do konca junija 2002 je uvedla 227
tovrstnih postopkov in 202 zaključila (preglednica v prilogi).
V 143 postopkih oziroma 71% dokončanih postopkov je ugotovila zmanjšanje
družbenega kapitala oziroma premoženja po 48. in 48.a Členu ZLPP v znesku 16.093
milijonov tolarjev.
Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 3 pravnih osebah ugotovila, da
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992,
na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko odločbo
oziroma tožbo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana
oškodovanja znašajo 1.982 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov družbenega
kapitala ter posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih škodljivih pogodb.
Agencija za revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga
vključi v zbirno poročilo po pravnomočni sodni odločitvi.
Preglednica in graf prikazujeta zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in
48. člena ZLPP.r
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Tabela : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP,
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 30.6.2002
ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ zneski v zneski v
mio srr mio SIT
48.a in 48. člena ZLPP
I. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a čl. ZLPP (od 1 do 10)
51,0
8.216
1. Posojila po prenizki obrestni meri
4
0,0
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri
1
0,0
3. Prenizke najemnine
731
4,6
4. Nepravilna delitev dobička
959
6,0
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička
0
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih
0,7
115
stroškov
7. Neutemeljen odpis terjatev
3.918
24,3
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik
289
1,8
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki
8
0,0
obrestni meri
10. Druga oškodovanja po 48.a členu
2.191
13,6
II. Iz pravnih poslov In pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(od 1 do 10)
7.877
49,0
1. Zmanjšanje premoženja podjetja
1.665
10,3
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije
0
3. By pass podjetja
2.338
14,5
4. Prodaja podjetja
0
5. Sklenitev škodljivih pogodb
23,2
3.729
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital
0
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov
0
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala
0
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja
1,0
145
10. Nad tretjinsko oškodovanje
0
I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja
100,0
16.093
III. Iz nadaljevanih pravnih poslov in dejanj iz 48.a in 48. člena ZLPP
1.982

ZMANJŠANJE PO 48 IN 48.a ČLENU ZLPP
pregled po vrsti zmanjšanja
Zmanjšanje premoženja
podjetja
Neustrezna uprav Ijalska in
10,3%
druga rav nanja
Prenizke najemnine
By pass
14,8%

Nedokumentirano
izplačevanje stroSkov
0,7%

Nepravilna delitev
6.0%
Druga oškodovanja po
48.a členu
13.6%
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Neutemeljen odpis terjalev
24,3%

Neodplačan prenos
kapitala
1,8%

Škodljivih
pogodb
23,2%
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Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po
48. in 48.a Členu ZLPP je največ zmanjšanj zaradi neutemeljenega odpisa terjatev
(24 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23 %), sledijo pa zmanjšanja zaradi prenosa
poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni
pravni osebi (15 %) in druga oškodovanja po 48. a členu (14 %).
V prvem polletju leta 2002 je agencija za revidiranje podala eno ovadbo za kaznivo
dejanje zlorabe položaja in pravic zastopnika pravne osebe pri opravljanju
gospodarske dejavnosti.
V postopkih revizije po 1.1.1993 je bilo dosedaj vloženih: 26 ovadb za kazniva
dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 42 kaznivih dejanj, ki jih je storilo 34
fizičnih oseb, 5 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma
storitve 10 dejanj gospodarskega prestopka zoper 5 odgovornih pravnih oseb in 9
odgovornih oseb in 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno
pravno osebo in 1 odgovorno osebo. Med ovadenimi kaznivimi dejanji se jih kar
polovica nanaša na nevestno gospodarjenje pri upravljanju družbenih sredstev in na
zlorabo položaja ali pravic pri opravljanju gospodarske dejavnosti.

3. Revizija do zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v
lasti Slovenske razvojne družbe

V prvem polletju letošnjega leta je agencija za revidiranje uvedla 2 postopka po
zakonu o zaključku lastninjenja. Prvega je zaključila, pri drugemu pa je že izdala
revizijsko poročilo, ni pa še potekel rok za pripombe. Uvedbo tovrstnega postopka
lahko zahtevajo delničarji ali družbeniki, katerih skupni delež dosega najmanj
desetino vrednosti kapitala družbe. Zaradi te omejitve je malo pobud, ki
izpolnjujejo pogoje za uvedbo postopka.
Agencija za revidiranje je času od 1.5.1998 do 30.6.2002 uvedla le 5 postopkov
revizije pri pravnih osebah, ki so lastninsko preoblikovanje že izvedle (3 postopki so
zaključeni, 1 ustavljen in 1 v teku , saj še ni potekel rok za pripombe). V zaključenih
postopkih je bilo ugotovljeno, da v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1.1.1993 ni bilo
izkazano premoženje v vrednosti 73 milijonov tolarjev, stanje neizkazanega
premoženja skupaj z njegovim povečanjem iz poslovanja do 1.5.1998 pa znaša 128
milijonov tolarjev. V skladu z zakonom o zaključku lastninjenja preide to premoženje
v last Slovenske razvojne družbe (preglednica v prilogi).

4. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo

Agencija za revidiranje je v začetku letošnjega leta zaključila revizije porabe sredstev
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000,
ki jih je opravila pri 99 pravnih osebah. Te so v otvoritveni bilanci stanja na dan
1.1.1993 oblikovale dolgoročne rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije.
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Ugotovila je, da je še za 36% neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju
konec leta 2000 (19.719 milijonov tolarjev). Podjetja, ki sredstev za ekološko
sanacijo še niso porabila, so dolžna letno poročati o izvajanju programa ekološke
sanacije, revizijo porabe sredstev pa lahko opravi agencija za revidiranje ali
gospodarska revizijska družba.
Do 30.6.2002 je agencija za revidiranje uvedla revizijo porabe sredstev v letu
2001 pri 16 pravnih osebah (od skupno 17, ki so sprejele ponudbo agencije za
revidiranje) in jo dokončala pri 13 pravnih osebah. Te so imele 2.762 milijonov
tolarjev neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju konec leta 2000. V letu 2001
so v skladu z odobrenim programom porabile 823 milijonov tolarjev, 6 milijonov
tolarjev so porabile po spremenjenem programu, za 12 milijonov tolarjev porabe pa
ni bilo v skladu z odobrenim programom ekološke sanacije oziroma je bila poraba
dvomljiva.

Pripravila:
Janja Šuman,, I. r., svetovalka

Roža ŽUST, l.r.
namestnica generalne direktorice
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PRILOGA

Preglednica 5.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla
postopek revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take faze, da ne
pomeni več uradne tajnosti.
Preglednica 5.3
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla
postopek revizije po zakonu o zaključku lastninjenja in ga opravila do take faze, da ne
pomeni več uradne tajnosti.
♦
•
Oznake šifranta pobudnikov revizije oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega
postopka:
1. Po uradni dolžnosti, 2.0rgani za notranje zadeve , 3. Javni tožilec. 4. Javni pravobranilec, 5. Družbeni
pravobranilec, 6. Agencija za privatizacijo. 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj, 8.Upravičenci iz 9. člena
zakona ZLPP, 9.. Skupščine DPS, 10. Komisija Državnega zbora, 11. Ostali vlagatelji, 12. Posebni zakon
13. Odškodninski sklad, 14. Kapitalski sklad, 15. PID, 16. Lastniki - druge pravne osebe, 17. Notranji
lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. DURS, 20.Sindikati in 21. Brez pobude.
Vsi zneski so v tolarjih.
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NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS,
št.89/98)

